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PENGANTAR 

 “Lantas, apakah Indonesia memiliki pemikiran pada masa lalu?” Itu pertanyaan yang 

selalu muncul dalam kerangka studi sejarah pemikiran. Percaya pada saya, anda akan 

diperhitungkan, jika mencantumkan daftar rujukan buku dari luar negeri dalam tulisan anda. 

Kesannya, anda selalu up date dan berpengatahuan luas. Padahal, orang bukan hanya dituntut 

untuk meminjam pemikiran Barat, tetapi juga dituntut kerja lebih lanjut, yaitu menyesuaikan 

pemikiran itu dengan pemikiran bangsa sendiri. Hasilnya adalah pemikiran Barat yang bukan 

Barat lagi, atau pemikiran Indonesia yang berbeda dengan pemikiran Indonesia sebelumnya. 

Jadi otentitas pemikiran Indonesia adalah transformasi pemikiran. Demikian seterusnya, terus 

bertransformasi dan kembali bertranformasi. Itulah otentitas pemikiran kita, otentitas yang 

berkembang dan terus berkembang. 

 Dalam keilmuan sejarah, kajian sejarah pemikiran sudah lama menjadi salah satu 

tema dalam penelitian-penelitian sejarah, di samping tema-tema yang lainnya. Kajian sejarah 

pemikiran adalah the study of the role of ideas in historical events and process. Sejarah 

pemikiran mencakup studi tentang pemikiran-pemikiran besar, yang berpengaruh pada 

kejadian bersejarah, serta pengaruh pemikiran tersebut pada masyarakat luas. Tujuan dari 

kajian sejarah pemikiran adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang pemikiran-pemikiran 

masa lalu. Layaknya cabang ilmu yang lain, ilmu sejarah juga memiliki perangkat metode 

untuk menemukan pengetahuan serta kebenaran ilmiah. 

 Ratusan tahun sebelum masehi, bangsa Barat telah mengenal dua metode untuk 

memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Plato percaya bahwa realitas sebenarnya adalah 

realitas ide. Yang kasat mata adalah kreasi dari ide (rasional-deduktif). Lain halnya dengan 

Plato, Aristoteles justru berpendapat sebaliknya. Bagi aristoteles realitas yang sebenarnya 

adalah benda. Ide mengenai bentuk kursi di dapat setelah mengamati detail-detail beberapa 

kursi (empiris-induktif). Bahkan hingga kini, dua metode itu tidak hanya digunakan dalam 

studi filsafat, namun digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan baik sains, maupun 

humaniora. Tapi tidak untuk dipertentangkan, melainkan menjadi pilihan penggunaan 

metode.  

Dalam studi sejarah pemikiran, metode yang digunakan tidak jauh-jauh dengan dua 

metode tersebut di atas. Setidaknya, kajian sejarah pemikiran dapat menggunakan dua metode 

yakni Genealgi Pemikiran dan Penjelasan Sosio-Historis Pemikiran. 

 

                                                           
1
 Dipersiapkan untuk Kelas Sejarah Pemikiran Indonesia II, Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra 

USD 2009. Dosen Pengampu: Drs. Ign. Sandiwan Suharso. 
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Rasional - Deduktif

FILSAFAT

Empiris - Induktif

Genealogi

SEJARAH PEMIKIRAN

Sosio - Historis

 
 

Genealogi Pemikiran 

Apa yang terjadi jika kita berfikir A
1
 ( A aksen) setelah sejak lama kita mengenal 

pemikiran A. Ada dua hal yang menarik, pertama terdapat sesuatu yang konstan (“A”) dan 

terdapat sesuatu yang berubah (“aksen
1
”). Dalam konteks ini, kedua hal tersebut dapat 

diperiksa melalui penjelasan tata urutan mengapa dari A menjadi A
1
. Karena mempelajari 

sejarah adalah mempelajari manusia, maka hal ini tentu saja beda dengan mempelajari ilmu-

ilmu alam. Bukan hanya berbeda dalam obyek kajian, merujuk pada pendapatnya Dilthey, 

jika metode ilmu-ilmu alam bersifat menjelaskan (Erklaren) maka ilmu-ilmu manusia atau 

budaya bersifat mengerti (Verstehen).
2
 Oleh karenanya, menurut Dilthey, mempelajari 

manusia masa lampau, atau mempelajari sejarah, adalah mempelajari obyektivikasi diri terus 

menerus dari pikiran. Hasil dari proses obyektivikasi ini adalah pikiran obyektif, yaitu: 

struktur-struktur simbolis yang dituangkan dalam pola-pola atau hasil-hasil budaya.
3
 

Pemikiran yang memungkinkan terwujudnya  pola-pola atau hasil-hasil budaya inilah yang 

menjadi bahan kajian sejarah pemikiran 

 

A

B

A1

C, dst

A11

B1

C1, dst1

TRANSFORMATION (geneaology)

 
 

 

Masyarakat Pencipta 

 Latar sosio-historis penting dinarasikan untuk menjelaskan latarbelakang pemikiran-

pemikiran besar muncul, dalam tempat dan kondisi seperti apa, serta tempat dan kondisi 

seperti apa yang diinginkan.  

