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Kata Pengantar 
 

Budaya literasi semakin hari semakin pergi—bahkan di dalam arenanya 

sendiri; dunia pendidikan. Membaca, menulis, dan berdiskusi justru dianggap 

sebagai hal dan kegiatan yang kurang prestis di mata orang. Padahal, budaya literasi 

sangat mempengaruhi berkembangnya ilmu pengetahuan. Kondisi yang 

memprihatinkan ini harus dilawan dengan semangat literasi yang tinggi dan 

menggebu-gebu oleh siapapun, jika tidak ingin dunia pendidikan hambar dan kosong 

atau hanya menjadi mesin pencetak tenaga kerja saja. Dunia pendidikan harus 

dipaksa memutar setir ke arah hakikatnya. Jika elit pendidikan enggan diajak ke arah 

sana, tidak salah jika kita sebagai massa pendidikan memulainya untuk 

membudayakan literasi meskipun selangkah. 

 Tulisan yang ada di buku ini adalah berasal dari karya para massa pendidikan 

yang mencoba berupaya membudayakan literasi di lingkungan kampus, dengan aksi 

diskusi yang dilakukan sekali tiap minggu. Bahan yang diambil untuk diskusi adalah 

tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini. Meskipun banyak kekurangan disana-sini, 

tapi ini adalah langkah yang harus ditempuh dan alangkah baiknya hal tersebut 

dimaknai sebagai proses belajar. Jika proses belajar saja sudah dipotong oleh pikiran 

konservatif, maka kemajuan menjadi hal nihil. Akan lebih etis jika kekurangan-

kekurangan yang ada pada tulisan ini dikritik dengan kritik yang membangun. 

Semua penulis di dalam buku ini telah siap menerima segala kritik dan saran dari 

pembaca demi perkembangan dan perbaikan dalam produk penulisan selanjutnya. 

 Semoga buku saku ini dapat memberi sedikit pengetahuan bagi pembaca 

mengenai tema-tema yang diangkat para penulis. Selain itu, semoga buku saku ini 

dapat memantik api semangat literasi bagi siapapun. 
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Dibalik Politik Akomodatif Soeharto Terhadap Orsospol 

(Organisasi Sosial-Politik) Islam 
 

Oleh: Eko Santoso 

 

Perjalanan Menapaki Singgasana 

Hasil pemilihan umum tahun 1955 menunjukkan adanya 3 kekuatan utama 

komponen bangsa. Tampilnya PNI (Partai Nasional Indonesia) dengan perolehan 

22,3% suara, sehingga menghantarkannya sebagai pemenang harus menghadapi 

perlawanan sengit dengan tiga partai besar lainnya. Partai Islam menduduki posisi 

dua dan tiga, Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dengan perolehan 20,9% 

dan NU (Nadhatul Ulama) memperoleh suara 18,4%. Sedangkan PKI (Partai Komunis 

Indonesia) yang kala itu mulai ditinggalkan pendukungnya akibat tragedi Madiun 

Affair 1948, secara mengejutkan mampu memperoleh suara 16,4%. Meskipun 

demikian kehadiran PKI sebagai partai pemenang ke-4 saat itu dapat diterima, 

mengingat berbagai propaganda yang dilancarkannya kepada rakyat melalui isu-isu 

land reform.[i] 

Berdasarkan fakta inilah kemudian Soekarno membentuk kabinet berkaki 

empat yang mengakomodasi empat partai diatas, dengan tujuan tetap menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Soekarno, yang sangat penting dalam 

menjalankan roda pemerintahan dan setiap aspek kehidupan bangsa adalah dengan 

mengakomodasi ketiga kekuatan politik diatas yang sering dia sebut sebagai 

Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) diliibatkan dalam pemerintahan 

dan bahkan struktur ABRI sekalipun, meskipun saat itu mendapat pertentangan dari 

kalangan Muslim terutama beberapa tokoh muda NU[ii]. Hingga pada akhirnya 

terjadilah gerakan menentang Soekarno ditandai dengan adanya “Liga Demokrasi” 

yang dibentuk pada 2 Maret 1957, yang ditandatangani enam pihak: Masyumi, 

Komponen NU muda, PSII (Partai Syarekat Islam Indonesia), Partai Katolik, PSI, dan 

Parkindo (Partai Katolik Indonesia). Namun hal ini tidak ditanggapi Soekarno secara 

serius dan menganggap Liga Demokrasi tidak demokratis, dan hanyalah sebagai 

bentuk komunis-fobia dan kontra-revolusioner[iii]. Namun nyatanya apa yang 

digadang-gadang Soekarno harus pupus dengan adanya peristiwa Gestapu (Gerakan 

Tiga Puluh September) atau juga Gestok (Gerakan Satu Oktober), dimana yang lebih 

lazim disebut oleh Pemerintah Orba (Orde Baru) sebagai G30S/PKI 1965. Tiga 

kekuatan politik utama bangsa yang yang mewakili partai dan bahkan ideologi diatas 

harus saling serang dan membantai pada peristiwa gerakan G30S. Terlepas dengan 

segala kontroversinya, peristiwa ini menyisakan konflik dan dampak yang 

berkepanjangan. Tentu dalam hal ini PKI menjadi perhatian karena dianggap sebagai 

dalang, meskipun mulai banyak penelitian yang dalam kesimpulannya justru 

https://kalamkopi.wordpress.com/2016/09/08/dibalik-politik-akomodatif-soeharto-terhadap-orsospol-organisasi-sosial-politik-islam/#_edn1
https://kalamkopi.wordpress.com/2016/09/08/dibalik-politik-akomodatif-soeharto-terhadap-orsospol-organisasi-sosial-politik-islam/#_edn2
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mengungkap bahwa PKI hanyalah kambing hitam guna melanggengkan posisi 

Soeharto untuk naik kepuncak singgasana dengan CIA (Amerika Serikat) berada 

dibelakangnya[iv]. 

Disisi lain pelanggaran HAM saat itu menjadi masalah penting dan perlu 

mendapat perhatian, setengah bahkan satu juta nyawa diperkirakan melayang. Di 

lain pihak golongan muslim, yang diwakili oleh kalangan muda NU juga ikut 

berperan dalam hal ini. Mereka ikut melakukan penghancuran Partai Komunis 

Indonesia karena penolakannya terhadap konsep Nasakom. Terlepas dari tragedi ini 

ada pendapat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa NU dan PKI tersulut oleh 

provokasi, dan PKI sendiri hanyalah tumbal. Adanya isu dan mungkin hanya sebuah 

provokasi bernama Dewan Jenderal di kubu TNI yang ditengarai akan mengambil 

alih tampuk kekuasaan pada 5 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun TNI pada 

akhirnya menyulut PKI untuk mendahului aksinya dengan melakukan penculikan 

terhadap 7 Jenderal. Akan tetapi pemerintah dengan segera melakukan penertiban 

kembali melalui TNI, yang dalam hal ini diambil alih oleh Soeharto dengan dasar 

surat sebelas maret (Supersemar) yang hingga kini dipertanyakan kebenarannya. 

Tindakan agresif dilakukan terhadap mereka para orang-orang yang terlibat dalam 

peristiwa G30S yang dianggap murni sebagai bentuk pemberontakan PKI oleh 

Soeharto. Bahkan upaya pembasmian dilakukan sampai pelosok-pelosok terpencil 

negeri terhadap mereka yang tak tahu menahu tentang kejadian yang dialami Ibu 

Pertiwi. Akhirnya dengan hal seperti inilah Soeharto mampu mencapai puncak 

tampuk kekuasaan RI sejak tahun 1966. Dengan demikian maka peta kekuatan politik 

saat itu tinggal tersisa Islam dan Nasionalis, setelah Komunis benar-benar dibrangus 

sampai pada akar rumputnya. 

Upaya legitimasi setelah sampai pada tampuk kekuasaan tertinggi negeri ini 

maka upaya yang diambil oleh Soeharto adalah meyakinkan rakyat bahwa rezim baru 

yang dia kawal itu adalah adalah pewaris sah pemegang konstitusi dan kursi yang 

ditinggalkan Soekarno. Lebih dari itu, tragedi berdarah 1965 dan polarisasi 

(pertentangan berbagai kelompok berkepentingan dan berlawanan) yang menyertai 

periode Demokrasi Terpimpin sebelumnya, meyakinkan banyak pihak—bukan 

hanya dikalangan militer, mengenai pentingnya melakukan upaya-upaya depolitisasi 

(penghapusan kegiatan politik) masyarakat dan membangun stabilitas keamanan dan 

politik[v]. Pemerintah baru yang dia kawal lalu mengambil Pancasila sebagai satu-

satunya dasar negara, yang dirasa paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. 

Siapa pula yang akan menyalahkan dia? Seorang yang telah berjasa pada tragedi satu 

oktober dalam mempertahankan Pancasila, dia penyelamat di mata rakyat. Mungkin 

prasangka ini yang coba untuk dimunculkan oleh bapak Presiden kedua kita, “The 

Smilling Generale”. 

Namun beberapa golongan Islam melaui ormas dan parpol tetap bersikeras 

untuk membangun konsepsi-konsepsi Islam di dalam negara. Tokoh-tokoh Masyumi 

https://kalamkopi.wordpress.com/2016/09/08/dibalik-politik-akomodatif-soeharto-terhadap-orsospol-organisasi-sosial-politik-islam/#_edn4
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merencanakan merehabilitasi partai Masyumi yang dibubarkan pada 1960; keinginan 

perlunya menerapkan Islam sebagai dasar negara dan pemberlakuaan Piagam 

Jakarta; keinginan Moh. Hatta bersama eksponen HMI dan PII mendirikan partai 

ynag diberi nama PDII (Partai Demokrasi Islam Indonesia); dan keinginan beberapa 

tokoh Muhammadiyah untuk mengaktifkan kembali Partai Islam Indonesia (PII), 

namun hal ini dengan tegas dilarang oleh penguasa Orde Baru. Sikap ini sekali lagi 

ditempuh untuk memantapkan kekuasaannya. Bahkan kontrol lebih kuat dilakukan 

terhadap mereka kelompok radikal Islam yang dikhawatirkan dapat menandingi 

kekuatan pemerintah[vi].  Disisi lain PNI mulai dipreteli dengan menggoyahkan 

posisinya dengan menyingkirkan tokoh-tokoh yang radikal di tubuh partai. 

Seiring berjalannya waktu, posisi dari Orde Baru sendiri dibawah Soeharto 

semakin menguat dan hingga pada akhirnya pada 1975 pemerintah dengan berani 

melakukan perampingan partai menjadi hanya tiga partai, yaitu Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi Pembangunan (PDI). PPP adalah 

fusi dari empat partai politik Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti). Sedangkan PDI 

adalah fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pejuang Kemerdekaan 

Indonesia), Murba[vii]. Langkah berikutnya yang diambil Soeharto adalah 

difokuskan bagaimana pemerintah mengelola urusan Islam untuk mencapai suasana 

yang kondusif dan stabil guna mendukung pembangunan nasional, mengingat kala 

itu hanya golongan Islam yang masih eksis dan di khawatirkan mengancam 

pemerintahan. 

Akomodasi Berbau Penetrasi 

Memasuki era 1980-an, Soeharto mengambil suatu tindakan untuk 

menerapkan asas tunggal pada semua orsospol. Dalam pidato kenegaraannya, pada 

16 Agustus 1982 di hadapan DPR, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan untuk 

menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan organisasi sosial dan 

politik di seluruh Indonesia. Kebijakan ini pada akhirnya membuat para pemimpin 

partai politik Islam terpolarisasi dalam menyikapi asas tunggal tersebut. Di kubu PB 

HMI terjadi perpecahan, dimana sebelumnya pada kongres ke XV di Medan pada 

1984 mereka menolak asas ini. Namun hal ini berbuntut panjang bagi HMI dengan 

tidak mendapatkannya izin dari pemerintah dalam menjalankan kongres ke XVI di 

Padang tahun 1986, sehingga pada April 1985 demi mendapatkan izin menjalankan 

kongres maka, dengan tekanan para alumni yang lebih menghendaki untuk 

mengakomodasi kehendak pemerintah akhirnya HMI menerima asas tunggal 

Pancasila. Sikap kompromistis dengan jalan pintas ini membuat kubu HMI bergejolak 

dan akhirnya pecah menjadi dua kelompok. Pertama, HMI yang masih diakui negara 

yang menerima asas tunggal. Kedua, HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) yang 

tetap bersikukuh menolak asas tunggal[viii]. 

Keharusan penerapan asas tunggal seperti ini membuat tak hanya HMI yang 

bergejolak, namun juga PII (Pelajar Islam Iindonesia) yang kemudian dengan kuat 

https://kalamkopi.wordpress.com/2016/09/08/dibalik-politik-akomodatif-soeharto-terhadap-orsospol-organisasi-sosial-politik-islam/#_edn6
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tidak menerima asas tunggal Pancasila dan tetap dengan Islam sebagai asas organisasi 

pada kongres terakhirnya tahun 1985. Namun hal ini harus dibayar mahal karena 

dengan demikian mereka tak bisa mendaftarkan diri pada batas akhir pendaftran 

orpol dan ormas, pada 17 Juli 1987, dan dengan demikian maka mereka 

membubarkan diri[ix]. Sedangkan PPP yang kala itu menjadi satu-satunya partai 

politik Islam mencoba melakukan kompromi terhadap pemerintah agar tetap diberi 

kekhususan tetap mencantumkan asas cirinya “Islam”, hingga pada akhirnya PPP 

tetap mengakui asas pancasila dengan tidak mengurangi unsur keislamannya. 

Meskipun bila dilihat hal ini ada unsur politik dimana PPP juga mencoba 

mengamankan kepentingannya di parlemen. Di sisi lain, Muhammadiyah sendiri kala 

itu terpaksa mengakomodasi kebijakan pemerintah agar tetap diakui keberadaanya. 

Menyikapi kebijakan asas tunggal ini, beberapa tokoh Islam seperti, Deliar Noer, 

Syafruddin Prawiranegara dan Yusuf Abdullah Puar dengan tegas menolaknya. 

Pada paruh kedua 1984, para pemimpin umat Islam di kota-kota besar, 

terutama Jakarta, umumnya kecewa dengan penerapan asas tunggal tersebut. Puncak 

dari reaksi keras umat Islam tersebut adalah meletusnya peristiwa Tanjung Priok. 

Terjadilah pembantaian oleh pihak militer dengan memakan korban sebanyak 200 

orang, menurut hasil perkiraan Michael RJ. Vatikiotis. Peristiwa ini dianggap sebagai 

puncak dalam tragedi itu tokoh Islam seperti; Amir Biki, Syarifin Maloko dan Layan 

Tewas. Beberapa tokoh kritis yang menuntut dibentuknya tim pencari fakta terhadap 

kasus tersebut justru disambut pemerintah dengan aksi penangkapan. Tokoh-tokoh 

tersebut diantaranya adalah; HR. Darsono (mantan Pangdam Siliwangi), AM Fatwa 

(tokoh petisi 50), Toni Ardie (staf Ketua PB HMI), dan Osman Hamidy (tokoh PTDI)[x]. 

Setelah semua ormas Islam menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas era 

baru muncul, pemerintah mulai membangun sikap yang oleh pengamat politik Islam 

disebut sebagai politik Akomodatif terhadap kepentingan umat Islam. Hal ini dapat 

tercermin dalam beberapa kebiijakan Pemerintah. Pertama, kebijakan Pemeritah 

melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menghapus larangan berbusana 

Muslimah (Jilbab) di sekolah-sekolah, yang mana sebelumnya mengenakan Jilbab 

dilarang di sekolah-sekolah umum, melalui Peraturan Pemerintah No. 

052/C/Kep/D.82 yang diberlakukan mulai 17 Maret 1982. Kedua, pengesahan UU 

No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana Pemerintah mengakui 

bahwa pendidikan agama merupakan subsistem dari pendidikan nasional, sehingga 

pendidikan agama ditetapkan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah 

umum dan Perguruan Tinggi, dan melahirkan eksistensi terhadap lembaga-lembaga 

pendidikan keagamaan seperti, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan 

Institut Agama Islam. Ketiga, Pengesahan RUU Peradilan Agama menjadi Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 yag menghasilkan tiga hal mengenai, perkawinan, 

pembagian waris, dan mengenai pengelolaan benda-benda wakaf, infak, dan 

sedekah. Keempat, lahirnya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang didirikan 

https://kalamkopi.wordpress.com/2016/09/08/dibalik-politik-akomodatif-soeharto-terhadap-orsospol-organisasi-sosial-politik-islam/#_edn9
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oleh Presiden Soeharto pada Februari 1982 bersama para pejabat yang beragama 

Islam. Hingga pada akhirnya terciptalah masjid-masjid baru dengan ciri khusus, bisa 

dilihat pada bagian atapnya yang terdapat hiasan bintang segi lima, yang 

menandakan Pancasila, dengan hiasan kaligrafi Arab:”Allah” dan “Muhammad” 

diatasnya. Bangunan ini memerlukan biaya 120-140 juta per unit. Kelima, direstui 

lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 1990 oleh Presiden 

Soeharto. Hal ini dianggap oleh para pengamat politik muslim sebagai momen 

penting dalam proses akomodasi yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto terhadap 

kepentingan umat Islam. 

Namun melihat fakta-fakta yang terjadi, Gus Dur dengan kritis kemudian 

melontarkan pendapat bahwa ICMI hanyalah instrumen pemerintah untuk 

melanjutkan kekuasaanya. Pasalnya, situasi politik saat itu mengisyaratkan adanya 

kemungkinan lebih dari satu calon presiden RI dalam Sidang Umum MPR tahun 1988. 

Komunitas Islam dimanipulasi untuk kepentingan politik penguasa guna 

melanggengkan posisinya. Gus Dur juga mengkritik, dukungan yang diberikan ICMI 

kepada pemerintah hanya menguntungkan status quo. ICMI yang didominasi oleh 

para kelompok-kelompok modernis Islam dianggap tidak mampu mengakomodasi 

kepentingan komunitas Islam dan mengedepankan kepentingan kelompok modernis. 

Gus Dur sendiri mengaku tidak melawan ICMI, ia hanya keberatan beberapa tokoh 

ICMI berorientasi ke arah sektarianisme. Sehingga dia menyebut ICMI tak lebih dari 

neo-Masyumi. Manipulasi atas umat Islam inilah yang coba ditentang oleh Gus 

Dur[xi]. 

Bila kita ralat dari berbagai kebijakan dan fakta yang ada maka pada dasarnya 

berbagai sikap akomodatif yang dilakukan Pemerintah Orde Baru atas kepentingan 

umat Islam lebih mengarah pada penjinakan sekaligus pemanfaatan kekuatan umat 

Islam yang dilakuakan oleh rezim Orba. Konsep ideal yang dicita-citakan dalam nalar 

politik Islam substansialitik (mengedepankan nilai-nilai Islam dan bukan lagi 

mengedepankan Islam sebagai ideologi negara) belum dapat tumbuh; nyatanya 

demokrasi sekarat, suara kritis dari rakyat selalu dibungkam dan parlemen dikebiri. 

Pembangunan masjid, diputuskannya undang-undang yang berkaitan dengan 

kepentingan umat Islam, dan masuknya aktivis Islam ke dalam jalur-jalur struktural, 

memang bisa dipahami sebagai bentuk akomodasi negara terhadap kepentingan 

Islam. Namun, realitas politik saat itu menunjukan bahwa lewat tangan Soeharto 

tetap hegemonik dan tidak memberikan ruang bagi pengembangan demokrasi secara 

nyata[xii]. Jadi, negara saat itu sedang memetik buah formalisme Islam sebagai 

penopang kekuasaannya. Tema-tema keadilan, keterbukaan, dan musyawarah yang 

menjadi inti dari politik Islam substansialistik, selalu dihindari oleh penguasa. Ketika 

politisi Islam bicara menyangkut tema-tema tersebut, seperti yang dilakuakn Amien 

Rais dalam kasus Busang, PT. Freeport Indonesia, dan suksesi; suara Gus Dur dalam 

kasus kekerasan HAM dan kebebasan berbicara; dan Nurcholish Madjid 
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mengusulkan perlunya oposisi pada 1992, dan tokoh-tokoh lain menyampaikan 

aspirasinya, justru sontak rezim Orba menghadapinya dengan nada ancaman dan 

represi. Dengan demikian maka dapat disimpulan bahwa politik akomodatif Soeharto 

justru nampak sebagai hegemoni negara dengan memanfaatkan formalisme Islam 

dalam berbagai dimensinya. *** 
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Sejarah Gerakan Kiri dan Sosialisme ala Soekarno 

 

Oleh: Nanang Rendi Ahmad 

 

“ Pendek kata, kalau saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno, saya tidak 

mau punya anak yang tidak kiri. Ya, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri!” 

– Pemimpin Besar Revolusi Ir. Soekarno 

 

I 

Pasca peristiwa kelam pada September 1965, situasi dan kondisi negeri ini 

benar-benar berubah; dalam segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Peristiwa 

30 September 1965 itu diinterpretasi (ditafsirkan) oleh Angkatan Darat (AD) sebagai 

usaha kup terhadap pemerintah. Pada pagi 1 Oktober 1965, Soeharto membuat 

pernyataan bahwa PKI, dibawah pimpinan Aidit, berada dibelakang Gerakan 30 

September itu. Segera Jenderal Soeharto mengambilalih pimpinan AD. Dalam waktu 

singkat, sejak 2 Oktober 1965, AD yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto melancarkan 

kampanye kekerasan terhadap PKI dan para pengikutnya yang mengakibatkan 

ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh, hilang, dan ditahan. Pembunuhan masal 

inilah yang pada gilirannya membawa Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dan 

sebuah kekuasaan diktator militer—yang menamakan dirinya Orde Baru—dibentuk. 

