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Di dalam teks novel sering ditemukan peristiwa sejarah yang telah lewat. 
Y.B. Mangunwijaya melalui novel Burung-Burung Manyar menyajikan 
rekonstruksi masa lalu melalui imajinasi metodologis yang dikaji secara kritis dan 
mendalam. Dari pengalaman pribadi dan beberapa referensi yang dipergunakan, 
pengarang mampu mengungkapkan pemahamannya tentang sejarah bangsa 
Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Selain itu, Mangunwijaya juga mampu 
menghasilkan narasi sejarah, mengadili sejarah, menguraikan, dan menjelaskan 
duduk persoalan sejarah secara lebih tepat dan akurat. Persoalan nasionalisme 
juga dikaji oleh pengarang dari sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan hal itu, 
perlu dilakukan penelitian teks novel tersebut dengan menggunakan pendekatan 
Kritik Sejarah Baru. 

Masalah yang diteliti adalah masalah nasionalisme yang terdapat dalam 
novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. Selain itu, juga sejarah 
Indonesia yang terefleksikan dalam novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. 
Mangunwijaya. 
 Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan masalah nasionalisme yang 
terdapat dalam novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. Di 
samping itu juga mendeskripsikan sejarah Indonesia yang terefleksikan dalam 
novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya.  

Data penelitian ini berasal dari penggalan teks novel Burung-Burung 
Manyar yang diduga berisi nasionalisme dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia 
kurun waktu tahun 1934 – 1978. Sedangkan, pendekatan yang digunakan dalam 
tesis ini adalah pendekatan Historisme Baru, yaitu pendekatan yang menganalisis 
karya sastra dengan menggunakan keterkaitan-keterkaitan teks nonsastra, dalam 
hal ini teks sejarah, yang berhubungan dengan karya sastra itu. Teknik pembacaan 
terhadap novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya dilakukan 
dengan memanfaatkan semiotika melalui dua tahap, yaitu pembacaan heuristik 
dan hermeneutik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi verbal dengan 
menggunakan kata-kata biasa. 

Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, nasionalisme umumnya 
selalu dipahami sebagai sebuah ideologi yang menyatakan kesetiaan dan 
pengabdian individu harus diserahkan kepada bangsa untuk merebut dan 
mempertahankan kemerdekaan. Namun, lain halnya dengan Mangunwijaya yang 
melihat nasionalisme tidak terletak dalam keikutsertaannya dalam suatu pihak 
yang disebut sebagai kebenaran tetapi, lebih pada keberanian untuk memilih. 
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Kedua, ternyata terdapat kaitan antara sastra dan realitas sosial, termasuk di 
dalamnya sejarah. Di satu sisi penulis membuktikan adanya kesejajaran antara 
nasionalisme dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam kurun waktu tahun 
1934 – 1978 yang terbagi dalam peristiwa-peristiwa selama penjajahan Belanda, 
penjajahan Jepang, perang kemerdekaan, dan masa Orde Baru dalam novel 
Burung-Burung Manyar  dengan nasionalisme dan sejarah perjuangan bangsa 
Indonesia dalam kurun waktu  tersebut, di sisi lain Y.B. Mangunwijaya 
menyajikan beberapa fakta yang berbeda. Dengan demikian, sebagai sebuah karya 
kreatif kesejajaran tersebut bukan sebagai menjiplak realitas sejarah, sedangkan 
perbedaan yang diusung oleh pengarang juga bukan dimaksudkan sebagai 
pemutarbalikan sejarah perjuangan bangsa yang telah tertulis dalam buku-buku 
sejarah yang telah banyak beredar dan terlanjur telah dipedomani oleh sebagian 
besar warga negara Indonesia. Hal ini terjadi, atas pemahaman pengarang 
terhadap sejarah yang terjadi, di mana pengarang pernah ikut menjadi pelaku 
sejarah atau bagian dari sejarah dengan menjadi tentara pelajar pada waktu Perang 
Kemerdekaan berkecamuk.  

Berdasarkan temuan itu, untuk mendapatkan pemahaman dan informasi 
yang benar dan lengkap mengenai karya sastra yang berbicara atau setidaknya 
berlatarkan sejarah, seyogianya menggunakan pendekatan sejarah baru. 
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ABSTRACT 
 
 
Mulyono, 2008. Nationalism and the Indonesian History Reflection Novel 

“Burung-Burung Manyar ( The Manyar Birds )”  by YB  
Mangunwijaya. Thesis. The Indonesian Education Department of Post 
Graduate Program of Universitas Negeri Semarang. Supervisor : I. Dr. 
Teguh Supriyanto, M.Hum, II. Drs Mukh Doyin, M.Si. 

 
Key Words : novel, a study,  and new historical critics. 
 
 Past historical events are frequently found in many novel texts. In a novel, 
we often find writing about historical events happen in the past. Y.B. 
Mangunwijaya in his novel The Manyar Birds state reconstruction of past time 
through imaginative methodology critically and thoroughly. According to his own 
experience and some references, he is able to express his understanding about how 
Indonesian people gain independence. He is also able to create writing related to 
sequence of history, execute, and describe problems in the history precisely. 
Further more, he also analyses nationalism matter in different point of view. 
Therefore, the New Historical Criticism approach is needed to analyze such kind 
of novel texts.  
 The issues being studied are how the nationalism issue is included in the 
novel. Beside that Indonesian history is reflected in the novel. “Burung-Burung 
Manyar”  by Y.B. Manguwijaya.   

The objective of the study is to desribe the nationalism issue included in 
the novel. Beside that describe The Indonesian history reflected in the novel “ 
Burung-Burung Manyar’  by Y.B. Mangunwijaya. 

The sources of these research data are taken from Manyar Birds by Y.B. 
Mangunwijaya that indicate nationalism and history of Indonesian people to  gain 
independence during 1934 – 1978. The approach employed in the thesis is New 
Historism that is an approach analyses literary works by employing the 
interlocking of non-literary text, in this term the historical text,  with the literary 
work itself. The reading technique on the novel “ Burung-Burung Manyar’  by 
Y.B. Mangunwijaya is done by employing two stages semiotics, they are 
heuristics reading and hermeneutics. The analytical result is presented in the form 
of verbal description by using common words. 

The result of the study is as follows. Firstly, nationalism issue is 
commonly understood as an ideology concerns with the loyalty and devotion of an 
individual for the country in order to get and defend the freedom. However, 
Mangunwijaya describes  the nationalism is not on the participation of individual 
towards a group of what is called the truth but more on the dare to choose. 
Secondly, Factually there is a relationship between literary and the social reality, 
with the history included. In one side, the writer proves there is a parallel between 
nationalism and the Indonesia struggle history  from the year 1934 until 1978 
which are grouped into under the Dutch colonialism events, under the Japanese 
colonialism events, during  the freedom struggling, and New Order events, and on 
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the other side Y.B. Mangunwijaya presents some different facts. Therefore, as a 
creativity work the parallel is not copying the historical reality, meanwhile the 
differences presented by the writer  are not intended to upside-down the nation 
struggle history as written in many history books printed and well understood by 
mostly the Indonesian people. It is due to the writer’s understanding to the history 
itself where the writer used to be history doer or as a part of the history that was 
being a student troop during the freedom war. 

Based on that fact, therefore, A New Historical Criticm is preferably used 
in order to get a correct and complete understanding and information towards a 
historical  literary work or historical based literary work    
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Studi sastra merupakan pelengkap studi sejarah (Sugihastuti, 2002:171). 

Perihal studi sastra merupakan pelengkap studi sejarah ini, Kartodirjo (ibid:17) 

berpendapat bahwa banyak di antara kreasi sastra yang memuat komponen-

komponen rekonstruktif dari lingkungan sosialnya. Sekalipun sastra imajinatif, 

secara tidak sadar pengarang mengungkapkan data yang menyangkut keadaan 

sosial dan periode waktu cerita itu terjadi. Sedangkan Hooykaas (dalam 

Kusdiratin, 1985:130) mengatakan bahwa karya sastra merupakan sarana penting 

untuk mengenal manusia dan zamannya. 

Sejarah dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya karya sastra. 

Seperti yang dikatakan oleh Margana bahwa sastra dan sejarah memiliki 

hubungan timbal balik. Suatu karya sastra dapat menjadikan peristiwa sejarah 

sebagai objeknya, dan sebaliknya karya sastra dapat menjadi sumber penulisan 

sejarah (Margana dalam Rokhman, 2003:143).  

Pemanfaatan sastra sebagai sumber sejarah dapat dipahami dengan cara 

terlebih dahulu menempatkan sastra dalam kerangka sastra dan realitas 

(Sugihastuti, 2002:166). Objek karya sastra adalah realitas. Sastrawan sebagai 

causa prima lahirnya karya sastra akan memproyeksikan dirinya ke dalam karya 

sastra (Widarmanto : http//www.kolomkita.com). Pendapat ini senada dengan 

pernyataan Griffith (Ibid:1) bahwa sastra merupakan ungkapan dari pribadi 

sastrawannya. Kepribadian, perasaan, keyakinan, ide sastrawan akan mewarnai 
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karyanya. Sistem berpikir sastrawannya akan dimanifestasikan dalam karya-

karyanya. Sistem berpikir sastrawan sangat dipengaruhi oleh ideologi, nilai, 

orientasi yang dibentuk oleh kebudayaan yang dijumpainya dalam realitas 

hidupnya. Oleh karena itu, teks sastra hadir tidak semata-mata sebagai penglipur 

lara belaka, tetapi selalu hadir sebagai kisah sekaligus berita pikiran. Sebagai 

kisah sekaligus berita pikiran, sastra merefleksikan sekaligus merespon berbagai 

sistem budaya yang ada dalam masyarakat. 

Demikian juga, kaum Marxis dan sosiolog sastra beranggapan bahwa 

realitas sosial bukanlah latar belakang yang berbeda dari karya sastranya. Karya 

sastra hanya dapat dipahami dalam kerangka realitas sosial (Widarmanto: 

http//www.kolomkita.com).  

Sebuah karya sastra seperti novel memiliki kecanggihan yang tidak sama 

dengan sebuah buku sejarah, geografi, matematika, atau politik. Sebelum terpatri 

dalam bentuk wacana yang disebut novel, pengarangnya telah melewati tahap-

tahap yang mungkin tidak diketahui orang yang jauh dari lingkungannya. Dia 

mungkin telah mengembara, melibatkan diri, membaca, menyelidik, memilih data, 

mengasingkan diri, dan lain sebagainya sebelum manuskrip novelnya diserahkan 

kepada penerbit (Saman, 2001:xiv). Bahkan lebih tegas Saman mengatakan bahwa 

novelis secara tekun dan penuh sadar mencatat dengan teliti yang dianggap remeh 

serta kecil tanpa melupakan  emosi dan apresiasi yang tersirat dalam baris-baris 

ceritanya, sehingga hasilnya yang berupa novel tentu lebih bertenaga serta lebih 

menyeluruh (Saman, 2001:7). 
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Tesis ini membahas hal yang berkaitan dengan sastra dan sejarah, dengan 

objek kajiannya novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. 

Saryono (2006:147) memandang teks novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. 

Mangunwijaya dapat juga disepadankan dengan babad karena memadukan 

biografi, sejarah, dan imajinasi yang berjalin berkelindan seperti halnya 

karakteristik babad-babad tradisional, dalam hal ini khususnya babad-babad Jawa. 

Senada dengan Saryono, Nugroho (2003:26) menyatakan novel Burung-

Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya, pada hakikatnya adalah novel sejarah, 

meskipun oleh Mangun tidak diberi label sejarah. Melalui novel Burung-Burung 

Manyar karya Y.B. Mangunwijaya, pengarang mengajak pembaca untuk belajar 

dari sejarah masa lalu.  Hanya dengan mengerti masa lalu dan memahami 

sepenuhnya masa kini, maka kita akan merencanakan masa datang yang 

merupakan muara dari  masa lalu dan masa kini. Itulah pentingnya sejarah dalam 

kehidupan manusia. Secara lebih tegas Manus (1998:2) mengatakan sejarah 

merupakan pelajaran yang paling berharga bukan saja sejarah tentang kehidupan 

dan perjuangan bangsa Indonesia, namun juga sejarah tentang bangsa-bangsa lain 

di dunia. Dari sejarah kita bisa menimba berbagai pengalaman penting, baik 

kehidupan kita di masa kini, maupun untuk masa mendatang. Dari sejarah juga 

kita memperoleh berbagai masukan yang sangat bermanfaat, bagi proses 

pengambilan suatu keputusan. Hal ini mudah difahami, karena di dalam sejarah 

terkandung fakta-fakta, baik yang bermuatan positif atau negatif, kebenaran dan 

kekeliruan dalam melangkah dan mengambil tindakan; serta berbagai macam 

sikap dan perilaku yang baik maupun yang tidak baik. Semuanya itu merupakan 
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kajian yang sangat menarik yang tidak akan ada habis-habisnya bagi generasi 

berikutnya (Manus, 1998:2) 

Novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya  terbagi menjadi 

tiga periode sejarah Indonesia. Jika dikaji secara mendalam ternyata isi novel 

yang terbagi menjadi tiga periode sejarah itu sesuai dengan sejarah pergerakan 

kemerdekaan Indonesia, upaya mempertahankan, dan sekaligus mengisinya. 

Pertama, tahun 1933-1944, rangkaian waktu para pejuang kita kala itu gigih 

melawan penjajah dan terjadi peralihan kekuasaan dari tangan Belanda ke tangan 

Jepang. Pada Bagian I ini novel dibuka dengan melukiskan kehidupan anak 

kolong seperti pada petikan berikut “Pernah dengar “anak kolong”? Nah, dulu aku 

inilah salah satu modelnya. Asli Totok. Garnisun divisi II Magelang (ucapkan: 

MaKHelang). Bukan divisi TNI dong. Kan aku sudah bilang: totok. Jadi KNIL”.  

Kehidupan anak kolong yang digambarkan dalam novel Burung-Burung 

Manyar karya Y.B. Mangunwijaya  sesuai dengan kondisi saat itu. Matanasi 

(2007:30) dalam buku KNIL Bom Waktu Tinggalan Belanda menulis serdadu 

bujangan biasanya tidur di tempat tidur berjajar, sedang yang berkeluarga akan 

tidur di barak-barak bersekat ukuran 4 x 4 meter. Kondisi barak sebenarnya terlalu 

sempit untuk keluarga KNIL itu. Tidak jarang anak-anak serdadu itu tidur di 

kolong. Di sini muncullah istilah anak kolong. Selain itu KNIL dalam novel BBM 

yang diberi catatan kaki sebagai Koninklijk Nederlands Indisch Leger (Tentara 

Kerajaan Hindia Belanda) juga sama dengan fakta sejarah. Pada tahun 1933, 

Perdana Menteri Hendrik Colijn- yang juga pernah menjadi perwira Oos Indische 

Leger- meresmikan pasukan yang sudah menumpas banyak pemberontakan itu 
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menjadi  Koninklijk Nederlands Indisch Leger (biasa disingkat KNIL) (Matanasi, 

2007:17). KNIL mengambil peran dalam percaturan politik kolonial Belanda 

sampai dengan penyerahan tanpa syarat kepada bala tentara Jepang di Kalijati 

Cirebon.  

Lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, demikian kondisi rakyat 

Indonesia saat itu. Setelah lepas dari penjajahan Belanda, Indonesia dikuasai oleh 

Jepang. Selama masa pendudukan bala tentara Jepang ini rakyat Indonesia 

menderita lahir dan batin. Banyak rakyat yang jatuh korban keganasan tentara 

matahari terbit ini dalam bentuk kerja paksa (romusa) dan banyak perempuan 

menjadi budak seks serdadu Jepang.  Perempuan yang menjadi budak seks Jepang 

ini disebut jugun ianfu berarti “wanita penghibur yang mengikuti tentara” 

(Hidayat,2007:37).  Lebih lanjut Hidayat menulis,  dalam dokumen-dokumen 

resmi tentara Jepang, nama resmi para wanita penghibur ini adalah teishintai, atau 

“barisan sukarela penyumbang tubuh.” Pada kenyataannya, banyak di antara para 

jugun ianfu bukanlah wanita yang bersedia menghibur tentara Jepang secara 

sukarela dengan tubuh mereka. 

 Kedua, tahun 1945-1950, ketika bangsa Indonesia telah meraih 

kemerdekaan. Pada bagian II ini dikisahkan tentang NICA, KNIL, dan peran 

Syahrir. NICA (dalam BBM diberi catatan kaki sebagai Netherlands Indies Civil 

Administration, Pemerintah Penguasa Hindia Belanda)  ini juga sesusai dengan 

fakta sejarah ( Pranoto, 2001:106). Dalam kaitannya dengan Sutan Sjahrir novel 

Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya  melukiskan:     

Gilanya, mereka berhasil dengan gaya sok diplomat amatir 
berunding dengan pimpinan tertinggi Jenderal Christison himself, bahkan 
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Letnan  Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Aku yang paling pertama 
datang di mobil itu. Kubentak penumpangnya, kusuruh keluar. 

Tetapi ketiga orang di dalamnya, kurang ajar hanya duduk tenang 
saja. Sopirnya, aku sudah lupa rupanya, dapat berbahasa Belanda, dan 
edan sekali, berkata bahwa yang menumpang itu perdana menteri dan 
ajudan. Oh, inikah si kancil Sjahrir? Tetapi sejak kapan setiap kuli di sini 
boleh begitu saja mengaku perdana menteri?  (Mangunwijaya, 2007 : 73) 

 
Peran Sjahrir sebagai perdana menteri dalam novel tersebut sesuai dengan 

fakta sejarah Indonesia. Pada tanggal 14 November dibentuklah suatu kabinet 

baru. Sjahrir menjadi Perdana Menteri (1945-7) merangkap sebagai Menteri Luar 

Negeri dan Dalam Negeri  (Ricklefs, 1999:327).  

Dan ketiga, tahun 1968-1978, masa ketika Orde Baru berkuasa. Dalam 

bagian III ini dikisahkan kehidupan di alam kemerdekaan, masalah kemiskinan, 

pola hidup rakyat, pejabat, dan penyelewengan yang dilakukan dalam bentuk 

korupsi (Mangunwijaya, 2007:215). Kemiskinan yang dilukiskan dalam novel 

Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya  selaras dengan  pendapat  

Pronk (1997:303-304) sejauh menyangkut kemiskinan, prestasi Indonesia bisa 

dipuji. Sudah terdapat kemunduran substansial dalam jumlah orang Indonesia 

yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan itu sangat mencolok. 

Mangunwijaya begitu piawai menuliskannya karena beliau pernah 

mengalami ketiga zaman itu. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya lahir di Ambarawa, 6 

Mei  1929. Ia anak pertama dari dua belas bersaudara terlahir dari pasangan 

Yulianus Sumadi dan Serafin Kamdaniyah. Nama kecilnya adalah Bilyarta. Yusuf 

adalah nama pemandian atau nama baptis, sedang Mangunwijaya adalah nama 

kakeknya, seorang petani tembakau. Menghabiskan masa kecilnya di Magelang, 

Jawa Tengah, dan pernah bersekolah di sekolah teknik, Bilyarta malah 
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terpengaruh bacaan yang kuat yang didapat dari buku-buku milik ayahnya. Pada 

tahun 1945-1951, Mangun muda beserta sejumlah pemuda ikut mendaftarkan diri 

menjadi tentara dan akhirnya sempat bergabung dengan TKR Batalyon X Divisi 

III Yogyakarta, Kompi Zeni, pimpinan Mayor Soeharto. Selama di TKR 

Mangunwijaya sempat terlibat dalam pertempuran di Magelang, Ambarawa, dan 

Semarang. Setelah perang selesai Mangunwijaya meninggalkan dunia tentara 

(Nugroho, 2003:19). 

Sebelum masuk ke TKR, Mangunwijaya juga pernah menjadi Tentara 

Pelajar. Dalam wawancara dengan  Matra (dalam Tobing, 1996:71), 

Mangunwijaya menuturkan, Mei atau Juni 1946, sekolah dibuka lagi, ya kita 

sekolah lagi. Lalu Martono (Menteri Transmigrasi) mendirikan Tentara Pelajar di 

Yogya. Saya bergabung. Clash pertama, saya pulang ke rumah orang tua di 

Magelang. Lalu di sana bergabung dengan TP Brigade XVII, jadi komandan seksi 

di Kompi Kedu. Selain masalah tersebut, penulis tertarik meneliti Burung-Burung 

Manyar karena novel tersebut ditulis melalui riset dan penelitian yang mendalam 

selama tujuh tahun (Tobing, 1996:63).  

Novel yang ditulis oleh Pastur karismatik YB. Mangunwijaya ini juga 

telah diterjemahkan ke beberapa bahasa, yakni Jepang, Inggris, dan Belanda. 

Novel ini mendapat apresiasi yang luar biasa dari para kritikus sastra, dan 

mengukuhkan Romo Mangun sebagai salah satu novelis Indonesia yang dikenang 

sepanjang masa. Di kancah internasional, novel ini memenangi penghargaan 

South East Asian Write Award 1983 di Bangkok dan hadiah Prof. Teeuw pada 

tahun 1996. 
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Melalui novel Burung-Burung Manyar ini, Mangunwijaya menyajikan 

sebuah rekonstruksi fakta masa lalu melalui  imajinasi metodologis yang digali 

secara kritis dan mendalam. Dari pengalaman pribadi dan beberapa referensi yang 

dipergunakan, Mangunwijaya mampu mengungkapkan pemahamannya tentang 

sejarah bangsa Indonesia di bawah penindasan  kaum penjajah, upaya 

memperjuangkan dan merebut, sekaligus memaknai sebuah kata ”merdeka”, 

sehingga menghasilkan narasi sejarah, mengadili sejarah, menguraikan dan 

menjelaskan duduk persoalan sejarah secara lebih tepat dan akurat.  

Sastra memang merupakan strukturasi pengalaman. Hal ini berarti bahwa 

sastra tidak dapat dilepaskan dari pengalaman hidup pengarangnya atau 

sastrawannya. Semua genre sastra, baik itu prosa, puisi, atau drama, hadir sebagai 

media berbagi pengalaman sastrawan kepada pembaca. Hal itu sejajar dengan 

pendapat Zaimar (dalam Widarmanto : http//www.kolomkita.com) bahwa dalam 

karya sastra terpancar pemikiran, kehidupan, budaya, dan tradisi yang hidup 

dalam masyarakat. 

Di dalam novel itu, persoalan-persoalan seputar filsafat manusia, esensi 

tanah air, makna pahlawan, dan realitas kemerdekaan dimunculkan dan digugat 

demi memperoleh sebuah penelusuran ke arah refleksi yang lebih dalam. 

Berkaitan dengan isi dan bentuk novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. 

Mangunwijaya, Mahayana (2007:46) menulis, inilah novel Indonesia modern 

yang berlatarkan revolusi dan digarap secara kompak. Bahasanya yang nakal dan 

kadang-kadang liar, berhasil membangun karakter tokoh utamanya yang juga liar 

mencari jati diri kebangsaannya. Dalam pengantar buku itu Jakob Sumardjo 
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menulis, Y.B. Mangunwijaya dengan novelnya Burung-Burung Manyar  mencoba 

melihat revolusi Indonesia dari segi yang objektif bahkan agak cenderung 

melihatnya dari segi Belanda, dengan memasang tokoh protagonis orang 

Indonesia yang anti republik. Nilai buku ini terutama terletak pada keberanian 

pengarang  untuk mengisahkan konflik jiwa seorang anti republik semasa 

revolusi, segi informasinya tentang kehidupan tentara KNIL dan gaya humor 

pengarang yang kadang-kadang terselip ejekan yang penuh kejutan. Sedangkan  

Mariane Katoppo menulis, banyak hal yang menjadikan buku ini menarik. Bukan 

saja gaya bercerita Y.B. Mangunwijaya yang khas, bahasanya yang hidup dan 

mampu membawa pembaca ke alam pikiran sang tokoh. Juga bulan lembaran 

sejarah yang dibuka kembali, dengan titik pandang yang hingga kini jarang 

ditemukan dalam sastra Indonesia. 

Berdasarkan karakteristik novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. 

Mangunwijaya  dan latar belakang penulisannya, ada beberapa hal yang perlu 

dikaji lebih jauh melalui penelitian, yaitu meneliti unsur-unsur ekstrinsik yang 

membentuk novel tersebut sebagai karya kreatif yang berkualitas. Apalagi, sejauh 

ini belum ada sebuah penelitian yang secara khusus melakukan deskripsi 

mendalam terhadap fenomena tersebut. Itulah sebabnya, perlu dilakukan kajian 

lebih mendalam ikhwal Novel Burung-Burung Manyar Karya Y.B. 