 

                                                           
2
 Francisco Budi Hardiman. 1990. Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan. 

Yogyakarta: Kanisius., hlm. 148. 
3
 Ibid., hlm. 150.  
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Kondisi masyarakat

Abstraksi

Latar belakang sosio-historis

Pemikiran

 
 

 

 

SUTAN SJAHRIR 

 

Pendahuluan 

Dalam kajian sejarah pemikiran, paling tidak terdapat dua wilayah kajian di mana 

keduanya berusaha saling menjelaskan; lingkungan sosial pencipta dan pemikiran yang 

tercipta. Pun dalam konteks Nasionalisme Indonesia. Jika nasionalisme Indonesia adalah 

sebuah pemikiran, maka hal ini berimplikasi pada keikutsertaan penjelasan ciri lingkungan 

sosial penciptannya. Namun Kahin (1995) menganggap bahwa analisis semacam itu tidaklah 

cukup memuaskan tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu tentang proses historis 

sebelumnya dari pembentukan ciri-ciri lingkungan sosial pencipta tersebut.
4
  

Selain itu, agar penjelasan atas pemikiran itu menjadi bermakna (logical meaningfull) 

maka diperlukan sebuah penjelasan teoritis atas pemikiran tersebut. Kiranya simpulan yang 

bisa diambil bahwa untuk menjelaskan sebentuk pemikiran diperlukan pendekatan teoritis 

untuk mencari konstruksi pikir sebuah pikiran sekaligus pertautan dengan pikiran 

sebelumnya, dan pendekatan singkronis (latar sosial) dan diakronis (latar sejarah) untuk 

menjelaskan ciri sosial pencipta pikiran. Pemikiran Sutan Sjahrir sebagai bagian tak 

terpisahkan dari gerak dan pemikiran nasionalisme Indonesia masa pergerakan hingga awal 

kemerdekaan, hendaknya juga dijelaskan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut. 

Sutan Sjahrir lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatra Barat. 

Ayahnya bernama Moh. Rasad berasal dari Koto Gadang, sedangkan ibunya bernama Siti 

Rabiah berasal dari Natal, Sumatera Utara. Pada abad ke-19, di Koto Gadang, tempat asal 

ayah dari Sutan Sjahrir, Belanda membuat perkebunan kopi di lereng Gunung Singgalang dan 

Merapi. Sekolah-sekolah didirikan Belanda untuk mencetak tenaga kerja di perkebunan. Di 

Koto Gadang saat itu sudah ada tiga posisi karier pegawai negeri yang dianggap luar biasa di 

Hindia Belanda: Angku Doto (mantri), Angku Guru dan Angku Jaksa. Menurut Mestika Zed, 

Kakek Sutan Sjahrir (Lemang Sutan Palindin) dan ayah Sutan Sjahrir (Muh. Rasyad Maharajo 

Sutan) adalah Angku Jaksa dan masuk ke kalangan elit pegawai Belanda (Majalah Tempo). 

 

                                                           
4 George McTurnan Kahin. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Surakarta: UNS Press 

dan Pustaka Sinar Harapan., hlm 1. 
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Rumusan Masalah 

Karakter yang terbangun dalam pemikiran Sutan Sjahrir tentunya memiliki lingkungan 

sosial pencipta serta kerangka berfikir yang melingkupi pemikirannya tersebut. Oleh karena 

itu, dalam masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

 Bagaimana latarbelakang sosio historis pemikiran Sutan Sjahrir? 

 Bagaimana konstruksi berfikir Sutan Sjahrir pada masanya?  