Akibatnya pula dari itu, pada masa Orde Baru dan sesudahnya, anti-komunisme 

muncul sebagai wacana dominan dalam masyarakat Indonesia.[1] 

Dampak dari semua itu bisa kita rasakan sampai saat ini, termasuk pada 

mindset [2] (pola pikir) kita terhadap segala sesuatu yang berbau Kiri. Aspek penting 

yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan mindset itu adalah produk-

produk kebudayaan. Ada banyak sekali produk-produk kebudayaan yang digunakan 

oleh pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya untuk mempromosikan 

anti-komunisme, seperti ideologi negara, museum, monumen, diorama, folklor, 

agama, buku-buku pegangan siswa, materi penataran, film, ideologi kebudayaan dan 

karya sastra.[3] 

Dengan keadaan yang sudah terlanjur seperti ini, kita sebagai manusia yang 

hidup di era keterbukaan dengan derasnya kemajuan teknologi, seharusnya bisa lebih 

bijak dalam menyikapi segala hal termasuk kaitannya dengan phobia-phobia sejarah, 

bukan malah semakin larut dan diam dalam belenggu kebohongan. Sikap yang harus 

dibangun oleh kita adalah sikap kritis untuk menghadapi terpaan badai berita dari 

sudut media masa manapun. Kita seharusnya resah dan terus mencari kebenaran 

serta berupaya melepaskan diri dari belenggu kebohongan itu. Lebih dari semua itu, 

kita harus melawan penjajahan di dalam otak kita—khususnya pandangan kita 

tentang sejarah bangsa—yang selama ini telah membentuk cara pandang kita. Karena 
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sejarah bangsa kita telah banyak ditulis dengan kebohongan untuk kepentingan 

politik dan untuk melegitimasi kekuasaan.[4] 

Jangan sampai kita menjadi seorang individu yang ahistoris. Karena sejarah 

penting posisinya untuk mengarahkan manusia menjadi manusia yang bijak. Jika 

sejarah itu sudah dibelokkan, maka kita pun akan semakin menjauh dari apa yang 

disebut bijak. Maka dari itu, sekali lagi, sikap dan kesadaran kritis harus dibangun 

pada tiap-tiap individu agar upaya-upaya pelurusan atau penjernihan sejarah bisa 

tercapai. Dengan demikian hak-hak kita untuk mendapatkan pengetahuan yang 

benar dan valid bisa terpenuhi dan bisa kita dapatkan. 

  

II 

Istilah “kiri” acapkali digambarkan dan diidentikan dengan komunisme, 

radikal, berbahaya, bahkan kejam. Padahal jika kita menelisik kembali sejarahnya, 

istilah itu telah ada sejak akhir abad ke-18 dan tidak sedikitpun kata itu mengarah 

pada apa yang selama ini kita yakini; komunis, kejam, radikal, berbahaya, dll. Istilah 

ini (kiri) lahir dan muncul bukan tanpa asal-usul, sebab-musabab, dan latar belakang. 

Maka sangat disayangkan sekali jika ada yang berbicara mengenai kiri hingga mulut 

berbusa dengan tujuan-tujuan dan nada yang menyudutkan, tetapi tidak mengerti 

seluk-beluk istilah kiri itu sendiri. Juga sangat disayangkan sekali jika ada seorang 

atau sekelompok orang yang berkoar-koar tentang bahayanya istilah itu, tetapi nihil 

pengetahuan dan sejarah tentang istilah yang dikoar-koarkan bahayanya tadi (kiri). 

Akan tetapi lebih sangat-sangat disayangkan sekali jika ada orang yang menelan 

mentah-mentah, terprovokasi, dan tanpa sikap kritis mempercayai segala sesuatu 

atau apapun yang disampaikan oleh orang atau sekelompok orang, baik lisan 

maupun tertulis, termasuk tentang sejarah bangsa dan yang berbau kiri itu—yang 

notabene tabu dibicarakan dan didiskusikan di negara yang katanya menjunjung 

demokrasi ini. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi seorang individu yang ahistoris. 

Istilah “kiri” muncul dilatarbelakangi dengan meletusnya Revolusi Perancis. Yang 

mana pada saat itu  semboyan-semboyan seperti kebebasan (liberte), persamaan 

(eglite),  dan persaudaraan (fraternite) cukup populer dan menjadi daya tarik massa 

revolusioner, kaum buruh dan tani, serta kaum borjuis. Mereka bersatu menggalang 

kekuatan untuk meruntuhkan pemerintahan feodalistis. Akan tetapi ternyata 

persatuan mereka hanya pada saat berjuang saja. Ketika mereka berhasil 

meruntuhkan pemerintahan feodal, dan kaum borjuis berhasil mengambil alih 

kekuasaan, rakyat jelata tidak memperoleh kekuasaan apa-apa. Feodalisme hanya 

digantikan dengan Borjuisme, yakni kekuatan politik didominasi kepentingan kaum 

lapisan ekonomi atas. Rakyat hanya memperoleh kebebasan, sedangkan persamaan 

dan persaudaraan hanya menjadi slogan semata. 

Dengan kenyataan yang seperti itu, masih ada upaya untuk 

memeperjuangkan  hak-hak rakyat dan menentang borjuisme yang lupa daratan, 
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yakni lewat parlemen. Perjuangan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang 

mewakili rakyat bawah. Sekumpulan orang itu duduk mengelompok di sayap kiri 

ruangan. Oleh karena itu, mereka disebut “kaum kiri”. Sedangkan para pendukung 

borjuisme duduk mengelompok di sebelah kanan—berhadap-hadapan dengan kaum 

kiri. Dalam pertemuan itu, kaum kiri mengemukakan pendapat; meskipun kaum 

bawah dilibatkan dalam pemilihan anggota parlemen, tetapi mereka tetap tidak bisa 

memenangkan calon-calon dari golongan mereka, karena selalu kaum borjuislah yang 

mempunyai modal untuk berkampanye dalam usaha memenangkan calon-calonnya, 

sedangkan kaum bawah selalu kalah karena tak cukup modal untuk upaya 

pemenangan calon-calonya. Mereka benar-benar kekurangan alat-alat propaganda 

(ruang rapat, brosur, koran, dll)  yang memang mahal harganya. Tak pelak, pada saat 

itu memang kaum borjuislah yang bisa memegang kendali ekonomi. Pendek kata, hak 

politik rakyat kecil dan buruh terjebak oleh ilusi demokrasi yang diciptakan kaum 

borjuis. 

Jika dihitung sejak diterbitkannya buku Manifesto Komunis karya Marx dan 

Engels, gerakan marxisme dan komunisme baru dimulai tahun 1848. Setelah Karl 

Marx meninggal, sosialisme yang bersumber dari pemikiran Marx, tapi diluar 

komunisme, berkembang luas hingga mencapai tak kurang puluhan aliran. Adapun 

kaum marxis ortodoks atau komunis memperjuangkannya melalui Revolusi Oktober 

1917. Jadi, secara historis, prinsip “kiri” berarti perlawanan terhadap borjuisme, baik 

oleh kaum marxis dan komunis maupun bukan.[5] Terkait hal ini Soekarno 

menyatakan sendiri: 

 

“Orang Kiri adalah mereka yang menghendaki perubahan kekuasaan kapitalis, imperialis 

yang ada sekarang. Kehendak untuk menyebarkan keadilan sosial adalah kiri. Ia tidak perlu 

Komunis. Orang Kiri bahkan dapat bercekcok dengan orang Komunis. Kiriphobi, penyakit 

takut akan cita-cita kiri, adalah penyakit yang kutentang habis-habisan seperti Islamophobi. 

Nasionalisme tanpa keadlian sosial menjadi nihilisme.”[6] 

 

III 

Marxisme dperkenalkan ke Indonesia pada 1914 bersamaan dengan berdirinya 

ISDV (Indische Social Democratische Vereniging) atau Serikat Sosial Demokrasi Hindia 

Belanda, yang menancapkan akar pertamanya kuat-kuat di tanah Indonesia.[7] Tokoh 

pendirinya adalah Sneevliet. Dalam perjalanannya, ISDV mendekatkan diri dengan 

Sarekat Islam (SI) dengan tujuan menarik pengikut di kalangan bumiputra. 

Hubungan erat antara Sneevliet dengan Semaoen sebagai Ketua SI Semarang 

membuat ISDV memperoleh banyak pengikut dari SI, sehingga terjadi persilangan 

anggota—SI ke ISDV, ISDV ke SI—dan keanggotaan ganda. Bahkan orang-orang 

seperti Semaoen, Dharsono, Alimin Prawirodirdjo, dan Tan Malaka menjadi tokoh 

sekaligus pimpinan kedua organiasi yang berlainan paham itu.[8] Karena ISDV dinilai 

radikal oleh pemerintah Belanda, banyak anggota-anggota dan pengurus oragansasi 
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ini dibuang oleh Pemerintah Belanda termasuk Sneevliet. Hal ini membuat Semaoen 

dan Dharsono didaulat untuk menggantikan Sneevliet memimpin ISDV pada tahun 

1919—dengan tetap menjadi anggota pengurus SI di Surabaya. 

Seiring berjalannya waktu, Semaoen dan Dharsono berhasil menarik SI untuk 

bergeser ke arah kiri. Kongres SI ketiga pada 29 Oktober 1918 di Surabaya 

memutuskan menentang pemerintah (Belanda) selama tindakannya melindungi 

kapitalisme. Dalam kongres itu ditetapkan tuntutan peraturan sosial kaum buruh, 

seperti upah minimum, maksimal jam kerja, dan lain-lain—untuk mencegah 

penindasan dan perbuatan sewenang-wenang.[9] Hal ini menunjukan bahwa gerakan 

kiri pada masa itu benar-benar menentang Belanda yang notabene adalah penjajah 

bangsa kita. Gerakan kiri lah yang terlihat berani tampil lebih frontal dan radikal 

melakukan perlawanan terhadap penjajah. Terbukti pada tanggal 9 Mei 1923, SI 

Semarang dengan pimpinan Semaoen—yang sudah terpengaruh pemikiran kiri—

mampu mengorganisir masa buruh untuk melakukan aksi mogok, yang membuat 

perusahaan-perusahaan dan pemerintah kolonial resah. Akibat dari aksi itu, Semaoen 

diasingkan ke luar negeri pada bulan Agustus 1923. Dengan peristiwa aksi mogok 

tersebut kita harus ingat—pada pemaparan saya diatas—pasca Revolusi Perancis, 

bahwa kaum kiri selalu menentang kesewenang-wenangan kaum pemodal (kaum 

borjuis); itulah gerakan kiri, bukan seperti apa yang distigmakan kebanyakan orang, 

yakni kiri itu kejam, biadab, dan lain sebagainya. 

Sebelumnya pada Mei 1920, dalam kongres ketujuh SI, terbentuk Perserikatan 

Komunis di Hindia (PKH) akibat dari keinginan di kalangan ISDV untuk mengikuti 

SDAP di negeri Belanda yang berubah menjadi Partai Komunis Belanda. Kemudian 

dibentuklah Persatuan Pergerakan Kemerdekaan Rakyat, yang terdiri dari Partai 

Komunis Indonesia (PKI) dan SI. Seiring berjalannya waktu, terjadi perbedaan 

pandangan antara golongan kanan (Tjokroaminoto) dengan golongan kiri (Semaoen 

dan Dharsono), yang berbuntut pada perpecahan SI menjadi ‘SI Putih’ dan ‘SI Merah’. 

SI Merah lah yang nantinya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan 

memisahkan diri dari SI. 

 

IV 

Ketika pergerakan Indonesia diwarnai dengan perpecahan SI, pada saat itu 

Soekarno tidak lebih dari seorang pengamat peristiwa—belum menerjunkan diri ke 

aktivitas politik. Pengamatannya terhadap perpecahan ini—bersama dengan 

bacaannya tentang sejarah sosial demokrasi Eropa—memberi kesan betapa jahatnya 

pertengkaran antar fraksi dan keharusan akan adanya persatuan.[10] Titik tolak 

Soekarno yang membawa ia terjun ke aktivitas pergerakan dan politik adalah 

kelompok studi yang berdiri di Bandung pada 1926, yakni Algemenee Studie Club. 

Kelompok studi ini menerbitkan majalahnya sendiri; Indonesia Muda. Di majalah 

Indonesia Muda tersebut, Soekarno menuangkan pikiran dan gagasannya dengan 
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tulisan. Karangan Soekarno yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme 

dimuat  berturut-turut dalam tiga periode pernerbitan. Karangannya itu merupakan 

pernyataan dan gagasannya tentang nasionalisme sekuler baru, sebagai bentuk 

keprihatinan dan sekaligus memberikan tawaran solusi untuk pergerakan Indonesia 

yang masih terkotak-kotak dengan fokus ideologi masing-masing, yang juga tak 

jarang menimbulkan benturan antar penganut ideologi; Nasionalis, Islam, Komunis. 

Pendek kata, Soekarno merumuskan nalar kenasionalismean untuk Indonesia yang 

berbentuk persatuan semua elemen kekuatan yang ada. Pada saat itu, elemen yang 

ada adalah orang-orang Nasionalis, Islamis, dan Marxis. Terkait hal ini, Soekarno 

menyatakan sendiri: 

 

“Roh Asia masih hidup sebagai api yang tiada padamnya! Keinsyafan akan tragedi inilah 

pula yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia kita, yang walaupun 

dalam maksudnya sama, ada mempunyai tiga sifat:NASIONALISTIS, ISLAMISTIS dan 

MARXISTIS-lah adanya. Mempelajari, mencari hubungan antara ketiga sifat itu, 

membuktikan bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri jajahan tak guna berseteruan satu 

sama lain. Membuktikan pula, bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerja bersama-sama 

menjadi satu gelombang yang maha besar dan maha kuat, satu ombak-taufan yang tak dapat 

ditahan terjangnya. Itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya. Akan hasil atau 

tidaknya kita menjalankan kewajiban yang seberat dan semulia itu, bukanlah kita yang 

menentukan. Akan tetapi, kita tidak boleh putus-putus berdaya upaya, tidak boleh habis-

habis ikhtiar menjalankan kewajiban ikut mempersatukan gelombang-gelombang tadi itu! 

Sebab kita yakin, bahwa persatuanlah yang kelak kemudian hari membawa kita ke arah 

terkabulnya impian kita: Indonesia Merdeka! Entahlah bagaimana tercapainya persatuan itu; 

entah pula bagaimana rupanya persatuan itu; akan tetapi tetaplah, bahwa kapal yang 

membawa kita ke Indonesia Merdeka itu, ialah Kapal Persatuan adanya!”[11] 

 

Gagasan Soekarno itu yang nantinya akan menjadi Nasakom (Nasionalis, 

Agama, Kominis) pada awal 1960. Nasakom merupakan wujud dari usaha Soekarno 

untuk menghidupkan kembali pemikirannya pada 1926/1927 itu bahwa, 

“kepentingan kaum nasionalis, Islam, dan Komunis adalah sama; melawan 

kapitalisme dan imperialisme”. Dari sini terlihat bahwa Soekarno benar-benar 

mencita-citakan dan gila akan persatuan sejak era pergerakan hingga pasca 

kemerdekaan. Namun, Nasakom lah yang justru membuat Soekarno terperangkap di 

gelombang politik. Soekarno dinilai sebagian kalangan terlalu ambisi dan dipandang 

lebih menguntungkan PKI sehingga menimbulkan kecemburuan di pihak militer, 

terutama Angkatan Darat (AD). Kecemburuan-kecemburuan itu berujung pada 

turunnya dia dari tampuk kekuasaan setelah sebelumnya terjadi peristiwa kelam 

pada September 1965. Peristiwa itu pun membuat Soekarno diterpa badai fitnah, 

hingga akhir hayatnya bahkan sampai detik ini. 
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Peristiwa September 1965 bukan saja berdampak pada diri Soekarno pribadi, 

tetapi juga berdampak pada bergesernya makna dan arti istilah kiri di kehidupan 

berbangsa dan bernegara ini. Segala yang berbau kiri disama-artikan dengan 

Komunisme—yang dinilai berbahaya dan mengkhianati negara Pancasila akibat 

peristiwa 1965. Padahal konsep Kiri Soekarno tidaklah sama dengan Komunisme. 

Soekarno pun berkali-kali mengatakan bahwa dia bukanlah seorang Komunis. Bagi 

Soekarno, marxisme merupakan kehidupan di mana beliau tumbuh dan 

berkembang. Namun, menjadi seorang marxis bagi Soekarno bukan berarti 

menjadi seorang Komunis yang meniscayakkan pengentasan nilai-nilai agama dan 

kultural yang transenden. Dibanding disebut sebagai seorang komunis, Soekarno 

lebih menyebut dirinya sebagai seorang sosialis.[12] Secara tegas Soekarno 

menyatakan sendiri terkait hal ini: 

 

“kuulangi bahwa aku seorang sosialis. Bukan komunis. Aku tidak akan menjadi komunis. 

Aku tidak akan menjadi seorang simpatisan komunis. Masih saja ada orang yang berpikir 

bahwa sosialisme sama dengan komunisme. Mendengar kata sosialis mereka tak dapat tidur. 

Mereka melompat dan berteriak, “aha, aku tahu! Bung Karno seorang komunis!” Tidak, aku 

bukan komunis. Aku seorang sosialis. Aku beraliran kiri.”[13] 

 

Dengan gamblang Soekarno menyatakan diri sebagai seorang sosialis dan 

seorang yang beraliran kiri. Lalu bagaimana kiri yang dianut dan dimaksud 

Soekarno? Apakah maksud dan tujuannya untuk Indonesia? Itulah yang harus kita 

lakukan; mempelajari dan memahami. Bukannya langsung menjustifikasi secara 

serampangan. 

Apa yang bisa diambil dari Marxisme adalah sikap, spirit, dan kehendak untuk 

merubah kekuasaan dari yang imperialistik dan kapitalistik menjadi kekuasaan yang 

anti-imperialistik dan anti-kapitalistik. Bagi Soekarno, nilai tersebutlah yang menjadi 

pondasi dasar mengapa setiap gerakan kiri selalu mengandaikan adanya keadilan 

sosial. Namun, prinsip-prinsip marxisme di Barat berbeda dengan yang ada di 

Indonesia, karena memang kondisi sosio-kultural dan kondisi alam di Indonesia 

berbeda dengan Barat. Inilah yang nantinya menjadi dasar Soekarno melahirkan 

Marhaenisme. Dia mengesampingkan konsep-konsep materialistik dan dialektik 

marxisme, karena keduanya tidak relevan untuk dijadikan dasar bagi gerakan kiri di 

Indonesia. 

Maksud dan tujuan gerakan dan pemikiran kiri Soekarno sebenarnya tertuang 

dalam Marhaenisme yang dicetuskan Soekarno. Di dalam Marhaenisme Soekarno 

membedakan dengan tegas antara konsep marhaen dengan konsep proletar di kaum 

sosialis Barat, terutama komunis. Marhaen bukan hanya kaum buruh seperti proletar 

di Barat, tetapi Marhaen adalah petani kecil, buruh kecil, pedagang kecil, pelayar 

kecil, dan semua kaum-kaum kecil yang hidup di alam raya Indonesia. Mereka bukan 

proletar, karena mereka adalah majikan atas dirinya sendiri, mereka bahkan 
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mempunyai alat produksi sendiri, mereka tidak mempunyai tenaga kerja lain, jadi 

mereka jelas bukan kaum proletar seperti yang ada di Barat. Meskipun mereka 

mempunyai alat produksi sendiri, dan bekerja untuk dirinya dan keluarganya sendiri, 

tetapi mereka tetap saja melarat karena dimiskinkan oleh sistem; Kapitalisme-

Imperialisme Belanda dan Feodalisme bangsanya sendiri. Mengingat kaum marhaen 

adalah bagian terbesar dari rakyat Indonesia, maka mereka adalah kekuatan yang 

harus dibangkitkan. Dalam perkembangan berikutnya, marhaenisme diharapkan 

menjadi sosialisme Indonesia dalam praktik. 

Sosialisme Indonesia menurut Soekarno adalah cara untuk mengangkat nasib 

kaum marhaen, yakni dengan melawan imperialisme dan kapitalisme yang semakin 

memiskinkan kaum marhaen. Dari sini terlihat wujud pemikiran kirinya Soekarno 

dengan bungkus sosialisme Indonesia yang didengungkannya. Dia benar-benar 

mengutuk imperialisme dan kapitalisme. Dia mencoba menjauhkan negeri ini dari 

segala bentuk penindasan dan penghisapan kaum bawah—marhaen. Sosialisme 

Indonesia, kata Soekarno, adalah sosialisme yang tidak memasukkan konsep 

materialisme yang ekstrim, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang takut 

kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Sosialisme Indonesia adalah campuran 

(persamaan politik Declaration of Independence dari Amerika, persamaan spiritual dari 

Islam dan Kristen, dan persamaan ilmiah dari Marx), dan dalam campuran itu 

ditambahkan marhaenisme. Kemudian dibumbui dengan gotong-royong, yakni 

semangat, hakekat dari bekerja bersama, hidup bersama dan saling bantu-

membantu—suatu karakter khas orang Indonesia yang telah ada jauh sebelum negeri 

ini ada. jika semua itu dicampurkan, maka hasilnya adalah sosialisme Indonesia. 

