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ABSTRAK 

 
Dalam wacana Pascakolonial, mimikri (peniruan) menjadi 

wacana yang paling kontradiktif karena selalu mengingatkan 
pada hubungan antara kaum penjajah dan terjajah yang 
ambivalen. Homi Babha menyatakan bahwa dalam mimikri 
warga terjajah dididik untuk menjadi almost the same, but not 
quite, atau dengan kiasan rasialis yang tepat, almost the same 
but not white (Bhabha, 1994: 89).  

Konsep mimikri ternyata juga bisa diaplikasikan untuk 
menjelaskan hubungan antara kelompok priyayi/ bangsawan dan 
rakyat biasa pada masa penjajahan. Bila dalam hubungan 
dengan bangsa penjajah kelompok bangsawan sebagai kelompok 
‘perantara’ banyak direpresentasikan sebagai subyek kolonial 
yang melakukan mimikri, maka dalam konteks hubungan Gusti 
(pusat) – kawula (pinggir) model hubungan yang sama juga 
terjadi. Dalam trilogi Gadis Tangsi, Kerajaan Raminem dan 
Maghligai di Ufuk Timur yang ditulis oleh Suparto Brata 
hubungan ’mimikri’ antara kedua kelompok yang dibedakan 
stratifikasi sosialnya ini terepresentasikan pada tokoh –tokoh 
perempuannya. Narasi cerita menunjukkan adanya reproduksi 
yang terus menerus gagasan mengenai arogansi dan superioritas 
serta budaya patriarki yang sangat kental. Perempuan 
masyarakat biasa dalam trilogi tersebut adalah bagian dari 
kelompok sosial yang tidak berdaya yang harus dibela dan 
bahkan dididik oleh kaum bangsawan agar menjadi lebih 
’beradab’.  

 

                                                
1 Dipresentasikan pada Konferensi Internasional Kesusastraan Indonesia oleh Himpunan Sarjana – 
Kesusastraan Indonesia di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada tanggal 5 -7 
Agustus 2009   
2 Dosen di Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga 



 

 

2

1. Latar Belakang 
 

Trilogi Gadis Tangsi3 yang ditulis oleh Suparto Brata 
berpusat pada kehidupan tokoh utama, seorang gadis muda 
bernama Teyi dengan latar kehidupan keluarga prajurit KNIL 
suku Jawa dengan setting masa kolonial Belanda abad XX (tahun 
1940-an). Teyi adalah anak Raminem dan Wongsodirjo, keluarga 
Jawa yang bertempat di satu tangsi Belanda di Lorong Belawan. 
Wongsodirjo seorang prajurit di tangsi tersebut sementara 
Raminem berjualan pisang goreng dan mengusahakan berbagai 
kebutuhan warga tangsi dengan cara mengkredit. Hubungan Teyi 
dan simboknya, Raminem, adalah hubungan ibu dan anak yang 
tidak biasa dalam lingkungan tangsi. Raminem seorang 
perempuan yang sangat terobsesi menjadi kaya karena tidak 
ingin mendapat penghinaan karena dianggap miskin pada saat 
kembali ke Jawa setelah Wongsodirjo pensiun. Untuk itu 
Raminem bekerja keras mengumpulkan kekayaan dan memaksa 
Teyi untuk membantunya mewujudkan hal tersebut. Setiap pagi, 
ketika semua anak masih tidur, Teyi membantu ibunya 
menggoreng pisang dan sesudahnya ia harus menjajakan pisang 
goreng yang tidak terjual ke seluruh daerah tangsi sampai habis. 
Membandingkan dirinya dengan teman – temannya yang bebas 
bermain Teyi sering mengeluh. Tetapi Raminem selalu 
’mengingatkan’ Teyi akan obsesi terhadap kekayaan sebagai 
satu – satunya jalan agar bisa pulang kampung dengan harga 
diri tinggi.  

Tokoh lain yang amat penting dalam perkembangan 
karakter Teyi adalah Putri Parasi (Gusti Bandara Raden Ajeng 
Kus Parasi Kusumastuti) – kemenakan Sri Baginda Ingkang 
Sinuwun, Raja Surakarta Hadiningrat. Ibu Putri Parasi adalah 
kakak kandung perempuan Raja yaitu Gusti Raden Ayu 
Jayaningrat sementara ayahnya adalah seorang pangeran, 
Kanjeng Gusti Pangeran Hariya Jayaningrat. Putri Parasi adalah 
anak kedua pasangan ini sedang kakaknya adalah Gusti Bandara 
Raden Mas Kusaryaprabu. Putra kakak atau kemenakan Putri 

                                                
3 Trilogi Gadis Tangsi terdiri dari tiga novel yaitu Gadis Tangsi, Kerajaan Raminem dan 
Maghligai di Ufuk Timur tetapi dalam kertas kerja ini hanya satu novel yang dibahas yaitu Gadis 
Tangsi untuk menjelaskan hubungan mimikri antara bangsawan dan rakyat. Pada penyebutan 
selanjutnya novel Gadis Tangsi akan disebut sebagai GT saja. 
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parasi yaitu Gusti Bandara Raden Mas Kus Bandarkum juga akan 
menjadi tokoh yang penting dalam perkembangan karakter Teyi.  

Relasi kehidupan sosial di tangsi Belawan dimana 
stratifikasi di/terbentuk secara amat tajam menandai hadirnya 
hubungan antara Kawula - Gusti dalam konteks tradisional Jawa 
pada masa kolonial. Bagaimana hal tersebut kemudian 
bersinkretis dengan konstruk kolonial dan melahirkan identitas 
yang ambigu menjadi hal menonjol yang menggarisbawahi 
keseluruhan cerita GT ini. Secara lebih khusus, penggambaran 
hubungan tokoh – tokoh perempuan terutama antara Teyi dan 
Putri Parasi juga menunjukkan adanya salah satu bentuk paling 
kontroversial dalam wacana pascakolonial yaitu hubungan 
mimikri yang biasanya terjadi antara kelompok kulit putih 
dengan masyarakat pribumi.          