 

Revolusi Nasional yang Merevolusi Sosial 

Secara umum, sebelum Indonesia menjadi sebentuk Negara bangsa proklamasi 1945, 

bentang sejarah negeri ini dapat digolongkan menjadi dua; pra kolonial dan kolonial. Masa 

pra kolonial meliputi kekuasaan kerajaan dan monopoli ekonomi VOC, sedang masa kolonial 

meliputi sistem kolonialis yang dijalankan Belanda. Keduanya bermuara pada satu kesamaan 

bagi rakyat kecil yakni pemerintahan yang totaliter di mana kesejahteraan individu rakyat 

diabaikan dengan pengutamaan pada kesejahteraan negara atau pihak swasta asing. Menurut 

Kahin (1980), Sutan Sjahrir memandang bahwa warisan feodal dan kolonial, yang 

membentuk dependensi rakyat terhadap penguasa, masih melekat dalam sosial kebudayaan 

masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, dalam revolusi nasional perlu diikutkan di dalamnya 

revolusi sosial untuk membongkar warisan lama sekaligus memproduksi wacana sosialisme 

liberal yang berkonsentrasi pada kemakmuran masing-masing rakyat.
5
  

Dalam era kerajaan, rakyat menempati posisi semata-mata sebagai penyangga atas 

kosmologi kerajaan yang bermuara pada raja sebagai pusat kehidupan. Feodalisme dimaknai 

dalam konteks penguasaan raja atas wilayah berikut rakyat dalam wilayah tersebut. Demikian, 

jejaring kekuasaan raja hingga sampai pada punggawa tingkat bawah yakni bekel (setingkat 

lurah) semata-mata sebagai barisan pendukung kosmologi tersebut. Demikian hal nya ketika 

kekuatan ekonomi eropa masuk ke nusantara melalui jejaring pedagang eropa VOC, wilayah 

politik ekonomi rakyat tidak bergeming dari posisi semula, bahkan cenderung eksploitatif 

ketika VOC memanfaatkan struktur kekuasaan kerjaan semata-mata untuk kepentingan 

ekonomi kongsi dagang. Pada wilayah ini, gugatan Sjahrir terletak pada feodalisme 

tradisional yang meniadakan hak politik ekonomi rakyat. Wilayah politik, rakyat tidak 

memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang berkuasa. Dalam wilayah ekonomi, 

wacana komunalisme sebagai identitas masyarakat indonesia kembali dipertanyakan, apakah 

komunalisme dibangun berdasarkan kesepakatan dengan mengandaikan kesetaraan. Ataukah 

komunalisme dibentuk hanya dalam koridor kosmologi kerajaan (patron-klien) di mana 

rakyat sebagai pendukung atas konsentrasi kekuatan ekonomi kerajaan dan kongsi dagang.  

Kiranya, penyepakatan warisan sejarah bangsa bagi Sjahrir hanya melulu pada 

kekuatan komunalisme masyarakat, namun sebuah komunalisme bersyarat, di mana 

diandaikan terdapat kesetaraan dan sebuah penyepakatan yang egaliter di antara masing-

masing individu rakyat. Jika tidak demikian, komunalisme hanyalah sebuah kekuatan 

manipulatif yang meniadakan keberagaman dan kepentingan masing-masing individu. 

Kesannya memang sangat liberal, namun begitulah adanya. Sjahrir khawatir jika suatu 

Indonesia merdeka mengalami pemerintahan otoriter dan Sjahrir secara gamblang 

                                                           
5
 Lebih lengkapnya silahkan lihat artikel Kahin ”Sutan Sjahrir” dalam Rosihan Anwar, ed., 1980 

Mengenang Sjahrir. Jakarta: PT. Gramedia., hlm. 300-301. 
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menganggap bahwa konsep kerajaan di nusantara semata-mata merupakan cerminan 

pemerintahan otoritarianisme-totaliter. 

Ketika kekuatan ekonomi VOC ambruk di akhir abad 18 akibat korupsi yang 

merajalela dan kebijakan keuangan yang ceroboh dalam membayar para pemegang saham 

rata-rata 18 persen setahun, daerah-daerah yang dikuasai VOC kemudian ditempatkan di 

bawah kekuasaan langsung Pemerintah Belanda.
6
 Tiga dekade setelah kejathuan VOC, ide-ide 

liberal menandai gerak sejarah Indonesia. Kekuasaan kepala wilayah atas tanah ditiadakan 

dan tanah menjadi milik perseorangan rakyat. Anton Haryono
7
 menyebut era ini sebagai era 

transisional dengan percobaan liberalisme awal yang ternyata gagal. Liberalisme awal ini 

semula terobsesi untuk mengikis warisan feodal kerajaan dan kumpeni menuju kebebasan 

rakyat dan kepastian hukum atas tanah bagi rakyat. Namun, usaha ini menuai kegagalan 

seiring dengan kegagalan stelse tanah dan defisit keuangan pemerintah kolonial.  

