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POSKOLONIALISME DALAM SASTRA AFRO-AMERIKA: 

Kajian Puisi-Puisi Karya Langston Hughes 

 

A. Sekilas tentang istilah Poskolonialisme  

 

Poskolonialisme bisa didefinisikan sebagai sebuah pendekatan 

dalam analisis sastra yang memfokuskan pada karya sastra yang ditulis di 

dalam bahasa Inggris yang dahulu menjadi jajahan bangsa Inggris. Yang 

tidak termasuk ke dalam kajian poskolonial adalah pengkajian dengan 

menggunakan kaca mata Inggris atau Amerika, sehingga pendekatan ini 

berkonsentrasi atau memfokuskan pada tulisan-tulisan dari budaya bangsa-

bangsa yang pernah dijajah, seperti Australia, Selandia Baru, Afrika, Amerika 

Selatan, dan tempat-tampat atau bangsa-bangsa lain serta masyarakat yang 

dulu didominasi; tetapi tentu saja dengan menggunakan pendekatan di luar 

pendekatan yang berdasarkan tradisi  orang kulit putih laki-laki yang memiliki 

latar belakang budaya, politik, filsafat dan budaya Eropa. Oleh kritikus Marxis 

sering disebut sebagai sastra dunia ketiga. Namun, istilah ini sering juga 

dianggap merendahkan. Sastra dan teori poskolonial menginvestigasi apa 

yang akan terjadi ketika dua budaya bertemu dan bertentangan dan ketika 

salah satu dari keduanya dan dengan ideologi-ideologinya berkuasa dan 

menganggap lebih superior dari yang lain.  
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Munculnya sastra dan pendekatan teori seperti tersebut di atas 

sesungguhnya bisa dilacak dan ternyata sudah ada sejak tahun 1950an. 

Pada tahun 50an inilah, Perancis mengakhiri keterlibatannya di Indo Cina, 

Jean Paul Sartre dan Albert Camus berbeda pendapat mengenai Algeria, 

Fidel Castro berpidato dengan judul “History Shall Absolve Me,” dan Alfred 

Sauvy pertama kali menemukan istilah “Dunia Ketiga” untuk menggambarkan 

negara-negara yang secara filsafat, politis maupun budaya tidak 

terdefinisikan oleh metafisika Barat. Sepanjang tahun 1960an, Frantz Fanon, 

Albert Memmi, George Lamming, dan para penulis, para filsuf dan para 

ktitikus lainnya mulai mempublikasikan teks-teks yang akan menjadi dasar-

dasar bagi tulisan-tulisan poskolonial.  

Istilah poskolonial atau poskolonialisme muncul pertama kali pada 

akhir 1980an di dalam artikel-artikel jurnal ilmiah dan sebagai judul dalam 

teks “The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial 

Literatures” (1989) tulisan Bill Ashcroft, Gareth Griffitsh, dan Helen Tiffin. 

Selain itu istilah tersebut juga muncul pada tahun 1990 dalam “Past The Last 

Post: Theorizing Post-Colonialism dan Post-Modernism”  karya Helen Tiffin. 

Pada pertengahan 90an, istilah-istilah itu telah secara tegas digunakan di 

dalam tulisan-tulisan akademik, dan sekarang poskolonialisme biasanya 

mengacu pada sastra dari budaya-budaya yang dijajah oleh Inggris (The 

British Empire).  
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B. Poskolonialisme dan beberapa variasinya  

 

Seperti halnya dekonstruksi dan pendekatan posmodenis lain 

terhadap analisis teks, poskolonialisme juga merupakan suatu kajian yang 

heterogen sehingga pengejaan yang berbeda, misalnya, memiliki alternatif 

yang berbeda pula. Beberapa pendapat mengatakan bahwa tidak ada tanda 

hubung antara pos dan kolonialisme, sementara yang lain bersikeras harus 

ada tanda hubung di antaranya seperti pos-kolonialisme atau post-

colonialism. Selanjutnya dalam tulisan ini akan dipakai poskolonialisme.  