Penulis Trilogi GT  yaitu Suparto Brata (selanjutnya disebut 
SB) sejak tahun 1951 telah menulis sebanyak 114 cerita dalam 
bentuk novel dan cerpen yang sebagian besar berupa cerita 
cekak alias cerita berbahasa Jawa. Karya – karyanya dalam 
Bahasa  Jawa yang sangat banyak telah membuat SB mendapat 
penghargaan Yayasan Rancange berupa Hadiah Sastra Rancage 
(tahun 2000 – 2001). Sebagai keturunan keluarga bangsawan 
Surakarta yang seharusnya hidup berkecukupan, maka Suparto 
kecil harus hidup bersama ibunya dengan cara menumpang dari 
satu keluarga ke keluarga lainnya hingga ia remaja. ‘Ikatan’ 
sekaligus ‘trauma’ yang amat kuat dengan kehidupan istana ini 
bisa dilihat jejaknya dari bagaimana Suparto sering 
menggunakan kehidupan keraton sebagai setting penting dalam 
karya-karyanya – termasuk dalam trilogi GT.  

GT terbagi dalam tiga bagian yaitu Bagian I Saaang, 
Goreng Pisaaang!, bagian II Putri Parasi, dan bagian III Gadis 
Tangsi. Bagian I banyak mengisahkan tentang keluarga 
Wongsodirjo: kelas sosialnya, kehidupan sosial yang cair di 
tangsi – termasuk bagaimana para perempuan di tangsi 
memberi makna terhadap persoalan seksualitas. Bagian kedua 
berkisah tentang tokoh Putri Parasi serta, yang paling penting, 
perjumpaannya dengan Teyi yang akan mengubah Teyi dari 
seorang gadis tangsi biasa menjadi seorang putri keraton Solo. 
Sementara bagian ketiga bersifat mempertegas hasil ’pendidikan’ 
Putri Parasi terhadap perkembangan tokoh Teyi.        
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2. Analisis 
 
2.1. Saaang, Goreng Pisaaang!: Kehidupan Tangsi yang 
Cair  

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, Teyi dan 
keluarganya hidup dalam suasana yang sangat sederhana di 
Tangsi Belawan. Satu ciri yang secara tajam membedakan 
keluarga ini dengan keluarga lainnya di Tangsi adalah etos kerja 
luar biasa tokoh Raminem yang dilandasi keinginan untuk 
menjadi kaya (GT: 11, 12, 17, 21). Di sisi yang lain, Teyi, 
walaupun tidak bisa menolak keinginan simboknya untuk terus 
berjualan pisang goreng ataupun menjadi juru tagih untuk 
barang – barang yang dijual Raminem secara kreditan, justru 
lebih ingin menjadi manusia yang pandai dibandingkan menjadi 
orang yang kaya: 

 
Mbok. Simbok pernah mendongeng tentang orang 
kaya, orang kuasa, orang pandai. Orang kaya 
akhirnya dihukum gantung oleh orang kuasa, api 
diselamatkan oleh orang pintar. Juga orang kuasa  
akhirnya dikalahkan oleh orang pintar. Dengan 
dongeng itu simbok ingin menunjukkan bahwa antara 
tiga macam orang itu orang pandailah yang bisa 
selamat... (17) 
 
Sebagai seorang gadis kecil yang diharuskan oleh ibunya 

untuk terus menerus bekerja menjajakan pisang goreng 
sementara pada saat yang sama ia melihat sekaligus ingin 
bermain dengan teman – temannya, Teyi menjadi sangat jengkel 
sehingga suatu hari ia memutuskan untuk minggat dari tangsi. 
Kepergian yang tanpa arah ini akhirnya membawa Teyi sampai di 
kota Medan. Disana, untuk pertama kalinya, Teyi memasuki 
sebuah toko yang menjual berbagai benda yang menarik hati 
dan belum pernah ia lihat seumur hidupnya bahkan sekalipun 
pada saat ia kulakan pisang ataupun membeli barang pesanan 
orang – orang di tangsi bersama simboknya. Ia sangat terpesona 
dengan benda – benda di toko tersebut (GT 62) 
 Tetapi ternyata kehadiran Teyi tidak disukai bahkan 
dicurigai oleh orang –orang di toko tersebut. Teyi bahkan 
dilaporkan kepada Polisi Belanda karena dianggap akan mencuri. 
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Teyi sebenarnya sudah menjelaskan bahwa ia akan membeli 
sebuah pita berwarna biru dengan uang hasil penjualan pisang 
gorengnya. Tetapi keterangannya diabaikan karena ia 
berpenampilan ’tidak layak’, tidak pantas dan tidak bisa membeli 
di toko Ashahi. Ini diperburuk dengan kenyataan bahwa ia tidak 
bisa berkomunikasi dalam Bahasa Medan ataupun Bahasa 
Belanda. Namun  akhirnya ia bisa menjelaskan bahwa ia adalah 
anak Wongsodirjo dari Tangsi Belawan dengan Bahasa Melayu. 
Teyi kemudian diantar pulang oleh Komandan Polisi. Peristiwa ini 
menandai pengalaman pertama Teyi berbenturan dengan 
persoalan kelas yang membedakan dirinya sebagai bagian dari 
masyarakat kelas bawah dengan penguasa kolonial serta pemilik 
toko Ashahi yang (nampak seperti) orang Cina yang kelasnya 
berada jauh di atasnya. Pengalaman ini sekaligus melahirkan 
keinginan yang kuat untuk suatu hari bisa kembali ke toko 
tersebut sebagai pembeli yang dihormati. 
 