Jadi jelas, bahwa arah dari pemikiran kirinya soekarno adalah terwujudnya 

masyarakat yang anti kapitalisme dan imperialisme. Revolusi harus dilalui demi 

terwujudnya masyarakat tanpa kapitalisme dan imperialisme itu. Setelah 

kemerdekaan tercapai dengan revolusi nasional itu, maka kata Soekarno, harus 

disusul dengan revolusi sosial. Tujuannya adalah agar negara yang tercipta 

diperintah oleh kaum marhaen, bukannya jatuh ke tangan kaum borjuis atau kaum 

ningrat Indonesia.[14] Karena jika kaum borjuis dan ningrat memegang kekuasaan, hal 

semacam ini hanya akan memberi ruang gerak kepitalisme. Sosialisme Indonesia 

bercita-cita mewujudkan dunia baru yang tanpa penindasan seorang manusia 

terhadap manusia lainnya, dan tanpa penindasan suatu negara terhadap negara 

lainnya.  Lalu pertanyannya, setelah negeri ini merdeka dengan revolusi nasional, 

apakah revolusi sosial seperti yang dikatakan Soekarno tersebut sudah 

diperjuangkan? Mari kita renungkan bersama!*** 
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Menautkan Tani dan Tragedi 
 

Oleh: Bagas Yusuf Kausan 

 

Selepas memperingati Hari Kemerdekaan pada Bulan Agustus, bangsa 

Indonesia dihadapkan pula dengan serentetan peristiwa dan momen penting yang 

berlangsung pada Bulan September. Dari rangkaian peristiwa tersebut, setidaknya 

terdapat dua momen penting yang bernada pilu dan menyebalkan bagi 

keberlangsungan hidup dan keberlangsungan hajat orang banyak. Dua peristiwa 

tersebut ialah; Peringatan Hari Tani Nasional dan Peristiwa Gerakan 30 September 

1965. 

Pada umumnya, kita akan memandang dua momen tersebut merupakan 

serangkaian peristiwa yang berlainan dari segi waktu terjadinya, dan berlainan pula 

dalam hal konten yang terkandung di dalamnya. Atau dalam artian, bahwa dua 

momen yang terjadi pada Bulan September tersebut, sama sekali tidak memiliki 

hubungan dan keterkaitan apapun—yang dengan itu, membuat kedua momen 

tersebut menjadi banal di mata khalayak ramai. Namun jika dicermati lebih jeli, 

rangkaian peristiwa tersebut memiliki garis hubung dan keterkaitan yang cukup 

erat—yang berasal-muasal dari tragedi berdarah tahun 1965. 

Jika diurutkan berdasarkan tanggal-tanggal momen itu terjadi—yang disadur 

dari penanggalan kalender masehi, maka Peringatan Hari Tani Nasional pada tanggal 

24 September akan lebih dahulu diperingati—sebelum pada tanggal 30 September 

1965—sebagai waktu terjadinya tragedi berdarah yang pada umumnya, akan 

diperingati dan dikenal sebagai peristiwa G30S. Namun dalam hal ini, pengurutan 

terjadinya momen-momen tersebut, lebih didasarkan pada konteks peristiwa dan 

momen mana yang lebih dulu terjadi—yang dengan itu, turut berdampak dan 

membuat hubungan keterkaitan dengan momen sesudahnya. 

Untuk itu, tulisan ini bermaksud untuk mencoba menjabarkan dan mengaitkan 

momen-momen yang telah disebutkan di atas, agar menjadi narasi utuh tentang 

kelam nya Bulan September dan menjadikan momen-momen yang telah digabungkan 

tersebut, menjadi penggedor penyelesaian masalah di masa lalu—yang hingga saat 

ini, tak kunjung terselesaikan. Disamping itu, apabila proyeksi penawaran 

penggabungan dan pengaitan fragmen tersebut diterima, maka penggabungan 

momen-momen lainya—yang terbebas dari  pengkategorian berdasarkan bulan, 

dapat diperluas dan diperbanyak dimensinya—yang nyatanya, sama-sama 

disebabkan oleh tragedi berdarah pada tahun 1965—yang berdampak luas ke segala 

arah dan bidang. Seperti dalam hal Gerakan Perempuan, ekologi, politik, ekonomi, 

Hak Asasi Manusia, kebudayaan, sistem agraria yang timpang, maupun kelompok 

epistemik-kritis. 



16 | k a l a m k o p i . w o r d p r e s s . c o m  

 

 

 

Berawal di ‘65 

Belum lama ini, beberapa portal media online mengabarkan tentang 

pernyataan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, 

yang menjamin akan menyelesaikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada 

tahun 1965[i]. Wiranto yang kerap dikaitkan sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan 

masa lalu (Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti), tentu mendapat cibiran dan 

keraguan atas kemampuan dan komitmen nya terhadap penyelesaian kasus di masa 

lalu. Mengingat, telah banyak usaha dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh 

berbagai pihak—termasuk hasil sidang dan rekomendasi International People’s 

Tribunal—yang sama-sama berkeinginan untuk menyelesaikan kejahatan masa lalu; 

namun selalu kandas, berlarut-larut, dan akhirnya kembali mentok tanpa 

penyelesaian. Dimensi politis yang berkelindan dalam kasus 1965, tentu dapat 

dipahami sebagai salah satu faktor utama kebuntuan penyelesaian kasus tersebut. 51 

tahun kasus 1965 berlalu, rezim pemerintah silih berganti, namun penyelesaian kasus 

tersebut, lagi dan lagi, selalu gagal untuk diselesaikan secara fair dan menyeluruh. 

Maka dari itu, pernyataan Menkopolhukam tersebut, tak dapat diberi kepercayaan 

berlebih. Mengapa demikian? Hal ini tentu mengundang sebuah pertanyaan lanjutan, 

yaitu “Sebenarnya, apa yang terjadi pada tahun 1965?”. 

Sejak kecil hingga tumbuh dewasa, isi pikiran kita selalu direcoki dan 

dipaksakan untuk menerima kenyataan sejarah, bahwa pada tahun 1965, telah terjadi 

upaya makar yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia—terhadap keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian usaha pemberontakan PKI tersebut, 

dibumbui pula dengan adegan perilaku orang-orang komunis, yang tercitrakan 

sangat bejad, amoral, dan tak percaya terhadap Tuhan. Mereka dengan bengisnya, 

diceritakan telah membunuh elit jenderal TNI dengan cara-cara yang keji dan seolah 

melebihi keganasan binatang. Itulah kenyataan sejarah yang selama ini terpatri dalam 

otak kita. Kengerian tersebut, semakin dalam bersemayam di tempurung otak, setelah 

sekian lama—kita diharuskan untuk menonton film Penghianatan G30S/PKI, besutan 

sutradara Arifin C. Noer. Indoktrinasi secara visual melalui film, ternyata, bukan 

merupakan satu-satunya jalan untuk membentuk memori kolektif masyarakat atas 

kejadian pada tahun 1965. Terdapat beragam produk lainya, yang sama-sama 

didomplengi kepentingan rezim militeristik Soeharto—untuk membentuk memori 

kolektif bangsa Indonesia tentang tragedi 1965, yang penuh dengan kengerian dan 

kejahanaman Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965.[ii] 

Pasca meletus nya reformasi 1998, dan arus informasi alternatif mulai mudah 

untuk diakses, perlawanan atas narasi sejarah tentang tragedi 1965, mulai 

bermunculan ke permukaan. Meskipun sebenarnya, narasi tandingan telah muncul 

jauh sebelum itu—bahkan ketika Soeharto masih kokoh tersenyum di singgasananya. 
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Akan tetapi, narasi-narasi tandingan tersebut, baru mendapatkan momentum 

tepatnya, manakala rezim Soeharto runtuh oleh gelombang massa rakyat. Namun 

demikian, meski narasi tandingan, rekomendasi, dan kenyataan kebenaran kian 

terungkap—pencarian kebenaran masa lalu, selalu saja sulit ditemukan dan 

diselesaikan. Terlebih, mengingat watak pemerintahan kita saat ini, yang sejatinya 

tidak bergeser jauh dari watak otoriter rezim Soeharto—yang sama-sama di dominasi 

para avonturir berseragam loreng hijau, yang juga merupakan aktor utama kejahatan 

masa lalu. Berkaca pada kenyataan semacam ini, ketika desakan, tekanan, penerbitan 

narasi tandingan, kenyataan sejarah, hingga fakta-fakta terbaru yang tak 

terbantahkan tentang tragedi 1965—namun tak kunjung digubris dan diselesaikan 

oleh negara, maka menimbulkan beberapa refleksi dan pertanyaan tambahan. Yaitu, 

“Mengapa penyelesaian tragedi 1965, tak kunjung terselesaikan? dan proyeksi macam 

apa yang perlu digarap masyarakat, demi kebenaran sejarah masa lalunya, yang 

terbebas dari campur-tangan penyelesaian masa lalu ala pemerintah—yang terbukti 

selalu alot dan macet?”. 

Kiranya, kita perlu untuk memulai sebuah konstruksi masa lalu tentang 

Tragedi 1965, yang tidak hanya bercerita tentang gontok-gontokan nya para elit 

nasional, pembunuhan massal terhadap orang-orang komunis, simpatisan komunis, 

para nasionalis-kiri, para sukarnois, dan elemen masyarakat progresif lainya—

ataupun cerita tentang pembunuhan di lubang buaya semata. Spektrum Tragedi 1965, 

perlu diperluas seluas-luasnya, dengan mengaitkannya pada momen-momen penting 

sesudahnya dan mengaitkan pula Tragedi 1965, dengan kondisi rill kehidupan kita 

saat ini—yang kian hari kian terjepit oleh kecenderungan wajah pemerintah, yang 

sangat bergantung pada logika neo-liberal. Ikhtiar ini, bukan bermaksud untuk 

mengesampingkan kenyataan pahit para korban kejahatan berat tahun 1965. Namun, 

proyeksi ini justru dimaksudkan untuk memperkuat medan politis dan kekuatan 

penuntutan penyelesaian masa lalu, yang tidak terkotak-kotak pada tema-tema 

tertentu semata. Karena pada kenyataannya, hanya ada satu peristiwa dan satu 

kelompok kekuatan saja yang menyebabkan semua hal ini dapat terjadi. Yaitu, 

Tragedi 1965 dan naiknya Soeharto menjadi Presiden Indonesia—setelah sebelumnya 

melancarkan kudeta merangkak terhadap Bung Karno, dengan bantuan lembaga-

lembaga internasional yang berkepentingan di Indonesia.[iii] 

Mengingat banyaknya dampak dan akibat yang dihasilkan dalam Peristiwa 

tahun 1965, maka upaya ini, perlu pula menimbang skala yang akan dimainkan. 

Untuk itu, sebagai ikhtiar awal, maka proyeksi ini hanya akan berskala kecil—dengan 

mencoba mengaitkan Tragedi 1965, melalui naiknya Soeharto ke tampuk 

kepemimpinan nasional—dengan Peringatan Hari Tani Nasional. 

Kilas Balik: Jalan Panjang Hari Tani Nasional 

Tanpa melalui penulusuran sejarah, sekilas, Tragedi 1965, tak akan dianggap 

memiliki keterkaitan dengan perayaan Hari Tani Nasional—yang saban tahun, terus 
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terselenggara dengan corak seremonial belakanya. Maka menjadi penting pula bagi 

kita, untuk memahami terlebih dahulu latarbelakang Perayaan Hari Tani Nasional 

tersebut. Yang nantinya, akan coba ditautkan dengan peristiwa pada tahun 1965—

yang terutama, berkaitan dengan pergeseran kursi pemerintahan dari Orde Lama ke 

Orde yang dianggap Baru. 

Berbicara mengenai Hari Tani Nasional, maka tidak bisa tidak untuk 

mengaitkannya dengan pengesahan UU Pembaharuan Agraria Tahun 1960. Karena 

dasar dari ditetapkannya tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional—

berangkat dari pengesahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang jatuh pada tanggal 24 September. Sementara 

UUPA 1960 sendiri, merupakan manifestasi dari kebijakan pemerintah yang pro-

petani dan sebagai upaya pemerintah untuk mengganti sistem penguasaan tanah, 

warisan kolonialisme Belanda. Disamping itu, pengesahan UUPA 1960—yang 

kemudian diikuti dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 56 

tahun 1960 (yang dikenal sebagai Undang-Undang Landreform)—dapat pula 

diposisikan sebagai agenda pembangunan pertama setelah kemerdekaan, yang 

dihasilkan dari analisis terhadap kondisi objektif saat itu—melalui restrukturisasi 

penguasaan tanah alias Reforma Agraria.[iv] 

Dalam sejarahnya, pengesahan UUPA 1960 bukan sebuah proses yang pendek. 

Sejak kemerdekaan bergaung—dengan bekal pemahaman bahwa penataan urusan 

pertanahan (reforma agraria) merupakan pondasi paling dasar dari pembangunan, 

dan merupakan pra-kondisi menuju industrialisasi—niatan untuk mengganti sistem 

agraria warisan kolonial yang eksploitatif, mulai dirumuskan oleh rezim Orde Lama. 

Dalam prosesnya, terdapat lima (5) buah kepanitiaan yang khusus mengurusi dan 

merumuskan tentang formulasi sistem pertanahan yang baru, yaitu; Panitia Yogya 

(1948), Panitia Jakarta (1951), Panitia Suwahjo (1956), Rancangan Sunarjo (1958), dan 

akhirnya rancangan Sudjarwo (1960).[v] 

Melalui kerjasama antara tim Ad Hoc DPR dan seksi Agraria UGM, naskah baru 

mengenai sistem pertanahan nasional—berubah menjadi RUU Agraria yang baru dan 

kemudian disahkan oleh DPR-GR yang terbentuk pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959—

pada tanggal 24 September 1960 sebagai UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria—atau yang lebih dikenal sebagai UUPA 1960. Pada hakikatnya, 

pengesahan UUPA 1960 tersebut merupakan Anti-Thesa dari  Agrarische Wet tahun 

1870 yang dikukuhkan Belanda. Selain itu, UUPA 1960 merupakan perwujudan nyata 

terhadap konten UUD 1945 Pasal 33—yang mengatur tentang kedaulatan masyarakat 

atas Sumber Daya Alam beserta seluruh isinya. 

Namun dalam perkembangannya, Landreform atau redistribusi lahan yang 

menjadi tonggak pengaplikasian UUPA 1960—mengalami begitu banyak hambatan 

dalam pelaksanaannya. Hambatan dalam penataan struktur agraria dan redistribusi 

lahan, terutama sekali disebabkan oleh tentangan keras dari elit masyarakat yang 
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memiliki lahan yang luas, dan kerap pula menjadi agenda partai politik tertentu 

(mobilisasi Pro-Landreform dan Mobilisasi Kontra-Landreform)—yang dalam tataran 

akar rumputnya, menciptakan apa yang disebut dengan “aksi sepihak” yang 

dilakukan oleh elit pedesaan yang tak mau tanahnya masuk dalam data pembagian 

tanah, ataupun yang dilakukan oleh petani tak bertanah untuk mendapat hak 

kepemilikan lahan yang dibagi. 

Ketegangan di pedesaan itu pula lah yang menjadikan Tragedi 1965—

memakan korban terbesarnya di wilayah pedesaan. Pasca meletusnya Tragedi 1965, 

praktis, cita-cita landreform kandas dan tak terdengar lagi hingga saat ini—sebagai 

akibat dari stigma bahwa Landreform merupakan produk PKI. Naiknya Presiden 

Soeharto melalui kudeta sistematis terhadap Presiden Soekarno—merubah pula corak 

kebijakan pemerintah di bidang agraria—yang sangat berlainan dengan kebijakan 

sebelumnya. UUPA 1960 yang merupakan payung hukum kebijakan agraria, secara 

perlahan-lahan dimasukan ke dalam peti oleh rezim Orde Baru. Meski tidak dihapus, 

UUPA 1960 tidak lagi berlaku secara formal—dan lebih dapat dikatakan sebagai UU 

yang tanpa pengimplementasian apapun di bawah tiang pancang rezim militeristik 

Soeharto. Bahkan, rezim Orde Baru justru banyak mengeluarkan UU sektoral yang 

berbanding-terbalik dengan semangat UUPA 1960. Adapun UU sektoral tersebut 

berupa; UU Penanaman Modal Asing, UU Pokok kehutanan, dan UU Pokok 

Pertambangan—yang kesemuanya memandulkan kedudukan UUPA Nomor 5 

Tahun 1960 sebagai payung perundangan. 

Dengan jalan penerbitan UU Sektoral itu lah, Orde Baru dengan leluasa dapat 

melakukan pengadaan tanah dalam skala besar untuk kepentingan modal. Bahkan, 

melalui UU Sektoral tersebut, praktik penetapan berbagai jenis hak tertentu atas 

sebidang tanah dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya—mulai gencar 

dilakukan dan disponsori langsung oleh negara. Hal tersebut dapat terlihat dalam 

pengenalan dan penetapan Hak Guna Usaha, Hak Penguasaan Hutan, Hak 

Penguasaan Hutan Tanaman Industri, Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya 

Pertambangan, dan lain-lain.[vi] 

Pergeseran kursi kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno ke Presiden 

Soeharto—yang dimulai pasca Tragedi ’65, berakibat pula pada politik kebijakan 

agraria di bidang pertanian. Bersamaan dengan hancurnya semangat UUPA 1960, 

kawasan Asia Tenggara dihinggapi ideologi “pembangunanisme” yang dalam ranah 

pertanian—bertransformasi menjadi logika pertanian padat modal—yang 

berorientasi pada intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian—yang bertujuan untuk 

memproduksi pangan secara cepat dengan bantuan teknologi. Hal ini umum disebut 

sebagai “revolusi hijau”, yang dalam perkembangannya—telah membuat Orde Baru 

membusungkan dada dengan keberhasilannya melakukan swasembada beras. 

Namun demikian, meski “revolusi hijau” dirasa menuai keberhasilan, program 

tersebut sebenarnya memiliki kecacatan dan dampak yang begitu luas hingga saat 
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ini.[vii] Bisa dikatakan, “revolusi hijau” merupakan lawan dari agenda reforma 

agraria—yang tak dapat dipisahkan, dengan konstelasi politik global saat itu (perang 

dingin). Sebagai produk Amerika Serikat yang didanai beragam lembaga donor—

”revolusi hijau” pada intinya, semakin memastikan dan menegaskan keberpihakan, 

kepatuhan, dan ketergantungan rezim Orde Baru kepada pihak-pihak asing—yang 

semakin menciptakan jurang yang dalam atas ketimpangan sosial yang terjadi. 

Maka, sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan agraria Orde Baru, yang 

menjauhi semangat UUPA 1960 yang telah dirintis Pemerintahan Presiden Soekarno, 

dan kecenderungan politik agraria Orde Baru yang pro-modal dan investasi—maka 

proses diferensiasi sosial dan proletarisasi yang sudah terjadi pada masa kolonial—

dan hendak dipotong melalui semangat UUPA 1960—menjadi kian berkembang, 

meluas, dan mendalam menjadi serangkaian konflik agraria yang tak kunjung selesai, 

hingga detik ini. Kenyataan tersebut, telah membuktikan bahwa politik agraria yang 

dijalankan oleh rezim Orde Baru, justru telah menciptakan persoalan-persoalan 

struktural keagrariaan yang akut—dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat dan 

sendi-sendi kebangsaan. 

Tragedi 1965 dan Kaburnya Makna Hari Tani Nasional 

Menurut Catatan Konsorium Pembaruan Agraria, pada tahun 2015 saja, 

terdapat setidaknya 252 kejadian konflik agraria di tanah-air, dengan luasan wilayah 

konflik mencapai 400.430 hektar. Konflik-konflik ini melibatkan sedikitnya 108.714 

kepala keluarga (KK) dan semakin parah dengan catatan jumlah korban jiwa yang 

berjumlah 5 orang, tertembak sebanyak 39 orang, dianiaya sebanyak 124 orang, dan 

ditahan sejumlah 278 orang—dalam rentan waktu tahun 2015. Masih menurut data 

KPA, sektor perkebunan menjadi sektor yang paling luas cakupan konflik agraria nya, 

disusul sektor pembangunan infrastruktur, kehutanan, pertambangan, dan sektor-

sektor lainya.[viii] 

Dari data-data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa krisis agraria 

nasional, sedang  benar-benar berlangsung dan semakin memburuk. Hampir disetiap 

konflik perebutan sumber agraria—nyaris selalu ditemukan sebuah pola yang serupa, 

dimana petani sebagai salah satu soko guru bangsa, selalu menjadi korban dan 

penerima dampak terburuk. Seperti dalam hal konflik agraria di sektor perkebunan—

baik perkebunan swasta ataupun perkebunan negara (PTPN)—para petani dan 

penduduk sekitar, kerap termarjinalkan oleh ekspansi perkebunan skala besar, yang 

dalam kurun 10 tahun terakhir, mayoritas berupa perkebunan kelapa sawit. Hal 

serupa berlaku pula pada konflik agraria berbasis sektor pembangunan infrastruktur. 