Banyak para pendukung poskolonialisme yang mengatakan bahwa 

terdapat dua cabang poskolonialisme: mereka yang memandang 

poskolonialisme sebagai seperangkat metodologi yang tidak memiliki 

kesatuan, sebagaimana dijelaskan oleh Homi Bhabha dan Arun P. Mukerjee, 

dan mereka yang melihat poskolonialisme sebagai seperangkat strategi-

strategi yang berpusat pada sejarah. Bahkan kelompok yang kedua inipun 

masih bisa dibagi menjadi dua sub-cabang: pihak yang percaya bahwa 

poskolonialisme mengacu pada periode setelah masyarakat atau Negara 

jajawahan telah merdeka dan mereka yang menganggap poskolonialisme 

mengacu pada semua cirri-ciri sebuah masyarakat atau budaya dari waktu 

penjajahan sampai dengan sekarang.  
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C. Poskolonialisme dan hubungan dua budaya 

 

Apapun definisi poskolonialisme, pada dasarnya poskolonialisme 

berkaitan dengan berbagai macam isu dan ini akan menjadi jelas ketika kita 

membaca buku yang sangat berpengaruh yang diedit oleh Ashcroft, Griffiths, 

dan Tiffin yang berjudul “The Post-Colonial Studies Reader” (1995), yang di 

dalamnya terdapat berbagai macam pandangan mengenai poskolonialisme. 

Subjek-subjek yang dibicarakan antara lain mengenai universalisme, 

perbedaan, nasionalisme, posmodernisme, representasi dan resistensi, 

kesukuan, feminisme, bahasa, pendidikan, sejarah, tempat dan produksi. 

Meskipun sangat banyak perbedaan yang muncul, semuanya mengacu pada 

satu hal yang menjadi perhatian poskolonialisme: menegaskan perjuangan 

yang muncul ketika satu budaya didominasi oleh budaya lainnya. Seperti 

istilah yang lazim muncul dari kritikus poskolonial, “dijajah berarti dihilangkan 

dari  sejarah.” Dalam berintekasi dengan budaya penindas, budaya jajahan 

atau budaya asli/pribumi dipaksa harus menyembunyikan diri, atau bergerak 

di bawah tanah atau kalau tidak akan dilenyapkan.  

Hanya setelah penjajahan terjadi dan yang terjajah menyadari dan 

berfikir serta kemudian menulis mengenai tekanan yang mereka rasakan dan 

hilangnya identitas budaya mereka, teori poskolonialisme muncul. Didukung 

dengan rasa frustasi dari bangsa yang dijajah, pertentangan budaya yang 

langsung dan personal dengan budaya penjajah, ketakutan, harapan dan 
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impian mereka tentang masa depan serta identitas budaya mereka, teori 

poskolonialisme lambat laun muncul dan berkembang. Bagaimana budaya 

jajahan merespon dan menanggapi perubahan-perubahan dalam bahasa, 

kurikulum pendidikan, perbedaan ras, pemilik diskursus budaya yang bukan 

milik mereka, termasuk cara menulis, menjadi konteks dalam teori 

poskolonialisme.  

Karena adanya berbagai budaya berbeda yang tertekan, ditaklukkan, 

dan seringkali dihilangkan dari sejarah serta merta mereka akan bereaksi 

terhadap budaya penjahah dengan cara yang berbeda-beda pula. Maka tidak 

hanya ada satu teori, metode, dan juga yang menjadi perhatian 

poskolonialisme yang mungkin ada atau digunakan. Semua pendekatan 

mungkin. Namun, semua kritikus poskolonial  sepakat bahwa penjajahan yag 

dilakukan oleh Eropa memang benar-benar terjadi, bahwa Inggris merupakan 

pusat kolonialisme dan imperialisme, bahwa penjajah tidak hanya 

mendominasi tanah secara fisik tetapi juga mendominasi ideologi bangsa 

yang dijajah, dan bahwa akibat-akibat penjajajahan masih banyak dirasakan 

hingga sekarang.  