Aku akan kembali ke toko sana sebagai pembeli yang 
terhormat. Tidak menjadi tangkapan polisi begini!” 
bisik hati kecilnya. Berbisik dengan penuh dendam 
kesumat. Matanya menatap tajam utusan toko yang 
sedang mengusahkan kehadiran Teyi di toko Ashahi. 
Utusan itu bukan orang Medan, lebih mirip orang 
Cina (64)   
 

 Meskipun demikian, berkebalikan dengan gambaran yang 
sepenuhnya menempatkan persoalan kelas antara masyarakat 
kelas bawah pribumi dengan penguasa Kolonial yang 
sepenuhnya amat berjarak, teks justru memperlihatkan 
bagaimana interaksi yang terjadi antara Teyi, Komandan Polisi 
(Bangsa Belanda) dan selanjutnya para petinggi di Tangsi (Orang 
Belanda dan seorang Bangsawan Jawa, yaitu Kapten Sarjubehi) 
berlangsung begitu akrab ketika mereka sudah mengerti bahwa 
Teyi hanyalah seorang anak penghuni tangsi. Teyi sama sekali 
tidak nampak takut, justru hal tersebut membuatnya amat 
bangga. Teyi belajar dengan cepat mengatasi perasaan inferior 
yang telah diinternalisasi demikian lama oleh masyarakat 
pribumi Jawa kelompok bawah terhadap bangsa Belanda dan 
kelompok Bangsawan Jawa. 
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Pengalaman lain yang penting dalam kehidupan Teyi di 
tangsi adalah pemaknaan seksualitas. Di tangsi Belawan 
seksualitas menjadi hal yang bisa diperbincangkan dengan 
terbuka – baik di antara orang dewasa bahkan bagi anak – anak. 
Kenyataan bahwa para penghuni tangsi harus berbagi dengan 
seluruh anggota keluarganya menjadi salah satu faktor yang 
sangat berpengaruh. Salah satu teman Teyi yang sangat 
terpapar pada seksualitas (karena ia selalu mengintip kegiatan 
seksual kakak perempuannya yang telah menikah) serta 
bagaimana ia memaknainya adalah Keminik.  

 
Goblok! Kita harus merasakan beberapa laki-laki 
dulu. Kita bandingkan dulu kenikmatannya. ... Kita 
bisa pilih laki-laki mana yang paling memberikan 
kenikmatan kepada kita. Perempuan memang tidak 
berhak melamar laki – laki, tetapi berhak menolak 
atau menerima. Adil.(42)  
 

Pendapat Keminik yang masih sangat belia bahwa 
perempuan berhak untuk mendapatkan kenikmatan dalam 
hubungan seks dengan laki – laki sekaligus berhak memilih laki – 
laki yang diinginkan menunjukkan adanya kemungkinan bahwa  
dalam masyarakat kelas bawah hubungan laki – laki dan 
perempuan tidak berjalan dalam konteks yang sepenuhnya 
dikontrol oleh diskursus ideologi patriakhi. Sebaliknya, 
perempuan dalam kelompok ini, sebagaimana diwakili oleh tokoh 
Keminik, direpresentasikan oleh teks GT mampu bernegosiasi 
atau menyiasati belenggu budaya patriakhi secara cerdik 
(bahkan mungkin manipulatif) agar tidak sepenuhnya dirugikan 
dalam relasi perempuan dan laki - laki. Hal ini juga diperkuat 
oleh suara teks yang tidak mentabukan hasrat seksual Raminem 
terhadap suaminya, sesuatu yang sangat tidak biasa 
diungkapkan oleh perempuan Jawa yang dikonstruksikan oleh 
adat untuk menjadi obyek yang pasif dalam urusan seks.  
Bahkan teks ’memperkenankan’ Raminem mengekspresikan 
kekecewaannya ketika Wongsodirjo tidak lagi ’perkasa’ untuk 
memenuhi hasrat seksual istrinya. 
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.... aku dan bapakmu sempat kumpul satu malam. 
Ee, bedheees! Kurangajar! Tingkahnya seperti 
binatang buas! Ya, bapakmu! Ya itulah yang 
trondholo kecuuut! Bapakmu ninggali aku... kamu! 
Baru tiga bulan kemudian bapakmu pulang ke 
Meureudu... Ia mengeluh amat capek dan minta 
direbuskan air untuk mandi.... Eee, malamnya bukan 
mengeluh tetapi mengerang dan menerkam seperti 
harimau lapar menerkam mangsanya. Untuk 
menambah kekuatanmu, kata bapakmu! Itulah yang 
trondholo kecuuut! (247) .... 
Dan waktu kelahiran Tumpi, Mbok? 
Oh, di Pangkalan Brandan bapakmu loyo. Semangat 
macan kumbangnya sudah lumpuh. Puji – pujianku 
tentang semangat trondholo kecuuut tidak muncul 
lagi ketika bapakmu di pindah ke tangsi garnisun. 
Tumpi mungkin tidak akan lahir kalau aku tidak 
merengek – rengek memintanya. Bapakmu sudah 
lain... Bahkan istilah trondholo kecuuut dikira 
bapakmu merupakan ungkapan jeritan kesakitanku. 
Dikiranya aku teraniaya atau tersiksa karena 
terkamannya itu, padahal aku ketagihan, ...(248)     
 

 Representasi perempuan kelas bawah di tangsi Belawan 
yang amat terbuka terhadap seksualitas bisa jadi antara lain 
juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku saat itu yaitu 
keberadaan perempuan – perempuan pribumi kelas bawah yang 
diambil menjadi pembantu sekaligus gundik orang – orang 
Belanda di tangsi. Taylor  menyatakan bahwa sampai awal abad 
ke -20 ketika pemerintah kolonial lebih memilih prostitusi 
dibanding ikatan perkawinan, para gundik diijinkan tinggal di 
barak bersama para prajurit (2009: 261 -262). Teks GT juga 
menyatakan hal yang sama  mengenai hal tersebut:  

Ada kebiasaan di tangsi – tangsi kumpeni, bahwa 
para petingginya, terutama bujangan bangsa 
Belanda, memelihara babu untuk mengurusi rumah 
tangganya. Seringkali babu itu sekaligus dijadikan 
teman tidur dan melahirkan bayi – bayi. Perempuan 
itu istilahnya dimunci oleh Ndara Tuan Belanda. 
Sama dengan digundik, tetapi digundik lebih lazim 
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digunakan bagi orang Tionghoa yang mengawini 
orang Jawa tanpa syarat yang sah. (131) 
 