Kemudian muncullah seorang de Bosh yang berusaha mengembalikan kekuasaan 

feodal kepala wilayah dengan program baru bernama cultuurstelsel atau yang akrab disapa 

Sistem Tanam Paksa (STP). Berbeda dengan strategi ekspoliatasi ala liberalisme awal, yang 

menarik pajak uang kepada rakyat, kini dengan payung program STP, seperlima dari tanah 

desa dan seperlima waktu kerja penduduk desa akan digunakan untuk keperluan penanaman 

tanaman ekspor yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kepala desa menjadi berfungsi lagi, 

tak lain dan tak bukan sebagai koordinator atas penyerahan pajak tanaman sekaligus staff 

terbawah dari struktur pemerintahan kolonial. Menurut Prof Sartono yang dikutip oleh 

Haryono, pelaksanaan STP menggunakan organisasi desa, yang berarti ikatan-ikatan 

tradisional, komunal, dan feodal diperkuat lagi.
8
  

Tiga dekade terakhir abad 19, liberalisme sedang merebak di seluruh dunia. Dalam 

parlemen belanda, kaum liberal mendesak agar pemerintah hindia belanda melakukan 

liberalisasi tanah jajahan dengan alasan bahwa sistem penjajahan ala feodalistik STP di nilai 

hanya menguntungkan pemerintah belanda saja, di sisi lain nasib rakyat hindia belanda 

semakin menyedihkan. Tanam paksa menuai berbagai kritik soal kemanusiaan, kesejahteraan 

masyarakat hindia belanda, dan ketertiban anggaran. Dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah tahun 1854 maka koloni diatur secara liberal demi kemajuan koloni. Secara 

legalistik, UU Agraria 1870 selanjutnya menjadi legalitas atas konsep liberalisasi negara 

koloni hindia belanda.  

Kemudian muncul tulisan Douwes Dekker atau Multatuli yang bertajuk ”Max 

Havelar” (1860) terlalu menusuk sensitifitas kemanusian pemerintah Belanda. Ide liberalisasi 

mendorong usaha perseorangan dan pemerintah tidak turut campur. Kedudukan pemerintah 

hanya sebagai penerima retribusi dari para pengusaha.
9
 Dengan harapan tumbuhnya 

kesejahteraan masyarakat koloni sekaligus mengurangi penderitaan masyarakat koloni atas 

praktek kolonialisme konservatif berupa tanam paksa. Dalam periode ini, era liberalisasi sama 

                                                           
6
 George McTurman Kahin., op. cit., hlm. 12. 

7
 Lihat Anton Haryono ”Dari Rakyat Legitimasi Dibangun, Kepada Rakyat Eksploitasi Diarahkan” 

dalam Silverio R.L. Aji Sampurno, ed., 2003. Indonesia Alternatif, Rakyat Sebagai Pemegang 
Kedaulatan Tertinggi. Yogyakarta: Penerbit USD., hlm. 13-14. 

8
 Ibid., hlm. 16.  

9
 Suhartono. 1994. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm 

13. 
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artinya dengan era di mana kejayaan swasta asing diambang pintu. Sistem liberal secara tidak 

langsung mengajari masyarakat hindia belanda untuk berkegiatan ekonomi secara bebas, 

namun secara umum ternyata kebebasan yang ditawarkan hanyalah kebebasan semu, poros 

sumberdaya tetap pada pihak luar, dalam hal ini swasta asing. Ikatan komunal masyarakat 

desa sudah tidak lagi dipergunakan dalam kegiatan produksi. Masing-masing hubungan kerja 

dilakukan dengan jalan kontrak perseorangan. Apabila feodalisme dimanapun bertentangan 

dengan liberalisme maka dalam konteks itu, feodalisme kala itu sengaja akan diruntuhkan. 

Namun dalam ranah eksploitasi, rakyat dan sumberdaya hindia belanda tidak bergeming dari 

posisi semula, bahkan cenderung masif karena melibatkan pemodal asing yang memiliki 

kekuatan modal besar.  

Dalam perjalanannya, muncul kritikan dari kaum sosialis terhadap sistem liberal. 

Liberalisasi dipandang sebagai ”perbudakan yang disyahkan”. Kesejahteraan masyarakat 

koloni tak kunjung tiba, janji perbaikan tidak terwujud, pemberontakan-pemberontakan petani 

abad 19 semakin menjamur, perang besar seperti perang diponegoro (1825 – 1830), perang 

padri, perang aceh ternyata menguras anggaran Belanda. Kaum sosialis belanda menyuarakan 

perlu adanya perbaikan ekonomi, tingkat pendidikan kaum bumiputra.  

Zaman baru telah tiba, di mana politik etis digulirkan di belantara hindia belanda. 