Berkaca pada konflik yang terjadi di Majalengka (Bandara BIJB), Kulonprogo 

(Bandara), Jatigede (Bendungan), dan sederet konflik agraria lain yang disebabkan 

oleh pembangunan infrastruktur—petani, lagi dan lagi, harus menjadi korban 

perampasan lahan penghidupan, demi sebuah ego pembangunan yang berlandaskan 

pola pikir neo-liberal. Di sektor kehutanan dan pertambangan, hal serupa pun lazim 
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terjadi. Petani, seolah memang ditakdirkan untuk vis-a-vis dengan penguasa-

pengusaha, yang disokong produk hukum positif dan alat-alat negara yang menjadi 

lonte korporasi. 

Melihat kenyataan semacam ini, maka perayaan Hari Tani Nasional—yang 

pada masa Orde Baru dirubah dan diperlemah menjadi Hari Krida Pertanian—akan 

senantiasa bersifat seremonial belaka, manakala kondisi dan hak-hak kaum tani tak 

diperhatikan lebih lanjut. Bisa dibilang, kehancuran kehidupan agraris beserta para 

petaninya, dimulai mana kala UUPA 1960 yang telah diurai dibagian sebelumnya—

terhenti dan masuk ke dalam peti, hingga saat ini. Beragam organisasi, paguyuban, 

hingga serikat yang menaungi para petani, dari tingkat nasional hingga yang 

berlingkup lokal—rata-rata, selalu menggaungkan reforma agraria sebagai tuntutan 

atas segala situasi-kondisi yang tak berpihak kepada petani. Namun demikian, 

keberpihakan dan keberanian pemerintah untuk merubah total regulasi terkait petani 

dan pertanian—belum jua hadir ke permukaan. Apalagi, di tengah kuasa modal dan 

di iklim pengintegrasian ekonomi nasional ke ekonomi global—melalui institusi 

keuangan, perdagangan, dan perusahaan transnasional—maka menjadi mustahil 

pula melihat pemerintah, dalam hal ini, kembali menggulirkan kebijakan yang benar-

benar pro-petani, dan memutus mata rantai ketergantungan pada negara maju 

melalui mekanisme pasar bebas. Atau seperti yang diuraikan Mansour Fakih, 

”….karena pada fase Free Trade dalam rekayasa GATT pada dasarnya lebih dimaksudkan 

untuk memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi perusahaan agribisnis raksasa 

multinasional dan transnasional untuk melakukan investasi, produksi, dan perdagangan 

komoditi pertanian tanpa adanya hambatan, regulasi, atau tanggungjawab sama sekali.”[ix] 

Dalam kondisi demikian, maka petani, terus dan akan menerus menjadi korban—

tanpa adanya kepedulian dari pemerintah. 

Dari penjelasan diatas, tepat disana, tulisan ini akan membawa dua tema yang 

terkesan tak terhubung; Hari Tani dan Tragedi ’65—menjadi sebuah kesatuan narasi 

yang utuh dan saling bertautan. Kegagalan penerapan UUPA 1960 sebagai 

manifestasi kebijakan populis pro-petani adalah gerbang kehancuran kehidupan 

petani—yang mula-mula, disebabkan oleh Tragedi 1965, yang menjadi jalan legal 

naiknya Soeharto ke pucuk pimpinan Indonesia. Hal tersebut, senada dengan apa 

yang dinyatakan Bosman Batubara, bahwa “dengan naiknya Suharto ke tampuk 

kekuasaan pada 1967 dan dengan sudah dihabisinya organisasi tani penyokong reforma 

agraria, maka dengan sendirinya itu adalah pembunuhan juga terhadap program negara 

bernama reforma agraria. Reforma agraria penting untuk mengeliminasi ketimpangan 

kepemilikan faktor produksi, yang dalam konteks pedesaan adalah, tanah.”[x]  

Kenyataan semacam ini, dengan sendirinya, telah melemahkan makna Hari 

Tani Nasional—yang sekali lagi, disebabkan oleh Tragedi ’65 dan naiknya Soeharto—

yang semestinya, menjadi perayaan kedaulatan petani atas alat-alat produksinya. 

Namun berseberangan dengan itu, alih-alih berdaulat atas tanahnya—petani hari ini 

kian terjepit oleh serentetan kenyataan, bahwa tanah telah menjadi komoditi 
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korporasi untuk melangsungkan akumulasi kapitalnya—yang dengan itu, semakin 

menciptakan kenaikan jumlah petani tak bertanah, dari tahun ke tahun secara 

konsisten.  Maka dari itu, menyambut Hari Tani Nasional tahun ini, akan menarik jika 

beragam organisasi petani, organisasi pendukung reforma agraria, mahasiswa, 

aktivis lingkungan, dan para praktisi pertanian—bersatu, berpegangan-tangan 

dengan para penyintas, para korban kejahatan HAM ’65, para eks-tapol ’65, dan 

sederet korban Tragedi 1965 lainya—untuk bersama-sama berjalan dan menciptakan 

lautan massa, dengan tujuan menggeruduk Istana Negara; menuntut penyelesaian 

atas segala dampak yang diakibatkan oleh Tragedi 1965—sekaligus menggugat 

impunitas para pelaku kejahatannya. Jika mampu demikian, kiranya kekuatan massa 

untuk menggedor kebutaan dan ketulian negara atas kejahatan di masa lalu, akan 

semakin solid dan kuat. Namun demikian, hal ini tentu bukan sebuah pekerjaan yang 

mudah. Sekali lagi, ini bukan lah pekerjaan yang mudah. [] 
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Soeharto Tak Butuh Gelar Pahlawan 

 

Oleh: Asep Syaeful Bachri 

 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang overdosis “isu”. Banyaknya 

kepentingan, masalah yang rumit dan krisis multidimensional, membuat isu yang 

beredar selalu mengalami pola yang sama. Mulai dari isu itu diciptakan, diekspos 

secara berlebihan, hingga mendapat perhatian besar dari publik dan kemudian 

menjadi isu nasional, dan bertahan hanya beberapa hari dan kemudian dilupakan. 

Akan tetapi dari overdosis isu yang beredar di Indonesia,  ada satu isu yang harus 

saya garis bawahi, dan harus mendapat penyelesaian yang tuntas, karena akan 

berdampak pada kebenaran sejarah masa lalu dan sebagai tongkat awal untuk 

memperbaiki Bangsa ini untuk menjadi lebih manusiawi, berdikari dan lebih peduli 

lingkungan demi keberlanjutan hidup bersama. 

Kita tentu pernah mendengar berita tentang pengusulan Soeharto menjadi 

pahlawan oleh Partai Golkar setelah Munaslub pada bulan mei lalu. Usulan ini 

sebenarnya selalu didengung-dengungkan sebelumnya, dan selalu terjadi pro dan 

kontra, bahkan mendapat penolakan yang besar oleh rakyat, sehingga usulan untuk 

memberi gelar pahlawan terhadap Soeharto selalu gagal. 

Seperti yang kita ketahui Soeharto adalah mantan Presiden Republik Indonesia 

kedua, yang menjabat hampir 32 tahun lamanya. Bahkan Gus Dur pernah 

berpendapat bahwa sosok Soeharto adalah presiden yang mempunyai jasa yang besar 

bagi Bangsa ini, walaupun dosanya juga besar. Pada titik ini, saya masih belum 

menemukan jasa Soeharto bagi Bangsa Indonesia, akan tetapi saya memiliki catatan-

catatan kecil yang setidaknya mewakili dari dosa-dosa Soeharto. 

Pertama adalah pembodohan secara struktural akan sejarah Indonesia, 

khususnya pada tragedi 1965, yang membuat Soeharto maju sebagai presiden 

melengserkan Presiden Soekarno. Pembodohan sejarah secara struktural dengan 

monumen dan buku sejarah yang diseragamkan dan dipolitisasi sedekimian rupa 

adalah salah tujuan besar untuk membenarkan rezim Orde Baru sebagai pengusa 

yang sah. Pembodohan secara struktural yang disponsori oleh Pusat Sejarah 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melalui sosok Nugroho Notosusanto ini 

dimainkan secara apik. Dengan buku dan monumen yang disebarkan kepada 

masyarakat secara keseluruhan, membuat doktrin yang sangat kuat bagi rakyat 

Indonesia sendiri. Sehingga, sekarang orang-orang akan dengan gampang 

mengatakan, bahwa komunis itu pemberontak, atheis dan nyawanya halal untuk 

dibunuh, tanpa harus berpikir lama. 

Padahal Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menjadi kambing hitam Orde 

Baru dalam melengserkan Soekarno, jauh lebih berjasa dalam perjuangannya dari 

pada Soeharto yang hanya lulusan KNIL ( tentara Belanda ). Bahkan dua tahun 
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sebelum kongres para pemuda Indonesia, yang melahirkan nama Indonesia melalui 

sumpah pemuda, orang-orang kiri Nusantara sudah lebih dahulu memakai nama 

Indonesia dengan aplikasi pada nama partai mereka yang lahir pada 1926 itu, yaitu 

PKI. Dalam perjuangan melawan Belanda, PKI berbeda dengan organisasi yang 

bersifat moderat dan konformis terhadap penjajah. PKI justru menjadikan pergerakan 

di Hindia Belanda sebagai pertarungan terbuka antara penguasa dengan yang 

dikuasai, antara rakyat dengan kolonial Belanda. Pertarungan dilakukan dengan 

pengorganisasian massa, mengorganisir serekat buruh, pemogokan, rally vergadering. 

Kedua adalah kejahatan manusia dengan adanya pembantaian terhadap 

orang-orang kiri yang mencapai sekitar 400.000-500.000 orang. Namun melihat  kasus 

pembantaian ini merupakan kasus yang dirahasiakan, jumlah korban bisa saja lebih 

besar ataupun lebih kecil. 

Akan tetapi terdapat kerancuan dalam tragedi ini. Jika memang alasannya 

orang-orang kiri dibantai karena pembunuhan para Jendral Militer di lubang buaya, 

mana mungkin nyawa tujuh jendral diganti dengan ratusan ribu rakyat, yang entah 

mereka terlibat atau tidak. Maka dari itu untuk memahami tragedi 65 ini, saya 

mempunyai dua analisis yang sekiranya dapat membantu untuk memahami tragedi 

65 ini. Pertama adalah kondisi politik internasional yang sedang dilanda perang 

dingin antara Uni Soviet yang berhaluan sosialis dengan Amerika yang berhaluan 

kapitalis. Sedangkan saat-saat sebelum 1965, Indonesia tengah demam paham 

sosialisme dengan adanya dalam semangat revolusi yang dipimpin langsung oleh Ir. 

Soekarno, yang juga mengaku orang kiri. Selain itu PKI yang mempunyai anggota 

dan simpatisan terbanyak bangsa ini juga merupakan orang-orang yang berpaham 

sosialisme, sehingga hal ini merupakan ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat yang 

mempunyai kepentingan menang dalam perang dingin melawan Uni Soviet. Kedua 

adalah faktor ekonomi Indonesia, sebelum tahun 1965 yang bertekad untuk 

“berdikari” dengan menghentikan (baca:menolak) investasi asing di Indonesia, 

karena Ir.Soekarno beranggapan bahwa investasi asing merupakan penjajahan gaya 

baru yang sering ia sebut dengan “New Imprealisme” dan “New Kolonialisme” atau 

Neokolim. Dari kedua alasan ini, hal yang sangat mungkin adalah melengserkan Ir. 

Soerkarno dengan membantai orang-orang kiri hingga akar-akarnya, dengan bantuan 

Soeharto dan kroni-kroninya. Hal ini diamini dengan pembantaian dan pengasingan 

orang-orang kiri serta dibukanya investasi asing pada tahun 1967 oleh Soeharto, 

dengan penandatanganan pertama surat izin PT. Freport oleh Soeharto untuk 

mengekspolitasi emas di Papua. 

Ketiga adalah matinya organisasi rakyat. Hal ini dikarenakan ketakutan rakyat 

jika dituduh komunis, dan berpeluang dibunuh atau diasingkan. Selain itu sifat 

kediktatoran rezim Orde Baru, telah membungkam kebebasan berfikir dan 

berpendapat  rakyat, serta membungkam kekritisan rakyat dalam setiap kebijakan 

pemerintah Orde Baru, karena dapat berpotensi menghilangkan nyawa. 
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Keempat adalah perampasan lahan oleh pihak tentara pasca tragedi 1965. Pada era 

presiden Soekarno, beliau berencana akan melakukan Landreform, yang salah satu 

tujuannya adalah peredistribusian lahan objek landreform  kepada para petani 

penggarap yang tak mempunyai lahan. Walaupun sistem ini mengalami banyak 

kekurangan, akan tetapi iktikad Soekarno untuk membangun ekonomi rakyat dengan 

pengaturan tanah dan cenderung bersifat (neo) populis. Hal ini sangat berbeda 

dengan Orde Baru yang menata tanah yang pro-pasar (kapitalis), sehingga banyak 

lahan objek landreform yang akan dibagikan, justru dikuasai oleh para tentara, dengan 

mendirikan yayasan yang dibawahi oleh tentara untuk mengelola lahan tersebut. 

Dari keempat catatan-catatan kecil ini, dapat disimpulkan bahwa pembodohan 

sejarah Indonesia, kejahatan Genosida, kematian organisasi rakyat, terbukannya 

investasi asing, membunuh kemandirian rakyat dalam berdikari dan perampasan 

lahan merupakan dosa-dosa Soeharto dan kroni-kroninya. Mengingat Soeharto sudah 

wafat, bukan saatnya mendendam kepada Soeharto atas dosa-dosanya, karena akan 

menambah beban beliau saat berhadapan dengan dua malaikat yang menunggunya. 

Dan “gelar pahlawan” sama sekali tidak beliau butuhkan dalam menghadapi dua 

malaikat itu. Akan tetapi yang beliau butuhkan sekarang adalah maaf dari kesemua 

korban atas apa yang beliau lakukan. Maka dari itu, hal pertama yang perlu dilakukan 

ialah pengungkapan kebenaran atas sejarah tragedi 30 September 1965 yang banyak 

menyangkut Pak Harto, untuk diposisikan sebagai sebuah kewajiban bagi pemerintah 

dan para pengusul gelar pahlawan. Dan Bukan malah melegitimasi partai dengan 

memanfaatkan orang yang telah meninggal. 
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Kiai, Santri, dan Sebuah Pengantar Diskusi 

 

Oleh: M. Aris Wahyudin 

 

Pasca pertempuran Diponegoro pada tahun 1830, yang kemudian membuat 

Pangeran Doponegoro harus diasingkan, para prajurit ataupun murid Diponegoro 

menyebar ke pelosok desa untuk bersembunyi dari kejaran Belanda. Mereka 

menyamar diantara penduduk dengan mengganti nama asli dengan sebutan yang 

tidak dikenal oleh Belanda. Ini dimaksudkan agar Belanda tidak dapat mendeteksi 

persembunyian mereka sehingga mereka dapat bersembunyi dengan aman. Tentu 

saja mereka menyebar tidak secara bergerombol, tetapi secara individu-individu 

dengan tetap menjalin komunikasi diantara para prajurit. 

Mereka mengajar ngaji diperkampungan yang mereka jadikan 

persembunyian. Kepada penduduk sekitar, dengan menyelipkan semangat untuk 

melawan penjajah, mereka menciptakan semangat perlawanan Pangeran 

Diponegoro, hingga masih tetap berkobar diperkampungan-perkampungan. 

Sebagian besar mereka menyebar dipesisir, sehingga dikemudian hari mereka 

mendirikan Pesantren sebagai tempat menimba ilmu agama bagi penduduk sekitar 

dan juga sebagai tempat menanamkan benih kebencian kepada para Penjajah dengan 

tidak mau bekerja sama. 

Hal ini dapat dilihat pada tahun 1916, ketika kalangan pesantren mendirikan 

organisasi pergerakan seperti Nahdlatul wathon. Kemudian tahun 1918, didirikan 

Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), 

sebagai wahana pendidikan sosial-politik kaum santri. Selanjutnya, didirikanlah 

Nahdlatut Tujjar (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk 

memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka 

Taswirul Afkar, selain tampil sebagi kelompok studi, juga menjadi lembaga 

pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. 

Ketika Ibnu Saud menjadi Raja Arab, dan hendak menjadikan Madzhab 

Wahabi sebagai asas tunggal di Makkah, serta hendak menghancurkan semua 

peninggalan sejarah Islam yang banyak diziarahi oleh kaum muslimin, dan karena 

perilaku tersebut banyak dianggap bidah, maka kalangan pesantren menunjukkan 

sikapnya yang menolak rencana Raja Ibnu Saud tersebut. Sikap penolakan 

tersebut  diwujudkan dengan membentuk sebuah komite yang disebut dengan 

Komite Hijaz, yang menjadikan delegasi dari kalangan Pesantren untuk menolak 

rencana Ibnu Saud tersebut. Komite inilah yang kemudian hari menjadi embrio 

lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. 

Dikemudian hari, organisasi NU yang merupakan organisasi Pesantren yang 

didalamnya ada Kiai dan santri memiliki andil dalam sejarah bangsa Indonesia, dan 

dimulai dari dibentuknya Hizbullah dan Sabilillah sebagai laskar yang menentang 
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penjajah dengan melakukan pemberontakan-pemberontakan. Selain itu, NU 

pun  mengeluarkan fatwa haram meniru pakaian yang dipakai oleh para Penjajah, 

seperti memakai celana, topi dan sejenisnya. 

Puncaknya setelah Kemerdekaan Indonesia, pada 29 September 1945, Sekutu 

datang dengan diboncengi NICA. Melihat situasi yang tidak menguntungkan bagi 

Indonesia, Presiden Soekarno berfikir untuk menggerakan rakyat mengusir sekutu 

dari bumi Indonesia. Tentu saja menggerakkan masyarakat untuk mengusir sekutu 

tidaklah mudah, maka Presiden Soekarno akhirnya meminta Kiai Hasyim untuk 

mengeluarkan fatwa tentang berjuang mempertahankan kemerdekaan dari tangan 

Penjajah. Maka Kiai Hasyim pun memanggil para ulama se-Jawa dan Madura untuk 

membahas tentang fatwa tersebut. Pada tanggal 21 Oktober 1945, para Kiai 

berkumpul dan merumuskan fatwa yang diminta oleh Presiden Soekarno, yang pada 

tanggal 2 Oktober 1945, dihasilkanlah fatwa yang sampai sekarang dikenal sebagai 

Resolusi Jihad NU. Resolusi Jihad ini disebar melalui surat kabar, dan pada satu 

kesempatan dibaca oleh Bung Tomo melalui siaran radio, sehingga membakar 

semangat penduduk Surabaya dan sekitarnya. 

Pada tanggal 25 Oktober 1945 tentara Inggris sampai di Surabaya dibawah 

pimpinan Jendral Mallaby. Kedatangan Inggris ini, tentu saja mendapatkan 

perlawanan dari arek-arek Surabaya yang dibaluti kobaran semangat untuk melawan 

Inggris. Tidak hanya masyarakat yang turun melawan tentara Inggris, para santri 

dibawah komando para Kiai pun turut diantara barisan para arek-arek Surabaya 

tersebut. Pada  tanggal 31 Oktober 1945, tersiarlah kabar bahwa Jendral Mallaby telah 

terbunuh. Karena tidak dapat menangkap pembunuhnya, maka pada tanggal  9 

November 1945 Mayor Jenderal Manserg dengan surat sebaran menyampaikan 

ultimatum yang berisi agar pembunuh Jendral Mallaby menyerahkan diri, selambat-

lambatnya jam 06.00 pagi, pada tanggal 10 November 1945. Sampai pada waktu yang 

ditentukan, tidak ada juga yang menyerahkan diri, maka pada saat itu juga lah 

mengguntur dentuman meriam-meriam Inggris, yang memuntahkan  pelurunya di 

kota Surabaya. Rakyat dan pemuda Surabaya masih mencoba melawan, namun 

senjata ringan dan bambu runcing tak berdaya menghadapi meriam-meriam milik 

Inggris, sehingga pasukan bersenjata Indonesia mengundurkan diri ke daerah 

Mojokerto. 

Perlawanan arek-arek Surabaya dan kobaran semangat para santri, kelak, akan 

dikenang dalam sebuah peristiwa, yang umum dikenal sebagai pertempuran 10 hari 

di Surabaya. Sementara tanggal dan waktu berlangsungnya pertempuran tersebut, 

akan dikenal dan diperingati sebagai Hari Pahlawan, yang jatuh setiap tanggal 10 

November. Seperti yang telah disinggung diatas, santri dan kiai yang turut 

berlumuran darah guna melawan para penjajah, tak bisa kita sampingkan peran dan 

kontribusinya. Maka dari itu, kiai dan santri, dengan sendirinya telah membuat garis 

sumbangsihnya sendiri bagi kedaulatan dan keutuhan Republik Indonesia. 
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Fitnah, Kuasa, dan Perempuan 
 

Oleh: Taufik Silvan Wijanarko 

 

“Saya hanya mempunyai satu keinginan sebelum saya mati. Yaitu … bertemu keluarga 

almarhum jenderal-jenderal itu. Saya mau menceritakan kepada mereka, saya bukan 

pembunuh jenderal apalagi penyayat-nyayat penis mereka …” 

-Yanti [i] 

 

I 

Kalimat diatas adalah suatu harapan dari seorang korban peristiwa berdarah 

1965 yang dituduh terlibat dalam pembunuhan para Jenderal Angkatan Darat di 

Lubang Buaya. Ia dituduh dengan apa yang disebut perilaku cabul terhadap perwira 

tinggi Angkatan Darat. Dalam kisahnya, Ia sama sekali tidak mengetahui apa yang 

sebenarnya terjadi pada tanggal 30 September 1965. Timbul pertanyaan dalam pikiran 

Yanti, apa yang salah dari dirinya dan mengapa ia ditangkap? Peristiwa tersebut 

masih menjadi misteri baginya. 

