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Abstract 

Fifty eight dead Chinese were found during an inspection by England customs officers. Their 
bodies were hidden in back of fresh tomatoes boxes, having died from suffocation. Only two 
survived the tragedy. Dover was written by Peek, inspired by the horrible human smuggling in 
June 2000. Dutch society has everything: refugees, political asylum seekers and Illegal 
immigrants. They are 'eternal' outsiders yet became inseparable peripheral citizens. They have 
been trying to exist in their adopted multicultural motherland. In Dover, Peek introduced three 
main characters representing the illegal immigrants. They were Tony, the Indonesian 1998 riot 
refugee; the African, Bas; Aylin from Batumi, Georgia. Peek presented them intriguingly, 
describing how the contribution of their country of origin influence their identity problems in 
Dutch multicultural society. Considering this, it is relevant to quote Fokemma & Steenmeijer 
(2003) about the very close relationship between space and identity. The change of space was 
indicated to be crucial in the construction of identity. The detachment from their country of 
origin uprooted people from their cultural roots and made them totally different personalities. 
This paper will also elaborate the impact of the uprooting and transformation of what those 
"future seekers"  had struggled with: the sacrifices they had to make for their adopted 
motherland on the one hand and the 'rewards' they received on the other. The representation of 
three illegal immigrants and two other natives - a photographer, a lawyer, a Chinese restaurant 
cook, and a newspaper man - was projected to describe the hierarchy of power relations in 
Dutch multicultural society. 
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A.  Latar Belakang 

Dalam pemeriksaan terhadap sebuah truk peti kemas yang berasal dari 
pelabuhan Rotterdam, petugas pabean Inggris menemukan 58 mayat orang Cina di  
belakang dus-dus berisi tomat segar. Korban meninggal karena kekurangan oksigen, 
hanya dua orang yang selamat dari tragedi maut pada bulan Juni 2000 tersebut. Fakta 
mencengangkan mengenai penyelundupan manusia itu menjadi paragraf pembuka 
dalam roman Dover (2008) karya Gustaf Peek. Roman ini menghadirkan gambaran 
kehidupan ‘kelompok pendatang gelap’ di Belanda: para pelarian dan pencari 
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keberuntungan. Keberadaan mereka jelas-jelas tidak diterima, dan mereka mendiami 
wilayah periferi dalam masyarakat multikultural Belanda. Dalam roman Dover karya 
Gustaf Peek, dihadirkan 3 tokoh yang mewakili kelompok pendatang gelap dan 2 tokoh 
penduduk Belanda yang bersentuhan dengan mereka. 

Dalam makalah ini akan dikaji representasi tiga tokoh pendatang gelap di 
Belanda, analisis keberadaaan mereka akan dikaitkan dengan asal-usul mereka. 
Berkaitan dengan negara asal pendatang gelap tersebut dapat dirumuskan pertanyaan 
berikut: seberapa besar ‘akar budaya’ negara asal itu memberikan kontribusi terhadap 
pembentukan identitas di negara yang didatangi?  

Manusia dan budayanya mengakar di tanah, bak sebuah pohon. Seseorang hanya 
dapat menjadi bagian dari sebuah pohon dan sekaligus dari sebuah budaya. Sebagai 
sebuah pohon dia akan tumbuh optimal di tanah yang tepat (Geuijen 1998:18-19). 
Apabila akar itu dicabut dan kemudian dipindahkan, maka pasti akan muncul dampak 
dari tindakan tersebut. Dalam makalah ini juga akan dikaji dampak yang muncul setelah 
orang melakukan migrasi dan menanggalkan akarnya.  

B.  Ruang dan Stereotip kelompok pendatang di Negeri Belanda. 

Proses globalisasi menciptakan jejaring trans-Nasional antara manusia dan 
benda di berbagai bidang, antara lain budaya, politik, ekonomi dan komunikasi 
(Baetens, dkk 2009:35). Kemudahan pemindahan informasi, barang dan juga manusia, 
menjadikan jalinan antara manusia dan ruang yang ditempatinya semakin erat. 
Selanjutnya jalinan itu membentuk sebuah ketergantungan yang membawa pengaruh 
pada identitas budaya (Geuijen 1998:19). Perubahan identitas budaya tidak hanya 
dialami oleh para pendatang, bahkan juga penduduk asli negara tujuan migrasi. William 
(1965) dalam Baetens, dkk. (2009:18) menyatakan bahwa budaya selalu dipandang 
sebagai hal yang bersifat jamak, dalam pengertian yang menyangkut waktu maupun 
ruang: berbagai kelompok masyarakat memiliki visi yang berbeda mengenai budaya. 
Pada suatu momen muncul suatu ketegangan antara berbagai bentuk budaya: bentuk 
budaya dari masa lalu, dari masa kini yang berterima dan bentuk yang masih akan 
muncul di masa yang akan datang. Ketiga bentuk dari masa lalu, masa kini dan masa 
mendatang dikenal dengan peristilahan residual forms, dominant forms dan emergent 
forms. 