 

D. Edward W. Said dan Poskolonialisme  

 

Meski banyak tokoh yang berkontribusi pada perkembangan teori 

poskolonialisme seperti Frantz Fanon, Homi K,. Bhabha, Gayatri Cakravorty  
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Spivak, teks kunci bagi munculnya teori poskolonialisme adalah “Orientalism” 

(1978) yang ditulis oleh Edward W. Said. Dalam bukunya Said mengingatkan 

dunia sastra untuk tidak mengeksplorasi dan mendiskusikan ataupun 

menganggap penting kajian mengenai kolonisasi atau imperialisme. Menurut 

Said, orang-orang Eropa pada abad ke-19 mencoba menjustifikasi 

penaklukan teritorial mereka dengan menyebarkan keyakinan yang palsu,  

yang disebut Orientalisme, yaitu bentukan stereotipe untuk orang-orang non-

Eropa yang antara lain: malas  tidak bijaksana, amoral secara seksual, tidak 

bertanggung jawab, dan liar. Penjajah eraopa menurut Said percaya bahwa 

mereka secara sangat tepat menggambarkan penduduk dari tempat 

jajahannya. Padahal, apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa semua 

pengetahuan manusia bisa dilihat hanya jika melalui satu kerangka politis, 

budaya, dan ideologi. Tidak ada teori, baik itu politik maupun sastra, yang 

bisa benar-benar objektif.  

 

E. Model berpikir poskolonialisme 

 

Kenyataan bahwa tidak ada teori baik politik maupun sastra yang 

bisa objektif bisa juga beraku pada orang yang hidup dan menulis di dalam 

budaya bangsa yang dijajah. Penulis tersebut bisa bida mengajukan tiga 

pertanyaan: (1) Siapa saya? (2) Bagaimana saya menjadi orang seperti saya? 

(3) Dengan negara mana atau budaya apakah saya selamanya terkait?  



 7

Dari pertanyaan pertama, penulis dalam budaya bangsa yang 

terjajah sedang menhubungkan dirinya dengan akar-akar sejarah. Dengan 

pertanyaan kedua, penulis mengungkapkan tegangan antara akar-akar 

sejarahnya dan budaya baru atau hegemoni yang muncul dari penulis 

penjajah. Dan dengan mengajukan pertanyaan ketiga, penulis 

mengkonfrontasikan fakta bahwa dia secara konstruk individual dan sosial 

tercipta dan terbentuk oleh budaya dominan. Tulisan-tulisan karya penulis-

penulis seperti ini tentu saja dengan sendirinya akan bersifat politis dan 

ideologis. Lebih jauh lagi, penulisannya dan pembacaannya bisa cukup 

menyakitkan, mengganggu, dan bisa juga mencerahkan. Apapun hasilnya, 

ceritanya pasti akan terkirim pada penguasa atau “the British Empire”  dan 

mengatakan pada imperialis bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah 

dan bagaimana hegemoni baratnya sangat merusak dan menekan ideologi-

ideologi budaya mereka yang dijajah.  

 

F. Poskolonialisme dan Sastra Afro-Amerika 

 

Minat yang berkembang atas poskolonialisme dalam teori sastra 

Amerika sekitar akhir 1970an sampai dengan sekarang memberikan objek 

perhatian baru pada penulis Afro-Amerika dan karya-karyanya. Tidak tepat 

tentu saja mengatakan bahwa poskolonialisme atau posmodernisme menjadi 

pemicu munculnya minat pada karya–karya sastra hasil karya penulis Afro-
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Amerika, karena sebelum munculnya poskolonialisme kehiduoan sastra 

orang-orang Afro-Amerika sudah berkembang dengan sangat baik.   

Tujuh dekade pertama abad ke-20, perhatian sastrawan Afro-

Amerika banyak dicurahkan pada hubungan angtara seni (fiksi, musik, teater, 

puisi, dll.) dan perkembangan pemahaman karakteristik budaya Afro-Amerika. 