Banyak program politik etis telah dilakukan oleh pemerintah, seperti perluasan pengajaran, 

penyuluhan pertanian, kredit murah untuk rakyat desa, perbaikan irigasi, transmigrasi ke luar 

Jawa, bantuan untuk industri rakyat, penggiatan koperasi, dan sebagainya.
10

 Dalam konteks 

pembangunan ekonomi Jawa, politik etis yang sering disebut dengan politik kesejahteraan ini 

tergolong gagal. Memang, patut diakui bahwa angka ekspor komoditi yang ditanam orang 

Indonesia meningkat, namun kesejahteraan justru tertimpa pada pengusaha swasta asing 

terutama Cina dan beberapa dari Arab.
11

 Hal ini dimungkinkan karena sektor perkebunan 

yang sedang marak diusahakan di luar Jawa berada di bawah suprastruktur sindikat besar dan 

kartel yang terkoordinasi, yang erat bekerjasama dengan pejabat pemerintah. Di sisi lain, upah 

buruh perkebunan bagi rakyat, di rasa sangat memprihatinkan. Dalam konteks politik, periode 

”kesejahteraan” ini cukup memberikan warna segar bagi perjuangan rakyat Indonesia. Secara 

tidak langsung, pengembangan pendidikan bagi anak priyayi pribumi telah menciptakan 

intelektual-intelektual progresif yang nantinya akan berkiprah dalam periode pergerakan 

nasional. 

Sutan Sjahrir yang lahir pada tanggal 5 maret 1909 di Padang Panjang, Sumatra Barat 

sebagai anak Moh. Rasad adalah bagian dari anak jamannya. Ia lahir ketika pemerintah 

Hindia Belanda mendapati konsekuensi pahit atas kebijakan pendidikan yang digelontorkan 

di mana muncul benih-benih perlawanan politis dari elit terpelajar Hindia Belanda. Pada 

dekade awal abad 20, di Hindia Belanda sudah mulai muncul benih kesadaran nasionalisme 

Indonesia. 

Merunut Kahin (1995) identifikasi kolektif berjangka pada enam landasan berfikir. 

Garis-garis batas geopolitik kekuasaan pemerintah kolonial hindia belanda atau sering kita 

sebut Pax Nerlandica merupakan faktor pertama untuk membentuk identitas kolektif tersebut. 

Selanjutnya yakni identifikasi kesamaan kesejarahan menyangkut kerajaan-kerajaan besar 

nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Meskipun subsider, batas-batas geopolitik Hindia 

                                                           
10

 Anton Haryono., op. cit., hlm. 24.  
11

 Kahin., op. cit., hlm. 28. 
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Belanda relatif sama dengan wilayah dua kerajaan besar tersebut.
12

 Selain itu, homogenitas 

agama di Indonesia yakni agama islam semakin mendukung kesadaran kolektif tersebut. 

Lebih dari 90 persen penduduknya beragama islam. Agama kemudian menjadi sebuah 

wacana perlawanan atas tindakan-tindakan dzolim penguasa Belanda. Faktor integrasi yang 

cukup penting lainnya adalah berkembangnya bahasa melayu pasar di Hindia Belanda. 

Volksraad yang muncul pada dekade ke dua abad 20 sebagai perwakilan identitas pribumi 

dalam struktur legal pemerintahan hindia belanda juga disinyalir menjadi semakin 

menguatkan identitas tersebut. Hingga peran surat kabar sangat penting dalam menyebarkan 

segala wacana nasionalisme yang berkembang pada saat itu.
13

   

Kiranya semoga dapat segera dipahami bagaimana keadaan sosio-historis bangsa di 

mana Sjahrir dilahirkan. Latar sosio-historis penting dinarasikan untuk menjelaskan 

pemikiran Sjahrir hingga akhirnya kita akan mendapatkan keterangan latarbelakang atas 

pemikiran-pemikirannya. Sangat dimaklumi pemikiran sosialis Sjahrir mengingat kekuasaan 

kolonial belanda begitu masif menyengsarakan pribumi hindia belanda dengan skema 

kapitalisme nya. Sosialisme menawarkan antitesa atas ekspoitasi manusia atas manusia yang 

lain. Bagaimana dengan ide liberalnya? Seperti yang sering dicatat oleh banyak sejarawan 

termasuk salah satunya adalah Kahin, bahwa Sjahrir sangat mengkuatirkan apa yang 

dinamakannya “warisan feodal” tradisional yang terdapat di sekian banyak daerah Indonesia, 

serta pengaruh pemerintahan Belanda dan Jepang, akan mengakibatkan terlalu banyak 

penduduk Indonesia akan pasrah belaka terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, revolusi 

nasional harus dibarengi dengan revolusi sosial menuju masyarakat dan pemerintahan sosialis 

yang mengutamakan kesejahteraan masing-masing individu bukan negara. 