Mangunwijaya Kajian Kritik Sejarah Baru (The New Critical Historicism) agar 

pemahaman terhadap novel BBM tersebut lebih lengkap, bermakna, dan 

mengembangkan teori kritik sastra yang relatif kurang mendapatkan perhatian itu. 
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1.2 Penelitian Terdahulu 

Selama ini, kajian tentang novel Burung-Burung Manyar banyak ditulis. 

Akan tetapi, pengkajian dari segi sejarah sastra baru belum ditulis orang. 

Penelitian dari segi New Critical Historicism sangat penting. Hal ini di samping 

untuk melengkapi latar sosial budaya pengarang, juga dapat digunakan sebagai 

referensi apakah ada nilai histirisitas karya-karya Y.B. Mangunwijaya, terutama  

Burung-Burung Manyar. 

Ktitik sejarah baru sangat perlu dilakukan terhadap karya-karya  Y.B. 

Mangunwijaya untuk melihat bagaimana peta sastra dalam kurun perkembangan 

sejarah sastra Indonesia. Implikasi dari kritik sejarah baru juga memberikan 

sumbangan terhadap sejarah pemikiran sastra Indonesia dan perkembangan 

sejarah sastra Indonesia modern khususnya serta memaknai bagaimana realitas 

sejarah dibangun dalam teks-teks sastra. 

Kajian terhadap novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya 

telah ditulis. Diantaranya dapat disebutkan yakni tulisan  Wardhana, Niels 

Mulder,  Esti Ismawati, Saryono, Sunaryo dan Susilo Mansurudin, serta Rosanti. 

Dalam tulisan yang berjudul Burung-Burung Manyar : Simbol dan Bukan 

Simbol, Wardhana (1984:121) mengkaji dari nama-nama tokoh yang digunakan. 

Nama tokoh yang digunakan memiliki persamaan dengan nama tokoh wayang 

dalam dunia pewayangan, terutama cerita mahabarata. Demikian juga peristiwa-

peristiwanya banyak persamaannya dengan prolog atau prawayang yang terdapat 

di dalam prawayang pada bagian awal novel sebelum memasuki tiga bagian dalam 

novel itu. Pada bagian akhir tulisannya, Wardhana berpendapat nama-nama tokoh 
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yang digunakan merupakan simbol, misalnya Teto dalam keseluruhan cerita 

merupakan pencerminan dari jiwa Kakrasana atau Baladewa raja Mandura. 

Buku Pribadi dan Masyarakat di Jawa karya Niels Mulder (1996) 

merupakan sebuah hasil studi analisis kultural yang bertujuan untuk menjelaskan 

hubungan antara pribadi dan masyarakat menurut pandangan orang-orang  Jawa 

sendiri. Pengungkapan jati diri orang Jawa itu oleh Mulder berdasarkan telaah 

terhadap beberapa karya sastra yang direkomendasikan oleh guru besar dan 

pengamat sastra, satu di antaranya novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. 

Mangunwijaya. Dalam kaitannya dengan novel Burung-Burung Manyar karya 

Y.B. Mangunwijaya Mulder menulis bahwa  tampaknya novel Burung-Burung 

Manyar dibangun menurut garis cerita wayang purwa. Tema pendahuluannya 

adalah untuk membentangkan mengapa orang-orang Indonesia tertentu ”memilih” 

pihak yang ”salah” dalam revolusi melawan Belanda. Namun, dalam 

perkembangan selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan romantis dan justru motif 

siklus Jawa mengenai pencarian asal-usul dan tujuan (sangkan-paran) lambat laun 

berkembang mendominasi novel itu. Apa pun halnya, pembahasan Mulder sangat 

penting dalam mencermati tema yang kolaboratif dalam karya sastra yang sampai 

sekarang jarang ditulis oleh sastrawan lainnya.    

Selain itu kajian terhadap novel Burung-Burung Manyar juga  diangkat 

oleh Esti Ismawati. Kajian yang berwujud disertasi yang berjudul Perempuan-

Perempuan Jawa dalam Fiksi Indonesia : Kajian Transformasi Budaya tersebut 

telah dipertahankan di depan Senat Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 

3 Januari 2003. Penelitian yang dilakukan mengambil 13 teks sastra yang 
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menokohkan perempuan Jawa dalam fiksi sebagai contoh. Dalam kaitannya 

dengan Novel BBM, disertasi tersebut mengkaji peran Larasati (Atik) sebagai 

tokoh perempuan Jawa yang memiliki kesederajatan dalam peran dan status, 

termasuk capaian yang lebih tinggi dari itu, bahkan tak segan-segan digambarkan 

secara jujur keunggulan Atik atas kaum laki-laki Jawa. 

Ia bukan perempuan yang bekerja hanya pada sektor domestik, 

sebagaimana gambar perempuan Jawa masa itu : masak, manak, macak. Meski 

sukses mencapai prestasi akademik, Larasati tetap anggun dan elegan sebagai 

seorang perempuan. Dengan menggunakan pendekatan kultural terhadap karya 

sastra fiksi, Esti Ismawati  secara rinci dan sistematis melihat gambaran mengenai 

terjadinya perubahan sosial budaya perempuan Jawa dari waktu ke waktu. 

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa peran perempuan Jawa sebagai ibu 

dan istri masih tetap dipertahankan (Sardjono, http://www.andiestuff.com /v2/ 

2005/10/08/ perempuan-jawa-menggugat/ (18 Februari 2008). 

Dalam buku Pergumulan Estetika Sastra di Indonesia, Saryono 

(2006:137-168) mengkaji novel Burung-Burung Manyar  dari segi estetika Jawa. 

Menurut Saryono teks novel Burung-Burung Manyar merepresentasikan nilai 

estetis Jawa, nilai religius Jawa, nilai filosofis Jawa, dan nilai etis Jawa.  Nilai-

nilai tersebut tercermin dalam rangkaian cerita yang ditokohi oleh wayang. 

Struktur teks wacana novel Burung-Burung Manyar secara sepintas mengesankan 

mirip dengan struktur lakon wayang, modus bahasa teks wacana yang kejawa-

jawaan, dan makna teks wacana yang perlu dibaca secara intertekstual dengan 

lakon-lakon wayang demi kemudahan pemahaman. Secara ringkas struktur  
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naratif novel Burung-Burung Manyar terbagi atas tiga bagian yang masing-

masing bersifat metaforis atau simbolis. Secara substantif, bagian pertama yang 

terdiri atas empat anak bab yang judulnya sangat metaforis mirip dengan jejer 

janturan dan perang ampyak wayang. Sebab bagian ini memperkenalkan dan 

melukiskan masa kanak-kanak para tokoh dengan segala suka, duka, dan 

kegagalan menjalani karier hidup. Kemudian bagian kedua yang terdiri atas 

sembilan anak bab yang judulnya juga sangat metaforis mirip dengan adegan 

sabrangan atau gara-gara, seperti halnya dalam wayang, bagian ini 

memperkenalkan dan melukiskan masa remaja  tokoh, pergulatan melawan 

berbagai hawa nafsu, pencarian jati diri, dan proses menuju kedewasaan para 

tokoh. Berikutnya bagian tiga yang terdiri atas  sembilan anak bab mirip dengan 

perang brubuh, perang sampak manyura, dan tancep kayon wayang karena 

bagian ini melukiskan kedewasaan para tokoh dan tugas masing-masing sebagai 

bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masing-masing tokoh. 

Penelitian terhadap BBM selanjutnya dilakukan oleh Sunaryo dan Susilo 

Mansurudin. Keduanya menitikberatkan pembahasannya pada segi 

ketidakberdayaan perempuan di tengah revolusi yang sedang bergolak. Dalam 

kajian lebih lanjut Sunaryo memandang pilihan menjadi gundik tersebut seperti 

yang dilakukan oleh Marice, ibu Teto, adalah demi keselamatan ayah Teto, 

Brajabasuki. Jelaslah, bahwa novel Burung-Burung Manyar membawakan nilai-

nilai sosial yang hidup dan berkembang sezaman dengan berlakonnya tokoh-tokoh 

dalam novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya (Sunaryo, Lis 
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dan Susilo Mansurudin.2007. Gundik dalam Burung-Burung Manyar. 

http://santribuntet. wordpress.com/2007/04/05/gundik-dalam/ (18 Februari 2008). 

 Sedangkan Rosanti dalam  skripsi yang berjudul Novel Ketika  Tembok 

Runtuh dan Bedil Berbicara Karya SN Ratmana : Kajian Kritik Sejarah Baru 

(New Critical Historicism) mengkaji novel SN Ratmana tersebut dari sudut 

Sejarah Baru. Kajian Rosanti itu sangat menarik karena mengkaji karya sastra 

dengan menggunakan pendekatan yang jarang diterapkan. Namun, skripsi itu 

setidaknya memiliki dua kelemahan, yaitu pertama, tidak merekonstruksi baru. 

New History Criticism mestinya membuat sejarah baru sebagai tandingan atau 

melengkapi peristiwa sejarah yang sudah mapan. Kedua, objeknya berupa teks 

sastra kini yang masih hangat, seharusnya karya sastra yang berisi sejarah masa 

lampau. Memang yang dikisahkan zaman reformasi 1998, tetapi itu belum masuk 

ke dalam buku-buku sejarah. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis 

mengungkapkan bagian tertentu dalam novel Burung-Burung Manyar yang dapat 

melengkapi peristiwa sejarah yang belum ada. 

 
 
1.3 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang tersebut, masalah penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah nasionalisme dalam novel Burung-Burung Manyar karya 

Y.B. Mangunwijaya? 

2. Bagaimanakah Sejarah Indonesia terefleksikan dalam novel Burung-

Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

• Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. mengidentifikasi nasionalisme yang terdapat dalam novel Burung-Burung 

Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. 

2. mengidentifikasi Sejarah Indonesia yang terefleksikan dalam novel 

Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. 

 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

• Ada dua manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

 
1.5.1 Manfaat Teoretis 

1. Memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan mengenai sastra dan 

sejarah. 

2. Menambah khazanah pustaka karya ilmiah di bidang sastra dan sejarah. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Sebagai faktor pendorong  terhadap pengkajian kritik sejarah baru dalam 

dunia kesusastraan Indonesia yang lebih baik. 

2. Sebagai sumbangan terhadap mahasiswa dalam mempelajari kritik sastra yang 

berkaitan dengan sejarah. 
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BAB  II 

KERANGKA TEORETIS 

 

2.1 Posmodernisme 
 
 

Istilah "Posmodernisme" dalam bidang sastra dapat berarti aliran 

pemikiran filsafati; pembabakan sejarah (erat terkait pada pergeseran paradigma); 

atau pun sikap dasar atau etos tertentu. Masing-masing membawa konsekuensi 

logis yang berbeda, meskipun bisa saling berkaitan juga. Apabila yang kita 

maksudkan adalah aliran fllsafat, maka ia menunjuk terutama pada gagasan-

gagasan J.F. Lyotard, yang paling eksplisit menggunakan istilah itu. Namun bila 

yang kita maksud adalah babakan sejarah baru yang meninggalkan kerangka 

berpikir modern ("Pos" modern), maka mereka yang paling sibuk memetakannya 

adalah Charles Jeneks, Andreas Huysen, David Harvey dll. (Sugiharto. 

http://www. geocities.com/ kajianbudaya/ artikel10.htm, diakses 27 Juni 2008). 

Dalam bidang sastra posmodernisme bermakna suatu rasa yang meluas 

tentang merosotnya wewenang modernisme dan munculnya epistemologi baru – 

yang dalam jangkauan kesenian dan intelektual – memutuskan hubungan atau 

berlawanan dengan modernisme. Bagi yang lain, posmodernisme merupakan 

pertanda kematian modernisme atau merupakan pembelotan dari berbagai aturan 

modernisme yang dianggap sebagai kemapanan (Dunn dalam Nurgiyantoro,2005: 

58). 

Posmodernisme tidak sependapat dengan universalitas, totalitas keutuhan 

organis, pensisteman, dan segala macam legitimasi, termasuk dalam bidang 
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keilmuan, atau apa yang oleh Lyotard disebut sebagai grand-narrative. Ia 

menolak kemapanan atau kebakuan teori-teori modernisme. Posmodernisme 

menggoyang sendi-sendi teori atau ilmu sastra, linguistik, estetika, dan sampai 

pada pemikiran antiteori (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2005:58-59). 

Jika dilihat dari asal katanya: "post" dan "modern", kata ini bisa kita 

artikan sebagai sesuatu setelah modern. Kata ini dipakai pertama kali oleh 

Federico de Onis dalam bidang seni pada tahun 1930-an, kemudian di bidang 

Historiografi oleh Toynbee tahun 1947. Benih awalan "post" berasal dari tulisan 

Leslie Fiedler tahun 1965 ketika dia menggunakan kata-kata: post-humanist; post-

male; post-white. Seperti makna yang dapat kita tangkap sendiri dari kata "post" 

berarti suatu keadaan yang berusaha untuk melepaskan diri dari sebuah 

tatanan(Sinambela.www.glorianet.org/kolom/kolo_054.html, diakses 27 Juni 

2008). 

Posmodernisme diidentikan  dengan dekonstruktif. Hal itu yang terlanjur 

terkenal dari posmodernisme. Padahal ada juga Posmodern yang berada pada garis 

konstruktif. Tokoh-tokoh posmodern seperti Heidegger, Gadamer dan Ricoeur 

ialah yang masih berada dalam garis konstruktif tersebut. Pada kubu dekonstruktif 

ada Lyotard, Foucault, Rorty dan seorang yang sangat terkenal ialah Derrida 

(Sinambela: http://www.glorianet.org; baca pula Rosanti, 2008).  

Model pendekatan dekonstruksi dalam bidang kesusastraan, khususnya 

fiksi, dewasa ini terlihat banyak diminati orang sebagai salah satu model atau 

alternatif dalam kegiatan pengkajian kesastraan. Dekonstruksi pada hakikatnya 

merupakan suatu cara membaca sebuah teks yang mengembangkan anggapan 
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bahwa sebuah teks itu memiliki landasan, dalam sistem bahasa yang berlaku, 

untuk menegaskan struktur, keutuhan, dan makna yang telah menentu (Abram 

dalam Nurgiyantoro, 2005:59). Kajian dekonstruksi sastra akan selalu tidak 

percaya pada arti bahasa. Kalau struktural lebih mengandalkan bahasa teks, 

dimungkinkan akan menemui jalan buntu, karena tidak semua bahasa dapat 

dikembalikan ke kenyataan. Itulah sebabnya, keluar dari struktur dan mencoba 

menghubungkan dengan teks-teks dan bahkan konteks lain, diharapkan lebih 

memadahi (Endraswara, 2008:170). 

Sedangkan kaitan antara dekonstruksi dengan posmodern, Sarup (dalam 

Endraswara, 2008:167) menulis, pengkajian dekonstruksi adalah sebuah ragam 

penelitian sastra yang tidak begitu memperhatikan struktur. Artinya memahami 

karya sastra boleh dari sisi apa saja. Karena paham ini begitu bebas, tidak terikat 

struktur, di antara peneliti sastra ada yang menyebut postmodernisme. 

  Postmodern memang berawal dari sebuah gerakan seni dan budaya, 

termasuk di dalamnya sastra. Kaum yang dipelopori oleh Lyotard ini telah 

menentang mitos-mitos modern. Posmodern telah menghilangkan batas-batas 

antara seni dan kehidupan masa kini, antara elit dan yang hierarkhis dengan 

budaya populer, dan antara gabungan dengan pencampuran kode. Posmodern 

telah mengubah hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, seperti hadirnya 

cybersastra atau sastra dalam dunia maya (internet). Kaum posmodern masih 

mempertahankan beberapa hal dari paham modern. Namun, cenderung mimikri 

dari semua paham modern ke arah avant-garde.(Eagleton dalam Endraswara, 

2008:168). Pemahaman mengenai gerakan avant-garde dalam dunia penciptaan 
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kreatif adalah sebuah pemahaman klasik untuk mengkategorisasi dan menjelaskan 

relasi antara penciptaan karya seni kontemporer terhadap konteksnya. Pemahaman 

avant-garde tercipta melalui proses perdebatan mengenai karakteristik penciptaan 

karya dan relasinya terhadap kondisi sosial tempat di mana karya-karya itu berada 

dan memperoleh kehadirannya (Gunawan, http://oenggun. livejournal.com/ 

11366.html, diakses 1 Juli 2008). Paham sastra semacam ini boleh dikatakan 

sebagai ekspresi sastra lebih lanjut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

posmodern menjadi lawan kajian sastra modern yang masih berkutat pada kajian 

struktural sastra. 

Posmodernisme dengan segala muatannya banyak menyisakan tanya 

karena sifatnya yang anti definisi. Bahkan dalam kamus The Modern-Day 

Dictionary of Received Ideas, posmoderism dirumuskan sebagai berikut: ”kata ini 

tak punya arti. Gunakan saja sesering mungkin.” Istilah posmodernisme 

digunakan dalam berbagai bidang, antara lain: musik (Cage, Stock-Hausen, 

Glass); Seni Rupa (Raushenberg, Beselitz, bahkan Warhol dan Bacon); fiksi 

(novel-novel dari Vonnegut, Barth, Pynchon, Burroughs); fil (Lynch, 

Greenaway); drama (teater dari Artaud); fotografi, arsitektur); kritik sastra 

(Spanos, Hassan, Sontag, Fiedler); antropologi, sosiologi, geografi, dan filsafat. 

Istilah posmodern digunakan secara kontroversial, mengakibatkan kekaburan 

makna istilah ‘posmodern’ itu terutama adalah akhiran ‘isme’ dan awalan 

‘post’nya. Maka posmodernisme biasanya dibedakan dari posmodernitas. 

Posmodernisme menunjuk pada kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia (world-

view), epistemologi dan ideologi-ideologi modern. Sedangkan posmodernitas 
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menunjuk pada situasi dan tata sosial produk teknologi informasi, globalisasi, 

fragmentasi gaya hidup, konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar uang 

dan sarana publik, usangnya negara bangsa dan penggalian kembali inspirasi-

inspirasi tradisi. Ernest Gellner dalam memandang posmodernisme mengatakan 

bahwa semua yang ada adalah sebuah teks, masyarakat dan hampir apa pun adalah 

makna yang perlu diurai atau didekonstruksi (http://yuli-ahmada.blogspot.com). 

Posmodernisme menandai adanya perubahan pemikiran dari masa modern 

ke masa setelah modern.  Posmodernisme tidak bersifat dekonstruktif murni, 

melainkan dekonstruktif yang konstruktif.  Maksudnya meski posmodernisme 

tidak terbelenggu oleh kaidah-kaidah yang konvensional dan tidak konsisten 

dengan teori yang diembannya, tetapi tetap berusaha mencapai rasionalitas dengan 

mencari makna baru lewat kebenaran aktif kreatif. Salah satu karakteristik 

posmodernisme adalah tidak suka terhadap makna tunggal sebuah  fenomena. Jika 

kaum modernis selalu mengandalkan ”rahasia makna” atau makna yang tersirat 

dalam sebuah struktur atau teks, maka posmodernisme justru menghargai adanya 

unsur sejarah, latar belakang, dan unconsciousness (ketidaksadaran) di balik 

fenomena. Posmodernisme berusaha mendefinisi ulang teori yang selama ini 

dianut, mendekonstruksi realitas, dan berusaha memaknai fenomena berdasarkan 

pluralitas makna. Menurut kaum posmodernisme, telah ada pelenyapan batas-

batas antara seni dan kehidupan masa kini dengan penghilangan kode stilistik 

masing-masing. Posmodernisme memang menolak sebuah hierarki, genealogik, 

kontinuitas, keseragaman, dan perkembangan. Dalam tataran ini posmodernisme 

tidak sekadar membuat dobrakan (dekonstruksi) pada kaum modern, melainkan 
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ingin merepresentasikan segala sesuatu yang buntu pada masa modern. Oleh 

karena itu, posmodernisme tidak menggunakan standar baku, melainkan bersifat 

kreatif dalam mengkaji sebuah teks (http://fisip.untirta.ac.id; diakses 15 Juni 

2008). 

Derrida sebagai salah  satu pemikir yang banyak mewarnai posmodern 

menggagas satu cara baru pembacaan teks dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: Pertama, mengidentifikasi hierarki oposisi dalam teks untuk melihat 

peristilahan mana yang diistimewakan secara sistematik. Kedua, oposisi-oposisi 

itu dibalik, misalnya dengan menunjukkan adanya saling ketergantungan di antara 

yang berlawanan itu, atau dengan mengusulkan privilese (hak istimewa) secara 

terbalik. Ketiga,  memperkenalkan sebuah istilah atau gagasan baru yang ternyata 

tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori oposisi lama. Cara yang kita gunakan 

untuk membaca dan menafsirkan teks biasanya hendak mencari makna atau warta 

dari sebuah teks, atau kalau bisa malah makna itu harus lebih jelas daripada teks 

aslinya. Bahkan kalau perlu ia akan memberi premis-premis yang dalam teks 

sendiri tak tertulis, atau menjelaskan motif-motif si pengarang dan sebagainya 

(Bambang Sugiharto dalam Sinambela: http// www. glorianet.org;  periksa pula 

Rosanti, 2008). 

Salah satu pengaruh wacana posmodern yang pokok adalah fokus yang 

telah dipahami kembali terhadap apa yang dimaksud dengan modernitas, yang 

kemudian membuat eksplisit tema-tema pokok budaya yang digunakan sebagai 

rujukan ide-ide baru (Steinar Kvale 2007: www.google.com/posmodernisme). 
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Jean Baudrillard, seorang tokoh Posmodern Perancis, pernah menyatakan, 

bahwa media massa, terutama televisi, mampu menampilkan simulasi dan model 

yang demikian meledak memenuhi ruang kehidupan sosial, sehingga 

mengaburkan batas antara citra dan fakta. Lebih jauh, citra itu menjadi lebih real 

dibandingkan realitasnya, dan menjadi kriteria baginya. Inilah yang oleh 

Baudrillard disebut Hyperreal, yang menjadi ciri dunia posmodern, yakni kondisi 

kenyataan sebenarnya kalah oleh citra dan penampilan media (Ahmad Sahal 1993: 

www.google.com/posmodernisme, diakses 28 Juni 2008). 

Hangatnya diskusi mengenai modernisme-posmodernisme sering disebut 

sebagai stimmung. F.Budi Hardiman menginterpretasikan stimmung seperti yang 

disebut Martin Heidegger tersebut sebagai ”suasana hati yang menggejala.” 

Dengan akhiran ’isme’ terkesan ia adalah sistem pemikiran tunggal tertentu. 

Padahal istilah yang bertebaran di segala bidang itu merupakan label untuk 

menyebut bermacam-macam pikiran yang kadang saling bertabrakan. Sementara 

awalan ’post’ itu juga menimbulkan banyak perdebatan. Maka ’posmodernisme’ 

biasanya juga dibedakan dengan ’posmodernitas’. Posmodernisme menunjuk pada 

kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia (world-view), epistemologi dan 

ideologi-ideologi modern. Sedangkan ’posmodernitas’ menunjuk pada  dan tata 

sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, 

konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar uang dan sarana publik, 

usangnya negara bangsa dan penggalian kembali inspirasi-inspirasi tradisi. Orang 

yang barangkali  lebih tegas mencandra kondisi posmodern adalah Jean Francois 

Lyotard dalam bukunya Postmodern Condition yang diterbitkan di Perancis tahun 
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1979, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1984. Bagi Lyotard kondisi 

posmodern ditandai oleh krisis dalam status ilmu pengetahuan di masyarakat 

Barat. Hal ini diekspresikan sebagai ’keraguan terhadap metanaratif’ dan 

’keraguan terhadap keabsahan aparatus metanaratif’. Ini juga berarti penolakan 

terhadap totalisasi pemikiran marxisme, liberalisme, kristianitas, misalnya, yang 

selalu menggagas narasi universalistik (metanaratif) dan menjustifikasi praktik-

praktik narasi keseharian yang pluralistik. Menurut Lyotard, metanaratif 

beroperasi dengan menggabungkan dan memisahkan, sebagai kekuatan yang 

menghomogenisasi wacana dan suara liyan (the other) atas nama prinsip-prinsip 

dan tujuan universal. Bagi Lyotard, posmodernisme merupakan sinyal kolapsnya 

seluruh metanaratif universalis dengan privilese mereka untuk menyampaikan 

’kebenaran’. Serentak posmodernisme juga kesaksian atas meningkatnya suara-

suara pluralitas dari  pinggiran dan penegasan tentang perbedaan, keragaman 

kultural serta klaim heterogenitas atas homogenitas. Di mata Lyotard, 

pengetahuan ilmiah memainkan peran sentral dalam emansipasi gradual 

kemanusiaan. Dengan cara ini, ilmu pengetahuan mengasumsikan status 

metanaratif, mengorganisir dan memvalidasi narasi-narasi lain tentang cara 

terbaik mencapai pembebasan manusia.  