Tragedi berdarah 30 September 1965 adalah tragedi kelam bagi bangsa 

Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi peristiwa yang sulit untuk dilupakan dalam 

sejarah Indonesia. Pasalnya, enam perwira tinggi Angkatan Darat dan satu letnan 

terbunuh di dalam sebuah sumur tua, yang lebih dikenal dengan Lubang Buaya. 

Suasana mencekam melingkupi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Mereka tidak 

mengetahui, mengapa para Jenderal tersebut dibunuh dan siapa yang telah 

membunuhnya? Pertanyaan itu masih menjadi teka-teki sampai saat ini. 

Terdapat beberapa interpretasi, yang mencoba mencari tahu siapa dalang 

dibalik peristiwa berdarah pada bulan Oktober 1965. Interpretasi versi Angkatan 

Darat mengatakan; bahwa PKI melalui Biro Khususnya merupakan dalang di 

belakang kup. Penjelasan tentang pandangan Angkatan Darat tersebut, dapat kita 

temukan dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto. 

Sementara dari pihak PKI berpendapat bahwa kudeta itu merupakan semata-mata 

urusan intern Angkatan Darat. Interpretasi ini diuraikan panjang-lebar oleh dua 

ilmuwan dari Cornell University, Anderson dan McVey (1966). Dan interpretasi 

berikutnya mengatakan bahwa Soeharto dan keterlibatan CIA ada di balik peristiwa 

tersebut untuk menghancurkan gerakan PKI. Interpretasi ini dijelaskan oleh 

Holtzappel (1979), Scott (1985) dan Wertheim (1979, 1991).[ii] Dengan berbagai 

interpretasi tersebut, sedikit-banyak telah membuka lembaran sejarah yang pada 

Orde Baru tertutup atau dengan sengaja ditutup rapat-rapat. 

Dalam buku-buku yang telah beredar, Soeharto memegang peranan penting 

dalam usaha mengambil-alih kekuasaan dari tangan pucuk pimpinan nasional yang 
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sah, Presiden Soekarno. Terbunuhnya Ahmad Yani, yang pada waktu itu menjabat 

sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, membuat Soekarno harus menunjuk salah 

seorang sebagai pengganti Ahmad Yani. Ditunjuklah seorang jenderal junior bernama 

Pranoto Reksosamudro sebagai Kepala Staf AD. Penunjukkan Pranoto Reksosamudro 

membuat Soeharto merasa terhina dan marah, karena seharusnya yang berada di 

posisi tersebut adalah dirinya. Karenanya, Ia menjadi sadar bahwa baginya jalan 

kekuasaan hanya akan terbuka dengan jalan menghilangkan Presiden Soekarno. Dan 

agar bisa mendongkel presiden, maka pendukungnya yang paling kuat ketika itu, 

yaitu kaum komunis, harus dihancurkan (Wieringa 1999). Soeharto mengabaikan 

perintah Presiden Soekarno yang pada waktu itu sebagai Panglima Tertinggi. Ia 

menyiarkan pidato radionya sendiri, yang menyatakan mengambil-alih pimpinan 

Angkatan Darat untuk memulihkan keamanan dan ketertiban (Crouch 1978:132). 

Berselang dua minggu Soekarno terpaksa mengganti Pranoto dengan Soeharto. 

Kemudian kampanye propaganda, gelombang pembantaian dan penangkapan besar-

besaran mulai digencarkan. 

Pembantaian dan pemenjaraan massal di akhir tahun 1965 menjadi peristiwa 

yang tak terlupakan bagi bangsa Indonesia. Mereka yang dianggap terlibat dalam 

peristiwa berdarah tersebut dipenjara dan bahkan, yang lebih kejam, dibantai tanpa 

melalui proses pengadilan. Tidak hanya puluhan orang yang menjadi korban 

pembantaian dan pemenjaraan massal tersebut, ditaksir lebih dari satu juta orang. 

Jumlah tersebut, tentunya bukan merupakan jumlah yang sedikit. Menurut versi 

militer, pihak yang dianggap ada dibelakang terbunuhnya jenderal tersebut adalah 

PKI. Berbagai propaganda dilakukan untuk menghancurkan PKI. Dalam hal ini, 

bukan hanya orang-orang PKI saja yang menjadi sasaran atau sebagai buron, 

organisasi yang dianggap berafiliasi dengan PKI juga menjadi sasarannya, terutama 

yang pada saat itu mendukung penuh Soekarno seperti Pemuda Rakyat, Gerwani dan 

lain-lain. Dari sini dapat kita ketahui betapa Soeharto bernafsu untuk ingin 

menjatuhkan Soekarno yang pada saat itu menjadi pemimpin nasional yang sah, 

sebari mempersiapkan penghancuran elemen-elemen pendukung Soekarno—baik 

yang berada dibawah naungan PNI, PKI, dan elemen sejenis lainya. 

Salah satu bentuk propaganda yang dilakukan pada masa Orde Baru adalah 

dengan memutar film yang disutradarai Arifin C. Noer. Film tersebut menjadi 

tontonan wajib rakyat Indonesia pada tanggal 30 September. Dalam film tersebut, 

terdapat adegan para wanita yang menari-nari dengan hati yang gembira menyambut 

para perwira tinggi AD. Dan sebelum jasad enam Jenderal AD dan seorang letnan 

dilemparkan ke dalam Lubang Buaya, terlihat bahwa dalam film itu para wanita 

tersebut berbuat keji dengan menyayat penis dan mencongkel bola mata para perwira 

tinggi AD. Para perempuan tersebutlah yang dianggap sebagai anggota Gerwani. 

Gerwani, seperti yang telah kita ketahui bersama, merupakan salah satu 

organisasi terbesar di Indonesia di zamannya. Kiprah dan sumbangsih Gerwani bagi 
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Indonesia, tentunya, tak dapat kita ragukan. Untuk itu, dalam tulisan ini, saya 

memfokuskan pada organisasi perempuan terbesar di Indonesia tersebut (Gerwani). 

Hal ini dikarenakan rasa penasaran saya yang ingin mencari tahu sejarah Gerwani 

dan apakah benar Gerwani terlibat dalam peristiwa 1965. Untuk mengetahui itu 

semua, kiranya, tulisan ini  akan mencoba untuk membahas tema tersebut. 

 

II 

Pada masa setelah perjuangan bersenjata tahun 1945-1950, perempuan-

perempuan revolusioner merasa kurang puas dengan organisasi perempuan seperti 

Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia), Wanita Sosialis, dan sebagainya. 

Perempuan revolusioner tersebut menginginkan suatu wadah yang bergerak untuk 

melaksanakan cita-cita revolusi. Namun, bukan berarti mereka akan berjuang sendiri 

tanpa organisasi perempuan lainnya. Semua organisasi perempuan termasuk 

organisasi istri-istri AD, AURI, AL, AK masuk dalam wadah Kowani. 

Rasa kurang puas itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Kebanyakan 

organisasi perempuan gerakannya terbatas pada soal-soal kewanitaan, ringan, 

monoton, tanpa resiko. Kedua, hampir semua mempunyai program pendidikan, 

mendirikan sekolah-sekolah umum. Hal ini baik, namun bila terjadi hal-hal yang 

perlu diperjuangkan (secara politik), mereka tidak mau. Ketiga, mengenai hak-hak 

perempuan, tidak tergerak untuk membela perempuan dalam kejadian sehari-hari, 

umpamanya kasus-kasus perkosaan, poligami, dan perkawinan anak-anak. Keempat, 

tidak pernah ada aksi atau gerakan yang bersifat nasional secara bersama-sama. 5) 

Tidak mau membicarakan, apalagi mengadakan aksi menentang ijon di desa-desa, 

lintah darat, upah menuai padi yang sangat rendah, dan banyak problem kehidupan 

di desa dalam kehidupan wanita buruh tani yang sangat miskin.[iii] 

Dengan melihat pengalaman pada organisasi perempuan yang masih bergerak 

hanya pada kepentingan kaum perempuan semata, oleh sebab itu, di luar organisasi 

perempuan yang telah ada, timbul keinginan dari beberapa organisasi perempuan 

untuk mendirikan suatu organisasi perempuan revolusioner. Hal itulah yang menjadi 

latar belakang didirikannya Gerwis yang kelak akan berubah nama menjadi Gerwani. 

Kendati demikian, tak ada satu cerita tentang perubahan Gerwis menjadi Gerwani. 

Satu versi menyebutkan Gerwis dianggap terlalu elitis dan hanya berurusan dengan 

perempuan-perempuan yang sudah ‘sedar’, sudah memahami politik, sementara 

sebagian besar perempuan miskin di Indonesia yang baru merdeka masih buta politik 

dan pendidikannya rendah. Gerwani berusaha untuk menjangkau lebih banyak 

perempuan yang belum “sedar” ini. 

Gerwani adalah organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Gerwani 

singkatan dari Gerakan Wanita Indonesia. Pada tanggal 4 Juni 1950, enam wakil 

organisasi perempuan berkumpul di Semarang, bersepakat melebur dan mendirikan 

satu organisasi yang dinamakan Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar). Keenam 
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organisasi tersebut ialah: Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, Persatuan 

Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia 

(Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik 

Indonesia dari Pasuruhan.[iv] 

Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Banyak dari anggota 

Gerwis berasal dari keturunan priyayi rendah, namun demikian mereka semua ikut 

terjun dalam gerakan nasional. Banyak dari mereka terlibat dalam perang gerilya 

melawan Jepang dan Belanda. Organisasi ini didirikan oleh sekelompok perempuan 

muda yang ingin melaksanakan cita-cita mereka tentang revolusi Indonesia. 

Tokoh-tokoh yang mendirikan Gerwis antara lain adalah S.K Trimurti, mantan 

Menteri Perburuhan dan pimpinan Barisan Buruh Wanita yang tergabung dalam 

Partai Buruh Indonesia; Salawati Daud, Wali Kota Makassar yang berhadapan 

dengan Kapten Westerling; Umi Sardjono; Tris Metty; Sri Panggihan, anggota PKI 

ternama sebelum Peristiwa Madiun 1948.[v] 

Kongres pertama organisasi perempuan ini diselenggarakan pada bulan 

Desember 1951. Pada kongres ini Gerwani berada dalam kondisi yang sulit. Banyak 

anggota yang seharusnya hadir namun masih berada di penjara. Kongres pertama 

telah membuat sejumlah perubahan di tingkat atas, tetapi tidak banyak dirasakan 

oleh para anggota dalam praktik sehari-hari. 

Pendapat Trimurti bahwa kongres pertama tidak membawa banyak 

perubahan, disangkal oleh sumber lain. Gerwani bukan organisasi perempuan yang 

dibangun dengan basis kader, tetapi sebagai organisasi massa besar. Banyak kader 

lama yang menyayangkan perkembangan ini. Trimurti sendiri, yang masih menjadi 

salah seorang pemimpinnya, kian lama menjadi makin pasif. Pada tahun 1975, Ia 

menarik diri dari pimpinan dan pada 1965 keluar dari keanggotaan.[vi] 

Para pendiri Gerwis mempunyai hasrat bersama bagi kemerdekaan nasional 

maupun diakhirinya praktik feodal. Pada awalnya Gerwani memfokuskan diri pada 

undang-undang perkawinan yang berdasarkan monogami. Organisasi perempuan ini 

menentang keras praktik poligami, pemerkosaan, dan perkawinan anak-anak. 

Namun, perhatian utama Gerwani mulai menyusut setelah Soekarno yang dianggap 

sebagai sosok Bapak revolusi ini, kawin madu dengan Hartini pada tahun 1954. 

Perhatian utama kemudian beralih pada perjuangan untuk hak kerja dan 

tanggungjawab yang sama antara kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk 

mencapai kemerdekaan nasional yang penuh dan sosialisme. 

Kongres kedua dilaksanakan pada tahun 1954. Pada kongres kedua, organisasi 

ini mengikuti garis massa PKI seperti yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Gerwani 

bukan menjadi underbouw PKI, karena Gerwani tetap mengacu pada anggaran 

dasarnya yang selalu menegaskan sebagai non-politik, serta tidak berafiliasi dengan 

partai politik mana pun. Namun disini, PKI punya pengaruh sangat dalam. Beribu-

ribu kader diberi pelatihan. Para anggota pergi ke desa-desa dan kampung-kampung, 
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untuk mendiskusikan masalah sehari-hari dengan perempuan tani, terutama dengan 

kaum buruh perempuan. Selain itu Gerwani juga melakukan kegiatan besar-besaran 

untuk melawan butahuruf di kalangan kaum perempuan. 

Suhu politik semakin kian memanas terjadi pada awal tahun 1960. Pada tahun 

tersebut, anggota-anggota Gerwani aktif berperan serta dalam melakukan aksi 

sepihak bersama Barisan Tani Indonesia (BTI). Aksi sepihak tersebut, dilancarkan 

untuk melaksanakan UU landreform. Bersamaan dengan itu, Gerwani berusaha 

merebut hak-hak politik kaum perempuan, yang menimbulkan amarah kaum 

konservatif. Dalam hal ini, yang dimaksud bukanlah perselisihan antara kaum laki-

laki dan kaum perempuan. Jika dilihat lebih dalam, Gerwani ingin melawan sistem 

feodal yang dianggap akan menghambat jalannya revolusi. Selain itu, Gerwani juga 

mengorganisasi demonstrasi anti-kenaikan harga. 

Hubungan antara Gerwani dengan PKI, juga hubungan antara kedua 

organisasi dengan Presiden Soekarno pada tahun-tahun terakhir, semakin erat dan 

terlihat mesra. Organisasi perempuan ini lalu menerapkan sebuah model keibuan 

yang militan, dimana ibu-ibu ini ingin melaksanakan cita-cita revolusi yang telah 

dirumuskan secara samar-samar oleh Soekarno. Selain itu, ibu-ibu ini harus 

bertanggung jawab terhadap pendidikan moral anak-anaknya. 

Kodrat perempuan Indonesia menetapkan bahwa; menjadi perempuan harus 

penurut, pasif, patuh pada anggota keluarga laki-laki, pemalu, dan santun perihal 

seksual, mengasuh dan berkorban diri, dan bahwa pengabdian utama perempuan 

ialah menjadi istri dan ibu. Pada pihak lain, Gerwani menegakkan sebuah model 

perempuan yang lebih mirip dengan tokoh Srikandi istri Arjuna yang perempuan 

pejuang.[vii] Dalam hal ini, Gerwani menolak sosok Sumbadra yang penurut, pasif, 

dan patuh. 

Walaupun Gerwani tidak pernah meragukan terhadap peranan pertama dan 

utama perempuan sebagai ibu, namun Gerwani menyebarkan sebuah model keibuan 

yang militan, yaitu dengan manggabungkan fungsi keibuan perempuan dengan 

aktivisme politik. Ini bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh kekuatan-

kekuatan konservatif dalam masyarakat (Wieringa, 1999).[viii] 

 

III 

Peristiwa berdarah 1965 menjadi titik acuan penghancuran gerakan 

perempuan Indonesia. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah Gerwani. Sebenarnya 

tidak hanya Gerwani yang menjadi korban, namun beberapa organisasi yang 

dianggap kiri dan dekat dengan Soekarno juga menjadi sasaran pemenjaraan dan 

pembantaian massal pada akhir tahun 1965. Peristiwa tersebut menjadi akhir dari 

Orde Lama dan menuju ke gerbang Orde Baru. 

Peristiwa tersebut diikuti dengan kampanye fitnah yang mengusung 

pelecehan seksual terhadap Gerwani. Rekonstruksi tentang apa yang telah terjadi di 
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Lubang Buaya telah dituturkan Prof. Zaskia E. Wieringa berdasarkan penelitiannya 

pada awal tahun 1980-an sebagai berikut: 

 

“sekitar tujuh puluh orang perempuan, sebagian besar gadis-gadis remaja anggota organisasi 

pemuda, yang lain dari serikat buruh dan barisan tani, dan sedikit saja dari anggota Gerwani, 

termasuk beberapa orang istri tentara, dikumpulkan di Lubang Buaya untuk mengikuti 

Kampanye anti-Malaysia. Para perencana komplotan memanfaatkan keadaan ini. Gerwani 

sebagai organisasi tidak diikutsertakan dalam rencana. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana 

dengan tuduhan sembarangan yang belakangan dilemparkan pada mereka itu? Bahwa mereka 

‘menari-nari seksual dengan telanjang’, ‘memotong-motong penis jenderal-jenderal’, dan telah 

‘mencungkil mata’ mereka! Bagaimana para jenderal itu mati? (Anderson 1987). Pada pagi 

hari 1 Oktober 1965 gadis-gadis dan perempuan itu masih sedang tidur nyenyak, ketika tiba-

tiba mereka dibangunkan oleh suara teriakan-teriakan. Di luar masih gelap saat itu, dan mereka 

semua ketakutan. Mereka berlari ke lapangan terbuka, dan mereka melihat di sana sekelompok 

tentara menyeret jenderal-jenderal tangkapan mereka. Jenderal-jenderal itu mereka pukuli, dan 

kemudian mereka tembak, dan mereka lemparkan jasad mereka ke dalam sumur. Tentara-

tentara itu sangat marah, sehingga menghujani jenderal-jenderal itu dengan peluru, walaupun 

sebenarnya mereka sudah mati”.[ix] 

 

Setelah terbunuhnya enam jenderal dan seorang perwira Angkatan Darat, 

kampanye propaganda mulai digalakkan. Sederet suratkabar militer, mulai 

mengedarkan cerita-cerita tentang tari-tarian dan tingkah-laku pelecehan seksual, 

dan cerita penyayatan penis para jenderal. Saksi-saksi dikutip di koran-koran, foto-

foto dibikin dan dipertontonkan. Disiarkan tanyangan gambar dan berita mengerikan 

melalui televisi dan radio, yang disebut-sebut telah terjadi di Lubang Buaya. Seperti 

dikatakan oleh Yanti, pertama-tama gadis-gadis itu disiksa habis-habisan, dianiaya 

seksual, diperkosa beramai-ramai, dan kemudian dipaksa untuk mengucapkan 

sepatah kata ‘ya’, terhadap kesaksian tentang apa saja yang dikehendaki para 

penyiksa dari mereka. 

Setelah diadakan autopsi, hasilnya langsung diambil oleh pihak penguasa. 

Sementara untuk hasil autopsinya tersebut, dinyatakan bahwa tidak ada luka sayatan 

di bagian kemaluan para perwira tinggi nergeri dan mata mereka masih tetap utuh 

sebagaimana mestinya. Luka-luka yang terdapat pada mayat jenderal-jenderal dan 

letnan yang terbunuh adalah karena luka tembak, dan terdapat luka akibat benturan 

benda tumpul yang barangkali akibat terjatuh ke dalam sumur. Mengingat Jenderal 

Soeharto sendiri yang mengusulkan hasil autopsi tersebut, bahwa terdapat 

kemungkinan hasil autopsi yang sebenarnya disembunyikan atau tidak 

diberitahukan kepada publik. Karena jika hasil yang sebenarnya diketahui publik 

pada saat itu, maka masyarakat Indonesia akan mengetahui kampanye propaganda 

yang dilakukan—yang dengan itu, telah melangsungkan pmebohongan sejarah. 

Harian Berita Yudha, 11 Oktober 1965, memberitakan kondisi mayat yang 

ditemukan di Lubang Buaya. Namun dalam harian tersebut, berbeda dengan hasil 
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autopsi, suratkabar tersebut menulis, yang pada intinya, menyatakan bahwa para 

jenderal yang terbunuh di Lubang Buaya telah kehilangan bola matanya, dan alat 

kelamin para jenderal telah dipotong. Berita lain menceritakan bahwa perempuan-

perempuan telah menari-nari dengan telanjang, dan melakukan apa yang disebut 

sebagai tindakan cabul terhadap jenderal-jenderal. Kampanye terus-menerus 

dilancarkan oleh pihak militer. Hal itu yang membuat tokoh-tokoh pimpinan Islam 

mengutuk perbuatan yang telah terjadi pada peristiwa 30 September tersebut. 

Dari sini kita dapat mengetahui, bahwa Orde Baru berada atau berdiri atas 

seksualitas perempuan dan kekuasaan Orde Baru berdiri atas dasar fitnahan yang 

ditujukan pada perempuan-perempuan yang dituduh dengan apa yang disebut 

sebagai perilaku cabul. Soeharto mempunyai pandangan bahwa; perempuan yang 

baik adalah perempuan yang penurut, pasif, pemalu, santun dalam perihal seksual. 