 

Konstruksi Berfikir Sjahrir  

Menjelaskan pemikiran Sjahrir sungguh bukan pekerjaan yang mudah. Akan mudah 

jika hanya mempertimbangkan pemikiran pemikiran Sjahrir semata. Namun, sepertihalnya 

tradisi intelektual, sebuah pemikiran akan terjabarkan identifikasi kekhususannya hanya jika 

disandingkan ataupun diperbandingkan dengan pemikiran lain semasanya ataupun sebelum 

dan sesudahnya. Dalam majalah tempo edisi 11-17 Agustus 2008 halaman 88 yang mengutip 

Adam Malik dalam mengabdi republik (1978) menjelaskan bahwa pada medio 1940 muncul 

tiga dwitunggal yang punya jalan masing-masing dalam menghadapi politik pecah belah 

belanda. Soekarno-Hatta, Sjahrir-Amir Sjarifudin, dan Soedirman-Tan Malaka. Ketiganya 

dibagi sebenarnya pada perbedaan pilihan-pilihan taktis perjuangan dan tentu saja alasan-

alasan ideologis praktik tersebut. Golongan sukarno hatta merupakan perwakilan nasionalis 

yang dijiwai semangat kemerdekaan lepas dari kolonialisme belanda dan terkadang dicap 

berkolaborasi dengan Jepang. Golongan Sjahrir Amir Sjarifudin diidentifikasikan sebagai 

kaum sosialis yang memilih jalan diplomasi di mana dimungkinkan bekerja sama dengan 

kekuatan besar pada waktu itu yakni Amerika dan Inggris. Hal ini sekaligus mencerminkan 

penolakan keduanya atas fasisme Belanda dan Jepang. Golongan ketiga yakni Tan Malaka 

dan Soedirman mewakili pemikiran radikal yang menghendaki kemerdekaan 100 persen 

tanpa syarat melalui jalur perang gerilya. Ketiganya akan jelas teridentifikasi manakala kita 

melihat fenomena kesejarahan pada masa-masa menjelang dan sesudah proklamasi 1945.  

                                                           
12

 Ibid., hlm. 49-50. 
13

 Ibid. 



 

HTTP://AGUSBUDIPURWANTO.WORDPRESS.COM/2010/08/05/SJAHRIR-DAN -SEJARAH-
PEMIKIRAN/ 

 

P
ag

e8
 

Penjelasan dalam sub bab ini senyatanya tidak akan menyentuh pada latar sosial 

historis pada masa itu. Tapi penjelasan pemikiran Sjahrir akan ditarik dalam ranah teoritis. 

Hal ini semata-mata agar penjelasan atas pemikiran itu menjadi bermakna (logical 

meaningfull) oleh karena itu, sekali lagi diperlukan sebuah penjelasan teoritis atas pemikiran 

tersebut. Kiranya simpulan yang bisa diambil bahwa untuk menjelaskan sebentuk pemikiran 

diperlukan pendekatan teoritis untuk mencari konstruksi pikir sebuah pikiran sekaligus 

pertautan dengan pikiran sebelumnya. 

Pertama-tama kita akan berbicara soal Sosialisme. Penggunaan istilah sosialisme sering 

digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir 

semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani 

pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan 

masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani 

masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.
14

 Namun, sejauh sosialisme mengandung 

dalam dirinya unsur protes terhadap ketimpangan sosialis, dan tidak ada satu gerakan pun 

yang dapat menamakan dirinya sosialis kecuali mewujudkan protes seperti itu, maka dapat 

dikatakan bahwa sosialisme sudah setua peradaban barat itu sendiri.
15

 

Sosialisme ala Sjahrir berpijak kepada penghormatan nilai-nilai demokrasi dan 

humanisme. Menghargai dan mengutamakan kemerdekaan individu-individu masyarakat 

Indonesia. Oleh karenanya, Sjahrir berpendapat bahwa Revolusi Indonesia hendaknya 

melebarkan sayap jauh melampaui batas-batas kemerdekaan nasional untuk menanamkan 

kemajuan sosial-ekonomi yang berakar luas.
16

 Pandangan humanismenya semakin kelihatan 

ketika ia berkali-kali mengungkapkan kecemasannya mengenai bahaya-bahaya dari suatu 

masa depan otoriter bagi bangsa Indonesia baik itu otoriarianisme kanan yang diwakili oleh 

golongan yang segaja mewarisi pemikiran feodal maupun otoritarianisme kiri yang diwakili 

oleh golongan komunis. Oleh Sjahrir, keduanya adalah sama-sama mencerminkan penegasian 

individu rakyat indonesia. 