 Dalam tradisi Jawa sendiri kebiasaan untuk mengambil 
perempuan  sebagai selir selain istri yang dinikahi secara sah 
bagi pria bangsawan juga sangat dikenal. Secara umum bagi 
kelompok ini, menjadi selir (munci) seorang pria priyayi adalah 
sebuah kehormatan sekaligus keberuntungan bagi seorang anak 
perempuan dan seluruh keluarganya. Tetapi teks GT sekali lagi 
membalik anggapan tersebut ketika Raminem menolak dengan 
keras tawaran Kapten Sarjubehi agar Teyi bersedia tinggal di 
rumahnya menemi Putri Parasi, istrinya. Walaupun Raminem 
salah sangka terhadap tawaran Kapten Sarjubehi karena ia 
mengira Teyi akan dimunci,  apabila dibandingkan misalnya 
dengan dalam novel Gadis Pantai (....) karya Pramoedya dimana 
orang tua si Gadis Pantai menganggap tawaran perkawinan 
dengan Bendoro sebagai sebuah kehormatan (Hellwig 103), 
justru Raminem benar benar mencegah anaknya menjadi munci 
Kapten Sarjubehi. Lepas dari niatan Raminem mencegah 
anaknya menjadi munci karena ia tidak ingin kehilangan tenaga 
untuk menjual pisang gorengnya sebagaimana yang menjadi 
gosip dari para tetangga di tangsi, tetapi pada saat yang sama 
hal tersebut menggarisbawahi bagaimana teks berpihak. 
Raminem adalah perempuan Jawa dari kalangan bawah yang 
mampu keluar dari berbagai stereotip sekaligus konstruksi feodal 
yang sangat patriakhal. Ia mampu untuk hidup secara mandiri 
dan penuh dengan harga diri tanpa harus tergantung kepada 
mobilitas vertikal yang mungkin akan terjadi apabila Teyi 
dimunci oleh seorang pria bangsawan. 
  Secara umum bagian pertama dari GT menunjukkan 
kehidupan tangsi Belawan yang relatif cair dalam arti persoalan 
kelas atau kontrol ideologi patriarkhi yang biasanya hadir dalam 
bentuk konflik justru tidak sepenuhnya muncul. Dalam beberapa 
kisah yang melibatkan tokoh Teyi di atas terlihat bagaimana 
penokohan perempuan di tangsi membalik stereotip tentang 
kelemahan perempuan dalam memaknai dirinya sebagai subyek. 
Berbagai paparan pengalaman tersebut nantinya akan sangat 
berpengaruh bagi pembentukan identitas baru tokoh Teyi yang 
terbentuk dari negosiasi nilai – nilai sebagai Gadis Tangsi dan 
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berbagai pengaruh baru yang masuk dalam kehidupannya,  
termasuk  tokoh Putri Parasi.  
 
2.2. Putri Parasi: Perjumpaan yang Mengubah Dunia Teyi 

Bagian ke-2 GT menjadi bagian yang amat penting untuk 
menjelaskan berbagai pengalaman metamorfosis Teyi dari 
seorang gadis tangsi menjadi ’putri keraton’ ciptaan Putri Parasi, 
istri Kapten Sarjubehi. Teks memperkenalkan bahwa Putri Parasi 
adalah bagian dari kelas priyayi4 tinggi Jawa karena ia sangat 
dekat kekerabatannya dengan Raja. Sebagai bagian dari 
Bangsawan Jawa pada tahun 1940-an, kehidupan Putri Parasi 
adalah sebuah kehidupan perempuan kalangan atas yang 
dianggap modern pada jamannya. Identitas Putri Parasi adalah 
identitas hibrid dimana tradisi Jawa dan diskursif Kolonial 
menjadi pilihan yang ideal. Satu catatan penting dalam hal ini 
adalah fakta bahwa raja - raja  Jawa pada periode awal abad ke-
20 bukanlah penguasa dalam arti sesungguhnya karena 
kekuasaan mereka telah sepenuhnya dibatasi oleh penguasa 
Kolonial Belanda. Pada saat yang bersamaan pengaruh Politik 
Etis Belanda yang dimaksudkan untuk menciptakan ’Orang Lain 
yang sudah mengalami Reformasi, yang bisa dikenali’ (Bhabha 
1994: 86) dalam bentuk kelas baru pribumi dengan kaki 
tertancap di bumi Eropa maupun bumi pribumi telah menemukan 
bentuknya. Penggambaran Putri Parasi dalam teks GT 
menunjukkan kehadiran yang ’Lain’ ini  

 
Di sekolah Putri Parasi diajari membaca, menulis, 
berhitung, menjahit, menyongket, dan berbahasa 
Belanda ... Sebagai keponakan raja di Surakarta 
Hadiningrat Putri Parasi tidak ketinggalan pula dalam 
hal ngadi salira (ketrampilan merawat tubuh) dan 
ngadi busana (ketrampilan berbusana) (91) 

                                                
4 Priyayi menurut istilah aslinya menunjuk kepada orang yang bisa menyelusuri asal – usul 
keturunanya sampai kepada raja – raja besar Jawa jaman sebelum penjajahan; yang setengah 
mitos; tetapi sejak Belanda yang memerintah Jawa lebih dari tiga ratus tahun itu memperkerjakan 
kaum ini sebagai instrumen asministrasi kekuasaannya pengertian priyayi meluas termasuk orang 
kebanyakan yang ditarik ke dalam birokrasi akibat persediaan aristokrat asli sudah habis (Geertz, 
308). Di samping itu terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kelas priyayi juga bisa terbentuk 
melalui perkawinan sebagaimana tokoh gadis Pantai yang menjadi Mas Nganten setelah 
pernikahannya dengan Bendoro. 
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... Pada saat – saat tertentu, seperti malam 
pergantian tahun Masehi, tanggal 31 Agustus untuk 
merayakan ulang tahun Sri Ratu Wihelmina, ... , 
Raden Ajeng Parasi mampu bergaul dengan orang – 
orang Eropa dengan luwes dan pantes. Berbusana 
Jawa ia tidak canggung melangkah ke lantai dansa. 
Mengenakan rok dengan rambut diurai pun ia tidak 
kalah elok daripada nonik – nonik Belanda. Apalagi 
kalau sudah mengemukakan pendapatnya, Putri 
Parasi yang menguasai Bahasa Belanda dan Inggris 
itu tampak sekali kecerdasannya. (94)  
 