Pada masa tersebut, penulis seperti Langston Hughes, Richard Wright, Zora 

Neale Hurston, James Baldwin, dan Ralph Ellison menulis karya-karya yang 

menggambarkan orang-orang Afro-Amerika yang berinteraksi dengan budaya 

mereka.  

Dalam sastra, penulis-penulis seperti ini mencurahkan perhatiannya 

pada isu-isu nasionalisme dan mencoba mengekspos perlakuan terhadap 

bangsa Afro-Amerika sebagai sub-budaya yang tertindas, tertekan, terjajah 

oleh penjajah kulit putih. Menampilkan tema-tema yang bervariasi dalam fiksi, 

esai, autobiografi, dan puisi, seakan-akan penulis Afro-Amerika sedang 

melakukan pencarian jati diri, kepahitan perjuangan bangsa Afro-Amerika di 

Amerika untuk mencapai keberhasilan dalam bidang politik,ekonomi, dan 

sosial; serta gambaran dari halus sampai kasar mereka tunjukkan, misalnya 

dari protes ras dan kebencian. Penulis-penulis memberikan kepada Amerika 

gambaran tentang apa dan bagaimana artinya menjadi penulis kulit hitam 

yang memperjuangkan identitas, individu, kultural dan kebangsaan.   
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G. Masalah Citra dalam Sastra Afro Amerika 

 

Citra asli dan palsu menjadi salah satu isu yang mendominasi sastra 

Afro-Amerika. Manusia tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali jika mereka 

melihat suatu kesinambungan dirinya pada orang lain dan dalam benda-

benda dan konsep. Inilah mengapa citra menjadi penting dalam sastra Afro-

Amerika. Mereka bangsa kulit hitam yang hidup dalam dunia kulit putih. 

Ketika seorang kulit hitam melihat citra-citra budaya dan rasialisme kulit putih   

yang diproyeksikan di dalam seluruh kehidupan dunianya, kita hanya bisa 

mengatakan bahwa ia di dalam hampir seluruh kehidupannya tidak pernah 

melihat citra dirinya sendiri. Hal inilah yang memicu munculnya stereotipe 

atas budaya kulit hitam dan kulit putih. Situasi ini terkondisi dengan 

keyakinan bahwa putih menjadi simbol kebaikan dan kesucian sedangkan  

hitam adalah simbul kejahatan dan ketidaksucian.  

Banyak penulis  yang mencoba untuk menulis dengan kaca mata 

kulit hitam saja tanpa ada pengaruh budaya kulit putih, tetapi implantasi 

budaya kulit putih sudah terlalu jauh, seperti misalnya dalam agama atau 

gereja: Tuhan berkulit putih. Oleh karena itu tulisan-tulisan penulis Afro-

Amerika secara historis akan berisikan kebencian antara putih dan hitam.  

Namun ini murni disebabkan oleh kenyataan bahwa kebencian telah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dan sudah menjadi dunia bagi kedua budaya 
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dan bangsa. Dan pada akhirnya peran penulis Afro-Amerika adalah tetap 

menjadi “pengawal citra” bangsa Afro-Amerika dengan identitas budayanya.  

 

H. Ide-ide Poskolonialisme dalam Puisi-Puisi Karya Langston Hughes  

Negro  

I am a Negro:  
Black as the night is black,  
Black like the depths of my Africa.  

I've been a slave:  
Caesar told me to keep his door-steps clean.  
I brushed the boots of Washington.  

I've been a worker:  
Under my hand the pyramids arose.  
I made mortar for the Woolworth Building.  

I've been a singer:  
All the way from Africa to Georgia  
I carried my sorrow songs.  
I made ragtime.  

I've been a victim:  
The Belgians cut off my hands in the Congo.  
They lynch me now in Texas.  

I am a Negro:  
Black as the night is black,  
Black like the depths of my Africa.  