Istilah posmodern dalam lacakan Bambang  berdasarkan keterangan 

Hassan dan Jencks (1985) mulai muncul di bidang seni sejak digunakan oleh 

Federico de Onis pada tahun 1930-an. Di bidang historiografi oleh Toynbee dalam 

A Study of History (1947).  Istilah itu menunjuk pada siklus sejarah baru dimulai 



24 
 

 
 

sejak tahun 1875 dengan berakhirnya dominasi Barat, surutnya individualisme, 

kapitalisme,  dan Kristianitas, serta bangkitnya kekuatan budaya nonBarat.  

Dengan demikian, antara pasca struktural, dekonstruksi, dan postmodern 

kurang lebih memiliki harapan yang tidak jauh berbeda. Ketiga-tiganya hendak 

berupaya memahami karya sastra yang sebebas mungkin. Hal ini perlu dipahami, 

karena pada perkembangan mutakhir juga banyak karya-karya sastra yang sering 

”lari” dari struktur (Endraswara, 2008 : 168). 

 
 
2.2 Kritik Sejarah Baru  (New Critical Historicism) 
 

Kritik sastra merupakan salah satu studi sastra selain teori sastra dan 

sejarah sastra. Graham Hough (dalam Pradopo, 2005 : 92) mengatakan, kritik 

sastra itu bukan hanya terbatas pada penyuntingan dan penetapan teks, 

interpretasi, dan pertimbangan nilai, melainkan kritik sastra meliputi masalah 

yang lebih luas tentang apakah kesusastraan, untuk apa, dan bagaimana 

hubungannya dengan masalah-masalah kemanusiaan yang lain. Sedangkan Noor 

(2005:20) mengatakan Kritik sastra adalah cabang ilmu yang menelaah 

(mempelajari) karya sastra dengan langsung memberikan pertimbangan baik dan 

buruk, kekurangan dan kelebihan, atau bernilai tidaknya sebuah karya sastra 

  Metode pengkajian karya sastra, juga lazim disebut kritik sastra,  telah 

mengalami perkembangan baru sebagaimana yang dapat disaksikan pada 

penghujung akhir abad 19. Wujudnya dapat dilihat pada teorinya yang cenderung 

positifistik dengan menggunakan konsep atau pendekatan ilmu-ilmu humaniora 

dan empiris (Toyib, http:///mnt/usb/mengkaji-karya-sastra-perspektif-teori.html, 

diakses 7 Juli 2008). 
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Kritik sejarah baru merupakan kritik sastra yang berasal dari negara Barat. 

Pada awal abad ke-17, John Dryden (1631-1700) yang mendapat gelar Bapak 

Kritik Sastra Inggris mengangkat pentingnya pendekatan historis dalam kritik 

sastra. Melalui esainya yang terkenal berjudul An Essay of Dramatic  Poesy  

(Essay tentang Puisi Dramatik, 1668), Dryden mengatakan bahwa keunggulan 

suatu zaman seyogyanya ditinjau dari sudut sejarah, sebab setiap zaman 

hakikatnya adalah juru bicara bagi zamannya (Dryden dalam Mahayana, 

2005:365). Inilah awal dari pemikiran kritik sastra yang menghubungkan dengan 

sejarah. 

Dalam tesis ini penulis mengkaji nasionalisme dan sejarah Indonesia yang 

terdapat dalam novel Burung-Burung Manyar dengan menggunakan pendekatan 

New History Criticism. Kata New Historicism  kali pertama digunakan oleh 

Stephen Greenblatt dalam sebuah pengantar edisi jurnal Genre di tahun 1982, 

untuk menawarkan perspektif baru dalam kajian Renaissance, yakni dengan 

menekankan keterkaitan teks sastra dengan berbagai kekuatan sosial, ekonomi, 

dan politik yang melingkupinya (Budianta, 2006:2). Selain dengan berbagai 

kekuatan yang ada di masyarakat tersebut, teks sastra juga dikaitkan dengan teks-

teks di luar sastra itu, misalnya biografi pengarang. Kegunaan biografi adalah 

untuk membantu  menafsirkan (jika mungkin) isi karya sastra, dan untuk 

menyusun sejarah atau menyusun perkembangan sejarah sastra atau mungkin 

bahan lain (Noor, 2005:43). Selain biografi, ada juga kelompok yang 

menghendaki pengkajian karya sastra untuk dapat dibawa pada konsep psikologi, 

untuk mengungkap aspek psikologi-ketidaksadaran pengarang, dengan 
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menganalisa metafora-metafora yang tersimpan di dalam struktur karya. 

Para pendukung arus pengkajian karya sastra yang baru seperti ini meyakini 

bahwa ilmu-ilmu humaniora dan empiris dapat membantu seorang pengkaji atau 

kritikus untuk memahami sebuah fenomena dan menyingkap kesamarannya, 

dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan itu sendiri di satu sisi dan metode 

pengkajian sastra di sisi lain. Semua itu semakin menguatkan adanya proses 

interaksi yang dinamis diantara konsep dan metode ilmu-ilmu humaniora pada 

satu sisi, dan karakteristik fenomena sastra di sisi lain. Karya sastra—betapapun 

banyak genre-nya—merupakan hasil interaksi antara dimensi bahasa, psikologi, 

sosiologi, sejarah dan seterusnya. Singkatnya, bahwa cara pandang baru dalam 

sastra merupakan cara pandang baru terhadap kehidupan dan dunia, serta cara 

pandang baru terhadap watak hubungan antara individu pencipta dengan karya 

sastra, atau antara karya sastra dengan dunia (Toyib:http//mnt/usb/mengkaji-

karya-sastra-perspektif-teori.html, diakses 7 Juli 2008). 

Sebelumnya pernah muncul New Criticism  dalam dunia sastra Barat, yang 

dalam praktiknya sangat bertentangan dengan kritik sejarah (historical criticism). 

New criticism berusaha menentang kritik sejarah dengan memperlakukan teks  

sastra sebagai kesatuan otonom, tanpa mengkaitkan teks sastra dengan unsur di 

luar karya sastra itu sendiri. Padahal menurut Grebstein (1968: 160-165) bahwa 

pemahaman karya sastra hanya mungkin dapat dilakukan secara lebih lengkap 

apabila karya itu sendiri tidak dipisahkan dari lingkungan, kebudayaan, atau 

peradaban yang telah menghasilkannya (Damono dalam Mahayana, 2005: 362). 

Seni  sastra dianggap sebagai jejak sejarah dan mengandung informasi tentang apa 
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yang dianggap terjadi dan bermakna dalam skala luas dan sempit (Sugihastuti, 

2002 : 160).  

Setiap karya sastra adalah hasil pengaruh yang rumit dari faktor-faktor 

sosial dan kultural. Dalam hal ini pendekatan kesejarahan akan sangat penting 

artinya sebagai salah satu usaha memahami (dan memaknai) pemikiran 

pengarangnya sesuai dengan situasi zamannya. Setelah hampir tiga dasawarsa 

para pendukung kritik historis menghimpun kekuatan, barulah pada tahun 1982, 

Stephen Greenblatt dalam edisi khusus majalah Genre, memproklamasikan 

kelahiran kembali aliran kritik historis dengan nama yang lebih lugas : The New 

historicism (historisme baru; ada juga yang menerjemahkannya dengan nama 

aliran kesejarahan baru) (Mahayana, 2005:369). 

Pendekatan historis mulai memperoleh bentuknya yang lebih jelas sebagai 

sebuah metode kritik terjadi lewat kritikus Prancis, Charles Augustin Sainte-

Beuve (1804-1869) (dalam Mahayana, 2005:366). Bagi Sainte-Beuve, karya 

sastra adalah pengucapan jiwa seorang pribadi yang tidak dapat melepaskan diri 

dari pengaruh lingkungan dan sejarahnya. Oleh karena itu, tugas kritik sastra 

adalah melakukan penyelidikan terhadap pengaruh-pengaruh yang 

melatarbelakangi penciptaan karya sastra. Secara konsisten Sainte-Beuve 

menerapkan pendekatan biografis (Mahayana, 2005:366). Keterkaitan antara 

biografi pengarang dengan karya sastra yang dihasilkannya diperkuat dengan 

pendapat Ferdinand Brunetiere (1849-1907), tokoh kritik historis (historical 

criticism) yang dianggap sebagai juru bicara aliran kritik. Ia mempertimbangkan 

bahwa pribadi seorang pengarang merupakan hal yang penting. Bagaimanapun 
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juga, pribadi pengarang dapat berbicara dalam karyanya (Mahayana, 2005:367; 

baca pula Rosanti, 2008). 

Meneliti karya sastra dengan menggunakan pendekatan historisme harus 

mengacu pada catatan-catatan dan teks lain di luar karya sastra, yaitu keseluruhan 

informasi yang berhubungan dengan karya itu. Dalam buku 9 Jawaban Sastra 

Indonesia, Mahayana menekankan pada beberapa hal berikut, yang dijadikan 

acuan dalam menyusun catatan-catatan tersebut : (1) teks atau catatan yang 

menjadi acuan pastilah teks yang dapat dipercaya; (2) bahasa dari karya sastra 

yang bersangkutan berfungsi pada waktu dan tempat tertentu; (3) penelitian 

terhadap sebuah karya pastilah berkaitan dengan kehidupan pengarangnya, 

keadaan materialnya, dan perlu juga dipertimbangkan konteks karya yang 

bersangkutan dalam keseluruhan karier pengarang; (4) kehadiran sebuah teks 

sangat mungkin diilhami, dipengaruhi, atau bahkan ada kaitannya dengan teks 

sebelumnya; (5) diyakini pula bahwa sebuah karya tidak lain merupakan milik 

zamannya; dan (6) sebuah karya yang diteliti mesti ditempatkan dalam tradisi, 

konvensi, dan kecenderungan yang sering kali ikut menentukan hubungan-

hubungannya dengan karya-karya lain yang sejenis.   

Dalam pandangan Historisme Baru, sastra dan sejarah merupakan dua teks 

yang saling berkaitan dan saling mengisi (Mahayana, 2005:369). Sejarah  dapat 

menjadi inspirasi pengarang untuk membuat karya sastra, dan sastra dapat 

menjadi dokumenter sejarah. Di samping saling mengisi, sejarah itu sendiri terdiri 

atas berbagai teks yang masing-masing menyusun satu versi tentang kenyataan 

(Budianta, 2006:4). Mengenai hubungan antara  teks sejarah dan teks sastra, 
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Sugihastuti (2002:164) menulis, telah banyak bukti menunjukkan bahwa teks-teks 

sastra, dapat dipakai sebagai pelengkap studi sejarah, misalnya A History of 

Malaya. 

Hubungan yang saling menguntungkan dalam kritik historis ini sebenarnya 

hendak menekankan pentingnya pengetahuan (historis) dalam kegiatan kritik 

sastra (Mahayana, 2005:368). Persoalannya adalah bahwa hubungan antara karya 

sastra dan sejarah, itu negatif atau positif, atau bagaimana? Relasi positif berarti 

referensial, ada referensi yang nyata pada struktur intrinsik sastra dengan realitas. 

Relasi negatif berarti nonreferensial (Sugihastuti, 2002:167). 

  Sejarah sering ditafsirkan sebagai fotokopi, nostalgia masa lalu atau 

sebuah idealisme yang masing-masing mempunyai signifikasi, akurasi, dan 

kewajarannya dalam teks (Mahayana, 2005: 372). Begitu pula dengan teks sastra. 

Dalam perspektif yang baru, karya sastra ikut membangun, mengartikulasikan dan 

mereproduksi konvensi, norma, dan nilai-nilai budaya melalui tindak verbal dan 

imajinatif kreatifnya (Greenblatt dalam Budianta, 2006:4).  Sedangkan Gunawan 

memandang keseharian sosial adalah ’sejarah’ yang berulang Keseharian sosial 

mengalami ‘interupsi sejarah’ dalam dua macam jeda; dua macam ‘revolusi’. 

Revolusi pertama adalah ‘revolusi akan masa lalu’. Jeda ini adalah event sosial 

yang memperingati dan menghidupkan masa lalu ke dalam masa kini. Ini adalah 

ritual; event yang diadakan untuk menghidupkan tradisi. Revolusi ke dua adalah 

‘revolusi akan masa depan’. Ini adalah event sosial yang berusaha 

mengemukakan, memperkenalkan, mempromosikan, menggelar, memamerkan, 

mempropagandakan tatanan-tatanan nilai bagi masa depan; festival (istilah 
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Lefebvre) dan carnival (istilah Bakhtin) . Kekinian adalah proses perubahan 

bentuk revolusi, dari ritual menuju festival. ‘Revolusi’ di sini bukan diartikan 

sebagai sesuatu jeda yang permanen, ‘revolusi’ telah menjadi bagian dalam 

keseharian sosial (institusionalisasi, birokratisasi, kontrol dan rasionalisasi 

ekonomi, produksi dan konsumsi). Herbert Marcuse mengungkapkan bahwa 

terdapat kemungkinan terdapatnya revolusi dalam estetika. (Karya) seni dapat 

merepresentasikan belenggu-belenggu realita sosial dan dengan demikian seni 

dapat melampaui mitos-mitos realita sosial yang kaku. Kebebasan dalam 

keseharian sosial dapat dicapai melalui seni yang otentik yang menampilkan 

horison bagi kebebasan di masa depan. Festival menjadi bentuk revolusi yang 

masih mungkin bagi keseharian sosial. Pagelaran, pameran, dan promosi menjadi 

bentuk-bentuk event yang diharapkan menjadi penyaluran karakter revolusioner 

dari (karya) seni. Festival adalah jalur bagi ‘politisasi estetik’. Festival adalah 

model bagi avant-garde dalam memprovokasi nilai-nilai yang hendak 

disampaikan kepada sosial (http://oenggun.livejournal.com/11366.html, diakses 7 

Juli 2008). 

Merekonstruksi sejarah suatu kebudayaan tertentu, menurut Greenblatt, 

adalah merekonstruksi batas-batas yang mendasari keberadaan suatu karya sastra 

atau produk budaya tertentu (Greenblatt dalam Budianta, 2006:8). Menurut ahli 

rekonstruksi sastra, kita juga harus masuk ke alam pikiran dan sikap orang-orang 

dari zaman yang kita pelajari. Kita harus memakai standar mereka dan  berusaha 

menghilangkan segala prakonsepsi kita sendiri (Wellek dan Warren, 1989:40). 
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Kadang-kadang mereka ingin menyimpang  dari konvensi yang telah ada, 

karena memang begitulah ciri karya sastra yaitu selalu berada dalam ketegangan 

antara konvensi dan inovasi (Teeuw, 1988:102). 

Ada roman sejarah (sastra sejarah), yang berarti pengarangnya harus 

mempelajari sejarah terlebih dahulu, begitu pula pembacanya (Noor, 2005:48). 

Bisa saja lahirnya suatu angkatan, munculnya suatu konsep 

kepengarangan, lahirnya suatu karya sastra yang besar, terjadinya pembaruan, 

hancurnya suatu generasi sastra  bermula dari peristiwa politik, perang, 

pemberontakan, dan sebagainya; atau justru sebaliknya, dari peristiwa-peristiwa 

sejarah itu lahirlah karya-karya sastra yang besar (Noor, 2005:48). 

Rekonstruksi sejarah tidak bisa berlaku abadi selamanya, karena tidak ada 

kebenaran absolut sejarah kecuali kebenaran interpretasi yang didasarkan pada 

kebenaran metodologis (Purwanto, 2005:128). 

Ketika sastra dan sejarah dibicarakan bersama-sama, segera muncul 

pertanyaan, apakah ada fiksi dalam sejarah dan apakah ada fakta dalam sastra? 

Sebagai sebuah realitas, sejarah dan sastra sering dianggap berada dalam tataran 

yang sama. Sejarah sebagai kenyataan hanya merupakan sesuatu yang terjadi satu 

kali di masa lalu dan tidak berulang, sedangkan sastra sebagai sebuah rekonstruksi  

tertulis dan lisan yang kita kenal saat ini adalah produk dari bahasa, wacana, dan 

pengalaman sesuai konteksnya. Bagi Greenblatt, historisme lama dianggap 

bersifat monologis, hanya tertarik untuk menemukan visi tunggal, percaya bahwa 

sejarah bukan hasil interpretasi sejarawan, dan juga dianggap sebagai hasil 
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kepentingan kelompok sosial tertentu dalam pertentangannya dengan kelompok 

lain (Purwanto,2005:129-132; baca pula Rosanti, 2008). 

Historisme baru telah mendorong munculnya kesadaran dekonstruktif 

bahwa kehidupan sehari-hari juga merupakan bagian yang integral dari proses 

sejarah. Kesadaran dekonstruktif itu sangat kelihatan pada historiografi tradisional 

dalam penulisan sejarah yang bersifat profetis atau mengandung ramalan 

(Sugihastuti, 2002:163). 

Lebih tegas lagi pendapat Purwanto yang mengatakan, historisme baru 

telah mendorong munculnya sebuah tradisi historiografis yang demokratis, yang 

memberi kebebasan kepada sejarawan untuk merekonstruksi fakta masa lalu 

melalui imajinasi metodologisnya untuk menghasilkan beragam narasi sejarah 

(2005:137).  Sebab keobjektifan mutlak tidak pernah tercapai karena beberapa hal 

: a. fakta-fakta tidak pernah lengkap, selalu fragmentarik; b. penulis sejarah mau 

tidak mau harus berlaku selektif : tidak semua fakta dan data sama penting dan 

relevannya, dia harus memilih, dan kriteria yang objektif untuk untuk  seleksi 

tidak ada; c. penulis itu sendiri adalah manusia yang latar belakang, 

kecenderungan, pendiriannya bersifat subjektif, ditentukan oleh pengalaman, 

situasi dan kondisi hidupnya sebagai manusia sosio-budaya dalam masa dan 

masyarakat tertentu (Teeuw, 1988:244-245). 

 

2.3 Nasionalisme Bangsa Indonesia 
 

Nasionalisme adalah suatu ideologi yang memandang seluruh rakyat yang 

menginginkan membangun masa depannya bersama sebagai suatu nasion 

(Bahar,1998:147). Istilah nasion  atau bangsa adalah sekelompok besar manusia 
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yang membentuk kesatuan politik yang merdeka, dan merupakan subjek dari suatu 

pemerintahan pusat tertinggi; mendiami suatu kawasan geografis dengan tapal 

batas tertentu, selanjutnya ditentukan oleh warisan ras, kebiasaan dan adat istiadat 

budaya, jiwa yang sama serta merasa bersatu (Webster Dictionary dalam 

Fernandes 1988:3). Jelaslah di dalam pengertian bangsa setidaknya terdapat empat 

elemen utama, yakni pertama, rasa persatuan dan kesatuan yang sangat kokoh dan 

mengikat; kedua, tradisi, kepentingan, dan cita-cita yang menyatukan bangsa 

dengan masa lampau dan masa yang akan datang; ketiga, aspirasi nasional yang 

didasari oleh kesatuan, kemerdekaan, kebebasan, kekhasan dan keamanan; dan 

keempat masyarakat budaya (Fernandes, 1988:5). 

Dapat ditarik sebuah simpulan, nasionalisme adalah suatu cita-cita untuk 

membentuk pemerintahan sendiri dari sekelompok manusia yang disatukan oleh 

bahasa, sejarah dan tradisi yang sama, suatu bentuk perwujudan loyalitas yang 

tinggi terhadap tanah airnya.   

Nasionalisme sebagai landasan ideologis bagi keberadaan sebuah 

komunitas politik mengalami pasang surut sepanjang sejarahnya (Hikam, 

1999:96). Timbulnya nasionalisme di Indonesia berkaitan erat dengan 

kolonialisme Belanda (Suhartono, 1994:6). Melalui keinginan bersama yang 

didasarkan oleh persamaan kepentingan dalam menghadapi kolonialisme inilah 

yang merupakan dasar nasionalisme. Khusus mengenai nasionalisme Indonesia, 

Utomo (1995:24) menulis, nasionalisme mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan pada masa lalu seirama dengan dinamika pertumbuhan dan 

perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia.   
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Dalam sejarah Indonesia nasionalisme berkaitan dengan pergerakan 

kebangsaan Indonesia yang merupakan fenomena historis yang muncul sebagai 

jawaban (reaksi) terhadap gejala khusus yang kompleks yang ditimbulkan oleh 

situasi kolonial Belanda. Nasionalisme di Indonesia telah diawali dengan 

tumbuhnya upaya-upaya pencarian jatidiri oleh pemimpin masyarakat untuk 

memotivasi mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. 

Perkembangan selanjutnya adalah pencarian identitas sebagai bangsa yang 

berdasarkan kesatuan kultural, sebagaimana dilakukan oleh Budi Utomo. 

Munculnya kaum cendekiawan dan aktivis yang berpendidikan modern 

melahirkan sintesa dan pemahaman baru mengenai nasionalisme, yang ternyata 

berhasil memadukan berbagai elemen yang ada. Di bawah pemimpin pergerakan 

seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir paham nasionalisme dapat dirumuskan yang 

pada gilirannya mampu menjadi payung bagi berbagai identitas kelompok. 

Nasionalisme ini menggunakan landasan pengalaman bersama sebagai kaum 

terjajah dan cita-cita untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil, dan makmur (Hikam, 1999:101).    

 
 
 
2.4 Peta Sejarah Indonesia    
 

Membaca teks  Burung-burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya 

menyebut dan menggunakan latar sosial zaman penjajahan, maka perlu disajikan 

masa-masa tersebut. 

2.4.1 Masa Penjajahan Belanda dan Jepang 
 
2.4.1.1 Masa Penjajahan Belanda 
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Untuk mempertahankan daerah kolonisasinya, Belanda mencari serdadu 

bayaran Eropa dari Jerman, Swis, Belgia, dan sekitarnya (Matanasi, 2007:5). 

Karena tingginya gaji serdadu bayaran akhirnya Belanda merekrut serdadu dari 

bangsa Indonesia sendiri, yang kelak bernama  Koninklijk Nederlandsche Indische 

Leger (KNIL) 

Pada tahun 1933, Perdana Menteri Hendrik Colijn meresmikan  KNIL 

(Koninklijk Nederlandsche Indische Leger) di Indonesia (Matanasi, 2007:17). Di 

dalam KNIL, di samping serdadu reguler, terdapat pula Legiun Mangkunegaran di 

Surakarta; Legiun Pakualaman di Yogyakarta; Barisan Madura dari Pulau 

Madura; Korp Prayoda ( Matanasi,2007:22). 

Beberapa pasukan dari raja-raja pribumi yang termasuk dalam KNIL 

disebut korps bantuan atau barisan. Mereka ini tidak dibiayai oleh pemerintah 

kolonial, tetapi oleh raja-raja lokal yang membentuknya. Sikap raja-raja lokal ini 

menunjukkan kemampuan penjajah untuk mempengaruhi bahkan memaksa dan 

menerapkan politik adu dombanya. Sedangkan, sistem rekruitmen orang-orang 

pribumi menjadi serdadu KNIL adalah dengan mengambil orang-orang desa. Hal 

ini dilakukan dengan kepala desa atau lurah setempat. Bila lulus dan menjadi 

serdadu mereka diberikan uang panjar (Matanasi, 2007:23). Namun jika ditinjau 

dari nasionalisme anggota KNIL yang direkrut dari warga pribumi itu jelas 

diragukan. Dalam kaitan ini Matanasi (2007:64) menyatakan, mereka masuk 

KNIL karena dorongan ekonomi. Orang-orang pribumi bergabung sebagai tentara 

KNIL tidaklah sepenuh hati, tetapi lebih karena uang. Ini wajar bagi orang-orang 

pribumi yang berasal dari daerah yang tidak subur. Gaji serdadu, apalagi perwira 
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KNIL tergolong tinggi dibandingkan dengan gaji prajurit TNI sekarang, menjadi 

pendorong utama orang-orang desa menjadi prajurit rendahan KNIL.  