Kelancaran Putri Parasi berbahasa Belanda nampaknya 

juga tidak bisa dipisahkan dari kedudukan Bahasa tersebut 
dalam hubungan sosial antara warga pribumi kelas atas dengan 
penguasa Belanda saat itu sebagaimana dikemukakan oleh 
Sutherland via Faruk (2007: 25). Ia menyatakan bahwa 
penguasaan Bahasa Belanda, terutama  bagi lapisan elit pribumi, 
menjadi sangat diinginkan karena hal tersebut dapat memberi 
akses yang lebih besar untuk masuk ke dalam lingkar kekuasaan 
ekonomi, politik, sosial, bahkan kebudayaan. Keinginan ini 
menjadi kian besar sejak sekitar pertengahan abad XIX, 
tepatnya sejak Pemerintah Kolonial Belanda mulai melakukan 
pendidikan dan rekrutmen terhadap angota masyarakat pribumi 
untuk mengisi berbagai fungsi dalam sistem birokrasi kolonial 
yang mulai dibangun.  

Dalam konteks sejarah sastra Indonesia, sosok perempuan 
yang  mengalami transformasi identitas setelah kontak dengan 
diskursus kolonial antara lain adalah Nyai Ontosoroh dalam novel 
Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer (1980). 
Membandingkan dengan tokoh Nyai Ontosoroh ini, maka sebagai 
seorang perempuan yang kekerabatannya sangat dekat dengan 
kekuasaan raja, Putri Parasi mempunyai hampir semua 
kemungkinan untuk mengembangkan dirinya. Ia terfasilitasi 
untuk mengatasi perasaan inferior terhadap orang Belanda. 
Dengan kata lain ia menukar sebagian jati dirinya dengan 
sebuah identitas yang didasarkan pada konstruk kolonial 
(Helwiig, 92). Akan tetapi, berbeda dengan Nyai Ontosoroh, 
perjumpaan Putri Parasi dengan alam kolonial sama sekali bukan 
sebuah perjumpaan yang traumatis. Tidak adanya trauma ini 
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menempatkan alam kolonial bukanlah sebuah wilayah yang 
harus dilawan. Alam kolonial bagi Putri Parasi, sebagaimana 
pengalaman Teyi ketika diantar oleh Komanda Polisi, adalah 
alam yang sangat menarik untuk dikunjungi, dibenarkan, bahkan 
diteladani karena disana terdapat nilai – nilai baru yang 
dianggap lebih modern, lebih egaliter dari tradisi etnik Keraton 
yang membesarkannya sehingga lebih sesuai dengan semangat 
jamannya. 

 
Putri Parasi ingin menghirup udara yang berbeda dari 
kehidupan yang dialami sepanjang umurnya. 
Mungkin kehidupan di Tanah Gopermen, tanah yang 
dikuasai oleh Belanda, menyajikan warna yang 
berbeda. Orang Belanda tidak memandang orang 
berdasarkan derajat kebangsawanan, melainkan dari 
kecerdasan dan ketrampilannya. Baik suaminya 
maupun dirinya punya kepercayaan diri yang tinggi 
untuk bergaul dengan orang – orang di Tanah 
Gopermenan (107) 
 
Diskursus kolonial dengan modernitas yang ditawarkannya 

juga menjadi referensi yang amat penting bagi Putri Parasi dan 
juga bagi tokoh Gusti Mas Kus Bandarkum ketika mereka 
berhadapan dengan persoalan yang penyelesaiannya akan 
bermakna kuno atau kolot ketika menggunakan pola pikir 
pribumi. Putri Parasi, misalnya menolak saran keluarganya agar 
segera menikah ( di usia muda) sebagai obat dari kondisi 
fisiknya yang sakit – sakitan. Sementara itu Kus Bandarkum, 
yang sangat dekat dengan Putri Parasi dan dalam beberapa hal 
amat dipengaruhi oleh bibinya, juga menunjukkan gejala seperti 
nampak dalam caranya berpakaian atau keinginannya untuk 
terus melanjutkan pendidikan di sekolah – sekolah bentukan 
pemerintah Kolonial Belanda.   

 
Si cerdas Putri Parasi menolak mentah – mentah 
anjuran menikah itu. Alasannya, usianya belum lagi 
delapan belas tahun. Belajar dari nonik – nonik 
Belanda, ia berpendirian bahwa perempuan baru siap 
menikah setelah berusia dua puluh dua tahun. ... 
Orang Jawa banyak yang dilahirkan oleh ibu – ibu 



 

 

12

muda sehingga kualitas manusianya tidak bagus... 
(96) 
Penampilan Gusti Mas Kus Bandarkum tidak seperti 
anak bangsawan tinggi Keraton Surakarta 
Hadiningrat, yang patuh mengenakan kain dan baju 
surjan lengan panjang. Sehari – hari ia mengenakan 
pakaian cara sinyo, bercelana pendek, baju lengan 
pendek, dan bersepatu. Sejak kecil ia dimasukkan ke 
sekolah khusus orang Eropa, ELS. Selanjutnya ia 
sekolah di MULO, di Yogyakarta. .. (98) ... dan ia 
juga bercita – cita untuk melanjutkan sekolah ke 
AMS lalu ke TH  (100) nya    
 
Sudut pandang tokoh Putri Parasi dan Kus Bandarkum 

terhadap wacana kolonial dan peniruan yang dilakukannya 
menunjukkan superioritas dan otoritas yang tinggi dari wacana 
tersebut. Martabat tinggi yang sebenarnya telah mereka miliki 
dalam kapasitas sebagai keluarga bangsawan masih belum 
cukup sehingga dirasa perlu untuk mengikuti arus wacana 
kolonial. Sutherland (1983) menyatakan bahwa peniruan gaya 
hidup orang Eropa yang berkembang biak sejak pertengahan 
abad ke-20 merupakan manifestasi dari hasrat masyarakat 
terjajah untuk menyesuaikan diri dengan kendak zaman, 
mencapai kemajuan, dan menempatkan diri sama dengan 
bangsa penjajah.  