Menurut Castles & Miller (2003) dan Verstraete (2009) dalam Baetens, dkk. 
(2009:36-37), gelombang migrasi di Eropa yang terjadi setelah runtuhnya tembok 
Berlin (1989) memiliki karakter yang berbeda dibandingkan gelombang-gelombang 
migrasi sebelumnya. Migrasi menjadi fenomena global dan memiliki karakter-karakter 
sebagai berikut: lebih intensif, lebih bervariasi motivasinya, dan peran perempuan 
sebagai pelaku migrasi lebih besar. Pengawasan ketat di berbagai perbatasan benua 
Eropa tidak menyurutkan jumlah pendatang gelap. Mereka yang tidak berkesempatan 
secara legal memasuki Eropa harus menemukan pintu masuk yang tak jarang harus 
dibayar dengan sejumlah besar uang. Penyelundupan manusia menjadi ladang pekerjaan 
baru bagi para ‘perantara’. Ambisi untuk dapat menyelinap masuk Eropa secara ‘tak 
terlihat’ menjadikan posisi para pendatang gelap sangat rentan.  

Beberapa desenia terakhir migrasi seringkali sarat dengan nuansa politis. Dari 
negara asal, para imigran melarikan diri dari kekerasan dan perang atau konflik. 
Setibanya di negara tujuan seringkali mereka menjadi kendaraan politik para politisi 
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ekstrim kanan yang menggunakan fenomena migrasi untuk meraih simpati 
pendukungnya (Van der Lans & Vuisje 2003: 91-92).  

Mengapa Belanda menjadi negara tujuan dan/atau persinggahan para pendatang? 
Menengok kesejarahan Belanda, migrasi kelompok pendatang telah terjadi sejak abad 
ke-16. Pada saat ini kemajemukan etnis dalam masyarakat multikultural menjadi salah 
satu penanda budaya. Negeri Belanda adalah sebuah negara yang kecil dengan penghuni 
yang sangat padat. Belanda terletak di delta Eropa, sebagian wilayahnya berada di 
bawah permukaan air laut. Perjuangan berat selama berabad-abad melawan air 
mempertahankan keberadaan wilayah, lekat dengan citra Negeri Belanda. Pandangan 
hidup Calvinisme yang terkait dengan perasaan superioritas moral dikompensasikan 
dengan kesadaran keterbatasan luas wilayah, tercermin dalam norma yang berlaku 
umum dan dinyatakan dalam ungkapan doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg 
yang maknanya menganjurkan untuk tidak membuat ulah, dan bertindak menurut 
aturan.  

Bagaimana masyarakat Belanda memandang diri mereka sendiri? Pemisahan 
yang lebih bersifat pengindraan memilah wilayah Belanda menjadi dua bagian: bagian 
Utara dan Selatan. Pemisahan yang lekat dengan ‘ruang’ ini selanjutnya membentuk 
identitas budaya. Orang Belanda wilayah utara memandang saudara mereka yang ada di 
wilayah Selatan, misalnya di propinsi Brabant yang berbatasan dengan Belgia dan 
beragama Katholik sebagai kelompok yang kuasi-Belgia dan memiliki karakter yang 
lebih dekat dengan budaya Belgia. Selanjutnya orang Utara Belanda memandang 
mereka yang tinggal di propinsi Limburg yang berbatasan dengan Jerman sebagai 
masyarakat kuasi-Jerman (Geuijen 1998: 149-151). Pandangan ini mengesankan 
bagaimana orang Belanda Utara memandang diri mereka, mereka memposisikan diri 
lebih baik dan lebih rasional dibandingkan dengan yang tinggal di Selatan. Sebaliknya, 
orang-orang Belanda yang berada di wilayah Selatan melihat mereka yang tinggal di 
wilayah Utara sebagai kelompok yang ‘tidak hangat’, penuh perhitungan, cenderung 
kikir dan gemar menjaga jarak.  

Menarik untuk mencatat, betapa ruang yang terbatas dan relatif ‘kecil’ 
memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan citra diri di Negeri Belanda. 
Keterbatasan ruang yang dimiliki Belanda tidak menjadikan mereka ‘kecil’. Makna 
yang sangat positif dilekatkan pada ruang yang terbatas. Hal itu tercermin dalam salah 
satu ungkapan mereka, klein maar fijn (=kecil tetapi menyenangkan). Ekstensifikasi 
makna merambah ke semua aspek kehidupan dan menjadi salah satu satu penanda 
budaya masyarakat multikultural Belanda.  