Setelah menjadi tentara KNIL mereka hidup di tangsi, tempat anggota 

KNIL bermarkas, biasanya berada di tengah kota, dihuni oleh serdadu bujangan 

dan serdadu berkeluarga yang biasanya ikut ke mana saja serdadu bertugas. 

Serdadu bujangan biasanya tidur di tempat tidur berjajar, sedang yang berkeluarga 

akan tidur di barak-barak bersekat ukuran 3 X 4 meter. Kondisi barak sebenarnya 

terlalu sempit untuk keluarga KNIL itu. Tidak jarang anak-anak serdadu itu tidur 

di kolong. Dari sini muncullah istilah anak kolong (Matanasi, 2007:29-30). 

 Di tengah keterbatasan hidup dan fasilitas yang diterima dari pemerintah 

kolonial ini, ternyata Koninklijk Nederlandsche Indische Leger (Tentara Kerajaan 

Hindia Belanda, disingkat KNIL) menjadi tulang punggung pertahanan Hindia 

Belanda. Pasukan ini terdiri atas para prajurit pribumi dan dipimpin oleh para 

perwira Belanda. Akan tetapi, dalam upayanya untuk memecah belah bangsa 

Indonesia, Belanda menjalankan kebijakan diskriminasi antarsuku di dalam KNIL 

sehingga menimbulkan kecurigaan dan perselisihan di antara anggota KNIL 

pribumi sendiri (Hidayat, 2007:8-9). Perihal diskriminasi ini Matanasi (2007:26-

29) menulis, anggota KNIL yang direkrut dari orang Indonesia sendiri pemerintah 

kolonial Belanda memberi fasilitas berupa gaji, kesejahteraan, dan fasilitas yang 

tidak sama antara suku yang satu dengan suku yang lain. Anggota KNIL dari suku 

Ambon mendapatkan fasilitas yang lebih istimewa jika dibandingkan dengan suku 

lain, misalnya Jawa.  
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Sepanjang sejarahnya KNIL  lebih berfungsi sebagai  pasukan yang 

menghantam pemberontakan lokal. Pekerjaan KNIL adalah menghabisi 

sekerumunan orang-orang awam tertindas bersenjata parang, tombak, atau hanya 

belati. Sementara itu KNIL menghantam mereka dengan senjata api  modern, 

untuk ukuran waktu itu. Wajar bila KNIL sukses dalam menjalankan banyak tugas 

yang diembannya (Matanasi, 2007:51). 

Kebutuhan perwira KNIL diatasi pemerintah kolonial dengan  membuka 

sekolah militer untuk mencetak perwira KNIL. Sejak tahun 1852, di Meester 

Cornelis, Jatinegara di Jakarta. Sekolah ini sebelumnya menerima pemuda yang 

memiliki pendidikan dasar modern, entah ELS, HIS, bahkan HBS. Seiring 

perkembangan persekolahan Barat di Jawa, lama kelamaan minimal hanya lulusan 

MULO atau HBS III tahun yang dapat diterima dalam sekolah militer ini 

(Matanasi,2007:65). 

Persyaratan untuk  menjadi anggota pasukan KNIL semakin lama semakin 

sulit. Orang terbaik pribumi tentu saja orang yang pernah sekolah di sekolah 

modern model Barat di mata pemerintah kolonial. Sekolah yang hanya bisa 

dinikmati oleh anak-anak priyayi. Semula lulusan HIS dapat masuk tetapi lama 

kelamaan hanya lulusan MULO dan yang sederajat saja yang boleh mendaftar 

(Matanasi, 2007:64). 

Sementara itu, dalam dasawarsa akhir kekuasaannya, Hindia Belanda 

diperintah oleh gubernur-gubernur jenderal yang konservatif dan reaksioner. 

Dimulai dengan penggantian Gubernur Jenderal De Graeff yang lunak oleh 

Gubernur Jenderal de jonge, orang yang sangat kolot dan sangat reaksioner 
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terhadap aktivitas pergerakan kebangsaan Indonesia (Utomo, 1995:173). 

Tindakan-tindakan  de Jonge yang kolot dan reaksioner tersebut sangat merugikan 

pergerakan kebangsaan Indonesia. Penindasan-penindasan terus dilakukan 

terhadap terhadap aktivis tokoh-tokoh pergerakan (Utomo,1995:174). 

Pergantian Gubernur Jenderal de Jonge oleh Gubernur Jenderal Tjarda van 

Starkenborg pada tahun 1936 juga tidak mengubah keadaan. Meskipun secara 

umum penampilan gubernur jenderal yang baru itu tidak kolot seperti 

pendahulunya, bahkan nampak lebih sopan, bagi pergerakan kemerdekaan 

Indonesia dirasakan tidak ada perubahan yang prinsip. Bahkan, ia menutup diri 

terhadap berbagai perkembangan yang terjadi baik dalam maupun luar negeri. 

Kebijaksanaannya pun banyak yang mengecewakan kaum pergerakan 

(Utomo,1995:174). 

Pada tanggal 10 Mei 1940 Hitler menyerbu negeri Belanda dan pemerintah 

Belanda lari ke pengasingan di London. Wajarlah apabila sesudah itu beegara 

tersebut tidak mau mengubah status Indonesia di saat peperangan sedang 

berlangsung. Dengan adanya peristiwa penyerbuan tentara Jerman atas Belanda 

tersebut, menjadikan kekerasan  Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg 

semakin melunak.  Gubernur Jenderal  Tjarda van Starkenborg  kesempatan 

kepada aktivis pergerakan dengan memberi kesempatan berbicara di volksraad  

(Hidayat, 2007:2).  

Jatuhnya Negeri Belanda itu menyebabkan terjadinya kepincangan dalam 

kehidupan tata negara Hindia Belanda akibat terputusnya dengan negeri induk. Di 

tengah-tengah kemelut ini, pada bulan Agustus 1940, sebuah organisasi kerja 
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sama antarorganisasi politik nasionalis yang disebut  Gabungan Politik Indonesia 

(GAPI) mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan sistem 

ketatanegaraan di Hindia Belanda. Mereka mengusulkan pembentukan suatu uni 

Belanda-Indonesia berdasarkan  kedudukan yang setara bagi kedua belah pihak 

(Hidayat, 2007:3). 

Salah satu tekanan lagi yang diberikan oleh GAPI dan kalangan nasionalis 

lainnya adalah bahwa dalam keadaan perang, diperlukan adanya hubungan lebih 

langsung antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah harus menyadari sepenuhnya 

keinginan-keinginan rakyat dan demi mobilisasi pertahanan dalam masa genting 

perlu adanya kerja sama yang erat antara pemerintah dan rakyat melalui 

”Indonesia berparlemen” (Onghokham, 1999:132-133). Kerja sama pemerintah 

dan rakyat ini dianjurkan untuk dicapai melalui parlemen yang mewakili suara-

suara rakyat yang dapat menjamin pengakhiran hubungan kolonial dan lambat 

laun dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan lain-lain dari 

koloni (Onghokham, 1999:133).  

Tuntutan GAPI ditolak oleh Pemerintah Hindia Belanda (Onghokham, 

1999:134). Dalam menanggapi semangat di kalangan rakyat itu Tjarda van 

Starkenborg-Stachouwer di dalam pidatonya menegaskan bahwa segala rencana 

mengenai perubahan ketatanegaraan seperti yang diperjuangkan oleh gerakan 

nasionalis perlu ditunda sampai sehabis perang (Kartodirjo, 1999:191). 

Pemerintah Belanda meskipun dalam kondisi yang genting tetap tidak mau 

mengerti cita-cita (aspirasi) rakyat Indonesia akan kemerdekaan. Karenanya 

bangsa Indonesia merasa tidak perlu melakukan pembelaan apabila ada serbuan 
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dari luar, karena memang bangsa Indonesia tidak dipersiapkan untuk melakukan 

itu. 

Tanggapan Gubernur Jenderal Belanda itu menimbulkan kekecewaan di 

berbagai kalangan, termasuk di dalam kalangan aktivis pergerakan nasional. 

Tanpa disadari sikap konservatif Belanda dengan politik pembekuan 

perkembangan politik, semakin menumbuhkan kesadaran akan solidaritas 

nasional. Keadaan ini akan sangat membahayakan posisi Belanda jika suatu ketika 

pecah perang dan Belanda memobilisasi rakyat Indonesia  untuk mendukungnya. 

Pada tanggal 7 Desember 1941 Angkatan Udara Jepang yang 

diberangkatkan dari kapal-kapal induk yang mendekati Pearl Harbour dan 

menyerang tentara Amerika Serikat. Dalam  beberapa jam serangan udara dari 

Jepang, kekuatan Amerika Serikat di Timur Jauh sama sekali hampir dapat 

dikatakan lumpuh (Onghokham, 1999:162). Sehari setelah itu, yakni 8 Desember 

1941 telah jelas bahwa ancaman Jepang dan tindakan perang Jepang pada 

pokoknya juga mengancam Hindia Belanda., sebagai salah satu sekutu Amerika 

Serikat. Belanda sadar sekali bahwa tujuan angkatan perang Jepang ke selatan 

terutama juga menuju ke Indonesia dan sebelumnya sekutu-sekutu yang lain siap 

dengan pengumuman perang, Hindia Belanda mendahuluinya (Onghokham, 1999: 

191).  

Setelah melalui persiapan dan pertimbangan yang matang, pada tanggal 10 

Februari 1942 Jepang menyerbu Indonesia. Pada tanggal 15 Februari pangkalan 

Inggris di Singapura, yang menurut dugaan tidak mungkin dikalahkan, menyerah. 

Pada akhir bulan Maret balatentara Jepang menghancurkan armada gabungan 
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Belanda, Inggris, Australia dan Amerika dalam pertempuran di laut Jawa. Tidak 

mengherankan jika rakyat Indonesia memberi sedikit sekali  bantuan kepada 

pasukan kolonial yang terancam dan kadang-kadang dengan senang hati berbalik 

melawan orang-orang sipil dan serdadu-serdadu Belanda (Ricklefs, 1999:294). 

Pada tanggal 8 Maret 1942, Letnan Jenderal Ter Poorten, selaku Panglima 

Tentara Sekutu di Hindia Belanda, akhirnya menandatangani dokumen 

penyerahan kepada Letnan Jenderal Imamura di Kalijati, Jawa Barat.  Seluruh 

Hindia Belanda telah ditaklukkan oleh Jepang, dan hampir seratus ribu orang 

Eropa dimasukkan ke kamp-kamp tawanan. Dalam waktu tiga bulan, Belanda 

kehilangan suati wilayah jajahan yang telah dikuasainya selama ratusan tahun. 

Indonesia pun memasuki babak baru dalam perjalanan sejarahnya (Hidayat, 2007 : 

11). 

 
  
2.4.1.2 Masa Penjajahan Jepang 
 

Setelah penandatanganan penyerahan kekuasaan dari Jenderal Ter Poorten, 

Panglima pasukan Hindia Belanda, kepada Jenderal Imamura di Kalijati Cirebon 

tanggal 8 Maret 1942, berakhirlah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Sejak 

itu pula kekuasaan Jepang secara resmi berada di Indonesia (Suhartono, 1944:119; 

baca pula Hidayat, 2007:11).   

Masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) merupakan periode 

yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa ini telah terjadi berbagi 

perubahan yang mendasar pada alam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia 

(Utomo, 1995:176). 
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Selain propagandanya yang sangat menarik, sikap pemerintah pendudukan 

Jepang pada mulanya menunjukkan kelunakan karena berbagai kepentingan. 

Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena Jenderal Imamura sebagai 

penguasa tertinggi pemerintahan bala tentara Jepang di Jawa, mulai mengubah 

politik lunaknya dengan dengan mengeluarkan maklumatnya tertanggal  20 Maret 

1942 yang melarang segala pembicaraan, pergerakan, anjuran atau propaganda 

dan melarang pengibaran sang Saka Merah Putih dan penyanyian lagu Indonesia 

Raya yang sudah diizinkan sebelumnya (Utomo, 1995:200). Dengan demikian 

praktis semua kegiatan politik dilarang dan kemudian semua perkumpulan 

organisasi-organisasi politik yang ada secara resmi dibubarkan dan pihak Jepang 

mulai membentuk organisasi-organisasi baru untuk kepentingan mobilisasi rakyat. 

Dalam waktu tiga setengah tahun pendudukan Jepang ini, rakyat 

mengalami penderitaan tiada tara. Selain penderitaan dan kesengsaraan, juga 

terdapat hal-hal yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia menjelang dan 

sesudah proklamasi kemerdekaan, terutama yang menyangkut perkembangan 

gerakan nasionalisme Indonesia. Dalam hal ini Frederick (dalam Utomo, 

1995:177) mengatakan bahwa meskipun masa pendudukan Jepang merupakan 

suatu pengalaman berat dan pahit bagi kebanyakan orang Indonesia, hal ini 

merupakan masa peralihan, yang dalam beberapa hal gerakan nasionalis mendapat 

kemajuan. 

Politik imperialisme Jepang di Indonesia terlihat berorientasi pada 

eksploitasi sumber daya manusia serta mengupayakan mobilisasi tenaga kerja 

untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Berdasarkan orientasi itulah, 
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pendudukan Jepang secara ekstensif melakukan eksploitasi ekonomi, penetrasi 

politik, dan tekanan kultural pada masyarakat Indonesia. Dalam hal penetrasi 

politik, pemerintah Jepang mengadakan campur tangan  yang sangat dalam pada 

struktur pemerintahan hingga tingkat desa.  Sedangkan  untuk mengatur ekonomi 

masyarakat terwujud dalam politik penyerahan padi secara paksa yang berakibat 

pada kemiskinan, menurunnya derajat kesehatan, meningkatnya angka kematian, 

serta berbagai penderitaan fisik masyarakat pedesaan (Utomo, 1995:181). 

Tenaga kerja Indonesia kini mulai dieksploitasi secara lebih kejam 

daripada sat-saat sebelumnya. Pada bulan Oktober 1943 pihak Jepang 

memerintahkan penghimpunan ’serdadu-serdadu ekonomi’ (romusha), terutama 

para petani yang diambil dari desa-desa mereka di Jawa dan dipekerjakan sebagai 

buruh di mana pun pihak Jepang memerlukan mereka, sampai ke Birma dan Siam 

(Ricklefs, 1999:308). Kelarga mereka ditinggalkan dalam keadaan yang 

menyedihkan. Pada saat yang sama Pemerintah Jepang memberlakukan peraturan-

peraturan baru bagi penjualan beras secara wajib kepada pemerintah dengan harga 

yang rendah, yang sebenarnya merupakan suatu sistem penyerahan secara wajib 

guna memenuhi kebutuhan balatentara Jepang.  

Perlakuan yang tidak manusiawi dari tentara Jepang terhadap romusha 

serta ketiadaan jaminan sosial serta kesejahteraan itu menyebabkan beribu-ribu 

romusha meninggal dengan mengenaskan dan banyak yang tidak kembali ke 

desanya. Keadaan yang sangat buruk itu menghantui masyarakat desa yang harus 

juga mengirimkan penduduknya untuk berangkat menjadi romusha. Hal itu 

berkembang menjadi ketakutan kolektif masyarakat. Masyarakat desa tidak berani 



44 
 

 
 

menentang  perintah Jepang di satu sisi, tetapi di sisi lain tidak menginginkan 

berangkat sebagai tenaga paksa Jepang. Akhirnya terjadi kekerdilan mental 

sebagai akibat penetrasi  politik yang sangat keras. Tekanan-tekanan politik, 

ekonomi, sosial, dan kultural saat itu telah menciptakan kondisi masyarakat 

pedesaan yang diliputi oleh kecemasan dan ketakutan.  

Dalam kerangka perjuangan pada masa pendudukan Jepang yang 

bersituasi semacam itu, tokoh-tokoh naionalis mulai mengambil sikap dalam 

kerangka strategi perjuangannya. Hatta dan Sjahrir yang telah bersahabat lama, 

memutuskan untuk memakai strategi-strategi yang bersifat saling melengkapi 

dalam situasi baru kekuasaan Jepang (Utomo, 1995:201). Hatta akan bekerja sama 

dengan Jepang dan berusaha keras untuk mengurangi kekerasan pemerintahan 

mereka serta memanipulasi perkembangan-perkembangan untuk kepentingan 

bangsa Indonesia. Syahrir tetap menjauhkan diri dan membentuk suatu jaringan 

”bawah tanah” yang terutama didukung oleh para mantan anggota PNI baru. 

Sukarno yang telah dibebaskan oleh tentara Jepang dari Sumatera segera 

bergabung dengan Hatta, yang kemudian segera mendesak  pemerintah militer 

Jepang untuk membentuk suatu organisasi politik massa di bawah mereka 

(Utomo, 1995:201). 

Pada bulan Maret 1943 Gerakan Tiga A dihapuskan dan diganti dengan 

Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Badan itu berada dalam pengawasan ketat pihak 

Jepang. Ketuanya diangkat dari orang terkemuka Indonesia pada waktu itu, yakni 

Sukarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Dengan demikian 

Jepang telah menghubungkan dua orang tokoh nasionalis perkotaan yang 
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terkemuka dengan pemimpin dua sistem pendidikan yang penting (Ricklefs, 

1999:306). 

Dalam beberapa kesempatan tokoh-tokoh itu dapat memanfaatkan tugas-

tugas mereka ketika keliling dan berpidato di depan massa.  Namun, demikian 

gerakan itu hanya mendapat sedikit dukungan dari rakyat. Salah satu sebabnya 

adalah karena Jepang tidak bersedia memberikan kebebasan kepada kekuatan-

kekuatan rakyat yang potensial dan membatasi ruang gerak tokoh-tokoh utamanya 

(Utomo, 1995:202). Sedangkan unsur pimpinan Putera yang merupakan dua 

tokoh pendidikan. Yakni Ki Hajar Dewantara dan KH Mas Mansur berangsur-

angsur menarik diri dari organisasi bentukan Jepang itu. Ki Hajar Dewantara 

kembali ke Yogyakarta pada awal tahun 1944 untuk memusatkan perhatian pada 

pembimbingan sekolah-sekolah Taman Siswa-nya melewati masa-masa sulit, 

sedangkan KH Mas Mansur sedikit demi sedikit menarik diri dari keterlibatan 

aktif, mungkin disebabkan oleh kesehatannya yang buruk (Ricklefs, 1999:306). 

Bulan Januari 1944 Putera kemudian diganti dengan Persatuan Kebaktian 

Jawa (Jawa Hokokai). Sukarno sangat berhasil dalam memanfaatkan propaganda 

Jawa Hokokai itu untuk memperkokoh posisinya sebagai pemimpin utama 

kekuatan rakyat. (Utomo, 1995:202). Para penguasa priyayi terikat secara 

langsung kepada organisasi baru ini dengan dijadikannya mereka sebagai 

ketuanya pada setiap tingkat pemerintahan. Jawa Hokokai menjadi lebih efektif 

karena memiliki alat organisatoris yang menembus sampai ke desa-desa. Rukun 

Tetangga (dalam bahasa Jepang : Tonari Gumi) dibentuk untuk 

mengorganisasikan seluruh penduduk menjadi sel-sel yang terdiri atas sepuluh 
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sampai dua puluh keluarga untuk  mobilisasi, indoktrinasi, dan pelaporan. Para 

penguasa tingkah bawah dan kepala-kepala desa bertanggung jawab atas sel-sel 

tersebut. Pada bulan Februari 1944 kepala desa juga  mulai menjalani kursus-

kursus indoktrinasi (Ricklefs, 1999:3069). 

Sedangkan di bidang kemiliteran, pada bulan Oktober 1943 pihak Jepang 

membentuk organisasi pemuda Indonesia yang paling berarti, yaitu Pembela 

Tanah Air (Peta). Organisasi ini merupakan suatu tentara sukarela Indonesia yang 

pada akhir perang beranggotakan 37.000 orang di Jawa dan 20.000 orang di 

Sumatera (Sumatera Peta dikenal dengan nama Giyugun, prajurit-prajurit 

sukarela). Peta tidak secara resmi menjadi bagian dari balatentara Jepang 

melainkan dimaksudkan sebagai pasukan gerilya pembantu guna melawan 

serbuan pihak Sekutu. Korp perwiranya meliputi para pejabat, para guru, para 

kyai, dan orang-orang Indonesia yang sebelumnya menjadi serdadu kolonial 

Belanda. Disiplin Peta sangat ketat dan ide-ide nasionalis Indonesia dimanfaatkan 

dalam indoktrinasi (Ricklefs, 1999:308-309). 

Situasi perpolitikan internasional bergerak dengan cepat. Posisi Jepang 

semakin memburuk dan mengalami berbagai kekalahan dalam pertempuran 

melawan tentara Sekutu. 

Oleh karena itu, tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso 

Kuniaki menjanjikan kemerdekaan bagi ”Hindia Timur”. Akan tetapi tidak 

menentukan kapan tanggal kemerdekaan itu, dan jelas diharapkan bahwa bangsa 

Indonesia akan membalas janji tersebut dengan cara mendukung Jepang sebagai 

ungkapan terima kasih (Utomo, 1995:203). Pihak Jepang akhirnya harus 
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memberikan isi pada janji kemerdekaan mereka karena runtuhnya posisi militer 

mereka dalam perang melawan Sekutu, yang berlangsung secara cepat itu. Mereka 

mengakui perlunya memperoleh jasa baik dari pihak Indonesia, karena 

bagaimanapun mereka tidak mempunyai harapan lagi untuk tetap 

mempertahankan kekuasaannya. 

Pada bulan Maret 1945 pihak Jepang mengumumkan pembentukan Badan 

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang kemudian 

mengadakan pertemuan pada akhir Mei di volksraad. Badan itu mengakhiri 

tugasnya setelah berhasil menyusun rancangan Undang-undang Dasar untuk 

Indonesia merdeka yang menghendaki sebuah republik kesatuan dan kemudian 

digantikan oleh badan baru, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI). 

Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima 

yang menewaskan banyak orang dan menimbulkan berbagai kerugian. Hari 

berikutnya, tanggal 7 Agustus 1945 keanggotaan PPKI diumumkan di Jakarta. 

Lembaga itu  beranggotakan wakil-wakil rakyat dari Jawa dan daerah-daerah lain 

di luar Jawa. Pada tanggal 9 Agustus 1945 bersamaan dengan di bom atomnya 

Nagasaki, tiga orang tokoh Indonesia, yaitu Sukarno, Mohammad Hatta, dan 

Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat-Saigon untuk menemui Panglima 

Tertinggi Wilayah Selatan Jenderal Terauchi Hisaichi. Kepada mereka Terauchi 

menjanjikan kemerdekaan bagi bekas wilayah Hindia Belanda. Sukarno ditunjuk 

sebagai ketua PPKI dan Hatta sebagai wakil ketua. Pada tanggal 14 Agustus 1945 
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Sukarno, Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat tiba kembali di tanah 

air.  

Kekuasaan Jepang akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi, dan menyerah 

kepada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945.  Menghadapi kekalahan Jepang itu, 

mulanya muncul dua pendapat, yaitu antara  secepatnya memproklamasikan 

Indonesia merdeka lepas dari Jepang, dan melakukan pertemuan melalui PPKI 

lebih dulu untuk membicarakan dan membahas masalah kemerdekaan Indonesia. 

Setelah melalui proses desakan dan pertemuan antara generasi muda dan generasi 

tua yang lain, akhirnya Sukarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 

 

2.4.2 Perang Kemerdekaan 
 

Perang bersumber dari suatu titik konflik, baik konflik itu kecil maupun 

besar. Namun, terjadinya perang tetap bersumber dan berkaitan dengan kebutuhan 

serta kehendak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu (Saman, 2001:2). 

Perang bermula dari suatu konflik diri, masyarakat atau negara yang tidak terlerai. 