 

Membaca puisi di atas citra black atau hitam  sangat menonjol dan 

citra ini dikontraskan dengan citra kulit putih.  Dari pengkontrasan tersebut 
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muncul gambaran bahwa kulit putih ada dalam posisi di atas kulit hitam 

artinya budaya orang kulit putih mendominasi budaya kulit hitam. Ini terlihat 

misalnya dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang kulit hitam   

Dan dominasi ini tidak hanya berlangsung di Amerika saja, tetapi sudah 

berlangsung sejak dahulu kala di benua Eropa.    

Memang, sesudah di Amerika, penindasan masih muncul dan 

bahkan semakin hebat. Tetapi kemudian juga muncul kesadaran bangsa 

Afro-Amerika akan hak-haknya. Dan mereka mencoba melaukan protes dan 

penyadaran. Ini terlihat dalam puisi berikut. 

I, Too 
 
I, too, sing America. 
 
I am the darker brother. 
They send me to eat in the kitchen 
When company comes, 
But I laugh, 
And eat well, 
And grow strong. 
 
Tomorrow, 
I’ll eat at the table 
When company comes. 
Nobody ’ll dare 
Say to me, 
“Eat in the kitchen,” 
Then. 
Besides, 
They’ll see how beautiful I am 
And be ashamed – 
 
I, too, am America. 
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Dua baris pertama dan terakhir yang diulang merupakan penyadaran 

bahwa mereka berperan penting dalam perkembangan Amerika. Stereotipe 

yang muncul adalah kontras antara ruang makan (untuk kulit putih) dan dapur 

(untuk kulit hitam). Budaya putih masih sangat dominan pada puisi ini. 

Meskipun hal tersebut tidak mengganggu bangsa kulit hitama karena mereka 

mulai percaya diri dengan identitasnya. Hanya saja “nilai” yang digunakan 

untuk menjadi penyeimbang nilai “meja makan” yang merupakan bagian 

budaya kulit putih. Inilah permasalaha yang seringkali muncul dalam sastra 

Afro-Amerika jika dilihat dari perspektif poskolonial. 

Seperti pada sub-judul “Masalah Citra dalam Sastra Afro Amerika”   

yang memperlihatkan bagaimana kebencian tidak bisa lepas dari sastra Afro-

Amerika karena itu memang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari dunia mereka. Ini bisa dijelaskan dengan membaca puisi berikut ini.  

 
Harlem  
 
What happens to a dream deferred?  
 
Does it dry up 
like a raisin in the sun 
Or fester like a sore— 
And then run? 
Does it stink like rotten meat? 
Or crust and sugar over— 
Like a syrupy sweet? 
 
Maybe it just sags 
like a heavy load.  
 
Or does it explode? 
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Dari “Harlem” terlihak jelas kekuatan budaya Afro-Amerika, tercermin 

dengan beberapa alternatif yang ditawarkan oleh mereka jika impian mereka 

– memiliki hak politik dan sosial yang sama – tidak dipenuhi (oleh budaya 

kulit putih): penyelesaian yang kering, manis atau busuk. Kalau ketiga hal 

tersebut tidak dipenuhi maka akan terjadi suatu hal yang mengerikan. “Or 

does it explode” meski menggunakan tanda tanya, hal ini sesungguhnya 

adalah ancaman. Artinya, posisi yang setara antara dua bangsa dan dua 

budaya tidak bisa ditunda-tunda lagi.   

 

I. Kesimpulan 

 

Poskolonialisme memberikan perspektif baru dalam melihat karya 

sastra terutama yang terkait dengan dua bangsa dan dua budaya yang tidak 

tepat posisi ‘oposisi biner’nya. Artinya yang satu mendominasi dan yang lain 

menjadi didominasi. Inilah yang terjadi juga dalam sastra Afro-Amerika  yang 

sangat diwarnai dengan pertentangan dua budaya yang tidak bisa 

dihindarkan karena sudah menjadi ‘universe’ yang menghidupnya karya 

sastra tersebut, sebagaimana terrefleksikan dalam puisi-puisi karya Langston 

Hughes.  
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