Pandangan terhadap pendatang di Negeri Belanda tidak dibangun berdasarkan 
ruang, tetapi bertumpu pada enam penanda yang sebagian besar bersifat kasat mata. 
Hubungan kekeluargaan yang patriarkal dan otoriter, rendahnya pendidikan, dan warna 
kulit merupakan penanda pertama. Penanda kedua memperlihatkan bagaimana peng-
gunaan bahasa, agama, perilaku, penampilan, dan tata cara makan dimanifestasikan. 
Ketiga, terkait dengan budaya, tradisi, dan kebiasaan. Penanda keempat menyangkut 
deviasi dalam bidang sosial, dan keterlibatan dalam tindak kriminal. Kelima, mengenai 
ketertutupan, arogansi, pribadi yang keras, tidak menyenangkan, dan tidak sopan. 
Penanda yang terakhir dikaitkan dengan terbatasnya pendidikan, ketidakhigienisan, 
ketunakaryaan, dan kecilnya rasa percaya diri (Gueijen 1998: 155).  
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Buikema dan Meijer (2004:ix) menekankan penciptaan citra kelompok 
pendatang di Negeri Belanda, seperti juga pada banyak negara Eropa lainnya, sangat 
dipengaruhi oleh teori dan kritik dalam studi Poskolonial. Namun kesejarahan migrasi, 
konflik etnisitas dan bangun masyarakat multikultural menjadikan proyeksi makna 
‘kelompok pendatang’ di Belanda berbeda dari yang ada di Amerika, Inggris dan 
negara-negara bekas koloni Inggris. Pada awal abad duapuluh yang dimaksudkan 
sebagai kaum pendatang adalah orang-orang Gipsi dan Yahudi, pada tahun tujuh 
puluhan orang-orang Suriname dan pada desenia terakhir ini adalah orang-orang 
Muslim. Stereotip dengan sendirinya juga berubah mengikuti proyeksi subjeknya. 

Esensi pandangan yang stereotip memperlihatkan kelompok minoritas adalah 
‘orang asing’. Klasifikasi keasingan diukur dengan standar modernitas, praksis 
keagamaan dan manifestasi bahasa. Dari kacamata ekonomi, ‘orang asing’ diposisikan 
sebagai kelompok buruh berpenghasilan minimum, pengangguran yang hidup dari 
tunjangan yang diberikan negara, dan lekat dengan mereka yang berpendidikan rendah. 
Hubungan keluarga dalam kelompok pendatang dilihat sebagai relasi yang bersifat 
tradisional, kontras dengan kesetaraan gender dan hubungan yang lebih permisif dalam 
keluarga Belanda umumnya. 

Mencermati esensi ruang dalam pembentukan identitas, pemikiran Fokkema 
(2003: 196-198) menjadi dasar kajian. Ia mencontohkan kota besar sebagai simbol 
keberagaman dan heterogenitas. Ruang dihadirkan sebagai lokasi yang sarat modernitas, 
penuh dengan segala kemungkinan, dan dinamis sekaligus dimunculkan sebagai tempat 
yang mewadahi mimpi dan kekosongan. Ruang menjadi lokasi ketika seseorang 
tercabut dari akarnya mengalami transformasi. Dalam studi poskolonial ruang sangat 
dekat dengan migrasi dan identitas, sebaliknya ia juga terhubung dengan konotasi 
perpecahan, keseimbangan dan hal-hal yang ‘tak terjelaskan’ yang mencirikan 
pemikiran posmodernisme.  

C.  Ruang Bagi Para Pendatang dalam Dover (2008) 

Dalam novel Dover keberadaan tiga pendatang gelap terpusat di Rotterdam, kota 
pelabuhan terbesar di Eropa. Rotterdam adalah metropolitan dengan jumlah pendatang 
asing terbesar kedua setelah Amsterdam (Buikema & Meijer, 2004).  

Pemilihan kota Rotterdam secara konseptual dan simbolis memperlihatkan 
kaitan antara imigran dan kota besar. Rotterdam yang pada masa Perang Dunia Kedua 
hancur karena bom, dibangun kembali menjadi sebuah kota dengan gedung-gedung 
megah berarsitektur modern. Pembangunan yang merubah wajah kota pelabuhan ini 
merefleksikan modernitas dan kedinamisan. Letaknya yang berada di wilayah randstad 
-daerah di bagian barat Belanda yang secara ekonomi dan sosial merupakan daerah ter-
kemuka dan sangat padat penduduknya- dengan sendirinya menyimbolkan kemakmuran 
dan keleluasaan lapangan pekerjaan. Sebagai sebuah kota pelabuhan yang mengaso-
siasikan keterbukaan, Rotterdam menjadi wadah pertemuan berbagai etnis. Selanjutnya 
kota pelabuhan menjadi gerbang menuju negara-negara Eropa lainnya melalui jalan 
laut.  