“Tugas penting anggauta-anggauta partai kami dewasa ini adalah pembentukan kader 

penganut-penganut sosialis sejati yang sepenuhnya memahami arti sosialisme, terutama 

tekanannya pada individu serta kesejahteraan individu dan bukan pada negara. Partai-partai 

massa dengan anggauta-anggauta tak terdidik yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang 

mengambil keputusan-keputusan sendiri mengenai seluruh politik partai merupakan bahaya 

besar yang mengancam dan mungkin saja menjurus ke arah fasisme atau organisasi totaliter 

bentuk lain. Warisan feodal masih terasa kuat di kalangan orang Indonesia. Artinya, mereka 

telah terbiasa menerima patokan-patokan politik dari atas, sehingga mereka selalu menunggu 

perintah para pemimpin dan mengikuti perintah pemimpin-pemimpin demikian tanpa 

sedikitpun berani mengambil prakarsa. Kaum komunis telah berhasil menyalahgunakan 

warisan feodal yang meliputi rakyat ini dengan mengadakan suatu partai yang kuat yang 

disusun berdasarkan garis-garis sistem totaliterisme. Rakyat Indonesia, justru oleh karena 

masih kuat merasakan warisan feodal ini, teristimewa peka terhadap bahaya dipimpin oleh 

suatu sistem totaliter. Sesungguhnya bahaya untuk secara politik dihimpun berdasarkan garis-

garis totaliter, merupakan bahaya terbesar yang mengancam masyarakat Indonesia. Persoalan 

perebutan kemerdekaan dari bangsa Belanda hanya merupakan soal transisi jangka pendek. 

                                                           
14

 http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisme diunduh tanggal 22 Oktober 2008 
15

 William Ebenstein & Edwin Fogelman. 1987. Isme-Isme Dewasa Ini. Jakarta: Erlangga., hlm. 
209.  

16
 Kahin., op. cit., hlm. 300. 
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Persoalan utama, senantiasa mengancam dan meliputi jangka panjang adalah bahaya 

totaliterisme. Jika kaum sosialis mencapai bahkan hanya tujuan negatif pencegahan adanya 

sistem totaliter, mereka boleh dikatakan mencapai kemenangan gemilang yang tiada taranya. 

Hal ini harus mendapat prioritas di atas segala-galanya”.
17

 

Ahli ilmu politik dan indonesianis terkemuka, Herbert Feith mengusulkan 

pengidentifikasian sosialisme Sjahrir sebagai Sosialisme Liberal, namun dengan 

penagandaian istilah “liberal” dalam pemakaian bahasa politik di Indonesia tidak terlanjur 

diasosiasikan dengan kapitalisme yang tak terkendali.
18

 Pilihan identifikasi lain misalnya 

sosialisme demokratik menurut Feith tidaklah cocok mengingat Partai Sosialis Indonesia yang 

didirikan Sjahrir hanya memiliki sedikit pengikut dari massa rakyat biasa. Keanggotaannya 

lebih terbatas pada kalangan mengengah perkotaan yang berpendidikan tinggi, sementara 

pengaruh politiknya tidak diperoleh melalui cara-cara populer seperti rally politik atau 

mobilisasi. Menurut Feith, perhatian besar sosialisme Sjahrir begitupun juga Partai Sosialis 

Indonesia adalah pada kebebasan individu, keterbukaan yang leluasa terhadap paham-paham 

intelektual di dunia, serta penolakan tegas terhadap berbagai bentuk obskurantisme 

(kemasabodohan intelektual), chauvinisme, dan kultus pribadi.
19

 

Pemikiran Sjahrir sungguh sangat humanis. Hal ini terbukti penghargaan dia yang 

sesungguh-sungguhnya atas kemerdekaan dan kebebasan individu. Kebebasan dalam 

pengertian Sjahrir bukan sekedar kebebasan politik, tetapi keluasan dan keleluasaan jiwa, 

yang memandang dunia dengan gembira tanpa prasangka, yang tidak terhambat oleh 

kekangan dan kecurigaan-kecurigaan yang sempit.20 Rupanya Sjahrir terinspirasi oleh jiwa 

Yunani klasik yang ditemukan kembali pada renaisans Eropa barat akhir abad 14. Jadi 

kesejahteraan dan kebebasan individu oleh Sjahrir ditempatkan dalam konteks pengembangan 

kebudayaan oleh pribadi-pribadi yang bebas. 