Kecil besarnya, serta sebentar lamanya konflik itu, selagi tidak dapat dileraikan, 

selagi itulah perang di antara pihak yang terlibat terus berlanjutan (Saman, 

2001:3) 

Erich Fromm (dalam Saman, 2001:6)  mengatakan, meletakkan perang 

sebagai alat manusia mencapai sesuatu maksud yang cukup besar, terancang dan 

melibatkan pemimpin di peringkat tinggi pada sebuah negara.  
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Manus Midlarsky (dalam Saman, 2001:8-9) mengkategorikan perang 

bentuk moderen menjadi empat, yaitu perang normatif, koersif, regional, dan 

teritorial. Perang normatif adalah  jenis yang terjadi ketika Perang Dunia Pertama 

dan Perang Dunia Kedua dulu.  Perang koersif  yaitu  mempunyai pola 

keterlibatan yang sedikit kecil karena perubahan kebijakan dasar tidak diperingkat 

antar antarabangsa tetapi pada peringkat di dalam negeri atau paling luas di 

peringkat wilayah saja. Perang regional,  atau wilayah yang bersumber karena 

sedikit perubahan kebijakan sebuah negeri atau negara. Sedangkan perang 

teritorial, ini jenis perang yang paling kecil jenisnya dan paling minimum korban 

nyawa.  

Lain halnya dengan William T. Pomeroy ( dalam Saman, 2001:10-11) 

yang mengkategorikan perang menjadi tiga, yakni perang dunia, perang sipil, dan 

perang pembebasan.  Perang dunia, melibatkan banyak kekuatan politik dan 

negara serta tujuannya ialah penaklukan ke atas sebuah negara atau pasar (lantaran 

faktor ekonomi). Unsur yang memainkan peranan utama adalah ketentaraan.  

Perang sipil hanya melibatkan suatu lingkungan geografis yang terbatas tetapi 

tidak ketinggalan penglibatan tentara (laskar) yang memerangi militer , dan 

Perang pembebasan juga disebut perang kemerdekaan – untuk membebaskan 

negara dari belenggu penjajahan. Perang jenis ini  merupakan kebangkitan bangsa 

yang sudah sejak sekian lama terjajah dan tertindas secara fisik serta 

kemanusiaan, ingin bebas lantas terbit hasrat ingin berdiri sama tinggi dengan 

bangsa lain yang telah berjaya memperoleh kebebasan dan kemerdekaan mereka.  

Contoh paling tepat dari perang pembebasan atau sering disebut perang 
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kemerdekaan ini adalah kebangkitan seluruh bangsa Indonesia pada peristiwa 

Revolusi 45 menentang tentara Belanda.  

Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani Dwi 

Tunggal bangsa Indonesia, Sukarno-Hatta, itu dibacakan oleh Sukarno pada 

tanggal 17 Agustus 1945 di rumah jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.  Tepat 

pukul 10.00 upacara dimulai Latief Hendraningrat  memasang bendera pusaka dan 

menaikkannya ke tiang bambu yang dibantu pemuda Suhud. Setelah itu Sukarno 

membacakan teks proklamasi yang diakhirnya dengan menyanyikan lagu 

Indonesia Raya (Pranoto, 2001:81).  

Pemerintahan yang baru terbentuk itu segera berbenah. Tanggal 18 

Agustus 1945 dilangsungkan rapat PPKI dengan acara pengesahan Undang-

undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI. Sehari 

kemudian, di depan rapat PPKI hari kedua diagendakan untuk  membahas 

pembagian  wilayah negara, pembentukan kepolisian, pembentukan tentara 

kebangsaan, dan perekonomian. Sedangkan rapat PPKI pada 22 Agustus 1945 

memutuskan pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan 

Keamanan Rakyat. Setelah PPKI sidang selama lima hari dan tugasnya dianggap 

selesai maka PPKI dibubarkan (Pranoto, 2001:87-93).  

Ketika akan melucuti tentara Jepang di Indonesia, tentara Sekutu 

diboncengi oleh tentara Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. 

Terjadilah berbagai pertempuran antara pejuang RI dengan tentara Belanda. Agar 

pertempuran tidak terus berlanjut, diadakan perundingan antara Belanda dan 

Indonesia. Delegasi Republik Indonesia diketuai oleh: Sutan Syahrir, delegasi 



51 
 

 
 

Belanda diketuai oleh: Prof. Schermerhorn, dan Lord Killern dari Inggris sebagai 

penengah (Zailani : http://www.hupelita.com/baca.php?id=13478). Dari perun-

dingan tersebut, membuahkan gencatan senjata sebagai berikut: 1) Gencatan 

senjata adalah atas dasar kedudukan militer Sekutu dan Indonesia dan 2) Untuk itu 

dibentuk Komisi Bersama Gencatan Senjata sebagai pelaksanaannya. Setelah 

perundingan mengenai gencatan senjata tercapai antara Sekutu dan Republik, 

maka pada tanggal 24 Oktober 1946, pihak Inggris mengosongkan: Bogor, 

Palembang, Medan dan Padang dengan ditarik kekuatan tentaranya, sehingga pada 

akhir November 1946 Inggris telah meninggalkan Indonesia. Setelah Inggris 

meninggalkan Indonesia, Belanda melakukan aksi dan berusaha dengan berbagai 

cara untuk menguasai kembali Indonesia yang telah diproklamasikan.  

Tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum agar RI menarik 

mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi. Tentu pimpinan RI 

menolak permintaan Belanda ini.  Karena penolakan para pemimpin Republik 

Indonesia itu, Belanda melakukan agresi militernya yang pertama. Tujuan utama 

agresi militer Belanda itu adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya 

dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai 

kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai 

Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan 

Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H.J. van Mook menyampaikan pidato radio di 

mana dia menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan 

Linggajati (http://www.shvoong.com/social-sciences/). 
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Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah 

Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, 

perkebunan, dan pertambangan. Republik Indonesia secara resmi mengadukan 

Agresi Militer Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah 

melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggajati. Belanda 

ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk 

Inggris, yang kini tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas 

permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1946 masalah agresi militer yang 

dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang 

kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya 

menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan (http://www. shvoong.com/social-

sciences) 

Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 

Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan 

Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada 17 Agustus 1947, Pemerintah 

Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan 

Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan 

Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara 

Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good 

Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal 

sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu 

Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan 

Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. 
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Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. 

Frank Graham (http://www.shvoong.com/social-sciences). 

 Perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dikenal sebagai perjanjian 

Renville dan Roem-van Roijen itu pun kelak dikhianati kembali oleh Belanda. 

Sebagaimana pernah dilakukan oleh Belanda atas Indonesia, Agresi 

Militer II pun dijalankan oleh negara pimpinan Ratu Yuliana itu. Agresi Militer 

Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap 

Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu.  Seiring dengan penyerangan terhadap 

bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato 

di radio dan menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan 

Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, 

termasuk serangan terhadap Ibukota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal 

sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan 

menamakan agresi militer ini sebagai "Aksi Polisional". 

Penyerangan terhadap Ibukota Republik, diawali dengan pemboman atas 

lapangan terbang Maguwo, di pagi hari. Pukul 05.45 lapangan terbang Maguwo 

dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat 

Kittyhawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri atas 150 orang pasukan 

pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu 

beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang dalam 

keadaan rusak. Pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan satu kompi TNI 

bersenjata lengkap. Pukul 06.45, 15 pesawat Dakota menerjunkan pasukan KST 

Belanda di atas Maguwo. Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung 
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sekitar 25 menit. Pukul 7.10 bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan 

Kapten Eekhout. Di pihak Republik tercatat 128 tentara tewas, sedangkan di pihak 

penyerang, tak satu pun jatuh korban. 

Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu 

basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil 

Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin 

Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Isi 

kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi adalah, bahwa ia diangkat 

sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintahan Pusat. 

Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat 

Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin 

tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta 

Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L.N. Palar dan 

Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi.  

Pergolakan politik dan kontak senjata antara Indonesia dan Belanda terus 

berlangsung. Berhubung persatuan dan kesatuan serta semangat nasionalisme  

yang tinggi akhirnya usaha Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia 

dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman 

keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan 

pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi lewat Konferensi 

Meja Bundar (http://www.swaramuslim.com/galery/sejarah/index.php?page= 

sidang _KMB, diakses 19 Mei 2008). 

Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah : 
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1. Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik 
Indonesia Serikat, kecuali Papua Barat. Indonesia ingin agar semua bekas 
daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda 
ingin menjadikan Papua Barat negara terpisah karena perbedaan etnis. 
Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 
menyebutkan bahwa Papua Barat bukan bagian dari serahterima, dan 
bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. 

2. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch 
Belanda sebagai kepala negara.  

3. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.  

Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. 

Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri 

membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk 

seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki 

persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. 

 

2.4.3 Masa Orde Baru Berkuasa 
 

Orde Baru setelah kelahirannya mendapat tugas sangat berat guna 

memperbaiki perikehidupan rakyat, mengisi pembangunan nasional yang sudah 

lama didambakan oleh rakyat. Selama 23 tahun memang bangsa kita belum 

sempat melakukan pembangunan dapatlah kita maklumi. Sebab waktu itu bangsa 

Indonesia mempunyaii tugas yang mutlak dan utama ialah mengusir penjajahan 

dari bumi Indonesia. Setelah berhasil mengusir penjajah dari bumi pertiwi dan 

berhasil menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pasca 

pemerontakan PKI 1965, pemerintah dan segenap rakyat bertekad untuk 

melaksanakan pembangunan. 

Tanggal 21 s.d. 27 Maret 1968 telah dilangsungkan Sidang Umum ke V 

MPRS. Sidang umum ini berlangsung dalam suhu politik yang memuncak dan 
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dalam suasana penuh kecurigaan dan ketegangan. Akhirnya sidang yang cukup 

menegangkan itu pada tanggal 26 Maret 1968 berhasil mengambil sumpah 

Soeharto, Pengemban Supersemar, menjadi Presiden Republik Indonesia kedua 

(Sudirjo, 1979:78). 

Pada tanggal 6 Juni 1968 Presiden Soeharto mengumumkan pembentukan 

dan susunan Kabinet Pembangunn. Bersamaan dengan Kabinet  Pembangunan, 

dibubarkan pula Kabinet Ampera yang sudah bekerja sejak bulan Juli 1966 

(Kartasasmita, 1981:178).  

Tugas pokok Kabinet Pembangunan seperti yang ditetapkan dalam 

ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 adalah melanjutkan tugas-tugas Kabinet 

Ampera, yaitu 

1. menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak 

berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan 

Pemilihan Umum; 

2. menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun; 

3. melaksanakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 

1971; 

4. mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengkikis 

habis sisa-sisa G-30-S/PKI dan setiap rongrongan, penyelewengan, serta 

pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dab 

5. melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur 

negara baik di tingkat pusat atau daerah (Sudirjo, 1979:178). 
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Di bawah pemerintahan Orde Baru peran pemerintah telah dirumuskan 

kembali untuk mengarahkan pembangunan ekonomi, menciptakan atmosfer bagi 

pembangunan dan memobilisasi potensi-potensi dan kreativitas yang melekat 

dalam masyarakat sambil memberi perhatian pada undang-undang ekonomi dan 

kekuatan-kekuatan pasar (Tjondronegoro, 1997:187). Beberapa waktu sebelum 

Orde Baru memegang tampuk pimpinan, yakni tahun 1960-an, pendapatan per 

kapita penduduk Indonesia termasuk paling rendah di dunia. Namun, tahun 1966 

GNP sejumlah US$50 per kapita; artinya, jumlah tersebut hanya separuh dari 

GNP di negara-negara seperti India, Nigeria, dan Bangladesh. Namun demikian, 

menurut data Bank Dunia tahun 1990 mulai tahun 1980-an, GNP Indonesia 

meningkat menjadi  US$500 per kapita. Itu berarti  30% lebih tinggi daripada 

GNP di India, 49 % lebih tinggi daripada GNP di Nigeria, dan 150% lebih tinggi 

daripada GNP di Bangladesh (Husken, 1997:3) 

Di bawah struktur kekuasaan politik baru; Indonesia melihat permulaan 

program ekonomi baru pada tahun 1967; memperjelas defisit keuangan dan 

membuat kebijakan uang ketat, ekonomi Orde Baru secara bertahap menghasilkan 

stabilisasi dan menciptakan dasar finansial untuk rekonstruksi ekonomi. Dibantu 

oleh para ahli finansial luar negeri, sekelompok kecil ekonom  terkemuka 

Indonesia menyusun suatu rencana kebijakan yang dimaksudkan pertama-tama 

untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia dan kemudian secara bertahap 

memperkembangkannya. Pelaksanaan dimulai tahun 1969 dengan Repelita 

Pertama (Husken, 1997:6). 
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Repelita sebagai tahapan program pembangunan Indonesia ke depan berisi 

strategi dan kiat-kiat pemerintahan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945. Titik berat pemerintah saat itu adalah bidang ekonomi. Salah satu 

faktor untuk kebangkitan ekonomi Indonesia adalah pemanfaatan kekayaan 

sumber daya alam Indonesia, khususnya minyak dan gas bumi. Pendapatan dari 

sumber daya energi ini semakin meningkat sejak akhir tahun 1960-an dan 

memberi sumbangan yang penting untuk pertumbuhan ekonomi pada umumnya. 

Akibat boom minyak ini memberi dana untuk investasi yang diperlukan demi 

keberhasilan program-program modernisasi  pertanian, pembangunan 

infrastruktur, dan pembangunan industri. Semua sektor ini sangat mendapat 

keuntungan dari pendapatan minyak yang meningkat dan kurs yang tinggi selama 

tahun 1970-an (Husken, 1997:6). 

 Indonesia  sesungguhnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang 

melimpah baik sumber energi berupa minyak dan gas maupun sumber-sumber 

pangan (Gunawan : http://www.kompas.com). Ekonomi Negara kita yang kaya 

akan minyak telah menjadi importir neto minyak untuk kebutuhan bangsa kita. 

Namun, sayang sekali, tidak semua ladang minyak dikuasai oleh pemerintah 

Indonesia demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terbukti  90% dari minyak kita 

dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan minyak asing. Pembagian hasil minyak 

yang prinsipnya 85% untuk Indonesia dan 15% untuk kontraktor asing 

kenyataannya sampai sekarang 60% untuk bangsa Indonesia dan 40% untuk 

perusahaan asing. Minyak milik rakyat Indonesia harus dijual kepada rakyat yang 
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memilikinya dengan harga yang ditentukan oleh New York Mercantile Exchange; 

tidak oleh para pemimpin bangsa sesuai dengan kepatuhan dan daya beli rakyat, 

seperti yang direncanakan sejak semula oleh para pendiri bangsa kita sampai 

waktu yang lama setelah kita merdeka (Gie : http://www.blogger.com/feeds). 

Karena peran minyak yang sangat strategis bagi perekonomian ini 

membutuhkan penanganan yang serius dan profesional.  Tahun 1969 dilakukanlah 

perundingan dengan Caltex untuk mendirikan sebuah kilang baru berdasarkan 

kerja patungan. Usaha tersebut tidak berhasil. Pertamina lalu membuat rencana 

sendiri dengan Fas East Oil Company, bekerja sama dengan beberapa pengusaha 

Jepang. Kilang itu kemudian di bangun di Dumai, Riau, dengan kapasitas 100 

barel per hari. Tidak lama setelah itu sebuah kilang baru di bangun lagi di sungai 

Pakning Sumatera, selesai dikerjakan pada akhir tahun 1969 dengan produksi 

tahap pertama 20.000 barel per hari dengan program peningkatan 50.000 barel per 

hari (http://inspirasiaa.blogspot.com/2007/11/seabad-migas-indonesia, hal 21, 

diakses 19 Mei 2008). 

 Karena merupakan sumber pendapatan yang besar dan sangat strategis, 

maka tidak mengherankan jika banyak pihak, terutama para pelaku pasar dan 

pejabat yang berkaitan dengan perminyakan, ingin menangguk keuntungan. Cara-

cara tidak terpuji semacam KKN, korupsi, konspirasi, dan pemalsuan data pun 

terjadi. 

Pemalsuan data yang dilakukann oleh Ibnu Sutowo, pendiri dan direktur 

utama Pertamina mengakibatkan negara menderita kerugian sekitar Rp 90,48 

miliar. Jumlah yang fantastis dibandingkan dengan kurs rupiah saat itu yang 
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hanya Rp 400 per dolar. Harian yang akhirnya dibreidel pemerintah ini juga 

menulis akibat jual beli minyak lewat jalur kongkalikong Ibnu dan pihak Jepang, 

negara dirugikan sampai US$1.554.590,28. Pada tahun 1975, Ibnu Sutowo 

mewariskan utang US$10,5 miliar. Utang ini nyaris membangkrutkan Indonesia. 

Penerimaan negara dari minyak saat itu hanya US$6 miliar. Ibnu memang mundur 

dari posisi dirut (1976), tetapi uang dan dugaan korupsi itu tidak pernah sampai ke 

pengadilan. Jauh sesudah itu baru terbongkar kasus simpanan US$80 juta di 

berbagai bank milik almarhum H. Thaher, salah satu direktur pada zaman Ibnu. 

Melalui pengadilan yang berbelit-belit, Pertamina akhirnya memenangkan perkara 

tersebut (Afifi : http://www.blogger.com, diakses 20 Mei 2008). 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan historisme 

baru, yaitu pendekatan yang menganalisis karya sastra dengan menggunakan 

keterkaitan-keterkaitan teks nonsastra, dalam hal ini teks sejarah, yang 

berhubungan dengan karya sastra itu. Selanjutnya peristiwa sejarah yang dibagi 

dalam tiga kurun waktu yakni kurun waktu 1934-1944, 1945-1950, dan 1968-

1978 dalam novel tersebut dideskripsikan dengan dibantu oleh teori-teori 

nasionalisme, masa penjajahan Belanda dan Jepang, Perang Kemerdekaan, dan 

masa Orde Baru serta dihubungkan dengan peristiwa sekitar tiga kurun waktu 

tersebut. Deskripsi ini dilengkapi dengan data-data sejarah yang diperoleh dari 

kepustakaan. 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian sastra ini adalah novel Burung-Burung Manyar 

karya Y.B. Mangunwijaya. Novel ini dipilih karena melukiskan rangkaian sejarah 

perjuangan bangsa Indonesia dalam tiga periode yang merupakan masa-masa yang 

sangat menentukan bagi Indonesia dalam membangun kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sejarah yang heroik dan membumikan nasionalisme, walaupun sudut 

pandang nasionalisme  Mangunwijaya mendulang kontroversi, layak dijadikan 

sebagai bahan perenungan bagi setiap warga negara untuk bertanya pada dirinya, 
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sudah seberapa banyak yang telah diperbuat untuk bangsa dan negara. Topik 

mengenai sejarah dan sindiran yang halus terhadap para pelaku sejarah dan 

kadang cukup vulgar ini membuat novel ini menarik untuk dikajidalami dalam 

perspektif studi sastra. 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Burung-Burung Manyar 

karya Y.B. Mangunwijaya yang diterbitkan oleh penerbit Djambatan, cetakan 

kelima belas, Januari 2007.  Sedangkan data dalam penelitian ini adalah 

penggalan-penggalan novel  Burung-Burung Manyar yang mengandung 

nasionalisme dan sejarah Indonesia kurun waktu tahun 1934-1978. Selain itu 

sumber data lainnya adalah buku-buku yang relevan dengan topik, buku-buku 

sejarah, webside internet, koran-koran elektronik, serta tulisan-tulisan lain yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam suatu penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, agar metode 

dapat bermanfaat haruslah digunakan dalam pelaksanaan yang konkret. Untuk 

itu, metode sebagai cara kerja haruslah dijabarkan sesuai dengan alat dan sifat 

alat yang dipakai. Jabaran metode yang sesuai dengan alat beserta sifat alat 

yang dimaksud disebut ”teknik” (Sudaryanto, 1992:26). 

Teknik pembacaan terhadap novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. 

Mangunwijaya dilakukan dengan memanfaatkan semiotika. Semiotika 
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merupakan bidang studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja 

(dikatakan juga semiologi). Dalam memahami studi tentang makna setidaknya 

terdapat tiga unsur utama yakni; (1) tanda, (2) acuan tanda, dan (3) pengguna 

tanda. Tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik, bisa dipersepsi indra kita, 

tanda mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri, dan bergantung pada 

pengenalan oleh penggunanya sehingga disebut tanda. Misalnya; 

mangacungkan jempol kepada kawan kita yang berprestasi. Dalam hal ini, 

tanda mengacu sebagai pujian dari saya dan ini diakui seperti itu baik oleh 

saya maupun teman saya yang berprestasi. Makna disampaikan dari saya 

kepada teman yang berprestasi maka komunikasi pun berlangsung. 

Pembacaan secara semiotika ini melalui dua tahap, yaitu pembacaan 

heuristik dan hermeneutik. 

 

       3.4.1    Teknik baca heuristik 

Sastra adalah lembaga masyarakat yang bermedium bahasa, dan 

bahasa adalah ciptaan masyarakat. Sebagai karya kreatif karya sastra 

diciptakan oleh pengarang, yang notabene anggota masyarakat, yang 

dilingkupi oleh suatu budaya tertentu. Dengan demikian kosa kata yang 

dipergunakan dalam karya kreatifnya itu juga memiliki kekhasan dan ciri 

khusus yang tidak jarang membutuhkan keahlian khusus untuk 

mengungkap makna sesungguhnya yang disampaikan oleh pengarang 

melalui karya yang diciptakan. Oleh karena itu,  untuk mengungkap 
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konvensi bahasa digunakan pembacaan heuristik, yaitu membaca sesuai 

dengan kode bahasa yang ada. 

Pembacaan heuristik adalah pembacaan berdasarkan struktur 

bahasanya atau secara semiotik adalah berdasarkan konvensi sistem 

semiotik tingkat pertama. Pembacaan heuristik cerkan (cerita rekaan) 

adalah pembacaan ”tata bahasa” ceritanya, yaitu pembacaan dari awal 

sampai akhir cerita secara berurutan. Untuk mempermudah pembacaan ini 

dapat berupa pembuatan sinopsis cerita. Cerita yang beralur sorot balik 

(dapat) dibaca secara alur lurus. Pembacaan heuristik itu adalah 

penerangan kepada bagian-bagian cerita secara berurutan. Begitu juga, 

analisis bentuk formalnya merupakan pembacaan heuristik (Pradopo, 

2005:135; baca pula Jabrohim, 2001 : 96). 

Kerja heuristik merupakan pembacaan karya sastra pada sistem 

semiotik tingkat pertama. Ia berupa pemahaman makna sebagaimana yang 

dikonvensikan oleh bahasa (yang bersangkutan). Jadi, bekal yang 

dibutuhkan adalah bekal tentang pengetahuan sistem bahasa itu, 

kompetensi terhadap kode bahasa. Kerja heuristik menghasilkan 

pemahaman makna secara harfiah, makna tersurat, actual meaning. 

Namun, dalam  banyak kasus karya sastra, makna yang sebenarnya ingin 

disampaikan oleh pengarang justru diungkapkan hanya secara tersirat, dan 

inilah yang disebut sebagai makna intensional, intenstional meaning.  

Untuk itu, kerja penafsiran karya sastra haruslah sampai pada kerja 

hermeneutik, yaitu berupa pemahaman karya sastra pada tataran semiotik 
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tingkat kedua. Artinya, berdasarkan makna dari hasil kerja heuristik di 

atas, dicobatafsirkan makna tersiratnya, signifikansinya. Jika pada tataran 

kerja heuristik dibutuhkan pengetahuan tentang kode bahasa, pada tataran 

kerja hermeneutik dibutuhkan pengetahuan tentang kode-kode yang lain, 

khususnya kode sastra dan kode budaya (Nurgiyantoro, 2005:33). Jadi, 

jelaslah bahwa membaca hermeneutik jauh  lebih sulit daripada 

pembacaan heuristik.  

 

       3.4.2   Teknik baca hermeneutik 

Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan karya sastra 

berdasarkan sistem semiotik tingkat kedua atau berdasarkan konvensi 

sastranya. Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan ulang (retroaktif) 

sesudah pembacaan heuristik dengan memberi konvensi sastranya 

(Pradopo, 2005:135). Pembacaan heuristik harus diulang kembali dengan 

bacaan  retroaktif  dan ditafsirkan secara hermeneutik berdasarkan 

konvensi sastra, yaitu sistem semiotik tingkat kedua. Konvensi sastra yang 

memberikan makna itu di antaranya konvensi ketaklangsungan ucapan 

(ekspresi) (Ibid, 2005:137). 

Hermeneutik, menurut Teeuw (1984:123), adalah ilmu atau teknik 

memahami karya sastra dan ungkapan bahasa dalam arti yang lebih luas 

menurut maksudnya. Penafsiran karya sastra secara lebih baik, di samping 

memerlukan pengetahuan (dan atau kompetensi) kode bahasa dan kode 

sastra, juga memerlukan kode budaya (lengkapnya sosial budaya). 