Gustaf Peek dalam lima bab pertama novel Dover menggunakan nama tempat 
sebagai judul bab. Tiga dari lima tempat itu merujuk kepada kota Rotterdam: Keuken, 
Rotterdam,2000 (hal. 10-26); Kiki’s huis Rotterdam,2000 (hal.47-51), dan Rotterdam, 
Mei 2000 (hal. 52-58). Tempat yang pertama yang dimaksudkan menunjuk lokasi dapur 
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restoran Cina tempat Tony bekerja sebagai koki. Rumah Kiki yang baru –Kiki 
bermigrasi internal dari Amsterdam menuju Rotterdam - menjadi lokasi yang kedua, 
dan yang terakhir menunjukkan sebuah jalanan di kota Rotterdam tempat Bas dikenali 
oleh seseorang dari masa lalunya.  

Ketiga tempat yang disebutkan berada di kota Rotterdam itu secara eksplisit 
merepresentasikan para penghuninya. Ruang-ruang publik tempat para pendatang 
melakukan aktivitas tak jarang hanya sekedar ekstensi dari ranah domestik. Akses ke 
ruang publik untuk mereka tertutup rapat-rapat. Pada tokoh Tony, ruang geraknya di 
ranah publik hanya sebatas dapur restoran. Tempat bekerja di luar rumah hanya 
‘perpanjangan’ dari sebuah wilayah dalam ranah domestik.  

Tokoh Bas lebih suka melakukan pekerjaannya mengantar koran pada pagi hari, 
ketika jalanan masih sepi dan kota masih tertidur. Ketika telah selesai bekerja dan 
matahari masih saja belum terbit, Bas mengekplorasi jalanan lengang di Rotterdam. 
Untuk sesaat ia merasa memiliki dan menjadi bagian dari kota itu (hal. 52). Ruang-
ruang yang sepi yang masih utuh itu sepenuhnya ada dalam kuasanya. Begitu Rotterdam 
bangun dan menggeliat, berakhir juga kuasa Bas atas ruang kosong itu. Keleluasaan 
gerak hanya dimiliki sesaat saja.  

Kamar Kiki yang berada di lantai dasar dan berhadapan langsung dengan jalanan 
digambarkan sebagai pos pengintaian yang strategis untuk mengamati orang yang 
berlalu-lalang di jalan. Rumah digambarkan memiliki fungsi lain daripada sekedar 
tempat untuk beristirahat. Pada musim hujan, bagian depan kamar itu menjadi tempat 
berteduh pejalan kaki. Dari dalam kamar Kiki dengan jelas ia mendengar pembicaraan 
orang-orang yang berteduh. Kiki dapat melakukan pengamatan, dan pada saat yang 
bersamaan ia juga menjadi objek pengamatan (hal. 47): bila ia lupa menutup tirai kamar 
dan mematikan lampu maka setiap orang yang berjalan di depan kamarnya dapat 
melihat isi kamar.  

Keterbatasan untuk para pendatang di Belanda dihadirkan berbanding terbalik 
dengan pemaparan kota besar. Asosiasi Rotterdam yang luas dan terbuka  menyiratkan 
kedinamisan kota besar, dihadapkan pada tataran makna ‘luas sebuah ruang’. Dapur 
restoran Cina tempat Tony bekerja sama sekali tidak representatif untuk mewakili 
ketenaran restoran. Dapur yang kecil, panas penuh dengan aroma bumbu dan asap, 
menjadi simbol yang sangat kaya makna. Bau masakan yang menempel di baju dan 
jaket, tak juga lekang meski sudah dicuci dan melekat ke pori-pori Tony (hal. 13-14). 
Tak ada kesempatan bagi Tony untuk tidak sekejap pun melepaskan diri dari akar ke-
Cina-annya. Bentuk budaya masa lalu, masih berlanjut di masa kini, dan akan terjadi 
lagi di masa depan seandainya ia berhasil menginjak tanah Inggris. Kamar tempat 
tinggal yang diperoleh dari Mr. Chow merupakan ruang simbolis: tempat itu 
memperlihatkan sedikitnya kebebasan yang dimiliki Tony sebagai pendatang. Kamar 
yang dihuninya tidak memiliki banyak perabot, dan tidak bergorden. Hanya sebuah tirai 
tipis menutupi jendela, tirai itu tidak mampu menahan udara dingin di luar.  