Sosok ini digambarkan seperti Sumbadra yang pasif, dan penurut. Hal ini dapat kita 

lihat dalam relief Monumen Pancasila Sakti. Di bawah patung jenderal-jenderal yang 

terbunuh dalam peristiwa tersebut, terdapat relief yang menceritakan perjalanan 

bangsa Indonesia. Di bagian tengah relief tersebut menceritakan tentang peristiwa 30 

September 1965. Pada bagian tersebut terdapat adegan perempuan yang menari-nari 

dengan pakaian yang seksi terlihat berdiri tegak dan memperlihatkan sikap 

menantang. Dalam hal ini, Soeharto ingin menancapkan sebuah doktrin di memori 

masyarakat Indonesia. Selain itu, untuk selalu mengingatkan pada masyarakat 

Indonesia akan bahaya dari gerakan yang dianggap kiri, karena pada waktu itu, 

Gerwani dianggap sebagai salah satu elemen kiri. Dan bahkan, memunculkan sebuah 

konsep kiri, yang pada Orde Baru diidentikkan dengan komunis, sampai sekarang 

masih ditakuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sementara di ujung kanan 

relief tersebut, terdapat lukisan yang menggambarkan Soeharto dengan gagahnya 

menatap perempuan-perempuan tersebut dan sikap perempuan tersebut tunduk dan 

terlihat sopan dihadapan Soeharto. Dalam relief tersebutlah, ideologi yang diusung 

Soeharto dengan Orde Barunya, dituangkan.*** 

 

Catatan Akhir 
[i] Yanti, salah seorang anggota Pemuda Rakyat yang dianggap terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI. 

Kisahnya tertulis dalam buku Suara Perempuan Korban Tragedi ‘65, karya Ita F. Nadia,  hal:73. 
[ii] Ibid, hal:13. 
[iii] Hikmah Diniah, Gerwani bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia”,  hal: 87. 
[iv] http://news.detik.com/read/2013/09/30/154108/2373384/10/sejarah-gerwis-dan-munculnya-

gerwani?nd772204btr, diakses pada tanggal: 14, November 2016, pada pukul: 19.00 wib 
[v] Ibid. 
[vi] Zaskia E. Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI, 

hal: 224. 
[vii] Ita F. Nadia, “Suara Perempuan Korban Tragedi ‘65”, hal: 10. 
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Feminitas dalam Novel: Tafsir Awal atas Sosok 

Nyai Ontosoroh 
 

Oleh: Arifah Wahyuning Tyas 

 

Karya sastra berjudul Bumi Manusia yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer 

merupakan bagian pertama dari Tetralogi Buru. Dalam novel tersebut, berlatar kisah 

pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 saat Hindia Belanda masih berkuasa di 

Indonesia. Nyai Ontosoroh merupakan salah satu tokoh sentral dalam novel tersebut. 

Ia, merupakan seorang gundik dari Tuan Herman Mellema. 

Nyai Ontosoroh bukanlah nama aslinya. Semula, namanya adalah Sanikem. 

Sanikem kecil merupakan gadis yang lugu dan cantik, berasal dari keluarga yang 

sangat sederhana. Sanikem hidup dalam lingkungan yang kental dengan budaya 

patriarki, ditambah pola kebangsawanan yang begitu kuat, sehingga ia hanya hidup 

di dalam rumah saja dan jauh dari dunia pendidikan. Ayahnya adalah seorang juru 

tulis pada pabrik gula di Tulangan bernama Sastrotomo. Dia adalah tipe laki-laki yang 

haus akan harta dan tahta. Cita-cita Sastrotomo adalah menjadi juru bayar, dia 

melakukan  apa saja untuk mencapai cita-cita tersebut, tidak segan dia berkhianat dan 

menjilat. Pada suatu ketika, dijual lah Sanikem kepada pengusaha Belanda bernama 

Herman Mellema oleh ayahnya, di usia Sanikem yang masih 14 tahun. Dari situlah 

kemudian Sanikem membenci ayah dan ibunya. Sementara sebutan Nyai sendiri 

merupakan nama sematan bagi perempuan yang dijadikan gundik atau perempuan 

peliharaan serdadu atau pejabat Belanda di era kolonial. Walaupun dia menikah 

dengan seorang Eropa, tapi seorang Nyai tidak mendapatkan hak asasi yang pantas 

sebagai seorang manusia. Kehidupan yang berbeda dialami oleh Sanikem setelah 

hidup bersama Herman Mellema. Herman Mellema banyak mengajarkannya 

pendidikan Eropa. Nyai Ontosoroh belajar membaca, menulis, berhitung, tata niaga, 

budaya, Bahasa Belanda, Bahasa Melayu, hukum yang mungkin akan berguna untuk 

anak-anaknya kelak. Nyai Ontosoroh juga mengelola perusahaan milik suaminya 

sampai akhirnya perusahaan tersebut sebagian menjadi miliknya. 

Nyai Ontosoroh dalam novel Bumi Manusia digambarkan sebagai seorang 

perempuan yang berani menggugat kedudukan perempuan Jawa yang dianggap 

hanya sekedar pajangan dan pemuas nafsu laki-laki semata. Dengan cara berpikir 

yang melampaui pemikiran kebanyakan perempuan pada masanya, Nyai Ontosoroh 

tak sekedar memperjuangkan hak-haknya melainkan juga mendobrak tradisi 

jahiliyah yang menempatkan perempuan hanya setara dengan uang dan jabatan. 

Penggambaran tokoh Nyai Ontosoroh oleh Pramoedya Ananta Toer, menarik 

untuk ditinjau dari perspektif feminisme. Novel Bumi Manusia berhasil 
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menyuarakkan isu ideologis terhadap perempuan, yang memperjuangkan haknya 

dalam bidang ekonomi, hukum, politik dan kehidupan sosial ketika kolonialisme 

menancapkan kuku nya. 

Gerakan  feminis  adalah  gerakan  kaum  wanita  untuk  menolak  segala 

sesuatu  yang  memarginalisasikan,  mensubordinasikan  dan  merendahkan 

perempuan —yang disebabkan oleh perjalanan kebudayaan dominan 

(patriarki),  baik  dalam  bidang  politik,  bidang  ekonomi  dan bidang  sosial pada 

umumnya. Perjuangan perempuan melawan keterkaitan pada hubungan 

kekuasaan  yang  menempatkan  lebih  rendah  dari  laki-laki,  memiliki perjuangan 

seumur hidup. Termasuk dalam pemaknaan gender yang bias. Gender merupakan 

konsep yang dibentuk oleh masyarakat dalam kaitannya dengan relasi antara laki-

laki dan  perempuan.  Jadi, gender  dikonstruksikan  secara  sosial 

maupun  budaya,  sehingga  dibentuk  karena  kodrat  seperti  halnya  laki-laki  dan 

perempuan  dibedakan  karena  jenis  kelamin.  Konsep  gender  sangat  dipengaruhi 

oleh  tata  nilai,  baik  nilai  sosial  maupun  budaya.  Ada  perbedaan  adat  istiadat, 

budaya,  agama,  sistem  nilai  suatu  bangsa  dengan  bangsa  lain,  dan  antar 

masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kedudukan,  fungsi,  peran  antar  laki-laki  dan 

perempuan di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. 

Untuk itu, penokohan Nyai Ontosoroh dalam novel Bumi Manusia sebenarnya 

cukup kuat dan mampu mendobrak kecenderungan perempuan masa itu. Pram 

dengan begitu menariknya telah mencuatkan sosok perempuan yang berani, cerdas, 

dan menolak kemapanan iklim feodal pada masa itu. Maka dari itu, menjadi menarik 

pula untuk mulai menafsirkan sosok Nyai Ontosoroh dalam term feminisme. 

Mengingat, feminisme saat ini telah sedemikian berkembang, dan mulai menjadi 

discourse yang cukup diminati, baik di negara maju ataupun di negara berkembang. 

Sementara itu, Bumi  Manusia  dengan  tokoh  utamanya  Nyai  Ontosoroh, pernah 

pula  dipentaskan  dalam bentuk  teater  pada  bulan  Desember  2006  di  12  kota  

secara  serentak  (Padang, Lampung,  Bandung,  Semarang,  Solo,  Jogja,  Surabaya,  

Denpasar,  Mataram, Makassar, Kendari, Pontianak). Naskah adaptasi ditulis oleh 

Faiza Mardzoeki  dan disesuaikan  dengan  budaya  setempat  di  kota-kota  tersebut.  

Khusus  untuk pementasan  di  Jakarta,  dilakukan  pada  bulan  Agustus  2007  dengan  

sutradara Wawan Sofwan. Pementasan  Nyai Ontosoroh  ini sekaligus merupakan 

satu ajang berkesenian  untuk  memperingati  perayaan  Hari  Hak  Asasi  Manusia  

dan  Hari Perempuan Indonesia yang kedua-duanya jatuh pada bulan Desember. Hal 

ini menjadi bukti bahwa Pramoedya Ananta Toer, diluar kecenderungan 

ideologisnya, telah mampu membuat karya yang sangat luar biasa, dengan 

menokohkan sosok Nyai Ontosoroh yang berkepribadian kuat dan berperilaku 

berbeda, dengan kecenderungan perempuan pribumi, pada masa itu. 
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Menimbang Marhaenisme Soekarno 

 

Oleh: Saiful Anwar[i] 

 

“Kemudian aku menanyakan nama petani muda itu. Dia menyebut namanya, Marhaen. 

Marhaen adalah nama umum seperti Smith dan Jones. Di saat itu cahaya ilham melintas di 

otakku. Aku akan memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia yang bernasib 

malang seperti dia! Semenjak saat itu kunamakan rakyatku Marhaen”.[ii] 

 

Petikan paragrap diatas merupakan salah satu bagian dari otobiografi Bung 

Karno yang membahas mengenai Marhaenisme. Marhaenisme dan Bung Karno 

adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Marhaenisme sangat identik dengan Bung 

Karno. Ideologi ini digagas oleh Bung Karno yang menaruh perhatian lebih pada 

nasib rakyat kecil Indonesia. Namun sayang, Marhaenisme runtuh seiring dengan 

runtunya kekuasaan Sukarno. Marhaenisme pasca Nawaksara tidak menemukan 

bentuknya yang sejati karena ruh Marxismenya sudah dicabut oleh pemerintah Orde 

Baru. 

Sebenarnya marhaenisme sendiri memiliki banyak penafsiran. Marhaenisme 

telah melahirkan banyak penafsir; seperti Sarmidi Mgunsarkoro (Inti Marhaenisme 

dan politik Marhaenisme; Penjelasan Marhaenisme), Sayuti Melik (Antara 

Marhaenisme dan Marxisme , dan Sumbangan-sumbangan pikiran mengenai 

Marhaenisme), Ali Sastroamidjojo (Bulatkanlah Front Marhaenis dalam ideologinya 

dan Organisasinya), Ali Sastroamidjojo dan Soewirjo (Kaum Marhaen dan 

Pembangunan), Sitor Situmorang (Marhaenisme dan Kebudayaan Indonesia), 

Asmara Hadi (Aneka Marhaneisme-Marxisme , Rintisan ke Marhaenisme ajaran Bung 

Karno, dan Sembilan Tesis Marhaenisme dan Penjelasan Singkatnya), Roeslan 

Abdulgani (Sosialisme Indonesia, JK Tumakaka (Sosialisme Indonesia), dan Sunawar 

Sukowati (Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Essensalia Marhaenisme). Tetapi di tulisan 

saya ini saya hanya menggunakan sedikit sumber. Semoga cukup untuk mengupas 

marhaenisme Bung Karno. 

Marhaenisme adalah ideologi politik Sukarno yang memiliki konsep dasar 

marxis. Sukarno mengatakan bahwa untuk menmpelajari Marhaenisme haruslah 

memahanmi marxisme terlebih dahulu. Ideologi ini merupakan sosialisme Indonesia 

dalam praktik. Istilah Marhaenisme dan Marhaen disebut-sebut dalam pidato 

Sukarno sebagai Ketua PNI yang didirikan pada tahun 1927, tetapi bisa dikatan secara 

resmi istilah Marhaen itu memperoleh definisi saat Sukarno membacakan pledoinya 

yang berjudul “Indonesia Menggugat” di pengadilan tinggi kolonial Bandung tahun 

1930[iii]. Pidato itu lebih layak disebut orasi dari pada pledoi karena Soekarno 

menyampaikannya dengan berapi-api. 
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Marhaen adalah mereka yang dieksploitasi oleh karena tidak menguasai faktor 

produksi. Marhaen adalah kemiskinan itu sendiri. Dewasa ini kemiskinan banyak 

dibicarakan, bahkan tak jarang menjadi janji manis politisi saat berkampanye. Dalam 

konsep Marhaenisme kemiskinan itu adalah masalah riil yang harus dibela dan 

diperjuangkan. Marhaenisme memiliki sifat yang revolusioner dalam mencapai 

tujuan. Konsepsi marhaenisme menghendaki suatu negara yang dipimpin oleh kaum 

marhaen. Suatu negara yang dipimpin oleh borjuis tak ada bedanya dengan 

penjajahan itu sendiri. Marhaenisme pada dasarnya adalah kehidupan ekonomi 

substansional manusia. 

Sosio-nasionalisme 

Sosio-nasionalisme adalah sub bagian dari konsep marhaenisme. Sosio-

nasionalisme merujuk kepada nasionalisme yang tumbuh dengan melihat keadaan 

riil rakyat. Nasionalisme ini tumbuh ketika melihat rakyat yang melarat dan bertekad 

untuk memperbaikinya. Sosio-nasionalisme mengalir seiring dengan kebencian 

terhadap kapitalisme. Jadi, sosio-nasionalisme menurut saya adalah nasionalisme 

yang bersifat sosialisme Indonesia. Sosio-nasionalisme bukanlah nasionalisme ala 

Barat, bukanlah nasionalisme yang tumbuh diatas penderitaan orang lain. Sosio-

nasionlaisme adalah nasionalisme yang mencari keselamatan bersama, nasionalisme 

yang mencari kesejahteraan bersama, maka dari itu sosio-nasionalisme menentang 

habis-habisan kapitalisme yang bersifat  individualistik. 

Sebetulnya Soekarno sudah berulang kali mengatakan bahwa revolusi 

Indonesia adalah revolusi yang menuju pada sosialisme, menuju dunia baru, yang 

tanpa eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi negara atas negara. 

Nasionalisme marhaen haruslah sosio-demokrasi. Nasionalisme marhaen adalah 

ketika hati kita bergetar dan teriris melihat rakyat kelaparan, yang menangis melihat 

kaum miskin kota termarjinalkan, yang marah ketika banyak perusahaan asing 

menguasai Indonesia, yang menggerutu melihat kekayaan alam Indonesia di 

eksploitasi oleh bangsa asing. 

Sosio-demokrasi 

Sosio demokrasi merupakan bagian yang terpenting pula dalam marhaenisme. 

Sosio-demokrasi mengedepankan demokrasi yang berdasar kepentingan rakyat. 

Demokrasi yang berjalan di negara Perancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda 

bukanlah sosio-demokrasi karena di negara-negara tersebut demokrasi dijalankan 

untuk kepentingan kaum borjuis saja. Demokrasi yang semacam itu tidak sesuai 

dengan cita-cita Marhaenisme. Demokrasi sejatinya adalah tentang suara rakyat dan 

bagaimana melaksankan amanat itu. Ketika demokrasi dijalankan berdasarkan 

kepentingan salah satu golongan, maka demokrasi tersebut sudah kehilangan ruhnya. 

Sosio-demokrasi timbul dari sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi dan sosio-

nasionalisme menjadi dua penyangga marhaenisme. Menurut Soekarno, keduanya 

adalah hal yang mutlak yang harus ada untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. 
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Sosio-demokrasi menolak demokrasi parlementer ala negara barat. Demokrasi 

parlementer memang meberi hak yang sama kepada setiap warganya untuk memilih 

dan dipilih, tetapi karena si borjuis yang memiliki modal untuk kampanye, maka si 

proletar tetaplah miskin, tetaplah sakit perutnya karena tidak bisa membeli makanan. 

Demokrasi yang demikian tidak sesuai dengan cita-cita marhaenisme. Maka dari itu 

dalam sosio-demokrasi haruslah diiringi dengan demokrasi-politik dan demokrasi-

ekonomi. Demokrasi politik berarti semua orang memiliki hak yang sama dalam 

bidang politik, demokrasi ekonomi berarti semua orang memiliki hak yang sama dan 

harta benda yang sama atau dalam arti yang luas memiliki kemakmuran, dan 

kesejahteraan ekonomi, sehingga dengan demikian demokrasi tidak lagi milik mereka 

yang memiliki modal saja, namun milik semua orang. 

Marhaenisme adalah suatu gerakan yang revolusioner. Sekali lagi, bisa 

dibilang bahwa marhaenisme adalah Marxisme ala Soekarno yang sudah disesuaikan 

dengan masyarakat Indonesia. Pada dasarnya kehidupan manusia adalah kehidupan 

seorang marhaen sejak zaman dahulu kala. Ketika manusia hidup di zaman purba 

(pra aksara) mereka mencari makan untuk dirinya sendiri, memiliki alat sendiri, dan 

hidup untuk dirinya sendiri, mereka tidak bekerja untuk orang lain ataupun 

memperkerjakan orang lain. Kehidupan manusia purba adalah kehidupan marhaen 

awal. Dalam mencapai cita-cita marhaen haruslah dibentuk suatu massa aksi yang 

revolusioner. Dalam hal ini, menurut Soekarno buruh dan pekerja berada digarda 

terdepan. Mengapa buruh dan pekerja? Buruh dan pekerja sudah mengenal hirup-

pikuk kota, mereka sudah terbiasa berhadapan dengan kaum borjuis kapitalis kota. 

Selain itu, mereka lebih mudah di organisir karena berada dalam kehidupan modern 

kota. Tanpa mengesampingkan peran kaum marhaen desa, tetapi hal ini menurut 

saya benar. Maka dari itu, selama negara masih dikuasai kaum borjuis kapitalis, 

imperialis, atau feodalis, maka selama itu marhaen akan selamanya tertindas. Untuk 

mewujudkan negara yang adil dan makmur, maka negara harus dipegang dan 

diperintah oleh kaum marhaen. 

Marhaeni: Gerakan Wanita Marhaen 

Emansipasi menjadi topik yang hangat diperbincangkan awal abad dua puluh. 

Emansipasi di dengungkan oleh negara-negara barat. Mereka mengampanyekan 

tentang pentingnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan 

gender ini meliputi semua hal, kecuali fungsi biologis. Sehingga mulai abad dua 

puluh banyak gerakan wanita yang muncul dari berbagai paham dan tujuan. Lalu 

bagaimana marhaenisme menyikapi hal ini? 

Kesetaraan gender yang didengung-dengungkan oleh negara barat itu 

sebenarnya adalah  produk kapitalis. Dengan tercapainya kesetaraan gender, maka 

wanita dapat melakukan hal yang sama dengan laki-laki, dalam hal ini mereka dapat 

bekerja dan menyukupi kebutuhannya sendri tanpa bergantung pada pasangannya. 

Ketika wanita bisa bekerja sendiri, seperti yang terjadi di negara-negara barat, mereka 
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banyak yang masuk pabrik dan menjadi buruh. Hal ini tentu sangat menguntungkan 

kaum kapitalis karena mereka mendapat tambahan tenaga kerja yang murah. 

Kapitalis mendapat tenaga kerja dua kali lipat, sehingga membuat upah buruh 

semakin melorot, kaum ploretar semakin sengsara. Kaum borjuis lah yang telah 

merobek adat kuno tentang perempuan. Maka benar kata Henriette Ronald Host, 

bahwa pergerakan kaum perempuan dahulu merupakan suatu “pergerakan borjuis”. 

Tenaga buruh, ditambah dengan jumlah kaum wanita yang banyak, pada akhirnya 

membuat si kapitalis semakin  membuncitkan perutnya sendiri. 

Gerakan kaum buruh perempuan menjadi satu dengan kaum laki-laki. Mereka 

masuk bersama-sama kaum laki-laki ke kawah candradimukanya kapitalis stelsel, 

dan apabila kaum perempuan memiliki pergerakan buruh sendiri maka akan mudah 

dipecah-belah oleh kaum kapitalis. Dari kenyataan itu, maka Soekarno menganjurkan 

kaum marhaeni untuk menceburkan diri menjadi satu dalam gerakan revolusioner 

marhaen. Gerakan marhaen tidak memandang gender. Hal ini menjadi bukti bahwa 

marhaenisme adalah paham yang mengedepankan kesetaraan gender. Marhaen dan 

marhaeni adalah satu, mereka hanya dipisahkan oleh perbedaan biologis. Marhaen 

dan marhaeni memiliki musuh yang sama, maka dari itu kaum marhaeni juga 

haruslah revolusioner. Soekarno menyerukan kaum marhaeni untuk menjebol adat 

kuno dan kolot yang mengekang kaum perempuan Indonesia. Dengan menjebol adat 

kuno bukan berarti menentang adat dan sopan santun, tetapi untuk menyelamatkan 

bangsa dan negara dari keserakahan kapitalis. 

Marhaenisme pasca Nawaksara 

Marhaenisme mencapai puncak kejayaannya sseiring dengan masa kejayaan 

Soekarno. Ketika G 30 S meletus marhaenisme mengalami pergeseran. Kongres PNI 

pasca G 30 S menyatakan bahwa marhaenisme adalah ajaran Soekarno yang sesuai 

dengan pancasila dan menghilangkan konsep dasar marxisme-nya. Berlakunya TAP 

MPRS No25/1966 yang menyatakn pelarangan terhadap ideologi Marxime-

Leninisme pada akhirnya juga menyeret marhaenisme pada kehancuran. Padahal 

seperti yang sudah saya jelaskan diatas, bahwa marhaenisme adalah marxisme-

soekarno, bukan marxisme-leninisme sehingga secara yuridis marhaenisme tidaklah 

dilarang. Namun,  mereka yang memiliki ideologi marhaenisme atau yang sukarnois 

ditangkap dan diberangus tak ubahnya dengan kaum komunis Indonesia. Orde baru 

menganggap bahwa ajaran “kiri” haruslah dihilangkan sama sekali dari Indonesia. 