Pengetahuan kode budaya akan memperluas wawasan dan ketepatan 
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penafsiran, mengingat karya sastra yang dihasilkan dalam suatu 

masyarakat akan mencerminkan kondisi (baca:sistem) sosial-budaya 

masyarakat tersebut. 

Jika Teeuw memandang heuristik sebagai ilmu untuk menemukan 

makna yang lebih luas, Endraswara lebih menekankan pada proses 

penemuan nilai-nilai itu. Menurut Endraswara (2003:42) hermeneutik 

berusaha memahami makna sastra yang ada di balik struktur. Pemahaman 

makna, tak hanya pada simbol, melainkan memandang sastra sebagai teks. 

Di dalam teks ada konteks yang bersifat polisemi. Maka peneliti harus 

menukik ke arah teks dan konteks sehingga ditemukan makna utuh.  

Penafsiran makna yang terdapat dalam teks tersebut didasarkan 

atas logika linguistik. Dalam kaitan ini Endraswara  menulis  logika 

linguistik akan membuat penjelasan teks sastra dan pemahaman makna 

dengan menggunakan “makna kata” dan selanjutnya “makna bahasa”. 

Makna kata lebih berhubungan dengan  dengan konsep-konsep semantik 

teks sastra dan makna bahasa lebih bersifat kultural. Makna kata akan 

membantu pemahaman makna bahasa. Oleh karena itu,  dari kata-kata itu 

akan tercermin makna kultural teks sastra (Ibid : 42). 

Sedangkan mengenai cara kerja hermeneutik dalam menafsirkan 

karya sastra, Teeuw (1984:123) menyarankan penafsiran makna dilakukan 

dengan pemahaman keseluruhan berdasarkan unsur-unsurnya, dan 

sebaliknya, pemahaman unsur-unsur berdasarkan keseluruhannya. Di 

sinilah kemudian, antara lain muncul istilah lingkaran hermeneutik. 
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Pemahaman karya sastra dengan teknik tersebut dapat dilakukan secara 

bertangga, dimulai dengan pemahaman secara keseluruhan walau hal itu 

hanya bersifat sementara. Kemudian, berdasarkan pemahaman yang 

diperoleh itu dilakukan kerja analisis dan pemahaman unsur-unsur 

intrinsiknya, jadi bagian per bagian. Pada giliran selanjutnya, hasil 

pemahaman unsur-unsur intrinsik tersebut dipergunakan, dan lebih 

menyanggupkan kita, untuk memahami keseluruhan karya yang 

bersangkutan secara lebih baik, luas, dan kritis. Demikian seterusnya 

dengan pembacaan berulang-ulang sampai akhirnya kita dapat 

menafsirkan pertautan makna keseluruhan dan bagian-bagiannya dan 

makna intensionalnya secara optimal. 

Upaya pemahaman hermeneutik memang memerlukan pembacaan 

secara kritis, mendalam, dan apabila perlu dilakukan berulang-ulang. 

Endraswara (2003:45-46) menyarankan kepada peneliti sastra yang 

menerapkan teknik hermeneutik untuk melakukan “dekontekstualisasi” 

(pembebasan teks) dan “rekontekstualisasi”.  “Dekontekstualisasi” adalah 

langkah menjaga otonomi teks ketika peneliti melakukan pemaknaan. 

Sedangkan  “rekontekstualisasi” adalah  langkah yang kembali ke konteks, 

untuk melihat latar belakang terjadi teks dan sebagainya. 

Hermeneutik telah menawarkan dua metode ”tafsir sastra”, yakni  

metode dialektik, membicarakan masa lalu dengan masa kini dan metode 

yang memperhatikan persoalan antara bagian dengan keseluruhan. Kedua 

metode itu mengharuskan peneliti untuk melakukan tafsir berdasarkan 
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kesadarannya sendiri atas konteks historis-kultural. Dengan demikian 

hermeneutik memiliki sumbangan penting yakni : 1) hermeneutik 

menginkorporasikan suatu pengertian eksplisit mengenai “totalitas 

kultural”,  misalnya dengan melihat sifat historis suatu kebenaran; 2) sifat 

sastra dalam kehidupan sosial sudah terdefinisikan karena analisisnya 

dimulai dari hubungan antara ilmu pengetahuan kultural dengan 

keseluruhan pengalaman kehidupan dalam suatu pengujian terhadap 

hubungan yang spesifik antara sastra dan pengalaman estetik dengan 

eksistensi sosial manusia; dan 3) hermeneutik membuka kemungkinan 

pemahaman trans-historis dengan konsep fungsi antara masa lalu dengan 

masa kininya (Endraswara, 2003 : 42). 

Dalam penerapannya hubungan antara heuristik dan  hermeneutik 

dapat dipandang sebagai hubungan yang bersifat gradasi, sebab kegiatan 

pembacaan dan atau kerja hermeneutik haruslah didahului oleh pembacaan 

heuristik. Kerja hermeneutik, yang oleh Riffaterre disebut sebagai 

pembacaan retroaktif,  memerlukan pembacaan berkali-kali dan kritis 

(Nurgiyantoro, 2005:32-33).  

Adapun konvensi sastra  yang memberikan makna dalam 

pembacaan hermeneutik di antaranya adalah  konvensi ketaklangsungan 

ucapan (ekspresi). Ketaklangsungan ekspresi disebabkan oleh (1) 

penggantian arti ( displacing of meaning), (2) pemencongan atau 

penyimpangan arti (distorting of meaning), dan (3) penciptaan arti 

(creating of meaning) (Jabrohim, 2001:97). 
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 Secara garis besar pembacaan semiotik yang melalui dua teknik 

pembacaan itu dilakukan untuk mencari tanda-tanda kesejarahan yang 

kemudian disesuaikan dengan teks-teks nonsastra melalui intertekstualitas. 

 

3.5 Langkah Kerja Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, langkah-langkah yang ditempuh adalah 

sebagai berikut: 

1. Membaca dengan saksama novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. 

Mangunwijaya secara semiotika dengan memanfaatkan dua teknik pembacaan 

yakni teknik pembacaan heuristik dan hermeneutik. 

2. Menyajikan latar belakang yang mendasari penelitian terhadap nasionalisme 

dan Sejarah Indonesia yang terdapat dalam novel Burung-Burung Manyar. 

3. Merumuskan permasalahan dalam teks novel Burung-Burung Manyar karya 

Y.B. Mangunwijaya. 

4. Menentukan tujuan penelitian. 

5. Mencari fakta-fakta sejarah pada tahun 1934 – 1978 yang terdapat dalam 

novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. 

6. Mengumpulkan catatan-catatan sejarah yang terjadi sekitar tahun 1934 sampai 

1978 dalam teks nonsastra baik berupa buku, majalah, koran elektronik, 

maupun sumber lain di internet. 

7. Membandingkan dan menyesuaikan fakta sejarah dalam novel Burung-Burung 

Manyar karya Y.B. Mangunwijaya dengan buku-buku sejarah. 
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8. Menemukan beberapa fakta sejarah yang terdapat dalam novel Burung-

Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya yang tidak terdapat dalam buku-

buku sejarah yang telah beredar di masyarakat. 

9. Menyimpulkan dan merekomendasikan saran dan analisis yang telah 

dipaparkan. 



71 
 

BAB  IV 

REFLEKSI SEJARAH INDONESIA DALAM  NOVEL BURUNG-BURUNG 

MANYAR  KARYA Y.B. MANGUNWIJAYA 

 

Dalam bab ini penulis membahas kaitan antara sastra dan realitas sosial. 

Seperti yang telah disebutkan pada bab pendahuluan bahwa karya sastra 

mencerminkan kenyataan sosial. Demikian halnya dengan novel Burung-burung 

Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. Dalam konteks ini, di satu sisi penulis 

membuktikan adanya kesejajaran antara nasionalisme dan sejarah perjuangan 

bangsa Indonesia dalam kurun waktu tahun 1934 – 1978 yang terbagi dalam 

peristiwa-peristiwa selama penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, perang 

kemerdekaan, dan masa Orde Baru dalam novel Burung-burung Manyar  dengan 

nasionalisme dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam kurun waktu  

tersebut, di sisi lain Y.B. Mangunwijaya menyajikan beberapa fakta yang berbeda.  

Dengan demikian, sebagai sebuah karya kreatif kesejajaran tersebut bukan 

sebagai menjiplak realitas sejarah, sedangkan perbedaan yang diusung oleh 

pengarang juga bukan dimaksudkan sebagai pemutarbalikan sejarah perjuangan 

bangsa yang telah tertulis dalam buku-buku sejarah yang telah banyak beredar dan 

terlanjur telah dipedomani oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Hal ini 

terjadi, atas pemahaman pengarang terhadap sejarah yang terjadi, di mana 

pengarang pernah ikut menjadi pelaku sejarah atau bagian dari sejarah dengan 

menjadi tentara pelajar pada waktu Perang Kemerdekaan berkecamuk.  

Karya sastra memilih bahan yang terdapat dalam masyarakat (termasuk 

realitas sejarah), mengolahnya dengan dipadu oleh imajinasi pengarang, sehingga 
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realitas dalam novel Burung-burung Manyar dengan realitas dalam sejarah 

masyarakat Indonesia tidak sama persis. 

Kesejajaran antara novel Burung-burung Manyar dengan kenyataan 

sejarah masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sampai dengan tahun 1978 di 

satu pihak dan di pihak lain perbedaan penafsiran pengarang dengan sejarawan 

ditekankan pada masalah nasionalisme dan kronologi sejarah perjuangan bangsa 

Indonesia berawal dari penjajahan Belanda, pendudukan bala tentara Jepang, 

Perang Kemerdekaan, dan masa Orde Baru. Perbedaan penafsiran dan pandangan 

yang terjadi antara pengarang dan sejarawan ini tidak terlalu jauh., tetapi hanya 

pada beberapa bagian. Sedangkan kesejajaran atau persamaan tersebut 

menyangkut periode sejarah, kondisi sosial dan politik yang mengakibatkan 

timbulnya nasionalisme. Kurun waktu sejarah yang relevan dengan permasalahan 

ini adalah pada masa kejayaan Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), 

pendudukan bala tentara Jepang, revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia tahun 1945 – 1950, dan periode tahun 1968 – 1978 ketika Orde Baru 

berkuasa. 

Adapun perbedaan yang dikemukakan oleh pengarang terkemuka dari 

Yogyakarta tersebut mengenai sudut pandang atas nasionalisme dan pelurusan 

atau penambahan atas fakta-fakta sejarah yang telah ada. 

Sebuah karya sastra, termasuk novel, pada hakikatnya mungkin 

merupakan suatu reaksi terhadap suatu keadaan. Kemungkinan tersebut cenderung 

dominan dalam hasil sastra, meskipun hal itu tidak berarti bahwa hasil sastra itu 

buruk mengingat sifatnya yang hanya bereaksi saja. Persoalannya ialah bagaimana 
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reaksi itu dinyatakan, lebih merupakan reaksi spontan, atau reaksi yang telah 

direnungkan terlebih dahulu. Reaksi spontan barangkali dilakukan bersamaan 

dengan terjadinya suatu peristiwa, atau juga mungkin dilakukan dengan cara 

menunjuk langsung kepada peristiwa itu, dengan mengkonkritkannya dalam karya 

sastra. 

Sebaliknya, jika reaksi itu telah direnungkan terlebih dahulu, mungkin saja 

ia telah dibawa ke tahap pemikiran yang lebih abstrak. Protes yang ada dalam 

reaksi yang telah direnungkan lebih dahulu itu bukan lagi protes jasmaniah yang 

langsung berhubungan dengan keadaan nyata, tetapi protes itu mungkin berupa 

filsafat, protes terhadap suatu hakikat, bukan terhadap suatu kenyataan. 

Y.B. Mangunwijaya sebagai sastrawan besar sekaligus pelaku sejarah, 

telah berhasil mencermati, merenungkan, dan mengkritisi kehidupan di masa 

penjajahan Belanda, Jepang, Perang Kemerdekaan sampai dengan kehidupan 

masa Orde Baru. Pengkritisan yang telah didasari oleh filsafat, pemahaman 

terhadap suatu hakikat itu telah melahirkan karya yang pernah memperoleh 

Hadiah Sastra Asean (1983), dan diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, Belanda, 

dan Inggris (Mahayana, 2007:337). 

Untuk penelaahan yang kritis dan mendalam terhadap Burung-burung 

Manyar  serta mendapatkan data berupa kesejajaran dengan sejarah Indonesia dan 

pelurusan, serta pengktisisan sejarah perlu dilakukan pembacaan yang cermat. 

Garis besar isi sebagai hasil pembacaan dari awal sampai akhir secara berurutan 

diawali dengan pembacaan sinopsis novel Burung-burung Manyar, yang terdapat 

pada bagian lampiran dalam tesis ini. 
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4.1  Nasionalisme Novel Burung-burung Manyar 

Nasionalisme adalah suatu ideologi yang memandang seluruh rakyat yang 

menginginkan membangun masa depannya bersama sebagai suatu nasion. 

Tentang -nasion- atau bangsa, Ir Soekarno sebagai tokoh pergerakan nasional 

Indonesia amat gemar mengutip penjelasan Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernes 

Renan menerangkan bahwa nasion adalah mereka yang memiliki hasrat kuat 

untuk hidup bersama (Manus, 1998:147). Sedangkan, Otto Bauer menambahkan 

satu faktor lagi untuk terbentuknya bangsa, yaitu adanya persamaan watak yang 

terbentuk dari persamaan nasib. Ciri khas suatu nasion atau tanah air adalah 

adanya persamaan status dari seluruh rakyat, walaupun beraneka ragam latar 

belakang agama, ras, etnik, atau golongan (Manus, 1998:148). 

Nasionalisme sebagai fenomena historis timbul sebagai jawaban terhadap 

kondisi-kondisi historis, politik, ekonomi, dan sosial tertentu (Kartodirjo, 

1999:243). Jika kita cermati dari sudut situasi dan kondisi sejarah Indonesia, 

nasionalisme merupakan hasil yang paling penting sebagai akibat pengaruh 

kekuasaan Barat di negeri-negeri jajahannya. Nasionalisme sebagai suatu gejala 

historis telah berkembang sebagai jawaban terhadap kondisi politik ekonomi, dan 

sosial khususnya, yang ditimbulkan oleh situasi kolonial.  

Menanggapi nasionalisme yang didengung-dengungkan pemerintah 

sebagai gerakan yang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi, Y.B. Mangunwijaya justru berpendapat lain. Dia melihat 

para pejabat, mulai dari raja, bupati, bahkan lurah tidak jarang yang justru 
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memperbudak rakyat sendiri dan akal licik penjajah di antarannya menguras 

kekayaan alam Indonesia melalui pejabat yang dijadikan bawahannya. 

”Tetapi saya pikir, kalau itu betul, mengapa kaum Gupermen itu 
kong-kalikong dengan raja-raja dan bupati-bupati mereka? Apakah dia 
bohong dan hanya membual saja, aku tidak tahu. Kukira di mana-mana 
sama. Maka kupikir, tanah air adalah di mana tidak ada kekejaman antara 
orang dengan orang. Kalau adat atau kebiasaan suatu nasion kejam, kukira 
lebih baik jangan punya tanah air saja. Aku sudah tidak sabar menunggu 
hari kami berangkat ke Australia, Kapiten.’ (BBM, 2007:160) 

 
 Dia justru berpandangan nasionalisme tidak hanya digembar-gemborkan di 

atas mimbar lewat pidato yang memukau pendengar, tetapi lebih mengarah pada 

penanaman karakter, kepribadian, dan jati diri sebagai bangsa kepada setiap warga 

negara. 

Jatidiri atau Innerlichkeit dalam bahasa Jerman, sesuatu sumber 
kesadaran diri di dalam lubuk kedalaman hakekat kita yang masih serba 
misteri ini, ternyata tidak hanya ditemukan di dalam manusia. Ternyata 
dari perilaku burung-burung manyar tadi sudah terbaca segala itu. (BBM, 
2007:253) 

 

 Dalam pemahaman lebih lanjut nasionalisme sesungguhnya merupakan 

kristalisasi dan institusionalisasi dari tahab lanjut perkembangan kehidupan 

manusia dalam bidang intelektual, ekonomi, dan politik (Manus, 1998:163). 

Perkembangan kehidupan manusia yang menjadi latar belakang 

munculnya nasionalisme berproses dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. 

Kemudian secara komulatif menciptakan kondisi subjektif dan kondisi objektif 

yang mendukung munculnya nasionalisme. Pengalaman menunjukkan bahwa 

langkah pertama ke arah nasionalisme adalah hadirnya kaum terpelajar dalam 

masyarakat yang kemudian secara perlahan mendominasi bidang-bidang 

kehidupan lainnya. 
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Jenis wajah nasionalisme yang muncul banyak dipengaruhi oleh kinerja 

pemerintah yang sedang berkuasa dan kondisi rakyat sendiri. Sebagai gerakan 

protes, faktor pemicu yang paling efektif untuk timbulnya nasionalisme adalah 

perasaan ketidakadilan baik di bidang politik maupun ekonomi. Kesadaran akan 

adanya keetidakadilan itu akan mempengaruhi legitimasi pemerintah, yang 

selanjutnya akan mengubah hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. 

Nasionalisme Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan 

nasionalisme mana pun di penjuru dunia ini. Nasionalisme Indonesia murni 

merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme (Suhartono, 1994:v).  Jadi, 

nasionalisme selalu dipahami sebagai sebuah ideologi yang menyatakan kesetiaan 

dan pengabdian individu harus diserahkan kepada bangsa Indonesia untuk 

merebut kemerdekaan dari penjajah dan sekaligus mempertahankannya. 

Adapun  pandangan Mangunwijaya mengenai nasionalisme melalui Teto 

agak berbeda. Nasionalisme dalam meraih kemerdekaan, melalui pendirian Teto,  

tidak terletak dalam keikutsertaannya dalam suatu pihak yang disebut sebagai 

kebenaran tetapi lebih pada keberanian untuk memilih. Meski akhirnya ia 

menyadari bahwa pilihannya ‘mungkin’ keliru dan ia harus melepaskan cintanya 

kepada Larasati, Teto tetap berdiri tegak sebagai seorang pribadi yang merdeka, 

sebagai pribadi yang mengatasi kungkungan idealisme tentang ‘nasional’.  

Jelas sekali disini Mangunwijaya hendak mengatakan bahwa manusia itu 

nilainya lebih tinggi dari sekedar slogan ‘pribadi nasionalis’ yang lantas dielu-

elukan sebagai seorang ‘pahlawan’. Bagi Teto, Belanda, Republik atau Jepang itu 

tak ada artinya jika manusia tetap saja mengalami keterasingan dan ketertindasan. 
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Bahkan Teto lebih suka menyebut dirinya berwarga negara multinasional daripada 

menyebut satu identitas tertentu dari negara di dunia ini. 

”Anda berwarga negara apa, Mr. Seta?” 
”Multinational,”  dan tamunya tersenyumlah. ”Mau apa lagi. Sebab 

saya memang bekerja untuk kongsi yang begitu.” (BBM, 2007:204). 
 

Pemihakannya pada kemanusiaan ini pulalah yang selalu mengobarkan 

semangat Teto untuk tidak menyerah pada nasib. Pilihan sikapnya yang jelas 

untuk selalu memihak kemanusiaan yang ‘melampaui nasional’ ini akhirnya 

menjadi medan perjuangannya yang baru sebagai seorang manusia yang telah 

ditempa oleh sekian banyak pengalaman pahit perang. Namun, sikapnya yang 

memihak sesuatu berdasarkan pemikiran universal yang berlandaskan 

kemanusiaan dan kebenaran ini pun suatu ketika merupakan batu sandungan 

sendiri. Dalam revolusi fisik Teto lebih memihak Belanda dengan menjadi 

Perwira KNIL. Dia beranggapan, siapa saja yang membantu Jepang atau 

setidaknya sepaham dengan Jepang, mereka adalah musuh yang harus dihadapi. 

Sebab Jepang dianggap telah menghancurkan kehidupan maminya karena 

perlakuan Jepang terhadap Maminya yang tidak manusiawi dengan 

menjadikannya seorang gundik. 

Kesalahan Teto hanyalah mengapa soal keluarga dan pribadi 
ditempatkan langsung di bawah sepatu lars politik dan militer. Kealahan 
Teto hanyalah, ia lupa bahwa yang disebut penguasa Jepang atau pihak 
Belanda atau bangsa Indonesia dan sebagainya itu baru istilah gagasan 
abstaksi yang masih membutuhkan konkretisasi darah dan daging. Siapa 
bangsa Jepang? Oleh huruf-huruf hitam mati di koran memang disebut 
bangsa Belanda, kaum kolaborator Jepang, dan sebagainya. Tetapi siapa 
bangsa atau kaum ini itu, bila dikonkritkan? (BBM, 2007:167) 

 
 Meskipun dapat dikatakan bahwa hidupnya berakhir tragis, tetapi ia telah 

memperoleh banyak hal dari pergulatannya menghadapi kegetiran itu. Salah satu 
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kesadaran yang mulai ia bangun di awal senja usianya adalah kesadarannya 

tentang Tanah Air yang sebenarnya. Sebenarnya kesadaran ini muncul berkat 

pertemuannya dengan seorang sersan mayor MP (polisi militer) di kerkop 

Magelang.  

Tanah air adalah di mana ada kasih sayang dan saling tolong 
menolong, Kapitein. (BBM, 2007:159) 

 
Akhirnya Teto menyadari, tanah air berada di sana, dimana ada cinta dan 

kedekatan hati, dimana tidak ada manusia menginjak manusia lain. Kesadaran ini 

menjadi akhir dari pergulatannya mengenai identitas dirinya yang serba gamang. 

Aku masuk KNIL dulu tidak untuk mencari gaji soldadu. Juga 
bukan demi petualangan tentara sewaan belaka. Aku memerangi kalian 
sebagai pembalas dendam ibuku, yang mengandungku dan yang dirusak 
kandungannya oleh Jepang. Memang kesalahanku ada pada identifikasi 
Jepang dengan Republik Indonesia. Tetapi maaf, terus terang kukatakan, 
bukankah banyak dari pimpinan kalian bukan hanya murid, tetapi penerus 
konsekuen mental Jepang itu? Selama aku jadi menejer perusahaan 
sesudah perang, aku baru mengenal segi-segi lain dari Jepang yang lebih 
positif. Tetapi dalam kala saat itu Jepang diperkenalkan kepada kita dalam 
bentuknya yang fasis. Memang aku keliru dalam memilih sasaran, akan  
tetapi tidak dalam motivasi. Dan motivasiku masih sama. Aku tidak mau 
mengabdi kepada perusahaan yang pada hakekatnya juga bermental fasis, 
menipu, merampok dan memaksakan rumus-rumus serta model-modelnya 
pada negeri ini; ya, negeri ini adalah Mamiku dalam bentuk lain. Sekarang 
pun aku akan membalas dendam, bila negeriku dirusak oleh rumus-rumus 
komputer. Dan inilah saat perhitunganku. Aku tidak gentar seperti dulu itu 
aku tidak gentar juga. Tetapi dulu aku salah sasaran. Sekarang tidak.” 
(BBM, 2007:300). 

 
Berdasarkan petikan tersebut sikap Teto yang mengabdi pada kebenaran dan 

kejujuran teruji kembali ketika terjadi penerapan rumus yang curang dan 

bermuara pada penipuan terhadap Indonesia. Dia bertekad akan mengungkap 

kecurangan Pacific Oil Wells Company dalam mengatur pembagian hasil tambang 

yang diyakini Teto sarat dengan kecurangan yang dilakukan oleh pihak 
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perusahaan. Walaupun risiko yang akan diterimanya jelas, yakni pemecatan atas 

dirinya. Sebagaimana ‘burung manyar’, Teto mulai melolosi dan merombak 

sesuatu yang dinilainya gagal dan merajut lagi ‘sarang manyar’ yang baru.  

 

4.2 Refleksi Sejarah Indonesia dalam Novel Burung-burung Manyar karya 

Y.B. Mangunwijaya  
 

4.2.1  Masa Penjajahan Belanda 
 

 Penjajahan Belanda yang berlangsung selama ratusan tahun telah 

menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia. Kebebasan 

kehidupan pribadi maupun berserikat dengan sesama rakyat yang lain telah 

dikebiri bahkan ditiadakan oleh kaum penjajah. Cara berpikir yang sempit, 

terbatasnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme dan kekerdilan dalam 

berbagai segi kehidupan sengaja diciptakan oleh kaum penjajah. 