Tidak ada tempat yang layak dan nyaman yang disediakan Belanda bagi 
pendatang (gelap). Ruang gerak para pendatang dibatasi, dapur restoran (Tony), jalanan 
yang lengang (Bas) dan studio tempat pembuatan film porno (Aylin). Keterbatasan 
ruang gerak juga erat melekat pada tokoh-tokoh yang bersinggungan dengan para 
pendatang. Mr. Chow memilih dapur yang sempit dan tidak nyaman untuk menikmati 
makanannya, alih-alih duduk di salah satu kursi empuk yang ada di restorannya yang 
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mewah (hal. 10). Ruang praktik Bernard Fiss digambarkan sebagai ruang yang sempit, 
dan lembab dengan lemari-lemari arsip besar yang kosong. Kontras dihadirkan untuk 
memperlihatkan keterbatasan tokoh-tokoh ini.  

Simbol ketidakberdayaan dan ketidakbebasan yang paling konkrit dalam novel 
Dover hadir dalam wujud ruang-ruang sempit dengan ventilasi udara terbatas (mobil 
boks, ruang dalam peti-peti kemas, kamar penampungan yang sumpek) yang digunakan 
Mr. Chow untuk menampung, mengangkut, dan menyelundupkan manusia dari dan 
menuju Negeri Belanda. Tony sebagai tokoh utama menjadi satu-satunya tokoh yang 
digambarkan pernah menempati semua ruang itu, kamar tidurnya yang sempit dan 
dingin, dapur tempat bekerjanya yang sumpek, dan bau. Ruang dalam peti kemas di 
belakang dus-dus tomat segar yang dikirim dari pelabuhan Rotterdam menuju Dover, 
Inggris adalah ruang terakhir yang harus dihuninya. 

D.  Identitas dan Stereotip Para Pencari Keberuntungan dalam Dover 

Benang merah novel Dover adalah migrasi dan identitas pelaku migrasi. Migrasi 
tidak hanya dilakukan oleh tokoh pendatang (Tony, Bas, Aylin, Mr. Chow, dan Mr. 
Abdoe) tetapi juga oleh penduduk asli Belanda (Kiki dan Bernard Fiss). 

Tokoh utama novel ini adalah Marlon yang melarikan diri dari Indonesia saat 
gejolak Reformasi menempatkan orang-orang Indonesia keturunan Cina dalam 
kesulitan. Ayah Marlon meninggalkan negaranya, Cina untuk bermigrasi ke Indonesia. 
Negara asalnya digambarkannya sebagai sebuah negara yang ‘terlupakan’, dengan uang 
hasil jerih payahnya dia membangun kehidupannya di kota Solo. Dengan sesadar-
sadarnya, ayah Marlon menanggalkan jati diri yang lama, dan bertransformasi menjadi 
laki-laki ‘Jawa’ dan tidak berkeberatan mendapatkan nama baru ‘Nanang’ (Dover, hal. 
28). Ia menafikan ke-Cina-annya dan dan memilih menikahi seorang perempuan 
berdarah Jawa yang memberikannya dua anak. Di sekolah, kedua anak itu dilecehkan 
karena mata sipit dan rambut kejur mereka.  

Ketika menginjak SMA, Marlon menanggalkan nama pemberian orang tuanya 
dan mulai menyandang nama depan bintang film Marlon Brando, yang dipilihnya dari 
sekian banyak aktor yang membintangi film Amerika yang kerap ditontonnya.  

Marlon dan keluarganya hidup dari toko kelontong yang terletak di depan 
rumah. Masa-masa sulit menjelang kerusuhan di bulan Mei 1998, membuat mereka juga 
harus mengais rejeki dengan menjual makanan siap santap. Pada suatu hari, sang ibu 
yang harus berbelanja tak juga pulang. Ayah yang menyusul sang ibu, juga tak tentu 
rimbanya. Toko mereka dijarah, Marlon menjadi saksi kematian adik perempuannya 
(Dover, hal. 39). Atas bantuan aparat keamanan Marlon berhasil lolos dari maut, 
berbekal uang dan paspor - yang jauh-jauh hari telah disiapkan sang ayah - Marlon 
melarikan diri ke Jakarta. Di Jakarta, setelah berkenalan dengan laki-laki lain keturunan 
Cina yang juga akan meninggalkan Indonesia, ia menaiki pesawat ke Belanda.  

Di Belanda Marlon dijemput oleh Mr. Chow yang selanjutnya memperkerjakan-
nya dengan upah yang sangat kecil di restoran miliknya di Rotterdam. Pada pertemuan 
pertama, Mr. Chow mengatakan: You are Tony. You are my Tony (hal. 46). 