Marhaenisme memasuki masa gelap pada masa Orde Baru. Marhaenisme masa orde 

baru tidak memiliki bentuknya yang sejati, karena ruh marxisme-nya dicabut oleh 

pemerintah Orde Baru. Hal ini diperparah dengan diberlakukannya Undang-undang 

mengenai asas tunggal. Maka jangan heran jika kalau sekarang kita menanyakan 

kepada orang awam “apa itu marhaenisme”, mereka kebanyakan akan menjawab 

“marhaenisme ya kayak komunis gitu”. 

PDI anak kandung PNI, Marhaenis kah? 
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Kita tentu mengenal Partai Demokrasi Indonesia yang memiliki logo kepala 

banteng, logo yang sama dengan PNI. Banyak politisinya yang mengatakan bahwa 

PDI merupakan anak kandung dari PNI. Apakah PDI memiliki dasar ideologi yang 

sama dengan PNI yakni marhaenisme? Secara yuridis PDI tidak pernah mengakui 

bahwa mereka marhaenis. Dalam AD/ART asas Partai Demokrasi Indonesia 

berdasarkan Pancasila 1 Juli. Namun dalam beberapa hal mereka tidak jarang pula 

menyebutkan marhaenisme. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa anak kandung 

belum tentu anak ideologis. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak bisa 

dikatakan sebagai anak PNI. Mereka yang kini menguasai pemerintahan tidak 

menggunakan asas marhaenisme, tidak menggunakan soio-nasionalisme dan sosio-

demokrasi. Hal ini wajar saja karena sampai sekarang wajah marhaenisme belum 

bersih 100%. Dengan menggunakan asas marhaenisme, tidak mungkin PDI dapat 

mendapat banyak suara rakyat. Mereka lebih suka menggunakan istilah partainya 

“wong cilik”. Pendapat yang mengatakan bahwa PDI anak kandung PNI mungkin 

ada benarnya, tetapi PDI bukanlah anak ideologis PNI dan PDI tidaklah marhaenis. 

Saya akan mendiskusikan hal ini secara lebih “berani” dalam dikusi nanti. 

Mempertimbangkan konsep Marhaenisme untuk Indonesia 

Dewasa ini kita melihat perpolitikan Indonesia yang carut marut. Krisis 

kepemimpinan melanda bangsa Indonesia. Ideologi negara tidak lagi dipegang teguh 

mereka yang kini berada di pucuk pimpinan negeri. Indonesia sejak Orde Baru 

menjadi negara kapitalis. Tanah rakyat banyak yang di serobot dengan dalih 

pembangunan. Kapitalisme semakin merajalela. Rakyat semakin sengsara. Hal ini 

tidak sesuai dengan cita-cita Soekarno. Soekarno menghendaki suatu masyarakat 

yang adil dan makmur. Soekarno juga tidak menghendaki demokrasi parlementer 

yang hanya mewakili kepentingan salah satu golongan saja. Negara telah memberi 

penjelasan bahwa tidak metolerir segala sesuatu yang bertentangan dengan pancasila, 

dalam hal ini marhaenisme (barangkali) bisa mejadi jawaban untuk mewujudkan cita-

cita negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dan sesuai dengan Pancasila. 

Seiring dengan termarjinalkannya kaum marhaen Indonesia, “wong cilik” harus 

bersama-sama membela nasibnya sendiri. Negara tentu memberi perlindungan, 

tetapi rakyat juga harus berjaga-jaga apabila suatu hari negara terpengaruh oleh kaum 

kapitalis. Rakyat harus bersiap-siap mengahapi serangan kapitalis yang bernafsu 

menguasai tanah, misalnya. Untuk hal ini massa aksi rakyat harus digalakan. 

Marhaenisme memiliki asas tersebut dan memang begitulah seharusnya gerakan 

kaum marhaen. Bukan saya berniat mengganti ideologi negara, saya hanya memberi 

alternatif yang sesuai dengan dasar ideologi negara kita, yakni Pancasila. 

 

Catatan Akhir 
[i] Mahasiswa Ilmu sejarah angkatan 2014 
[ii] Lihat buku Karya Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. 
[iii] Lihat Tulisan Peter Kasenda dalam Buku Bung Karno: Tentang Marhaenisme dan Ploretar, hlm. 2. 
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Media, Culture, dan Sejarah Mutakhir: 

Budaya Layar Indonesia Pasca-Orde Baru 
 

Oleh: Tri Bagus Suryahadi 

 

Sebagai rezim dengan kekuasaan sepanjang lebih dari tiga dekade, Orde Baru 

telah banyak mengubah wajah Indonesia di berbagai bidang. Berbagai kemajuan 

dalam hal pembangunan begitu masif dilakukan dengan peran serta para pemilik 

modal, disamping peran aktif militer di pemerintahan. Pada periode inilah tujuan 

pemerintah —sepanjang sejarah Indonesia —yang mampu bekerja paling efektif 

sesuai tujuan pemerintah sendiri. Berbagai garis-garis perubahan wajah Indonesia 

tersebut tak bisa dilepaskan dari sosok Presiden Suharto yang begitu besar 

pengaruhnya bagi masyarakat, terkhusus pada kebudayaan yang berkembang kala 

itu. 

Beberapa karakteristik kebudayaan yang tergambar dari pemerintahan Orde 

Baru, utamanya dalam hal penggambarannya yang diterima langsung oleh rakyat 

lewat berbagai media, baik cetak maupun elektronik, yakni adanya “penyeragaman” 

dengan maksud mencapai tujuan pemerintah (baca: negara). Bagi kalangan 

konservatif, hal ini dirasa perlu mengingat kondisi negara-bangsa Indonesia yang 

belum sepenuhnya mampu menerima segala kebhinnekaan, utamanya dalam hal 

keberagaman ideologis. Namun, jika diamati lebih lanjut, bukankah tindakan ini yang 

memiliki dampak yang menjauhkan cita-cita toleransi kemanusiaan ditengah 

kebhinnekaan yang tadi telah disebutkan? 

Disamping itu, kecintaan Suharto akan budaya lokal —utamanya ke-Jawa-an 

yang dicitrakannya, membuat tontonan-tontonan TV disepanjang periode Orde Baru 

secara masif menampikan budaya-budaya yang dianggap sebagai budaya pribumi[i], 

disamping semangat pembangunan yang terus dimunculkan. Ada citra “Adiluhung” 

terhadap budaya lokal dengan asumsi mengunggulkan budaya pribumi. Kondisi ini 

seolah ingin mengatakan bahwa Indonesia dengan berbagai keragamannya hanya 

mengakui kebudayaan-kebudayaan lokal dan menolak budaya hibrid[ii] yang 

kehadirannya sangat sulit dihindari. Ini juga tak terlepas dari peran TVRI selaku 

stasiun TV resmi negara, yang menampilkan citra kultural yang “resmi”  menurut 

negara. Maka sangat tidak mengherankan sentimen terhadap etnis Cina merebak di 

masyarakat kala itu. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran media massa pada periode Orba 

mencoba menggiring masyarakat untuk mencintai kebudayaannya sendiri. Ada rasa 

memiliki identitas sebagai pribumi yang terpisah dari para etnis pendatang terutama 

etnis Cina secara struktural. Kondisi ini juga dipertegas dengan penolakan negara 
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terhadap apapun yang berbau Cina, termasuk perayaan, penggunaan nama, 

keikutsertaan orang Cina di pemerintahan, dan berbagai sentimen negatif lainnya. 

Meski begitu, sebelum melangkah lebih jauh soal bagaimana peranan media 

dalam mentransfer kebudayaan terhadap masyarakat, terkhusus pada periode pasca 

Orde Baru yang ditandai dengan sangat masifnya perkembangan media yang 

memiliki pengaruh yang luar biasa besar terhadap iklim popular culture[iii] di negara-

bangsa Indonesia. Akan dijabarkan terlabih dahulu bahwa media massa yang 

berkembang di Indonesia tidak pernah lepas dari ideologi-ideologi yang berkembang, 

yang kehadirannya pun tidak saling berbarengan dan memiliki massa-nya masing-

masing. Ariel Heryanto mengklasifikasikannya kedalam empat kekuatan utama 

yakni Islam, Kejawen, Liberal, dan Marxisme.[iv] Keempat kekuatan ini di tiap 

zamannya memiliki kekhasannya masing-masing. Era Orde Baru dan Kolonialisme 

memiliki kecenderungan yang agak serupa yakni adanya “kemesraan” antara 

golongan liberal yang terkenal dengan paradigma developmentalism-nya dengan 

priyayi kejawen. Meskipun dalam segi praktiknya ada banyak sekali aspek yang 

membedakan. Kekuatan-kekuatan ini pula yang menjadikannya sebagai identitas-

politik utama negara-bangsa Indonesia. Meskipun, jika dicari elemen-elemen lain, 

akan didapati kategorisasi yang jauh lebih luas ketimbang keempat ideologi yang 

telah tersebut diatas. 

Kemudian dengan dasar ideologi-ideologi ini yang dicitrakan lewat arus 

perpolitikan nasional, dapat dianalisis mengenai pola hubungan diantara keduanya, 

bahwa budaya populer yang berkembang tak jauh-jauh dari peran serta pihak 

penguasa. Pun demikian dengan Ilmu Pengetahuan yang tidak pernah bisa lepas dari 

pengaruh pihak penguasa seperti yang pernah digambarkan Foucault. 

Budaya Populer 

Layar media tak pernah lepas dari budaya pop dan pemisahan diantara 

keduanya sangat sulit dilakukan. Lewat media, budaya pop mengalami 

perkembangan pesat terutama sekali ketika post-otoritarianism berlaku di Indonesia. 

Beberapa tahun sebelumnya, menjelang runtuhnya rezim Orde Baru, tengah 

berlangsung krisis ekonomi dengan lingkup negara-negara Asia tidak terkecuali 

Indonesia. Hal ini memiliki pengaruh negatif dalam kehidupan sosio-ekonomi juga 

perpolitikan nasional. Namun, ditengah itu semua secara dramatis budaya pop 

mampu menunjukkan kebangkitannya, satu hal yang belum pernah terjadi di masa 

Orde Baru sebelumnya. 

Budaya Populer sendiri jika ditinjau sebagai sebuah kajian intelektual, belum 

menjadi sepopuler namanya di kalangan akademisi ilmu-ilmu sosial. Kritik tajam 

dilontarkan terhadapnya, dengan mendaku-nya sebagai budaya rendahan, produk 

kapitalis, hanya berorientasi kepada keuntungan material, dan dianggap bukan 

budaya murni. Meskipun begitu, nilai jual kajian budaya pop yang mampu 

menghadapi kritik-kritik tersebut diatas adalah kedekatannya dengan massa rakyat 
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dengan basis sebagai budaya kerakyatan. Konsep kerakyatan yang dimaksud 

bukanlah hanya demi kepentingan nasional, namun juga bangaimana kerakyatan 

yang benar-benar berakar dari rakyat sendiri dan bukan dari kehendak raja dan 

penguasa.[v] 

Sedang, populer disini merujuk kepada pengalaman populer yang lahir karena 

budaya konsumsi dan didukung dan disebarluaskan dengan teknologi informasi 

baru. Maka kembali pada bahasan awal, yakni perihal media yang akan mendapat 

sedikit perhatian lebih dalam pembahasan kali ini. Mengingat peran media ini yang 

sangat krusial dan memiliki implikasi yang mendalam perihal budaya pop yang 

berkembang dimanapun diseluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. 

Perkembangan media mutakhir telah mengakibatkan hubungan manusia dan 

media menjadi sangat kompleks. Kita tidak lagi bicara fungsi media sebagai penyalur 

gagasan manusia namun juga media yang mengatur gagasan dan perasaan manusia. 

McLuhan menggambarkan keadaan ini bak dunia sebagai global village. Baudrillard 

melukiskannya sebagai implosion, yang mana menyatukan manusia ke dalam dan 

meledakkannya dalam batas-batas tradisi, geografis, bangsa, ideologi, dan kelas, cair 

luluh begitu saja.[vi] 

Pertunjukan “Layar” Abad ke-21 

Seperti yang telah sedikit disingggung diatas, bahwa rezim Suharto membawa 

pengaruh budaya yang begitu luas dengan membiasakan rakyat untuk menerima 

segala pernyataan negara. Runtuhnya rezim 32 tahun ini merupakan momen penting 

yang mana terjadi perubahan besar-besaran dalam segi kultural yang implikasinya 

begitu besar terutama sekali kepada generasi muda yang haus akan kebebasan 

berekspresi. Meskipun begitu, tidak berarti perubahan ini terjadi sekonyong-konyong 

secara reformatif. 

Melunaknya arah politik Orba menuju ke arah yang lebih akomodatif terutama 

kepada Islam di sekitar awal tahun 90-an, sebenarnya mulai menunjukkan aspek 

kebijaksanaan terhadap golongan lain diluar arus besar pemerintahan.[vii] Terdapat 

suatu kondisi untuk lebih mencairkan kesan otoriter pihak pengusa yang diinisiasi 

oleh pemerintah sendiri dengan bantuan sikap pengertian dari kalangan Islam, 

berbagai bantuan pemerintah diberikan untuk kegiatan keagamaan dan juga berbagai 

intensif dana untuk para cendekia muslim guna pengembangan agama Islam sendiri. 

Hal ini secara evolutif, sedikit demi sedikit turut pula diringi[?] dengan munculnya 

sikap menerima budaya non-lokal, meski sentimen terhadap Cina belum juga pupus 

di kalangan masyarakat. 

Maka situasi inipun memiliki implikasi krusial terhadap budaya populer 

untuk bisa mendiasporakan dirinya. Hal ini ditandai dengan mulai adanya berbagai 

persinggungan berbagai budaya lokal dangan budaya-budaya asing dalam tayangan-

tayangan populer lewat film, musik, TV, radio, dan berbagai pertunjukan populer 

lainnya. Jika diamati perkembangan “tontonan layar” yang dikonsumsi publik 
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menjelang keruntuhan Orde Baru dianggap sebagai kondisi yang mana garis-garis 

produk kapitalisme telah cukup mapan. Secara garis besar ciri produk siaran yang 

muncul adalah dengan kurangnya perhatian terhadap nilai konten, dan lebih 

memunculkan tayangan yang hanya bertujuan meraup laba. Pada periode inilah 

berbagai film ber-genre komedi, horor, romance, dan berbagai genre lainnya, memiliki 

kecenderungan berkonten vulgar. 

Dari berbagai pergulatan kebudayaan populer yang berlangsung di masa Orde 

Baru, puncaknya dapat dirasakan masyarakat Indonesia sejak tahun 1998. 

Sebagaimana yang digambarkan Heryanto:“Surat kabar yang terbit dengan izin resmi 

membengkak tiga kali lipat sejak 1998, dan lebih dari 50 jaringan televisi lokal tumbuh”.[viii] 

Dari sini menunjukkan bahwa di tahun 1998, budaya pop mampu menunjukkan 

kepopulerannya lewat perkembangan media yang begitu pesat. 

Maka dengan makin masifnya tontonan-tontonan “layar” ini, yang diikuti 

dengan berbagai persaingan diantara mereka, mulai didapati suatu ekspresi yang 

belum tergambarkan sebelumnya. Yakni munculnya kreatifitas para sineas dengan 

memunculkan film-film berkualitas dengan berbagai perubahan kultur yang kentara 

terutama kalangan muda kelas menengah. Film Ada Apa dengan Cinta? menjadi sedikit 

contoh yang menggambarkan perubahan itu. 

Berbagai tayangan pop juga meraih prestasi yang begitu besar bahkan hingga 

mampu mengkaburkan garis-garis kebangsaan itu sendiri. Di tahun 2005, ditengah 

hubungan yang kurang harmonis Indonesia-Malaysia dengan kasus persengketaan 

wilayah, ada artis-artis pop yang secara tidak terduga menunjukkan andilnya dalam 

peredaman ketegangan tersebut. Hal ini juga ditunjukkan grup band populer 

Peterpan di Tim-tim. 

 

“Peterpan yang jelas-jelas apolitis ternyata sanggup ‘mengguncang’ publik Timor-Timur, 

yang baru saja pulih dari trauma kekerasan politik selama masa pendudukan Indonesia, 

terutama politik bumi hangus yang begitu keji menyusul kekalahan memalukan Indonesia 

dalam referendum kemerdekaan di bawah naungan PBB tahun 1999”[ix] 

 

Beberapa perubahan kultural lainnya juga muncul di kalangan anak muda 

muslim. Di masa Orde Baru, muslimah berhijab sangat kental dengan anggapan 

tradisionalis, kuno, ketinggalan jaman, dst., dst. Maka jika kita tengok keluarga 

muslim yang digambarkan dalam tayangan layar Orde Baru, kerudung hanya dipakai 

oleh ibu-ibu tua, pembantu, dan citra minor lain, yang mana tidak menjadi pemeran 

utama dalam keseluruhan tayangan. Namun jika kita perhatikan kini pasca-

reformasi, berbagai film dengan latar belakang Islam modernis seperti Ayat-Ayat 

Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, dan berbagai film roman religi lain, banyak menampilkan 

muslimah-muslimah muda berhijab yang menjadikannya terlihat cool, trendi, dan 

https://kalamkopi.wordpress.com/2016/12/06/media-culture-dan-sejarah-mutakhir-budaya-layar-indonesia-pasca-orde-baru/#_edn8
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sangat anak muda. Kondisi ini menjadikan hijab tak hanya sebagai penutup aurat 

namun juga sebagai gaya berbusana wanita muda modern. 

Disamping itu kemunculan program-program Islami populer di layar kaca 

juga kian membuat citra Islam yang makin dekat dengan anak muda, meski 

perdebatan mengenai isi kajian Islam nya banyak diperdebatkan. 

Etnisitas Cina Mutakhir 

Pasca-Orde Baru, Perdebatan Cina – Pribumi masih menjadi satu hal yang 

belum benar-benar lepas dari kalangan masyarakat pada umumnya, sentimen negatif 

antar-ras dan etnis hasil sisa-sisa Orde Baru masih belum terkelupas di negara-bangsa 

Indonesia, meskipun rezim otoritarianisme itu telah runtuh. Bisa dibilang turunnya 

Suharto dari posisinya sebagai penguasa, secara simbolik hanya menurunkan dirinya 

seorang tanpa merubah sistem-sistem konservatif yang dicitrakan lewat pejabat-

pejabat pemerintahan yang tetap berpandangan ala Orde Baru. Kondisi ini terus 

berlanjut bahkan sekarangpun masih saja ada sentimen anti-Cina di berbagai 

golongan kemasyarakatan. Sentimen negatif terhadap etnis Cina pernah diperbaiki 

pada masa Presiden Gus Dur, dengan berbagai kebijakannya yang diasumsikan 

mampu mengangkat derajat etnis yang tidak diakui negara beberapa dekade 

sebelumnya. 

Namun, jika disimak lebih jauh sebenarnya memudarnya kebencian terhadap 

Cina tak bisa dilepaskan juga dari andil budaya populer, yakni dengan masifnya 

penayangan serial, musik, film dan berbagai pertunjukan Asia di layar kaca yang 

dimulai pada periode awal abad ke-21. Demam Meteor Garden menjadi satu dari 

sekian fenomena Asianisasi tayangan TV di tanah air. Konser yang pernah dihelat di 

Jakarta menghadirkan F4 yang notabennya adalah para pemeran drama Taiwan 

tersebut, dipenuhi ratusan ribu penggemarnya di tanah air. Belum lagi kartun-kartun 

Jepang (Anime) yang masif dikonsumsi masyarakat lewat layar media elektronik 

maupun berupa komik Jepang (Manga). Di periode yang lebih mutakhir kita tentu 

kenal dengan yang namanya K-Pop. Suatu genre musik populer dengan perpaduan 

Japanese Pop dengan musik electronic barat ini, telah membius jutaan remaja tanah air. 

Berbagai pertunjukan Korea lainnya seperti Drama Korea, J-Pop, Sinetron-sinetron 

India juga banyak mengisi tayangan-tayangan stasiun TV swasta. Maka lewat kondisi 

mutakhir ini, didapati tak ada lagi perdebatan rasialis disana, tak ada lagi sentimen 

negatif lain yang muncul ataupun dimunculkan. Bahkan kita tak lagi ambil pusing 

mengenai unsur-unsur feminis yang agak mendominasi dalam sajian kebudayaan 

Korea. Semua tercurahkan pada rasa “kenikmatan” terhadap sajian budaya populer 

yang mereka tampilkan.. 