“Untuk jiwa klasik dunia akan serba luas dan bukan sempit dan picik,hidup itu mulia dan tak 

pernah hina, seni selalu indah dan tidak jahat, dan manusia adalah makhluk penuh bakat yang 

harus diolah dan dikembangkan. Kebudayaan akan dibuat abadi oleh jiwa-jiwa klasik ini, 

politik menjadi perkara yang luhur, dan ilmu pengetahuan akan terbuka cakrawalanya seluas 

kaki langit karena pikiran dan jiwa sanggup menerobos batas-batasnya sendiri.
21

 

Kemerdekaan Individu hingga pembukaan peluang-peluang atas berkembangnya 

intelektualitas warga negara bagi Sjahrir merupakan syarat mutlak dalam revolusi nasional. 

Kiranya, nasionalisme menjadi tidak sedemikian absurd yang hanya melulu berbicara soal 

kesetiaan warga negara terhadap negaranya tanpa ada penjelasan penjelasan ilmiah yang 

masuk akal.  

 

  

                                                           
17

 Tulisan Sutan Sjahrir dalam Perdjoangan Kita. Rosihan Anwar, ed., op. cit., hlm. 301-302. 
18

 Untuk lebih lengkapnya lihat http://www.komunitasdemokrasi.or.id/article/sjahrir.pdf  
19

 Ignas Kleden. 2006. Sutan Sjahrir: Etos Politik dan Jiwa Klasik. ”Makalah disajikan dalam 
orasi mengenang Sutan Sjahrir di TIM Jakarta pada tanggal 8 April 2008 dengan mengutip Herbert 
Feith and Lance Castles (eds.), Indonesian Political Thinking 1945-1965, Ithaca and London, Cornell 

University Press, 1970, h. 227. http://www.komunitasdemokrasi.or.id/article/sjahrir.pdf hlm. 9-10. 
20

 Ibid., hlm. 16. 
21

 Sutan Sjahrir. 1990. Renungan dan Perjuangan. Jakarta: Djambatan dan Dian Rakyat., hlm. 
117. 

http://www.komunitasdemokrasi.or.id/article/sjahrir.pdf
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PENUTUP 
 

Latarbelakang sejarah nasional Indonesia bagi Sutan Sjahrir berjangka pada dua hal: 

pertama kondisi masyarakat tradisional feodal, kedua kolonialisasi bangsa barat atas bangsa 

Indonesia. Bagi Sjahrir, kedua harus dirombak sedemikian rupa sehingga Negara Indonesia 

proklamasi 17 Agustus 1945 dapat meninggalkan keduannya. Sjahrir melihat kekuasaan 

kolonial belanda begitu masif menyengsarakan pribumi hindia belanda dengan skema 

kapitalismenya. Hal ini berbanding lurus dengan kekhawatiran Sjahrir terhadap “warisan 

feodal” tradisional yang terdapat di sekian banyak daerah Indonesia di mana hal tersebut 

mengakibatkan penduduk Indonesia menjadi pasrah belaka terhadap kekuasaan. Oleh karena 

itu, revolusi nasional harus dibarengi dengan revolusi sosial menuju masyarakat dan 

pemerintahan sosialis yang mengutamakan kesejahteraan masing-masing individu, bukan 

negara. 

Menjadi jelas kiranya, bagaimana kerangka perfikir seorang Sutan Sjahrir pada 

masanya. Kolonialisme yang merupakan anak kandung dari Kapitalisme pada masa itu hanya 

dapat dilawan dengan sosialisme. Hal yang kemudian berbeda dengan pemikir sosialis lain 

semacam Soekarno maupun Tan Malaka adalah kesetiaan Sjahrir terhadap semangat 

sosialisme kerakyatan yang mengedepankan penghargaan yang setinggi-tingginya atas 

individu manusia sebagai makluk yang terhormat. Kesetiaan atas penghargaan individu 

manusia tersebut disandarkan pada semangat jiwa peradaban Yunani yang ditemukan kembali 

dalam renaisans Eropa. Selain itu, Sjahrir lebih mengutamakan sikap yang menekankan 

perlunya cara berfikir yang rasional, dan bukan pengembangan suatu program ataupun 

ideologi.
22

 

Pada akhirnya, semoga latarbelakang historis dan latarbelakang pemikiran kiranya 

dapat menjelaskan duduk pemikiran seorang Sutan Sjahrir pada masa awal revolusi 

Indonesia. TQ. 

 

Meniru itu selalu lebih mudah. 

Yang sukar itu adalah mencipta. 

Dan landasan penciptaan adalah mengetahui apa yang telah ada sebelumnya. 

Tubuh kita terbenam dalam arus tradisi, tetapi pikiran kita suatu alien, 

sesuatu yang alokhton dalam sejarah otokhton kita. 

(Jakob Sumardjo, budayawan) 
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 J.D. Legge. 1993. Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peran Kelompok Sjahrir. 
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti., hlm 227. 