Tokoh kedua, Bas teman serumah Tony adalah seorang imigran gelap berasal 
dari sebuah negara di Afrika yang sarat dengan konflik politik. Nama yang diberikan 
kedua orang tuanya adalah Georges Debanzy. Situasi politik di negaranya memaksa 
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Georges menjadi seorang tentara ketika usianya masih sangat muda. Ia menanggalkan 
nama Georges dan menjadi Télo dan bertransformasi menjadi seorang pembunuh ulung. 
Ketika negaranya semakin berubah, dan terinspirasi cerita tentang keindahan kota Paris 
dari salah satu korban yang dibunuhnya,  Télo melarikan diri ke Perancis melalui pantai 
timur Afrika dan menyusuri sungai Matadi. Ketika turun dari perahu ia mengganti 
namanya menjadi Sebastian Sidibé, nama yang terakhir ini dipinjamnya dari seorang 
wartawan yang dibunuhnya. Perancis ternyata tidak menawarkan rasa aman bagi 
Sebastian, ia merasa ada yang mengenalinya sebagai Georges/Télo. Dengan 
menumpang truk, Sebastian bertolak ke wilayah utara, dan tiba di Belanda. Di Belanda, 
atasan yang memperkerjakannya sebagai loper koran memberinya nama Bas, sebuah 
nama yang lebih mudah diucapkan oleh orang-orang di Belanda (hal. 129).  

Tokoh ketiga, Aylin adalah seorang wanita muda berasal dari Batumi, Georgia, 
dekat dengan perbatasan negara Turki. Sebelum berada di Belanda, namanya bukan 
Aylin (hal. 149). Aylin selalu memimpikan London karena letaknya  lebih dekat dari 
negaranya dibandingkan New York ataupun Milan. Terbujuk rayuan Samir, pacarnya 
dari ‘Selatan’ ia meninggalkan Batumi menuju ke London, di perbatasan Jerman Aylin 
harus bekerja menjadi penari erotis. Dari uang yang berhasil disisihkannya ia membayar 
perjalanannya menuju negara berikutnya. Di negara yang baru ia tidak perlu menari 
lagi, tetapi ia jatuh dalam jaringan film porno dan prostitusi. 

Ketiga tokoh pendatang di Belanda tersebut saling terhubung karena melakukan 
tindak yang sama: berupaya untuk menemukan ruang yang baru. Mereka meninggalkan 
negara mereka, mencoba menemukan wilayah baru untuk menetap atau untuk sekedar 
singgah sebelum menemukan tempat yang aman. Proses pencarian itu digambarkan 
masih berlangsung dan belum sepenuhnya selesai. Untuk Tony, Belanda bukan 
merupakan tujuan akhir, karena Mr. Chow akan memindahkannya ke London untuk 
bekerja di restoran miliknya. Mr. Chow menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi 
Tony di Inggris. Tokoh Bas memilih untuk meninggalkan kota Rotterdam setelah ia 
tahu Tony akan ke London. Perjalanan Bas berakhir di sebuah kota kecil dekat laut. 
Aylin memilih untuk kembali ke negaranya, setelah Bernard Fiss yang menolongnya 
mati dibunuh. 

Semua tokoh pendatang gelap di Belanda, lagi-lagi saling terhubung dalam 
sebuah lingkaran bernama kekuasaan dan uang. Ketiganya, karena ketidakberdayaan 
mereka, tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari jaringan tersebut. Hal ini 
dapat dijelaskan dari kenyataan bahwa tak seorangpun dari ketiga pendatang gelap 
masih menyandang nama mereka yang sebenarnya dan berkomunikasi dalam bahasa Ibu 
mereka. Identitas untuk mereka adalah identitas yang terberikan.  

Mencermati bagaimana kuasa dalam masyarakat multikultural Belanda 
dibangun, penting untuk mengkaji permasalahan penguasaan bahasa. Bahasa sebagai 
perangkat komunikasi digambarkan sangat berperan dalam pembentukan identitas yang 
baru. Tidak satupun tokoh pendatang masih menggunakan bahasa ibu mereka untuk 
berkomunikasi dengan orang lain. Marlon/Tony sejak masih kecil sudah dihadapkan 
pada masalah bahasa. Ia tidak menguasai bahasa Cina, dan karenanya sulit 
berkomunikasi dengan orang-orang keturunan Cina lainnya di Indonesia. Bahasa Cina 
digambarkan memainkan peranan yang penting pada masa-masa ketika keturunan Cina 
dihadapkan pada situasi yang tidak aman pada tahun 1998. Pengetahuan dan kemahiran 
menggunakan bahasa ibu (bahasa Jawa) dan bahasa negaranya (bahasa Indonesia) tidak 
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berhasil menyelamatkan nyawa orang tua dan adiknya. Kegemaran Tony menonton 
film-film Amerika memberinya bekal penguasaan bahasa Inggris, yang mengantarnya 
pergi ke Eropa. Di Belanda, karena tidak menguasai bahasa Cina, ia berada di luar 
kelompok orang-orang Cina di Belanda. Setelah Tony mulai mempelajari bahasa 
Belanda, pintu sedikit terbuka untuknya: ia dapat berkomunikasi dengan Kiki. 