Budaya Populer yang pendiasporaan padanya secara masif lewat media 

elektronik, telah mampu mengubah berbagai kondisi sosial kemasyarakatan secara 

horisontal. Berbagai ketegangan-ketegangan, ketidakadilan, dibungkamnya nada-

nada minor, dan berbagai konflik horisontal lainnya mengalami pengikisan yang 
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canggih. Yang mana tanpa senjata, tanpa huru-hara, tanpa adu fisik, dan tanpa perlu 

unsur-unsur pemaksaan lainnya, secara natural ditiru oleh masyarakat di segala 

golongan.*** 

 

Catatan Akhir 
[i] Perdebatan status pribumi pernah disampaikan Ariel Heryanto dalam wawancara di salahsatu 

media cetak. Ia menganggap semua manusia di dunia mutakhir ini adalah non-pribumi, blasteran, dan 

peranakan. Lihat, Maria Hartiningsih, “Identitas ‘Asli’ adalah Fiksi”, Kompas, edisi 2 Agustus 2015, hlm. 

13 
[ii] Budaya hibrid di era post-modern menggambarkan citra kebudayaan yang mana tak ada garis-garis 

yang tegas —bahkan sama sekali tak ada garis pemisah, antara budaya asli dan budaya asing. Lihat, 

Ariel Heryanto dalam Hartiningsih, ibid. 
[iii] Pembahasan lengkap mengenai Popular Culture. Lihat, Dominic Strinati, Popular Culture Pengantar 

Menuju Teori Budaya Populer. (Yogyakarta: Narasi, 2016) 
[iv] Lihat, Ariel Heryanto, Budaya Populer di Indonesia Mencairnya Identitas Pasca-Orde Baru, (Yogyakarta: 

Jalasutra, 2012) hlm. 5 
[v] Sunardi, St, dalam Dominic Strinati, Popular Culture, Op.Cit, hlm. xiii 
[vi] Ibid. 
[vii] Mengenai bahasan lengkap politik akomodatif di masa Orde Baru terutama sekali terhadap 

organisasi politik Islam. Lihat, Mukhamad Shokheh, Dari Konfrontasi Menuju Akomodasi Relasi Islam – 

Negara di Indonesia Masa Orde Baru 1966–1998, (Semarang: Unnes Press, 2008) 
[viii] Heryanto dan Hadiz dalam Ariel Heryanto, Budaya Populer.., Op.Cit., hlm. 8 
[ix] Ariel Heryanto, Ibid., hlm. 4 
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Sarinah: Perempuan dalam Pusaran Revolusi 

di Mata Soekarno 

 

Oleh: Rengganis Rillisia Dirgantari 

 

“Wanita adalah tiang negara, apabila dia baik maka baiklah negara, dan apabila dia rusak 

maka rusaklah negara itu.” 

-Soekarno 

 

Begitulah sepenggal kallimat yang ditulis Sukarno dalam bab pertama 

bukunya yang berjudul Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia. 

Melalui Sarinah inilah, Bung Karno membicarakan perempuan secara khusus,mulai 

dari kehidupan dan nasib perempuan, posisi mereka, gerakan perempuan di dunia, 

feminisme, sampai pada harapan Bung Karno bagaimana semestinya perempuan itu 

diperlakukan dan bagaimana semestinya perempuan itu melakukan sesuatu. 

Di awali dengan soal perempuan dalam keluarga dan masyarakat, suatu hari 

Sukarno bertamu ke rumah temannya, bersama sepasang suami-istri yang 

merupakan temannya juga. Ketika istri teman Bapak Revolusi Indonesia itu 

menanyakan akan keberadaan sang nyonya rumah, dengan agak malu sang tuan 

rumah berkata, “Istri saya sedang tidak di rumah, sedang menengok bibinya yang 

sakit”.  Yang tidak disangka, saat Bung Karno melihat sepintas ada sepasang mata 

perempuan yang mengintip di balik kain tempat para tamu tengah berbincang, tanpa 

ragu, itu adalah si nyonya rumah yang katanya sedang tidak di rumah! Begitulah, 

kaum laki-laki memperlakukan istri-istri mereka—perempuan hanya diibaratkan 

sebagai sebuah “mutiara” yang harus disimpan, ditutup dari dunia luar, agar tetap 

aman. Seperti kata Prof. Havelock Elis yang mengatakan; perempuan itu dipandang 

sebagai “suatu blasteran antara Dewi dan seorang tolol”. 

Mengapa kaum perempuan yang oleh Bung Karno disebut “Sarinah-sarinah” 

ini sering dianggap lemah, kecil, dan bahkan hanya sebagai penanak nasi dan 

melahirkan keturunan saja? Fakta yang dikemukakan oleh Prof. Heymas dan seorang 

feminisme,  Henriette Roland Holst, bahwa kaum perempuan sering direndahkan 

oleh kaum laki-laki, disebabkan karena bentuk tubuh yang kecil, pendek, dan 

kekuatan fisiknya dibawah laki-laki. Hal ini benar, jika dilihat dari ukuran fisik yang 

memang tak terbantahkan. Tapi yang lebih parah ialah saat para ahli Eropa 

menyudutkan sarinah-sarinah dengan kepintarannya, yang jauh di bawah kaum 

adam, sehingga mereka dianggap dan dicap sebagai makhluk bodoh! Waktu 

membuktikan bahwa “alasan otak” ini adalah alasan kosong, yang sengaja dibuat 

untuk menyombongkan kaum laki-laki. Henriette R. Holst, membuktikan bahwa 

ketajaman otak perempuan dan laki-laki sama, kemampuannya sama, hanya 
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kesempatan bekerjanya yang tidak sama, serta kesempatan berkembangnya saja yang 

tidak sama. 

Mungkin terlupa atau bahkan tidak diingat sama-sekali oleh para laki-laki, 

yang dengan sombong, membungkam kemerdekaan perempuan dan selalu 

menyudutkan mereka. Kaum lelaki kerap luput untuk mengingat bahwa pada masa 

purbakala, jauh sebelum patriatchat, matriarchat atau hukum peribuanlah yang 

pertama kali muncul—yang dengan itu, mencatat bahwa kaum hawa lah yang 

memegang kekuasaan dan berada diatas kaum adam. Diawali dengan masa berburu 

dan mencari ikan, dimana laki-laki banyak diluar untuk mancari makanan, 

sedangkan perempuan hanya dirumah untuk memelihara api siang dan malam, 

seperti kata Bebel; perempuan adalah budak, sebelum ada budak, keadaan berubah 

ketika dimulainya masa bercocok tanam, yang mana, makhluk pertama yang 

mendapatkan ilmu bercocok tanam ialah perempuan. Maka sejak itu, mulailah ia 

(perempuan). Ini merupakan awal dari hukum peribuan, hukum keturunan pertama 

di muka bumi. Pada zaman peribuan ini, bentuk tubuh perempuan besar-besar, sigap 

badannya, cerdas dan lebih tangkas dibanding laki-laki, hingga pada akhirnya zaman 

telah berganti. 

Revolusi patriarchat (zaman kebapaan), yang mana, laki-laki mulai 

“memborong” pekerjaan pertanian dan menggeser kekuasaan perempuan, telah 

membuat kaum perempuan kembali dalam masa-masa keterbelakangannya. Revolusi 

patriarchat ini, bukanlah revolusi yang memerdekakan kaum laki-laki, dengan 

memelihara kemerdekaan perempuan. Revolusi ini justru menciptakan situasi untuk 

memerdekakan kaum laki-laki, dengan mengorbankan kemerdekaan perempuan. 

Namun pada dasarnya: perempuan lah petani yang pertama, perempuan lah 

pembangun kultur yang pertama, dan perempuan lah pembuat hukum yang pertama. 

Keadaan keterbelakangan yang dipangku perempuan, tetap lah sama—dimana 

perempuan hanya dianggap pendamping di belakang laki-laki—hingga abad 

kedelapan belas, saat terjadinya Revolusi Industri. Dalam masa ini, terdapat tiga tipe 

perempuan yang masih ada hingga saat ini: Pertama, perempuan yang bekerja namun 

tetap mengurusi kebutuhan keluarga. Kedua, perempuan yang terpaksa menjual 

dirinya. Dan ketiga, perempuan yang dinamakan “Nyonya”—yang merupakan tipikal 

perempuan bangsawan, yang pintar menggosip. Begitu kata Edward Carpenter. 

Sampai pada pembahasan baru, muncul pertanyaan yang cukup sensitif 

mengenai bagaimana membangkitkan feminisme di kalangan kaum perempuan? Tak 

dapat dipungkiri, banyak pihak yang menganggap bahwa kebebasan sarinah-sarinah 

pada masa kini, akan muncul dengan diadakannya kembali sistem matriarchat diatas. 

Dalam pandangan Bapak Proklamator kita, anggapan seperti ini merupakan 

pemikiran yang sempit, alias berpikir pendek, yang hanya akan menambah 

kerunyaman. 
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Sistem matriarchat berawal pada masa bercocok tanam, dimana kaum 

perempuan menjadi pemimpin dengan kedudukan sebagai produsen masyarakat 

yang terpenting. Ditambah lagi, garis keturunan yang sesuai dengan garis ibu bukan 

bapak (sistem patriarchat). Dan coba diingat, bahwa sistem ini berlaku pada masa 

purbakala, dengan keadaan masyarakat, status, dan abad yang jauh berbeda. Tak 

dapat dibayangkan, jika diabad ke-21 ini, seorang perempuan memiliki banyak 

suami, dan anak-anak yang berbeda darah—serupa dengan masa-masa ketika sistem 

matriarchat berlaku di hampir seluruh penjuru dunia.[i] Hal ini, jelas sangat sulit untuk 

dibayangkan. 

Kemudian, mari membahas tentang lahirnya sistem patriarchat yang akan 

membuka mata kita, bahwa tanpa sadar kaum perempuan kembali terenggut 

“kebebasannya” bahkan jauh lebih dalam ketimbang sebelum adanya 

matriarchat.  Ironisnya, sistem inilah yang masih bertahan hingga saat ini. Bagi kaum 

laki-laki, hukum perbapaan adalah suatu kemajuan, dimana posisi laki-laki yang 

tadinya dibawah ketiak kaum perempuan, kini menjadi diatas kepala perempuan. 

Namun,semua menjadi dipaksakan bagi kaum perempuan dan kekuasaan kaum laki-

laki menjadi kelewat batas, yaitu dalam bentuk “mendewakan” sang pencari sumber 

penghidupan. Yang tidak adil bukan hukum perbapaan itu, melainkan ekses-ekses 

hukum perbapaan itu, berupa “kelewat batasan-kelewatbatasan” hukum perbapaan 

itu sendiri. 

Bagaimana perempuan mulai menjadi “milik” satu orang laki-laki, dengan 

status perkawinan dan sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya kelak. Disini 

pulalah, kaum perempuan mulai disudutkan dengan “ kodrat alam” sebagaimana 

seorang perempuan diperlakukan, dimana ia harus menurut, dan menjadi teman 

ranjang bagi suaminya. Di lain sisi, terdapat kaum perempuan yang menjadi sundal 

(pelacur) karena tekanan sosial, dan juga adanya phobia kekangan sistem patriarchat. 

Sebelum lebih jauh, Sukarno menjelaskan perbedaan mendasar antara sundal dan 

pelacur, kaum sarinah yang terpaksa menjadi sundal ialah mereka yang akan 

memuaskan hasrat jahanam kaum laki-laki yang mampu membayar tinggi, dan 

biasanya ia dapat memilih sendiri laki-laki yang akan ia layani. Sedangkan kaum 

sarinah yang menjadi pelacur, ialah mereka yang tak seberuntung para sundal, 

dimana ia harus melayani banyak laki-laki dan bayarannya terkadang tak seberapa. 

Kemudian, ada juga kaum perempuan yang karena hukum adat yang memberikan 

“harga tinggi” untuk sebuah pernikahan, yang pada akhirnya, menyebabkan para 

perempuan menjadi “bunga layu” perawan yang menua tanpa menikah. Yang 

semacam ini, di tanah air kita, banyak dijumpai di luar Jawa yang memang adat-

istiadat dan masyarakatnya masih kolot dan menyampingkan kaum perempuan. 

Sampai disini pembahasan akan matriarchat dan patriarchat. Sekarang berganti 

pada topik Wanita Bergerak, yang akan membawa kita bernostalgia pada posisi 

perempuan sebagai pelopor pergerakan-pergerakan revolusi. Bermula dari 
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perempuan-perempuan Barat yang akan melahirkan pergerakan wanita pertama di 

dunia, dengan semboyannya yang menggelora: perempuan bersatulah! Lambat-laun 

pergerakan perempuan di Dunia Barat menyebar ke Dunia Timur melalui Sungai Nil, 

Sungai Yang Tse, dan Sungai Gangga, dan mulailah muncul “pergerakan wanita” di 

Benua Biru yang tidak mendidih dan didominasi dengan perjuangan kaum laki-laki 

saja. Akan tetapi wanita Asia pun sudah mulai ikut di dalam perjuangan untuk 

seksenya sendiri dan untuk tanah airnya. 

Timur meniru kepada Barat, tetapi menirunya belum menyamai segenap 

tingkatan yang bisa dijadikan teladan. Dari sebelum zaman revolusi Amerika dan 

Perancis sampai saat ini terdapat tiga tingkatan pergerakan wanita; 

1. Tingkat pertama: Pergerakan menyempurnakan “keperempuanannya” yang 

cakupannya semisal memasak, menjahit, berhias, bergaul, memelihara anak, dan 

sebagainya. 

2. Tingkat kedua: Pergerakan Feminisme, yang wujudnya ialah memperjuangkan 

persamaan hak dengan kaum laki-laki. Program terpenting ialah hak untuk 

melakukan pekerjaan dan hak pemilihan. 

3. Tingkat ketiga: Tingkatan ini adalah tingkatan terakhir dalam pergerakan wanita 

di Barat. Dikenal sebagai pergerakan Sosialisme, yang mana wanita dan laki-laki 

bersama-sama berjuang bahu-membahu, untuk mendatangkan masyarkat 

sosialistis, dimana wanita dan laki-laki sama-sama sejahtera, sama-sama 

merdeka. 

Jika dilihat pada keadaan sarinah-sarinah Indonesia, hingga saat ini mereka 

baru malakukan tingkatan pertama dan kedua, sedangkan untuk tingkat ketiga yang 

dipandang tingkatan tertinggi dalam pergerakan wanita, masih belum tercapai. 

Secara garis besar, faktor yang cukup kuat sebagai penghalang dari pergerakan 

sarinah Indonesia menuju ke tingkatan tertinggi yakni pergerakan sosialis ialah faktor 

sosial masyarakat. Meskipun kaum perempuan telah semaksimal mungkin menuntut 

sama rata dalam term feminism, jika masyarakatnya masih acuh dan memandang 

sebelah mata maka semua akan sia-sia. Alias perubahan semu belaka! 

Dalam pergerakan sosialis itu terdapat tiga jalan demi mewujudkan cita-cita 

feminisme; 

1. Aksi serikat sekerja. 

2. Aksi koperasi. 

3. Aksi partai politik. 

Kemudian sampailah kita pada pembahasan penting dan juga akhir dari 

pandangan Sukarno terhadap kaum perempuan Indonesia, dengan berkaca pada 

feminism dan perjuangan perempuan Dunia Barat. Sukarno dengan jelas dan 

mendalam telah menjelaskan sekaligus menggambarkan keadaan kaum perempuan 

ketika dipandang, diperlakukan, hingga pada tingkat pergerakannya, demi membuka 

gerbang kebebasan-kemerdekaannya, yang penuh dan utuh. Lalu bagaimana dengan 
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sarinah-sarinah Indonesia? Masalah perempuan adalah masalah masyarakat, begitu 

ungkapan August Bebel, yang merupakan seorang kampiun feminisme termasyur 

dan sering disebut nama dan gagasannya dalam buku ini. 

Jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, telah 

banyak organisasi-organisasi perjuangan seperti Boedi Oetome, Sarekat Dagang 

Islam, dan partai-partai dengan berbagai ideology yang dianut. Euphoria yang sangat 

luar biasa, demi jalan panjang kemerdekaan dari para penjajah, sayang seribu saying, 

organisasi-organisasi tersebut hanya menampung kaum laki-laki, dan hampir tak 

dijumpai peran kaum perempuan. Dimanakah para sarinah-sarinah kita? Bisa kita 

tebak jawabnya; ada yang masih khusuk menunggu nasi matang, menyuapi anak-

anaknya, dan bahkan ada pula yang masih tetap dipandang sebagai titisan setengah 

dewa, dan juga setengah orang tolol! Ironis memang, tapi itulah realitanya, tak 

semanis gula dalam adukan kopi hitam nan menggoda itu bukan? 

Seperti telah dijelaskan pada bagian atas tadi, bahwa perempuan Asia memang 

meniru dengan baik pergerakan-pergerakan dari kaum perempuan Barat, meskipun 

hanya pada tingkatan pertama dan kedua. Padahal, untuk menciptakan Revolusi 

Nasional, yang akan melahirkan masyarakat yang sosialis, diperlukan dukungan dan 

peran serta mutlak dari sosok perempuan. Sukarno percaya bahwa agar sarinah-

sarinah dapat merdeka, bebas dari belenggu “kodrat alam” dan “kodrat agama” itu, 

para sarinah perlu masuk ke dalam tingkatan pergerakan wanita yang ketiga, yakni 

pergerakan sosialis. Mengapa demikian? Karena dalam tatanan masyarakat yang 

“sama rasa sama rata” lah kaum perempuan akan menemukan kesadaran dirinya, 

kemampuan, kekuatan dan juga porsi perjuangan yang seimbang dengan kaum laki-

laki. Taka ada hak asasi manusia, ketika para perempuan terus diposisikan 

terbelakang, serta mendeskriminasikan mereka, dan mengkhianati apa yang mereka 

perjuangkan. 

Tapi hal diatas dapat tercipta dengan kesadaran dan bantuan kaum laki-laki 

juga. Ya, kaum laki-laki adalah kunci penting dalam menggapai tingkatan ketiga ini. 

Dari merekalah lahir paham bahwa perempuan itu lemah, tak kompeten, dan tak 

berhak ikut-ikutan dalam ruang-ruang public, yang akan menentukan seperti apa 

tatanan masyarakat kelak. Sebelumnya, mari kita tepikan terlebih dahulu segala 

paham dan pikiran kolot dan kuno akan posisi laki-laki dan perempuan yang telah 

mengakar dalam diri masing-masing, dan coba kita telaah bahwa pada dasarnya laki-

laki dan perempuan ialah satu-kesatuan, saling mengisi dan mengosongkan. Saya 

berbicara ini sesuai dengan isi buku dan juga dalam perspektif sosial-masyarakat. 

Konsep feminisme tercipta karena revolusi industri, yang akan membongkar 

larangan perempuan Barat tidak boleh keluar dan berperan dalam struggle of life 

(pencari nafkah), dan kemudian akan berkembang ke Perancis dengan gebrakan 

Madame Lodre yang akan memaksa Raja Perancis mengesahkan “Hak Asasi 
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Manusia”, yang dibuat Majelis Nasional, yang kelak dalam prakteknya justru akan 

menjadi boomerang bagi perempuan. 

Maka sebelum jauh memimpikan feminisme tingkat ketiga, yang mana 

merupakan tingkatan tertinggi dalam piramida pergerakan perempuan, kaum laki-

laki terlebih dahulu harus disadarkan, diarahkan, dibuka mata dan pikirannya akan 

potensi tersembunyi dari perempuan. Tapi, jangan buta akan makna ini. Yang 

dimaksud harus disadarkan dan sebagainya ialah hantu kecongkakan patriarchat yang 

dengan kuat mendarah daging pada kaum laki-laki kita (periode “pemerintahan 

kaum lelaki”. 

Sekalipun tujuannya tidak untuk membela pendirian “perempuan sederajat 

dengan laki-laki”, atau “perempuan sama rata dengan laki-laki”, setidaknya, 

bangkitkanlah, sadarkanlah, tuntunlah, dan dukung para sarinah ikut serta secara 

mutlak (sepenuhnya, bukan setengah-setengah) dalam revolusi kita, guna lahirnya 

Revolusi Nasional Totaliter. Mungkin inilah pelajaran berharga seperti yang telah 

dikatakan oleh Gandhi dan ucapan Lenin sebagai berikut: 

1. Banyak sekali pergerakan-pergerakan kita kandas di tengah jalan, oleh karena 

keadaan kaum wanita kita. (Gandhi) 

2. Jikalau tidak dengan mereka (wanita), kemenangan tak mungkin kita capai. 

(Lennin) 

Kini, kembali ke permasalahan sarinah, yang pada dasarnya hanya dapat 

diselesaikan oleh sarinah sendiri. Ya, masalah perempuan hanya perempuan sendiri 

yang dapat menyelesaikannya. Terutama sekali di dalam praktinya, pemecahan soal-

soal cabang, soal-soal ranting, yaitu siapa yang dapat menolong sarinah jika sarinah 

sendiri tidak memecahkannya, tidak berusaha, tidak bertindak, tidak beraksi, tidak 

pula mencari jalan? Selain itu, tidak boleh ada tenaga yang tercecer. Semua (laki-laki 

dan perempuan) harus bahu-membahu untuk menciptakan—baik feminisme 

ataupun sosialis—dengan tujuan satu revolusioner: menggempur penjajahan, 

membangunkan negara nasional yang meliputi seluruh Indonesia dan merdeka 

sepenuhnya. Ingatlah bahwa revolusi adalah sebuah proses, dan tak ada kata “instan” 

didalamnya! 

 

Catatan Akhir 
[i] Di beberapa tempat, sistem ini masih berlaku dan diadopsi menjadi warisan turun-temurun. 

Meskipun dengan kadar yang berlainan. (Catatan Editor). 
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