Jika rakyat berani melakukan perlawanan terhadap penjajah, Belanda tidak 

segan-segan untuk menghancurkan perlawanan itu dengan kekuatan senjata. 

Seperti yang tercermin dalam Perang Diponegoro, Perang Padri, perlawanan 

Patimura,.   

Sebagai salah satu negara negara penjajah, Belanda menyadari bahwa 

sebuah kekuatan politik memerlukan sebuah penyangga bernama militer. Selama 

berabad-abad kebutuhan serdadu sangatlah penting. Kolonisasi Belanda di Hindia 

Timur juga memerlukan hal yang sama. Berbagai cara digunakan oleh Belanda 

untuk mengisi formasi militernya untuk mempertahankan daerah koloninya. 

Sebisa mungkin mereka mencari serdadu bayaran Eropa. 
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 Warga jajahannya juga dimasukkan Belanda dalam formasi militernya, 

karena sangat berat biaya mendatangkan serdadu bayaran dari Eropa. Warga 

jajahan dalam struktur militer Belanda ini, kendatipun dalam pangkat terendah 

militer mulai berkenalan dengan teknologi militer modern, senjata api. 

Pada tahun 1933, Perdana Menteri Hendrik Colijn meresmikan  KNIL 

(Koninklijk Nederlandsche Indische Leger) di Indonesia (Matanasi, 2007:17). 

Setelah menghadapi beberapa perang besar seperti Perang Padri, Perang 

Diponegoro, dan Perang Aceh, Belanda menghadapi permasalahan keuangan yang 

cukup serius. Oleh karena itu, upaya pertahanan pun di samping meminimalisasi 

biaya, juga merayu kerajaan-kerajaan yang menjadi sekutu Belanda untuk 

membentuk pasukan. Matanasi (2007:22), mengatakan di dalam KNIL, di 

samping serdadu reguler, terdapat pula Legiun Mangkunegaran di Surakarta; 

Legiun Pakualaman di Yogyakarta; Barisan Madura dari Pulau Madura; Korp 

Prayoda.  

Beberapa pasukan dari raja-raja pribumi yang termasuk dalam KNIL 

disebut korps bantuan atau barisan. Mereka ini tidak dibiayai oleh pemerintah 

kolonial, tetapi oleh raja-raja lokal yang membentuknya (Matanasi, 2007:22). 

Sedangkan sistem rekruitmen orang-orang pribumi menjadi serdadu KNIL adalah 

dengan mengambil orang-orang desa. Hal ini dilakukakan dengan kepala desa 

atau lurah setempat. Bila lulus dan menjadi serdadu mereka diberikan uang panjar. 

Selain itu, perekrutan prajurit bawahan KNIL dilakukan hanya dibeberapa tempat 

saja di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial, seperti memiliki kebijakan tidak 

tertulis, hanya merekrut prajurit KNIL dari daerah-daerah yang tidak terjadi 
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pergolakan—atau setidaknya, selama beberapa waktu tidak memiliki permusuhan 

dengan pemerintah kolonial. Pemuda-pemuda dari daerah-daerah sekitar Ambon, 

Menado, Minahasa adalah lokasi perekrutan ideal, sebelum akhirnya orang-orang 

Jawa dengan adanya basis militer Belanda di Gombong (http://backpackerindie. 

blogspot.com, diakses 10 Mei 2008). 

Kehidupan tangsi, tempat anggota KNIL bermarkas, biasanya berada di 

tengah kota, dihuni oleh serdadu bujangan dan serdadu berkeluarga yang biasanya 

ikut ke mana saja serdadu bertugas. Serdadu bujangan biasanya tidur di tempat 

tidur berjajar, sedang yang berkeluarga akan tidur di barak-barak bersekat ukuran 

3 X 4 meter. Kondisi barak sebenarnya terlalu sempit untuk keluarga KNIL itu. 

Tidak jarang anak-anak serdadu itu tidur di kolong. Dari sini muncullah istilah 

anak kolong (Matanasi, 2007:29-30). 

Pernah dengar ”anak kolong”? Nah, aku inilah salah satu 
modelnya. Asli totok.  Garnisun Divisi II Magelang (ucapkan : 
MaKHelang). Bukan divisi TNI dong. Kan aku sudah bilang: totok. Jadi 
KNIL jelas kolonial, mana bisa tidak. Papiku loitenant  keluaran Akademi 
Breda Holland.  Jawa! DA Keraton! Semula tergabung dalam  Legiun 
Mangkunegara. Tapi papi minta agar dimasukkan ke dalam slogarde 
langsung di bawah Sri Baginda Neerlandia saja; Ratu Wilhelmina kala itu. 
Tidak usah dibawahi raja Jawa. Terus terang papi tidak suka pada raja-raja 
Inlander, walaupun konon salah seorang nenek canggah atau gantung 
siwur berkedudukan selir Keraton Mangkunegaran. (BBM, 2007:3). 
 
Sepanjang sejarahnya KNIL  lebih berfungsi sebagai  pasukan yang 

menghantam pemberontakan lokal. Pekerjaan KNIL adalah menghabisi 

sekerumunan orang-orang awam tertindas bersenjata parang, tombak, atau hanya 

belati. Sementara itu KNIL menghantam mereka dengan senjata api  modern, 

untuk ukuran waktu itu. Wajar bila KNIL sukses dalam menjalankan banyak tugas 

yang diembannya (Matanasi, 2007:51). 
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”Tentara Kerajaan itu tentara Belanda totok dari Negeri Kincir 
Angin. KNIL, nah itu tentara sewaan Hindia Belanda. Tentara Kerajaan itu 
tentara sinyo-sinyo pucat dan berbau keju. Kalau KNIL, nah, ini 
gerombolan bandit VOC! Hahaa,” dan tertawalah ia untuk pertama kali. 
”Mau ikut main bandit-banditan?” 
 
Tahun 1936, jumlah pribumi yang menjadi serdadu KNIL mencapai 33 

ribu orang, atau sekitar 71% dari keseluruhan tentara KNIL, di antaranya terdapat 

sekitar 4.000 orang Ambon, 5.000 orang Manado dan 13.000 orang Jawa. Apabila 

meneliti jumlah perwira, bintara serta prajurit yang murni orang Belanda terlihat, 

bahwa sebenarnya jumlah mereka sangat kecil (http://id.wikipedia.org/wiki/KNIL, 

diakses 10 Mei 2008). 

Agar tidak terbentuk sebuah kesatuan yang kelak dapat merugikan 

pemerintah kolonial, Belanda melakukan diskriminasi anggota KNIL yang 

direkrut dari orang Indonesia sendiri baik berupa gaji, kesejahteraan, maupun 

fasilitas yang tidak sama antara suku yang satu dengan suku yang lain. Anggota 

KNIL dari suku Ambon mendapatkan fasilitas yang lebih istimewa jika 

dibandingkan dengan suku lain, misalnya Jawa (Matanasi, 2007:22). 

Memang KNIL, dalam sejarah identik dengan suku Ambon yang dicap 

Belanda hitam. Ambon identik dengan KNIL telah banyak menjebak orang-orang 

untuk berpikir bahwa serdadu KNIL banyak yang berasal dari orang-orang 

Ambon. Sebenarnya sebagian besar serdadu KNIL berasal dari Jawa—saat itu 

Jawa sudah menjadi pulau, juga suku, dengan populasi terbesar di Hindia 

Belanda. Hanya saja prajurit KNIL dari suku Ambon memiliki pengaruh dominan 

dalam KNIL. Orang Ambon bersama orang-orang Menado dan Eropa lainnya 

adalah formasi terdepan dalam pertempuran. Orang-orang Ambon mungkin lebih 
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dulu direkrut dalam dinas militer kolonial dibanding suku-suku lain di 

Indonesia—tercatat sejak zaman Kapitan Yonker. Karena hal ini orang-orang 

Belanda menganggap orang-orang Ambon loyal terhadap pemerintah kolonial—

sehingga pemerintah kolonial memberikan orang-orang Ambon—seperti juga 

orang-orang Minahasa dan Menado—fasilitas yang lebih baik daripada prajurit 

KNIL dari suku lain (http://backpackerindie.blogspot.com, diakses 10 Mei 2008). 

Memang tidak pernah dapat dipercaya serdadu-serdadu Jawa kita. 
Saya minta pasukan Ambon saja. Mereka setia dan berdisiplin. Tetapi 
yang Jawa-Jawa itu ....” (BBM, 2007:85) 
 
Kendatipun kenyataan sejarah mengatakan serdadu KNIL yang militan 

berasal dari Ambon, tidak demikian halnya Mangunwijaya. Dia tetap memandang 

orang Jawa tetap memiliki keunggulan. Buktinya dia menokohkan orang Jawa 

(Setadewa) sebagai orang Jawa yang sukses meniti karier di KNIL bukan orang 

Ambon atau Maluku. 

Orang-orang pribumi, terutama Ambon dan Maluku, menurut 

Mangunwijaya dalam bergabung sebagai tentara KNIL tidaklah sepenuh hati, 

tetapi lebih karena uang. Ini wajar bagi orang-orang pribumi yang berasal dari 

daerah yang tidak subur. Gaji serdadu, apalagi perwira KNIL tergolong tinggi 

dibandingkan dengan gaji prajurit TNI sekarang, menjadi pendorong utama orang-

orang desa menjadi prajurit rendahan KNIL.  

Aku sudah lama rukun dengan gagasan, bahwa serdadu-serdadu 
bawahanku yang inlander-inlander itu memang segerombolan sampah 
sebetulnya, akan tetapi apa dosanya mencari nafkah? Seandainya aku 
dalam kedudukan mereka, pasti juga aku tak punya alternatif lain, memilih 
mata-pencaharian apa. Aku suka rela masuk KNIL, tetapi mereka terpaksa 
jadi soldadu yang mencari nafkah biasa saja, seperti seorang jagal mencari 
nasibnya dengan menyembelih sapi. (BBM, 2007:122) 
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Persyaratan untuk  menjadi anggota pasukan KNIL semakin lama semakin 

sulit. Semula lulusan HIS dapat masuk tetapi lama kelamaan hanya lulusan 

MULO dan yang sederajat saja yang boleh mendaftar (Matanasi, 2007:64). 

Seleksi masuk ke sekolah militer untuk calon perwira bagi pribumi tentu 

saja dipersulit. KNIL membutuhkan pemuda terbaiknya untuk bisa 

mempertahankan Hindia Belanda. Orang terbaik pribumi tentu saja orang yang 

pernah sekolah di sekolah modern model Barat di mata pemerintah kolonial. 

Sekolah yang hanya bisa dinikmati oleh anak-anak priyayi (Matanasi, 2007:65). 

Pemerintah kolonial Belanda segera mencari jalan keluar atas biaya yang 

tinggi untuk mencetak tentara KNIL termasuk di dalamnya para perwira yang 

memegang posisi di  pasukan. Jika penghasil perwira KNIL sebelumnya harus di 

Breda (nama sebuah kota di Negeri Belanda), kini pemerintah Hindia Belanda 

membuka sekolah militer untuk mencetak perwira KNIL. Sejak tahun 1852, di 

Meester Cornelis, Jatinegara di Jakarta. Sekolah ini sebelumnya menerima 

pemuda yang memiliki pendidikan dasar modern, entah ELS, HIS, bahkan HBS. 

Seiring perkembangan persekolahan barat di Jawa, lama kelamaan minimal hanya 

lulusan MULO atau HBS III tahun yang dapat diterima dalam sekolah militer ini 

(Matanasi, 2007:65). 

Mangunwijaya tidak meyakini prosedur perekrutan tentara KNIL secara 

baku dan calon tentara KNIL harus memiliki pendidikan yang disyaratkan ELS, 

HIS, atau HBS. Buktinya Teto tanpa perekrutan yang resmi dan prosedural 

langsung dapat diangkat menjadi letnan kemudian beberapa bulan lagi dinaikkan 

pangkatnya oleh Belanda menjadi Kapten.  
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”Tapi yang penting : kau mau ikut kami? Okay! Dan karena kau 
anak dari Marice, kau tidak perlu mulai dari serdadu-pantat-sepak. 
Langsung saya jadikan letnan dua. Jadi, kalau kau mau, segera kau 
kuangkat jadi loitenant seperti bapakmu dulu ketika tamat bersamaku di 
Breda.” (BBM:65) 

 
Penyerahan tanpa syarat pada Belanda pada 8 Maret 1942 di Kalijati, 

secara tidak langsung telah membubarkan KNIL (Matanasi, 2007:100). 

Penyerahan tanpa syarat itu juga ditandai menyerahnya Letnan Jenderal Ter 

Porten, Panglima KNIL. 

Ia telah dilepas dari tahanan militer setelah beberapa bulan 
meringkuk sebagai lawan perang Jepang. Dunia-serba-gemilang kami 
telah cepat runtuh. Jepang datang. KNIL kalah dan bubar.  (BBM, 2007: 
31). 

  

Jiwa militer kami jengkel bergolak kasar dan kacau berteriak seperti 
lazimnya orang yang terkena perangkap. KNIL kami kalah. KNIL, itulah 
yang menentukan. KL sebetulnya hanya hiasan gengsi saja. Sinyo-sinyo 
muda yang berkalung sapu tangan merah dan berbaret coklat, dengan 
wajah-wajah putih mulus, dengan bahasa Belanda mereka yang totok 
tanpa ke-indo-indoan sedikit pun. (BBM, 2007:141) 

 
 Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pemerintah kolonial Hindia yang 

bertahan di Australia berusaha berusaha membangun KNIL untuk 

mempertahankan status quo seperti pada masa kolonial. KNIL menjadi kekuatan 

inti paling diandalkan pemerintah kolonial (Matanasi, 2007: 113). Sekelompok 

prajurit KNIL mendukung proklamasi, bersama bekas PETA mereka bergabung 

dalam BKR yang kemudian menjadi tentara  baru republik. Sebagian dari bekas 

KNIL itu ada juga yang masih setia pada majikan kolonialnya. Mereka ikut dalam 

KNIL yang dibangun kembali pasca perang (Matanasi, 2007:127) 

Pasca KMB, sebagian KNIL warisan kolonial Belanda ada yang 

dimasukkan ke TNI. Masalah muncul, orang-orang TNI lama –non KNIL yang 
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selama revolusi juga melawan KNIL—merasa tersakiti dengan isi KMB ini. Lebih 

tersakiti bila berada di bawah komando bekas Perwira KNIL ini. Tentu saja ada 

cap bahwasanya orang-orang KNIL yang baru masuk TNI ini adalah pengkhianat 

revolusi.  Masuknya bekas KNIL yang pada umumnya lebih profesional itu, 

mengurangi peluang kelompok non KNIL dalam dinas TNI, mereka—non knil 

yang telah berjuang di masa revolusi – terancam (Matanasi, 2007:132). 

Nah, betul kan, kiamat sudah diambang, formulir-formulir mulai 
dibagi-bagikan kepada para KNIL. Ingin pilih apa: masuk tentara Republik 
Serikat? Atau ...ada desas-desus si Westerling dan entah kacung abadi. 
Belanda ingin mempertahankan martabat dan panggilan Kerajaan, 
menghadapi ketidakadilan internasional sampai titik darah yang 
penghabisan. (BBM, 2007:143) 

 

 Peristiwa sejarah tentang  perekrutan bekas anggota KNIL menjadi tentara 

republik tersebut ditentang oleh Mangunwijaya. Seharusnya sebagai orang yang 

telah berkhianat terhadap revolusi tersebut tidak diberi ruang gerak apalagi di 

tempat yang sangat strategis, seperti menjadi anggota tentara. Sebaiknya, orang 

yang sudah tidak memiliki nasionalisme sejati tersebut minggir dari kancah 

perpolitikan dan dunia kemiliteran, sebagaimana pandangan Mangunwijaya lewat 

tokohnya Setadewa. Pasca revolusi, Setadewa lebih memilih keluar dari dinas 

tentara untuk melanjutkan pendidikan guna mewujudkan cita-citanya sejek dulu, 

sebagai insinyur (BBM:149). 

 Dasawarsa akhir kekuasaannya, Hindia Belanda diperintah oleh gubernur-

gubernur jenderal yang konservatif dan reaksioner. Dimulai dengan  penggantian 

gubernur Jenderal De Graeff yang lunak oleh Gubernur Jenderal de Jonge, 

seorang yang sangat kolot dan reaksioner terhadap aktivis pergerakan kebangsaan 

Indonesia (Utomo, 1995:173). 
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 Tindakan-tindakan de Jonge yang kolot dan reaksioner tersebut sangat 

merugikan pergerakan kebangsaan Indonesia. Penindasan-penindasan terus 

dilakukan terhadap aktivitas tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan Indonesia. 

Banyak tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang menjadi korban. Yang 

sangat mengkhawatirkan dari pemerintah kolonial Belanda tersebut adalah adanya 

kecenderungan untuk menghabisi para cendekiawan pergerakan kebangsaan 

Indonesia, sehingga dalam suasana demikian pergerakan kebangsaan Indonesia 

kurang dapat bersikap radikal. 

 Pergantian Gubernur Jenderal de Jonge ke Gubernur Jenderal Tjarda van 

Starkenborg pada tahun 1936 juga tidak mengubah keadaan. Meskipun secara 

umum penampilan gubernur jenderal yang baru itu tidak kolot seperti 

pendahulunya, bahkan nampak lebih sopan bagi pergerakan kebangssaan 

Indonesia dirasakan tidak ada perubahan yang prinsip. 

 Itulah sebabnya ketika pasukan Jepang menyebar sampai ke Indonesia, 

banyak kaum pergerakan yang telah kecewa dalam upaya mencari  cara untuk 

kerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kini dengan rasa percaya 

mengharapkan pihak Jepang akan mengakui mereka sebagai pemimpin-pemimpin 

Indonesia yang sah (Abeyasekere, 1986:61) 

 Ketika serbuan tentara Jepang itu benar-benar sampai ke wilayah Hindia 

Belanda, tentara-tentara Hindia Belanda benar-benar tidak berkutik. Boleh 

dikatakan tidak ada perlawanan yang berarti. Simpati dari rakyat dan kaum 

pergerakan tidak ada, apalagi perbuatan untuk membantunya. Banyak serdadu 
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Belanda, termasuk di dalamnya tentara sewaan KNIL tertangkap dan dipenjarakan 

oleh Jepang. 

Ia telah dilepas dari tahanan militer setelah beberapa bulan 

meringkuk sebagai lawan perang Jepang. Dunia serba gemilang kami telah 

cepat runtuh. Jepang datang, KNIL kalah dan bubar. (BBM, 2007:31) 
 

Dalam peperangan antara tentara Jepang dengan tentara Hindia Belanda 

akhirnya dalam waktu singkat dimenangkan oleh Jepang. Melalui Letnan Jenderal 

Ter Porten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah tanpa syarat 

kepada Jepang (Hidayat, 2007:11). 

Kelebihan novel karya Mangunwijaya ini pada bagian awal tahun 1934-

1944 tidak melukiskan atau menyebut langsung tokoh-tokoh penguasa seperti 

Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Atau merujuk pada peristiwa-peristiwa baik 

tekanan yang dilakukan oleh penjajah Belanda maupun sepak terjang pemuda 

Indonesia dengan organisasi kepemudaannya. Namun, pengarang menceritakan 

kisah tokoh-tokoh penting dalam BBM seperti Setadewa dan Larasati. Keduanya 

mirip hidup dalam keadaan yang tidak berbeda dengan kehidupan Baladewa 

putera Basudewa dalam dunia pewayangan ketika akan dibunuh oleh saudaranya, 

Kangsadewa. 

 

4.2.2  Masa Penjajahan Jepang 

 Masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) merupakan periode 

yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa ini telah terjadi berbagai 

perubahan yang mendasar pada alam sendi-sendi kehidupan masyarakat 

Indonesia. Perubahan-perubahan yang terjadi itu merupakan dampak dari 
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pendudukan Jepang yang sangat menekan dan memeras. Masa pendudukan 

Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun tersebut sering dipandang masa 

yang singkat tetapi akibat yang diterima oleh masyarakat sangat berat. Kesan 

seperti itu wajar karena didasari oleh sudut pandang yang merugikan saja. 

Namuan demikian, kendatipun kesan seperti itu tidaklah salah, rasa-rasanya 

kurang lengkap. Selain segi-segi yang merugikan yang menimbulkan 

kesengsaraan dan penderitaan rakyat akibat pendudukan Jepang, segi-segi yang 

menguntungkan pun ada dan dirasakan pula oleh bangsa Indonesia menjelang dan 

sesudah proklamasi kemerdekaan, terutama yang menyangkut perkembangan 

gerakan nasionalisme di Indonesia (Utomo, 1995:176). Situasi gawat dan 

pergerakan di bawah tanah itu dilukiskan oleh Mangunwijaya sebagai berikut. 

Pada awal pendudukan Jepang, Papi masih sering dikunjungi 
beberapa ”tokoh bawah tanah”, yang hampir semua tidak kenal. Pernah 
dari bilik kamar tidurku kudengar nama Amir Syarifudin terucap dalam 
percakapan serba teredam di dalam kamar tengah yang terkunci. Baru 
kelak sesudah Jepang kalah kita tahu bahwa Amir Syarifudin mendapat 
60.000 dari Pemerintah Hindia Belanda untuk menyusun aksi di bawah 
tanah melawan Jepang. (BBM:35) 

 
 Amir Syarifudin, tokoh komunis, sering dibicarakan saat menjabat perdana 

menteri dan lebih-lebih ketika meletusnya pemberontakan PKI Madiun. Jarang 

sejarawan yang menyoroti sepak terjang Amir Syarifudin pada masa sebelumnya, 

termasuk pada saat pendudukan Jepang.  Secara tidak langsung di sini 

Mangunwijaya ingin menyindir sejarawan atau sekadar melengkapi fakta sejarah. 

Masa pendudukan Jepang ini sebenarnya dapat dipandang sebagai sebuah 

masa transisi dari periode penjajahan kolonial Belanda dengan masa kemerdekaan 

(William, 1989:xii). Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun  
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tersebut merupakan satu periode yang paling menentukan dalam sejarah 

Indonesia. Meskipun masa pendudukan Jepang merupakan suatu pengalaman 

berat dan pahit bagi kebanyakan orang Indonesia, hal itu merupakan masa 

peralihan, yang dalam beberapa hal gerakan nasionalis mendapatkan kemajuan. 

Namun, yang dirasakan oleh kebanyakan rakyat berada dalam ketakutan, 

penderitaan, dan tekanan yang sangat berat dari Balatentara Jepang. Petikan dalam 

BBM berikut menggambarkan situasi dan kondisi saat itu. 

Dulu dan sekarang melarat, tetapi dulu tenang. Bayi lahir, anak 
dikhitani, Si Muda menikah dan melahirkan bayi. Aman, damai. Tentulah 
kadang-kadang ada yang mati, tetapi begitulah roda kebiasaan. Kadang-
kadang ada perampok datang mencuri sapi atau kerbau atau kalung emas 
dari yang mampu di desa. Tetapi polisi Belanda yang datang dengan 
sepeda motor dengan gerobag sampingnya, pasti bisa membereskan soal. 
Asal perampok itu jangan kau lawan. Tenang saja kau berikan apa yang 
mereka minta. Dan paginya lapor kepada Pak Lurah. Lalu menunggu saja, 
gampang. Kalau sapi atau harta tetapp hilang terus, ya sudah. Lalu jelas itu 
kehendak Allah. (BBM, 2007:128-129) 

 

 Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan bagian dari rangkaian politik 

imperialismenya di Asia Tenggara. Kedatangannya di Indonesia merupakan 

bagian dalam usahanya membangun suatu imperium di Asia (Marwati, 1984:1). 

Munculnya imperialisme Jepang didorong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor 

yang penting adalah keberhasilan Restorasi Meiji di Jepang yang berdampak pada 

proses modernisasi di berbagai bidang kehidupan. Modernisasi tersebut 

berimplikasi pada persoalan-persoalan yang sangat kompleks seperti kepadatan 

penduduk, lapangan pekerjaan, bahan entah, dan daerah pemasaran hasil 

produksinya. 

 Selain itu, imperialisme Jepang di Indonesia terlihat berorientasi pada 

eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mengupayakan 
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pengurasan sumber daya alam, misalnya kayujati dan mobilisasi tenaga kerja 

untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Berdasarkan oriantasi itulah, 

pendudukan Jepang secara ekstensif melakukan eksploitasi ekonomi, penetrasi 

politik, dan tekanan kultural pada masyarakat Indonesia hingga tingkat pedesaan. 