Bas tidak pernah menggunakan lagi bahasa ibunya. Sejak ia mengganti 
identitasnya, ia mulai menggunakan bahasa-bahasa Eropa (Perancis dan Inggris) dan 
ketika tinggal di Belanda ia belajar bahasa Belanda. Tokoh Aylin dihadirkan sebagai 
sosok yang memiliki kemampuan terbatas untuk mempelajari bahasa asing (hal. 153-
154, 155) dan tidak pernah menguasai bahasa Belanda (hal. 133). Bahasa yang 
seharusnya menjadi kunci komunikasi menjadi penghalang besar. Dalam hierarki 
masyarakat multikultural seperti Belanda jelas dipetakan bagaimana bahasa 
menghegemoni. Peek seolah mengingatkan bahwa Belanda tidak akan memberikan 
ruang untuk mereka yang tidak berkompeten dalam membangun komunikasi. 

Selain ketiga tokoh pendatang gelap, juga hadir dua orang Belanda yang 
bersentuhan dengan mereka. Tokoh Bernard Fiss, seorang pengacara yang banyak 
bekerja untuk para pendatang di Belanda. Tokoh Bernard Fiss, bekerja sama dengan Mr. 
Chow menyelundupkan pendatang ilegal. Ia menjalin hubungan dengan Aylin. Tokoh 
ini mewakili keberagaman masyarakat multikultural. Ia bak mata uang uang bersisi dua: 
menjadi pahlawan, karena menolong Aylin yang sedang hamil dari jaringan prostitusi. 
Tetapi pada saat yang bersamaan ia mengatur penyelundupan peti kemas berisi manusia 
ke luar Belanda. 

Tokoh Kiki, seorang wanita Belanda yang tinggal satu gedung dengan Tony dan 
Bas, yang gemar membuat foto berbagai gedung di Rotterdam pada malam hari. Kiki, 
yang nama sebenarnya Patricia, mengalami banyak kekecewaan dalam hidupnya. Ia 
suka melakukan perjalanan jauh dan membuat foto. Ia mencoba menangkap ‘yang 
liyan’ dalam kameranya dan menemukan kemungkinan itu pada diri Tony. Ia mencoba 
menggunakan kuasanya untuk ‘menangkap’ Tony, tetapi tidak berhasil karena lelaki ini 
memaknai eksistensi diri seorang imigran sebagai sebuah keberadaan yang nisbi. 
Pendapat Tony menyuarakan pendapat bahwa sebagai pendatang gelap ia tidak boleh 
‘memperlihatkan’ diri. Kehadiran Kiki dan Bernard Fiss melengkapi gambaran bahwa 
migrasi membawa dampak pada penduduk asli negara tujuan. Kiki tidak pernah benar-
benar menemukan sebuah ‘rumah’ di negaranya sendiri.  

Sosok Mr. Chow dan Mr. Abdoe bukan penduduk asli Belanda, dihadirkan 
untuk melengkapi potret masyarakat multibudaya di Belanda. Keduanya terlibat dalam 
jaringan penyelundupan manusia dan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan 
keuntungan. Kehadiran dan peran mereka menyimbolkan kusutnya masalah imigran 
gelap di negeri Belanda. 

E.  Tercabut dan Menghilang. 

Tidak satupun dari tiga tokoh pendatang dalam Dover menemukan jati dirinya di 
negara tujuan mereka. Mereka yang tercabut dari akar direpresentasikan tidak berhasil 
menumbuhkan akar mereka yang baru di tanah yang tujuan. Tony tidak pernah 
mencapai ruang terbaru untuk menancapkan tonggak akar yang baru, permasalahan 
identitas yang melekat sejak ia masih kecil membelenggunya, dan membinasakannya. 
Keberadaannya sebagai keturunan Cina membawa pelecehan dan represi. Ia menjadi 
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pribadi yang tidak kuat dan tidak mampu memutuskan yang diinginkannya. Pilihannya 
menjadi Marlon bersifat mana suka, keputusannya pergi ke Belanda merupakan pilihan 
karena pertimbangan kepraktisan. Sosok yang lemah, pasrah, dan tidak melakukan hal-
hal yang berarti untuk eksistensinya. Barangkali Peek -melalui tokoh Tony- ingin 
mengingatkan relasi kesejarahan yang terbangun antara Indonesia dan Belanda, 
memberikan kontribusi yang besar dalam kegagalan tokoh Tony. Tony yang 
direpresentasikan sebagai sosok yang bermentalitas penurut dan pasrah dengan 
nasibnya, lemah dan tidak melakukan resistensi yang berarti pada saat mengalami 
represi mengingatkan kita pada tokoh-tokoh dalam sastra kolonial. Satu-satunya hal 
yang diyakininya adalah, bahwa dalam keberadaannya bersifat nisbi: ia harus tetap ‘tak 
terlihat’. 