Representasi kehidupan Putri Parasi yang elit tentu saja 
sangat berbeda dari kehidupan para perempuan di Tangsi 
Belawan. Perbedaan kelas ini demikian nampak nyata sehingga 
pada perjumpaan pertamanya dengan Putri Parasi tokoh Teyi 
langsung memberikan hormatnya:  

 
Tidak tahu siapa yang mengajar, mungkin naluri 
sebagai orang Jawa, Teyi tiba – tiba tahu adat, 
duduk berlutut dengan wajah menunduk. Itulah 
perbuatan yang dirasa paling tepat untuk 
berhadapan dengan seorang putri raja yang sakti dan 
mempesona.” (117).  
 
’Kesadaran’ diri Teyi sebagai bagian dari kelas kawula cilik 

menjadi kian dipertegas oleh teks dengan ’petunjuk’ Ninek Jidan 
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agar Teyi menggunakan ragam bahasa yang berbeda dari yang 
biasanya ia kenal  ketika ditanya siapa namanya oleh Putri Parasi 
(Teyi kemudian mengenal ragam bahasa ini sebagai Bahasa 
Jawa Kromo Inggil). Untuk menyebut dirinya Teyi tidak boleh 
menggunakan kata ganti ”namaku” atau ”nama saya”. Sebagai 
gantinya Ninek Jiden menyuruh Teyi menggunakan kata ganti 
nami dalem, sebuah penegasan akan kedudukan yang berbeda 
antara Teyi dan Putri Parasi dalam Bahasa Jawa. 

Sesudah perjumpaan tersebut terjadi kontak yang sangat 
intensif antara Teyi dan Putri Parasi. Bagi Putri Parasi, identitas 
Teyi adalah identitas yang liar, polos, identitas ”lain” yang tak 
dikenal dan amat menarik untuk ditaklukkan ” Sejak semula 
Putri Parasi sudah tertarik pada penampilan Teyi yang 
bersemangat tinggi dan agak liar itu.  .... (123). Pesona ini 
ditambah dengan sikap Teyi yang menolak keras diberi secara 
cuma – cuma  karena ia takut dimarahi simboknya. Sementara 
di sisi yang lain bagi Teyi rumah Putri Parasi adalah pesona 
sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari yang biasa ia kenal. 

 
Teyi kerasan bergaul dekat dengan Putri Parasi dan 
Ninek Jidan karena ia seakan hidup di dunia lain, 
dunia impian yang jauh lebih baik daripada 
kehidupan di tangsi. Banyak hal baru yang 
didengar, dipelajari, dan dinikmati oleh Teyi (GT 
123).      
 

 Ketertarikan antara Putri Parasi dengan Teyi barangkali 
juga dilandasi oleh adanya jarak yang besar dalam model 
hubungan antara priyayi dan kawula alit yang ada pada 
masyarakat Jawa. Proses ’saling memandang’ menjadi hal yang 
tidak terelakkan karena satu sama lain sama – sama mengalami 
’lack’ dalam identitas kelasnya. Hal ini dengan baik diperlihatkan 
oleh Geertz dalam Abangan, Santri Priyayi (1989) ketika 
menjelaskan hubungan antara Priyayi dengan Petani dimana 
priyayi mewakili Tradisi yang Agung sebagaimana petani 
dianggap mewakili yang Kecil; dan walaupun keduanya mungkin 
telah dirangsang oleh pengaruh-pengaruh luar, ... mereka 
tumbuh dalam dalam waktu demikian dekatnya, sehingga yang 
satu menjadi bayangan – bayangan dari yang lain yang rusak, 
kadang – kadang saling menolak dan kadang – kadang saling 
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menarik. Orang priyayi melihat petani sebagai sebuah tiruan 
kasar yang mengganggu dari tingkah laku priyayi yang 
terkendali secara cermat, tapi juga sebagai suatu spontanitas 
dan kekuatan hewani yang menarik yang menggodanya dari 
kebosanan tak berkesudahan terhadap sopan santunnya yang 
mengekang. Sebaliknya, petani melihat priyayi sebagai bentuk 
puncak dari apa yang menjadi angan – angannya – sikap 
menahan diri, berbudaya, berpengetahuan, rohaniah tinggi – dan 
semacam sikap kaku karena merasa diri penting serta 
kecermatan orang baik-baik yang menurut perasaannya, tentu 
banyak merasakan kegembiraan dalam hidup. (307). 

’Kekaguman’ dan penghargaan Putri Parasi terhadap 
identitas Teyi menjadi bertambah tinggi sesudah ia diselamatkan 
oleh Teyi saat jatuh pingsan dan hampir tewas. Putri Parasi 
makin bertekad untuk ’memperadabkan’ Teyi, menyiapkannya 
untuk memasuki dunia istana. Untuk itu ia banyak bercerita 
tentang kehidupan di Istana Kerajaan Surakarta, 
memperlihatkan foto – foto keluarga kerajaan, mengajarkan 
berbagai tata tertib bergaul dengan bangsawan tinggi, 
mengajarinya Ngadi salira dan Ngadi busana ala keraton, serta 
tidak dilupakan mengajarinya berbahasa Krama Inggil.  

Setelah genap setahun dalam pendidikan Putri Parasi, Teyi 
sudah sempurna bermetamorfosis. Sebuah metamorfosis yang 
berlangsung secara rahasia karena selain Putri Parasi, Kapten 
Sarjubehi, dan Ninek Jiden, seluruh penghuni tangsi termasuk 
kedua orang tuanya hanya mengenal Teyi sebagai gadis penjual 
pisang goreng. Ketika melihat Teyi telah ’siap’ maka Putri Parasi 
sangat ingin membawa Teyi berkunjung ke istana Surakarta 
untuk dicarikan jodoh putra bangsawan di sana. Teyi sangat 
menyetujui gagasan ini karena hidup di istana adalah impian 
yang berusaha diwujudkannya melalui kesediaannya untuk 
belajar keras selama ini.  

 
Kamu pantas mendapatkannya. Kamu jangan 
tergesa dan mau dinikahkan oleh orang kebanyakan 
di sini, dinikahkan dengan prajurit muda di tangsi, 
ya, Teyi. Jodohmu bukan orang kebanyakan lagi, 
melainkan yang berdarah bangsawan.  
Di Kerajaan Surakarta, cita – cita seorang ibu atau 
perempuan adalah mendapatkan wahyu, yaitu 
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mendapatkan anak atau keturunan dari orang yang 
berdarah bangsawa. Satu – satunya cara  untuk 
mendapatkan keturunan orang yang berkelas adalah 
dengan memperoleh wahyu dari lelaki bangsawan. 
Anak perawan yang sudah terdidik budi pekerti serta 
tata kramanya seperti kamu, termasuk yang paling 
berhak mendapatkan putra mahkota sekalipun. 
Jinunjung saking ngandhap, sinengkakaken in 
ngaluhur (diangkat dari bawah, didudukkan di atas) 
(175)   

 
Apa yang diinginkan oleh Putri Parasi dan Teyi melalui 
pendidikan yang telah dijalankan yakni memasuki kehidupan 
istana dan mendapatkan jodoh kalangan bangsawan alias 
mendapatkan wahyu agar Teyi kemudian bisa menjadi bagian 
dari kelompok Priyayi (melalui perkawinan) menandaskan 
adanya relasi kekuasaan antara kalangan priyayi dan rakyat 
jelata serta antara laki – laki dan perempuan dalam masyarakat 
Jawa yang amat besar. Hellwig menandaskan bahwa karakter 
patriarkhal dan hirarki sosial masyarakat menjadikan kaum lelaki 
priyayi pemegang kekuasaan. Kaum perempuan memperoleh 
rasa harga diri mereka dari peran mereka dalam keluarga, bukan 
dari posisi sosial mereka (169). Kekuasaan dalam pengertian 
Jawa terkait erat dengan kepercayaan terhadap kekuatan – 
kekuatan gaib (wahyu, karisma) dan gagasan tentang 
keseimbangan kosmos. Memiliki kekuasaan berarti mampu 
menyeimbangkan kekuatan – kekuatan yang bertentangan, 
seperti misalnya laki – laki dan perempuan. Kekuasaan juga 
berarti kemampuan untuk memberikan hidup, dengan kata lain 
kesuburan seksual. Sebab itulah hubungan seksual mempunyai 
makna keramat (Anderson 1972a: 14, 18 – 19; kartodirdjo et.al 
1987:84).  
 Sesudah selesai dengan segala pelajaran tentang 
bagaimana menjadi ’Putri Keraton” pelajaran penting lainnya 
kemudian adalah belajar Bahasa Belanda. Pada awalnya 
pelajaran ini berlangsung dengan banyak kesulitan. Akan tetapi 
berkat kecerdasan yang dimilikinya Teyi akhirnya bisa 
menguasai bahasa tersebut dengan cepat (diketahui kemudian 
bahwa ia didorong oleh sebuah cita – cita lama yaitu berbicara 
dalam Bahasa Belanda dengan pelayan toko Ashahi (244) – 
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sebuah tempat dimana Teyi pernah mengalami diskriminasi 
rasial di sana. Teyi kemudian sering mempraktekkan 
kemampuan bahasa Belandanya dengan Putri Parasi dan kapten 
Sarjubehi. Bila berbicara dalam Kromo Inggil ia selalu 
menundukkan muka atau menyembah, maka dalam berbahasa 
Belanda hubungan Teyi dengan kedua ’junjungannya’ tersebut 
menjadi jauh lebih egaliter.  
 

Teyi dahulu selalu menghindari Kapten sarjubehi, 
tapi sekarang tidak lagi. Ia sudah terbiasa bergaul 
dengan Meneer sarjubehi. Rasa malu, takut, atau 
rendah diri bila berbicara dengan Sarjubehi telah 
hilang. Dengan berbahasa Belanda Teyi bisa bicara 
sambil menatap matanya, sama – sama berdiri dan 
tidak perlu membungkuk –bungkuk. Cara 
menghormat gaya jawa tidak perlu dipakai ketika 
berbicara dalam bahasa Belanda, sekalipun Teyi 
tetap berbusana bak Putri Solo di rumah Loji (230)  

  
 Dibandingkan dengan berbagai pelajaran ala Keraton yang 
diterimanya, pelajaran berbahasa Belanda yang diterima oleh 
Teyi menegaskan bagaimana diskursus kolonial ternyata justru 
hadir dalam watak yang lebih egaliter daripada diskursus 
tradisional Jawa. Nilai – nilai barat dalam GT bukanlah sebuah 
nilai yang harus dilawan. Semangat anti kolonial yang biasanya 
banyak hadir dalam berbagai teks ketika mengisahkan tentang 
hubungan antara penjajah dan yang dijajah justru tidak 
menampakkan jejaknya sama sekali. Kemampuan berbicara dan 
membaca dalam Bahasa Belanda justru menjadi alat bantu Teyi 
yang amat penting untuk memaknai dunianya.  
  
2.3. Gadis Tangsi: Almost the Same, but not Quite  

Membaca metamorfosis Teyi dari rakyat jelata menjadi 
putri keraton yang sempurna, bahkan bisa melebihi karena 
kemampuan baca tulis serta bahasa Belandanya, menandakan 
bentuk mimikri yang sempurna sebagaimana ditengarai oleh 
Babha ketika melihat hubungan antara kaum penjajah dan yang 
dijajah dalam wacana pascakolonial. Pola yang sama ternyata  
menampakkan jejaknya dalam konteks hubungan antara 
perempuan kelompok priyayi yang diwakili oleh tokoh Putri 
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Parasi dan perempuan dari golongan rakyat jelata melalui tokoh 
Teyi. Bhaba mengingatkan bahwa proses mimikri hanya akan 
menghasilkan salinan yang kabur (blurred copy) karena 
ketidaktepatan mereproduksi nilai nilai dan institusi –institusi 
Barat yang ditiru sehingga yang muncul adalah model hubungan 
yang bersifat ambivalen antara kaum penjajah dan yang dijajah. 
Hal yang sama ditunjukkan dalam novel GT dalam bagian ketiga 
yaitu Gadis tangsi. 