Pemikiran ‘tak terlihat’ yang spesifik dihadirkan dalam novel ini, juga 
direpresentasikan melalui tokoh Bas. Sosok Bas memutuskan meninggalkan Perancis, 
sesaat setelah ia merasa ada orang yang mengenalinya sebagai George. Tak terlihat 
untuk Bas berarti ‘tak dikenali’. Bas mencoba singgah di berbagai ruang untuk mencari 
keberuntungan, perjalanannya yang panjang menyiratkan perjuangan yang lama 
menemukan tanah yang dijanjikan: Afrika – Maroko – Spanyol – Prancis – Belanda. Di 
Negeri Belanda pun berbagai ruang dirambahnya, pada akhirnya ia meninggalkan 
Rotterdam karena merasa tidak ada apapun yang dapat membuatnya merasa senang dan 
memilih pergi ke pantai Scheveningen. Lagi-lagi Bas melakukan migrasi, kali ini 
migrasi yang bersifat internal: meninggalkan Rotterdam menuju Den Haag. Di pantai 
kota ini ia bertemu ibu dari Kiki. Perempuan Belanda itu telak-telak mengatakan bahwa 
pantai tersebut dahulu pernah menjadi tempat yang paling sepi di Belanda. Sangat 
kentara bahwa yang dimaksudkan dengan ‘masa dulu’ adalah waktu Belanda belum 
dibanjiri kaum imigran. Simbol penolakan terhadap pendatang diperlihatkan. Bas yang 
tercabut dari akarnya, akhirnya tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan 
kehadirannya. Ia juga menghilang. 

Tokoh Aylin yang tercabut dari akarnya, mencoba menumbuhkan tunas baru di 
negara yang didatanginya. Setelah usaha tersebut tidak membuahkan hasil, ia 
memutuskan kembali ke negaranya. Di negaranya ia tetap saja tidak menemukan 
‘rumahnya’ dan merasa terasing. Sekali lagi ia menjadi pendatang, kali di negaranya 
sendiri. Aylin tercabut dua kali dari akarnya dan tidak pernah berhasil menancapkan 
tunas baru lagi, bahkan juga di tanah yang sama. Perasaan asing dan menjadi pendatang 
di negaranya sendiri juga ditemukan pada sosok Kiki. Kiki masih saja mencari 
identitasnya melalui perjalanan menuju berbagai negara di Asia (Thailand dan 
Indonesia), dan menyembunyikan diri di belakang kamera untuk membuat potret-potret 
bernuansa gelap. 

Upaya orang untuk menutup masa lalu, menjalani masa kini, dan menjemput 
masa depan kentara sangat mencolok digambarkan sebagai usaha yang tidak 
membuahkan hasil, sesuatu yang sia-sia. Semua tokoh imigran yang dihadirkan dalam 
novel ini digambarkan menyibukkan diri dengan mencari esensi ‘nama’ dan ‘rumah. 
Tidak satupun tokoh yang berhasil menemukannya, bahkan juga tokoh-tokoh yang 
sebenarnya sudah berada di ‘rumahnya’ sendiri.  

Dover merupakan potret kekecewaan kaum pendatang di Belanda. Meski setiap 
tokoh memiliki ‘kesalahan’ di masa lalunya sangat jelas terbaca upaya Peek untuk 
menumbuhkan simpati bagi mereka, ia memberikan kesempatan kepada para pendatang 
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ini menyuarakan keberadaan mereka. Eksistensi yang oleh sebagian masyarakat 
multikultural Belanda dianggap ‘tak terlihat dan tak diakui’.  
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Lampiran 
 
Gustaf Peek (1975) adalah penulis yang memulai debutnya pada tahun 2006 dengan 
Armin (Penerbit Contact). Pada tahun 2008 ia menulis novel Dover dan sejak saat itu 
bergabung dengan Querido, sebuah penerbit terkemuka yang mempublikasikan karya 
sastra dari penulis ternama di Belanda. Pada tahun 2011 Peek memenangkan dua 
penghargaan sekaligus untuk buku ketiganya (Ik was Amerika, 2010), De BNG Nieuwe 
Literatuurprijs dan  F. Bordewijk Prijs. Gustaf  Peek lulus dalam Studi Bahasa dan 
Sastra Inggris di Universitas Leiden. Pada saat ini selain menjadi penulis, ia adalah 
Anggota Redaksi Majalah Sastra Revisor. 
 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