Dikisahkan bahwa sebelum tercapai keinginannya untuk 
membawa Teyi ke Keraton Solo dalam rangka mencari Pangeran 
yang akan memberinya wahyu, Putri Parasi meninggal dunia. 
Kematian ini merubah seluruh rencana Teyi. Pada titik ini 
sebenarnya Teyi menginginkan agar dirinyalah yang akan dipilih 
oleh Kapten Sarjubehi menggantikan istrinya. Tetapi Teyi 
melawan keinginan hatinya ini karena Putri Parasi ketika masih 
hidup dan Raminem melarang keras keinginan tersebut. Dalam 
keputusasaannya ia memilih Dumilah untuk menjadi pembantu 
di rumah Sarjubehi yang sekaligus membuka kemungkinan 
bahwa Sarjubehi akan mengambil Dumilah sebagai muncinya. 
Dan perkiraan tersebut benar karena tidak lama kemudian 
Dumilah hamil (diketahui dalam lanjutan Novel ini bahwa 
Dumilah tidak hamil dari kapten sarjubehi melainkan dari 
Dasiyun). Dalam kondisi yang sangat frustasi Teyi kemudian 
memutuskan menikah dengan Sapardal. Pada saat acara 
perkawinannya ternyata Kapten Sarjubehi tidak datang sendiri 
melainkan dengan kemenakan Putri parasi yaitu Kus Bandarkum 
dan teman bangsa Belandanya yaitu Hendriks. Kedatangan 
ketiga orang ini merubah seluruh dunia Teyi. Ia jatuh cinta pada 
Kus Bandarkum demikian juga sebaliknya. Teyi merasa bahwa 
Kus Bandarkum lah yang seharusnya menjadi jodohnya 
sebagaimana telah direncanakan dengan almarhum Putri Parasi.  

Dalam budaya Jawa, perempuan - perempuan priyayi 
selalu digambarkan sebagai makhluk yang pasif dan tunduk 
kepada laki – laki dan hal ini juga selalu diajarkan oleh Putri 
Parasi kepada Teyi. Seluruh aktifitas seperti ngadi salira dan 
ngadi busana, misalnya, adalah bagian dari ketrampilan yang 
seharusnya dikuasai agar laki – laki mau ’melihat’ seorang 
perempuan Di satu sisi Teyi adalah murid yang sempurna 
menyerap ajaran ini. Akan tetapi ada bagian dari dirinya sebagai  
bagian masyarakat tangsi yang tetap hidup. Teyi dibesarkan dari 
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seorang ibu yang sangat mandiri. Ia juga berteman dengan 
keminik yang mengajarinya tentang bagaimana menjadi 
perempuan yang ’beruntung’ dalam hubungannya dengan laki – 
laki. Identitas yang sangat hibrid dan ambivalen ini ternyata 
menjadi identitas Teyi sesudah kematian Putri Parasi. Bukannya 
menunggu Kus Bandarkum akan merebutnya dari Sapardal, Teyi 
justru bertindak aktif dengan cara mengungkapkan perasaan 
bahwa ia juga jatuh cinta kepada Kus Bandarkum dan kemudian 
menceraikan Sapardal hanya dua hari sesudah pernikahannya. 
Perbuatan Teyi ini jelas sangat berani dan tidak biasa dilakukan 
oleh baik perempuan priyayi maupun perempuan kawulo alit. 
Identitas Teyi yang baru ini menunjukkan bagaimana identitas 
baru Teyi bukanlah identitas yang sepenuhnya meniru bentukan 
identitas yang dikonstruksikan oleh Putri Parasi maupun 
konstruksi Kolonial atau dengan ungkapan Bhabha yang terkenal 
yaitu almost the same, but not quite karena bagaimanapun juga 
Teyi terhalang secara kodrati oleh latar belakangnya sebagai 
kawulo alit. Bagian ketiga yang singkat ini ditutup dengan 
kembalinya Kus Bandarkum ke Solo dengan janji bahwa 
pasangan kekasih ini akan segera bertemu dengan menyusulnya 
Teyi ke kota kerajaan tersebut. 
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3. Simpulan 
 

Dalam wacana pascakolonial mimikri menjadi sebuah 
wacana yang sangat kontradiktif dalam menjelaskan hubungan 
antara penjajah dan yang dijajahnya. Dalam konteks hubungan 
tokoh Putri Parasi dan Kus Bandarkum dengan wacana kolonial 
maka hubungan ini sangat tegas terlihat. Identitas Putri Parasi 
dan Kus Bandarkum adalah identitas yang separuhnya adalah 
bentukan kolonial. Pada saat yang sama wacana tersbut juga 
mengalami reduplikasi dalam hubungan antara Putri Parasi dan 
Teyi. Mengambil analogi politik Etis, kelompok dalam stratifikasi 
sosial yang tinggi merasa mempunyai kewajiban moral yang 
tinggi untuk  ’memperadabkan’ kawulo alit. Hasil dari mimikri ini 
adalah tokoh Teyi yang identitasnya sangat hibrid dan penuh 
ambivalensi: gadis rakyat jelata, putri keraton, sekaligus 
konstruksi kolonial.  

Hubungan antara Teyi dan Putri Parasi dalam proses 
’pemberadaban’ ini sendiri menyisakan sejumlah pertanyaan 
tentang bagaimana kuatnya ideologi patriarkhi bekerja pada 
kedua golongan tersebut  serta konstruksi feodalisme yang tetap 
ada di antara mereka. Namun teks GT menunjukkan masih 
adanya kemungkinan bagi tokoh Teyi untuk tidak sepenuhnya 
tunduk pada ideologi tersebut karena sebenarnya kelompok 
kawulo alit sendiri juga aktif mengembangkan model identitas 
yang mampu menahan diskriminasi kelas baik dari kelompok 
priyayi maupun penjajah Belanda. Subyektifitas Teyi adalah 
subyektifitas yang akan terus mencari bentuk menuju kebebasan 
yang ia inginkan. Sebuah identitas cair yang mungkin saja 
mengandung bahayanya sendiri karena bergerak menuju wilayah 
yang tidak pernah dikenali sebelumnya, tetapi sekaligus 
menjanjikan kemungkinan – kemungkinan yang tidak akan 
pernah bisa dicapai tanpa ada keberanian seperti yang 
ditunjukkan oleh tokoh Teyi.  
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