Di Bogor tidak banyak pekerjaan bagi suaminya, karena rezim 
Balatentara Dai Nippon tidak banyak memberi anggaran. Yang mereka 
perhatikan hanya hutan jati. Sayang sebetulnya. Suaminya sering sedih 
menceritakan penggundulan gunung-gunung. Tetapi tanpa anggaran ia pun 
tak berdaya apa-apa. (BBM:51). 

 
 Dalam bidang politik, pemerintah Jepang mengadakan campur tangan 

yang sangat dalam pada struktur pemerintahan hingga tingkat pedesaan. Tatanan 

politik tradisional di pedesaan mengalami keguncangan yang serius. Dapatlah 

dikatakan terjadi depolitisasi atas lembaga-lembaga politik tradisional di pedesaan 

Jawa. Lembaga-lembaga politik tradisional tidak lagi diarahkan untuk 

kepentingan politik pemerintahan, tetapi demi kepentingan ekonomi. Perubahan 

dalam pemerintahan berimplikasi pada perubahan dari segi ekonomi, sosial 

budaya maupun mentalitas masyarakat pedesaan. 

 Sedangkan politik Jepang untuk mengatur ekonomi masyarakat pedesaan 

terwujud dalam politik penyerahan padi secara paksa yang berakibat pada 

kemiskinan dan berbagai penderitaan fisik masyarakat. Untuk mendukung 

kemenangan perangnya, Jepang telah memobilisasi massa di pedesaan ke dalam 

pengerahan tenaga kerja (romusha) dan perekrutan pemuda dalam latihan-latihan 

kemiliteran. Pengerahan tenaga kerja paksa itu untuk menangani proyek-proyek 

pertahanan dan peang bukan hanya di wilayah Indonesia sendiri, tetapi di seluruh 

Asia Tenggara seperti di Philipina, Siangapura, Siam, dan Birma (Hidayat, 2007: 
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31).  Tenaga kerja Indonesia kini mulai dieksploitasi secara lebih kejam daripada 

saat-saat sebelumnya. Pada bulan Oktober 1943 pihak Jepang meningkatkan 

pengerahan romusha, terutama  para petani yang diambil dari desa-desa mereka di 

Jawa dan dipekerjakan sebagai buruh di mana pun pihak Jepang memerlukan 

mereka. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumalah yang terlibat. Namun 

kemungkinan besar paling sedikit 200.000 orang dan mungkin sampai sebanyak 

setengah juta orang. Di antara mereka yang dapat ditemukan dalam keadaan hidup 

sampai akhir perang sejumlah 70.000 orang (Ricklefs, 1999:308). 

 ”Mbok Inem menderita,” sambung istrinya lagi. 
”Anaknya diberangkatkan sebagai romusha. Mengapa sampai terjadi itu?” 
”Romusha kan boleh pulang kelak, Pak?” 
”Ya, selalu saja itu mungkin,” (dan nada getir sinis) ”istilah sekarang: 
kelak di kemudian hari.”  
   (BBM, 2007:49). 

 

Sedangkan perekrutan pemuda dalam latihan kemiliteran itu tujuan 

utamanya adalah sebagai cadangan bagi kepentingan militer Jepang (Hidayat, 

2007 : 31). Mobilisasi pemuda dalam latihan-latihan semimiliter dan kemiliteran 

dalam kenyataannya telah membawa perubahan-perubahan besar dalam mentalitas 

pemuda. Semangat juang, latihan yang keras, kondisi dan keadaan masyarakat 

yang buruk, serta pengalaman-pengalaman kolektif merupakan realitas kaum 

muda ke arah pembelaan terhadap rakyat. Satu contoh ialah pemberontakan Peta 

di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi, telah menunjukkan ketidakpuasan mereka 

terhadap realitas  sosial yang terjadi. 

Tidak berbeda dengan penderitaan yang dialami kaum pria. Kaum wanita 

pun mengalami penderitaan yang sangat menyedihkan. Ketika Jepang menduduki 

Indonesia, mereka juga mengambil wanita-wanita Indonesia untuk menjadi jogun 
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ianfu. Dalam arti harfiahnya jogun ianfu berarti wanita penghibur yang mengikuti 

tentara. Dalam dokumen-dokumen resmi tentara Jepang, nama resmi para wanita 

penghibur ini adalah teishintai, atau ”barisan sukarela penyumbang tubuh.” 

Kenyataannya banyak di antara jogun ianfu bukanlah wanita yang  bersedia 

menghibur tentara Jepang secara suka rela dengan tubuh mereka (Hidayat, 2007 : 

37). Dalam kaitannya dengan jogun ianfu ini Pramoedya Ananta Toer (dalam Ibid 

: 37) mengenang nasib salah satu ”wanita penghibur” ini. Ketika di penjara di 

Pulau Buru, seorang rekan tahanan bertemu dengan seorang wanita paruh baya 

yang berbicara dalam bahasa Jawa Tinggi. Dia adalah anak perempuan dari 

seorang wakill kepala desa dari Wonogiri Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ketika 

dia berusia 14 tahun, orang Jepang membawanya ke luar Pulau Jawa dengan janji 

bahwa ia akan diberikan pendidikan. Dikirim ke Ambon, dan kemudian ke Pulau 

Seram yang terpencil, dia menemukan dirinya berada di  sebuah asrama bersama 

wanita-wanita muda lainnya, di mana tugas mereka yang sebenarnya adalah 

menjadi pemuas nafsu para perwira Jepang. 

Suami Tante Paulin sersan KNIL totok yang ditawan di Burma. 
Dan Tante kini menyambung hidupnya dengan cara menjadi gundik 
perwira Jepang itu. . (BBM, 2007:32). 

 
Pokoknya Mami mendapat ultimatum dari Kepala Kenpeitai yang 

berwenang atas nasib Papi. Mami boleh pilih: Papi mati atau Mami suka 
menjadi gundiknya. Mami memilih yang akhir. (BBM, 2007:41-42). 

 
 Dalam kondisi seperti itu dapatlah dikatakan bahwa masa pendudukan 

Jepang merupakan masa yang penuh ambivalensi, yaitu terjadi proses menguatnya 

perasaan nasionalisme di tengah proses mobilisasi pemuda untuk pentingan 

Jepang. Telah terjadi penyimpangan rencana dalam upaya memobilisasi pemuda. 
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Akhirnya justru mobilisasi itu secara mentalitas telah  memberikan beberapa 

keuntungan secara mentalitas dan psikologis bagi bangsa Indonesia. Demikian 

pula sebaliknya bahwa mobilisasi massa itu dalam beberapa hal  telah merugikan 

bahkan menjadi semacam bumerang bagi Jepang sendiri. 

 Di sisi lain, pendudukan Jepang yang relatif singkat di Indonesia  itu telah 

mempercepat aktivitas pergerakan kebangsaan Indonesia menuju pembentukan 

negara nasional yang merdeka. Pada bulan April 1942 usaha pertama untuk 

gerakan rakyat yaitu Gerakan Tiga A  yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddi, 

seorang nasionalis yang kurang terkenal (Utomo, 1995:200). Pada bulan Maret 

1943  Gerakan Tiga A  dihapuskan dan diganti dengan Pusat Tenaga Rakyat 

(Putera). Badan ini berada dalam pengawasan ketat pihak Jepang, tetapi ketuanya 

diangkat dari orang-orang terkemuka Indonesia pada waktu itu, yaitu Soekarno, 

Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Dalam beberapa kesempatan 

tokoh-tokoh itu dapat memanfaatkan tugas-tugas mereka ketika keliling dan 

berpidato di depan massa. Kesempatan itu digunakan untuk  menanamkan 

semangat nasionalisme kepada setiap pemuda dan orang Indonesia. Namun 

demikian gerakan ini hanya mendapat sedikit dukungan dari rakyat. Salah satu 

sebabnya adalah karena Jepang tidak bersedia memberikan kebebasan kepada 

kekuatan-kekuatan rakyat yang potensial dan membatasi ruang gerak tokoh-tokoh 

utamanya (Utomo, 1995:201). 

 Pada bulan Maret 1944, Putera digantikan olah Jawa Hokokai, atau 

Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini mencakup semua golongan 

masyarakat, termasuk golongan Cina, Arab, dan Indo-Eropa. Tidak seperti Putera, 



95 
 

 
 

Jepang mengontrol organisasi ini secara langsung. Organisasi ini mempunyai 

cabang hingga ke tingkat Tonarigumi (rukun tetangga). Hal ini memberikan 

keuntungan bagi Jepang maupun kaum nasionalis untuk menciptakan saluran 

komunikasi hingga tingkat desa (Hidayat, 2007:17). 

 Tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso Kuniaki menjanjikan 

kemerdekaan bagi Hindia Timur, tetapi tidak menentukan tanggalnya. Harapan 

Jepang, bangsa Indonesia akan membalas janji tersebut dengan cara mendukung 

Jepang sebagai ungkapan terima kasih. Pihak Jepang akhirnya harus memberikan 

isi pada janji kemerdekaan Indonesia karena runtuhnya posisi militer Jepang 

dalam perang melawan Sekutu (Utomo, 1995:203). 

Jaman perang seperti tidak ada habisnya. Sudah tiga tahun Jepang 
berkuasa dan banyak orang berbincang tentang kemerdekaan Indonesia 
kelak di kemudian hari. (BBM, 2007:44). 

 
Kutipan tersebut menunjukkan tanda-tanda kemerdekaan Indonesia. 

 

4.2.3   Perang Kemerdekaan 
 

 Setelah sekian lamanya berada di dalam belenggu penjajahan, pada 

tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia dengan proklamasi menyatakan dirinya 

bangsa yang merdeka. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani 

oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia 

(Kartasasmita, 1981:19). 

Setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, perjuangan bangsa Indonesia 

memasuki tahapan baru, yaitu perjuangan membela dan mempertahankan 

kemerdekaan terhadap ancaman kembalinya penjajah. Sejak itu terjadilah 
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kesibukan para pemuda untuk mengambil alih kantor-kantor dan kekuasaan dari 

tangan Jepang (Hardjsoediro,1992:46). 

”Soekarno itu api. Kita butuh api. Tanpa semangat tidak ada daya. 
Tetapi itu baru separoh. Harus disalurkan secara rasional, agar menjadi 
mesin yang baik jalannya, dan tidak membakar segala hal, termasuk diri 
sendiri.” (BBM, 2007:45). 

 
Di Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 diselenggarakan rapat raksasa 

di lapangan Ikada untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan. Rakyat 

membanjiri lapangan, sekalipun bala tentara Jepang melakukan penjagaan ekstra 

ketat. Sebelumnya pimpinan tentara Jepang telah melarang penyelenggaraan rapat 

tersebut. Preseiden Soekarno tidak jadi berpidato dan hanya menyampaikan 

beberapa pesan singkat, antara lain meminta supaya rakyat percaya pada pimpinan 

dan pulang dengan tenang (Kartasasmita, 1981:41). Lapangan Ikada (Ikatan 

Atletik Djakarta) benar-benar ada tempat dan juga merupakan fakta sejarah 

perjuangan bangsa. Lapangan ini terletak di bagian selatan lapangan Monas 

sekarang.  

Entahlah, surat itu kuterima dari Bu Antana dua hari sebelum hari 
yang mengerikan, demonstrasi di Lapangan Ikada sesudah Soekarno-Hatta 
memproklamirkan kemerdekaan. (BBM, 2007:61). 

 
Kekuatan asing berikutnya yang harus dihadapi oleh Republik Indonesia 

adalah pasukan-pasukan Sekutu, yang ditugaskan untuk menduduki wilayah 

Indonesia dan melucuti tentara Jepang. Yang melaksanakan tugas ini adalah 

Komando Asia Tenggara (South East Asia Command) di bawah pimpinan 

Laksamana Lord Louis Mountbatten. Untuk melaksanakan tugas itu Mountbatten 

membentuk suatu komando khusus yang diberi nama Allied Forces Netherlands 

East Indies (AFNEI). Tugas AFNEI di Indonesia adalah 
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1. menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang; 

2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu; 

3. melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan; 

4. menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian 

diserahkan kepada pemerintah sipil; dan menghimpun keterangan tentang 

dan menuntut penjahat perang (Kartasasmita, 1981:44-45). 

Pada saat itu datanglah patroli tentara Inggris. Aku benci sekali 
pada mereka itu. Orang-orang sok gentlemen itu dijadikan tuan di Hindia 
Belanda, hanya karena persetujuan antar Sekutu. (BBM, 2007:75). 

 
Kedatangan Sekutu semula disambut dengan sikap terbuka oleh pihak Indonesia. 

Akan tetapi, setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu datang membawa orang-

orang NICA yang hendak menegakkan kembali kekuasaan kolonial Hindia 

Belanda, sikap Indonesia berubah menjadi curiga dan kemudian bermusuhan. 

Situasi dengan cepat menjadi buruk setelah NICA mempersenjatai kembali bekas 

KNIL yang baru dilepaskan dari tahanan Jepang. Orang-orang NICA dan KNIL di 

Jakarta, Surabaya, dan Bandung mulai memancing kerusuhan dengan cara 

mengadakan provokasi (Kartasasmita, 1981:45). 

Ya, betul! Aku dulu masuk NICA (Netherlands Indies Civil 
Administration, Pemerintah Penguasa Hindia Belanda). Mau apa! 
Sekarang aku tahu itu keliru. Tetapi apa manusia tidak boleh keliru? Lagi, 
pada saat itu, aku yakin bahwa apa yang dikehendaki kaum Nasionalis 
keliru. Orang-orang Indonesia belum matang untuk merdeka. (BBM, 
2007:57). 

 
Sementara itu, Jenderal Christison menyadari usaha pasukan-pasukan 

Sekutu tidak akan berhasil tanpa bantuan Pemerintah Republik Indonesia, 

karenanya, Christison bersedia berunding dengan Pemerintah Repubik Indonesia 
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dan pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan yang pada hakikatnya 

mengakui de facto Negara Republik Indonesia. (Kartasasmita, 1981:45). 

Sudah berapa kali kukatakan: Inggris itu serakah dan tidak rela Batavia 
menjadi saingan Singapura dan Hongkong. Itulah persis motivasi mereka main 
patgulipat dengan Soekarno lebih tepat dengan Si Kancil cerdik yang jauh lebih 
berbahaya ... eh siapa dia, ...Sysysyahrir. Huh! (BBM, 2007:64). 

Gilanya, mereka berhasil dengan gaya sok diplomat amatir berunding 
dengan pimpinan tertinggi Jenderal Christison himself, bahkan Letnan Gubernur 
Jenderal Hindia Belanda. Aku yang datang paling pertama di mobil itu. Kubentak 
penumpangnya, kusuruh ke luar. (BBM, 2007:73). 

 
Pendaratan tentara Sekutu yang disertai NICA, bentrokan-bentrokan 

senjata antara rakyat dan tentara Sekutu dengan NICA, dan usaha-usaha pelucutan 

senjata tentara Jepang menjadikan keadaan makin genting dan mengantar 

kelahiran TKR maklumat tanggal 6 Oktober 1945, Soeprijadi, pahlawan 

perlawanan PETA di Blitar (Februari 1945) diangkat sebagai Menter Keamanan 

Rakyat, tetapi karena Soeprijadi tidak terdengar beritanya, maka pada tanggal 20 

Oktober 1945, diumumkan kembali pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan 

Kementerian Keamanan Rakyat dengan Muhamad Suljoadikusumo sebagai 

Menteri Keamanan Rakyat (Kartasasmita, 1981:48). 

Maaf, Anda keliru alamat menamakan aku budak Belanda. Bagiku 
NICA hanya sarana seperti Republik bagi mereka sarana juga. Segala 
omong kosong tentang kemerdekaan itu slogan belaka yang menipu. Apa 
dikira orang desa dan orang-orang kampung akan lebih merdeka di bawah 
Merah Putih Republik daripada di bawah mahkota Belanda? Merdeka 
mana, merdeka di bawah singgasana raja-raja Jawa mereka sendiri 
daripada  di bawah Hindia Belanda? (BBM, 2007:57-58). 
 

 Memenuhi aturan  ketatanegaraan yang telah tercantum dalam UUN 1945 

dan untuk mengintensifkan jalannya roda pemerintahan, maka pada tanggal 2 

September 1945 dibentuk Kabinet Republik Indonesia pertama sesuai dengan 

sistem pemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, dipimpin oleh 
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Presiden Soekarno. Namun, belum genap tiga bulan umur Kabinet Republik 

Indonesia pertama, pada tanggal 14 November 1945 terjadi pergantian kabinet. 

Kabinet Republik Indonesia kedua dipimpin oleh Sutan Sjahrir (Kartasasmita, 

1981:62). 

Pada November ’45 Syahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno 

menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Syahrir 

dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia, sebagai 

Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri 

Dalam Negeri (http://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Sjahrir, diakses 19 Mei 2008). 

Mengapa tadi tidak manusiawi biasa saja aku bertanya itu pada 
orang kecil yang mengaku perdana menteri itu? Ada sesuatu dalam wajah 
dan matanya yang hitam lembut itu yang menyalakan pijar sekecil kunang 
dalam hatiku, dan yang meyakinkan hatiku yang serba skeptis ini. Ya, ia 
pasti mampu memahami aku. Sebab perdana menteri ini bukan tipe teroris. 
Lain halnya dengan Soekarno. Orang kecil tadi orang beradab rupa-
rupanya dan berperasaan dalam. Tetapi justru itulah ia orang yang paling 
berbahaya, lawan yang sanggup mengalahkan van Mook. Orang-orang 
Inggris punya motivasi kotor demi Singapura dan Hongkong mereka. 
Tetapi mereka juga bukan orang tolol. Mana ada Inggris yang tolol. 
Mereka tahu siapa Syahrir ini dan dalam hal apa dia harus diajak bicara. 
(BBM, 2007 : 77). 

 
Menjelang akhir tahun 1945 keamanan kota Jakarta makin memburuk. 

Tentara Belanda kian merajalela dan aksi-aksi teror yang dilakukannya makin 

meningkat. Pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok pada tanggal 30 

Desember 1945 menambah gentingnya keadaan. Mengingat situasi keamanan 

yang makin memburuk itu, Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 4 Januari 

1946 pindah ke Yogyakarta dan kemudian ibu kota Republik Indonesia pun 

dipindahkan ke Yogyakarta (Kartasasmita, 1981:79). 
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Tahun 1946 bagiku serba simpang siur dan aku sendiri sudah tidak 
tahu lagi harus berpikir apa. Patroli rutin semakin membosankan, karena 
terus terang saja, kami orang-orang tentara tidak paham soal diplomasi dan 
segala kemunafikan kaum diplomat, sehingga merasa dijadikan bulan-
bulanan. Jenderal Spoor jelas mengarah ke suatu penyerangan total. Kami 
tahu, tekun dia sedang mempersiapkan operasi tidak kecil-kecilan. Tetapi 
dari pihak lain van Mook sudah sama-sama minum teh dengan kue-kue 
dengan si pengahasut Soekarno. Ya, tentu saja orang-orang Inggris 
biangkeladinya. Tentu saja, seperti yang kami dengar, Spoor dan Pinke 
dengan sendirinya naik pitam. Apa lagi kami. Ini mau ke mana? (BBM, 
2007:96) 

 
Pertikaian antara Republik Indonesia dan Belanda masih terus berlanjut. 

Yang jelas, Belanda dengan akal licik dan segenap tipu dayanya berusaha untuk 

menancapkan kekuasaannya kembali di bumi Indonesia. Sedangkan rakyat 

Indonesia yang sudah ratusan tahun berada di bawah penjajahan Belanda jelas 

memiliki rasa trauma yang teramat dalam. Namun, demikian untuk mencapai 

tujuan mulia hendaknya mengedepankan otak dan analisa kritis.  

Untuk tetap mempertahankan proklamasi yang telah dibacakan oleh Sang 

Dwi Tunggal itu, akhirnya serangkaian diplomasi pun ditempuh. Pada tanggal 15 

November 1946 naskah perjanjian Linggarjari disetujuai oleh Indonesia dan 

Belanda dengan pokok-pokok sebagai berikut : 

1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah 

kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. 

2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk 

Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang 

salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. 

Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda 

dengan Ratu Belanda selaku ketuanya (Kartasasmita, 1981:119). 



101 
 

 
 

Setelah melalui perdebatan sengit akhirnya pada tanggal 25 Maret 1947 

Persetujuan Linggajati ditandatangani di Istana Rijswijk, sekarang Istana 

Merdeka, Jakarta. Ketua dan anggota delegasi Indonesia terdiri atas Sutan Sjahrir, 

Mr. Moh. Roem, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, dan dr. A.K. Gani. Sedangkan di 

pihak Belanda, turut menandatangani Schermerhorn, Dr. Van Mook, dan van Poll 

(Kartasasmita, 1981:138). 

Sementara itu tekanan di dalam negeri terhadap Sjahrir menjadi semakin 

meningkat. Lawan-lawan pemerintahannya, terutama para pengikut Tan Malaka, 

menyatakan bahwa kesediaan Sjahrir berrunding dengan pihak Belanda pasti akan 

mengakibatkan runtuhnya Republik (Ricklefs,1999:334). Dukungan dalam negeri 

terhadap Sjahrir nyata-nyata tampak kecil, tetapi untuk kepentingan diplomasi 

Republik dia belum dapat digantikan (Ricklefs,1999:336). 

Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak 

menampilkan wajah bengis, Syahrir menjalankan siasatnya. Di pemerintahan, 

sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), ia 

menjadi arsitek perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer yang 

bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. RI 

pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan 

arus politik pasca-Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme. 

Kepada massa rakyat, Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan 

anti-kekerasan (http://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Sjahrir, diakses 19 Mei 2008). 

 Akhirnya dengan segala ketenangan yang luar biasa, dan yang jelas 
berwibawa terhadap para serdaduku, si perdana menteri amatir itu 
membuka pintu mobil dan berdiri di muka serdadu-serdaduku serdaduku. 
Alangkah kecil orangnya; memang kecil dia dan sebetulnya terlalu kurang 
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pas pakaiannya, yang dijahit entah oleh taylor pasar di mana. Wajah bukan 
tipe orang Jawa, tetapi sejenis orang Banjar atau Melayu, pendeknya orang 
yang sulit diberi sebutan kuli. Rambutnya berombak rapi, tetapi yang 
indah adalah matanya. Matanya seperti mata Atik, cerdas, tenang seolah 
seluruh dunia sudah digenggamnya. (BBM, 2007:74). 
 
Tokoh yang dikagumi Mangunwijaya adalah Sutan Sjahrir. Karena dia 

negarawan, bukan politikus. Saya hanya hormat kepada negarawan, karena 

mereka menyentuh akar-akar eksistensi manusia yang terdalam. Kemudian, 

Sjahrir itu tidak pernah haus kekuasaan. Dia pengabdi. Tapi, sampai sekarang, dia 

masih banyak disalahtafsirkan. Walaupun begitu jangan pula dia didewakan. Dia 

manusia biasa, dengan berbagai kelemahan. Kemudian sejak zaman Orde Lama, 

dia tersingkir, atau disingkirkan (Tobing, 1996:73-74). 

Tetapi ketiga orang di dalamnya, kurang ajar, hanya duduk tenang 
saja. Sopirnya, aku sudah lupa rupanya, dapat berbahasa Belanda, dan 
edan sekali, berkata bahwa yang menumpang itu perdana menteri dan 
ajudan. Oh, inikah Si Kancil Syahrir? Tetapi sejak kapan kuli di sini boleh 
saja mengaku perdana menteri? Ketenangan kedua orang di jok belakang 
itu benar-benar menjengkelkan. Khususnya yang satu itu, dengan sepasang 
mata cerdik dan wajah seperti tersenyum mengejek. Para serdaduku 
berteriak-teriak karena darah mereka sudah mendidih. Tetapi entahlah, 
yang satu orang itu, harus kuakui, begitu memencarkan kepribadiannya, 
sehingga aku seolah-olah lumpuh. Yang dua lainnya tampak agak pucat 
dan gugup. Tetapi yang mengaku perdana menteri itu hanya tenang, 
senyum di kulum. Dalam bahasa Belanda ia tenang berkata padaku 
”Jenderal Christison menunggu saya. Harap jangan mengecewakan 
beliau.” (BBM, 2007:73-74). 

 
 Dari petikan tersebut tergambar jiwa seorang negarawan besar yang dapat 

mengendalikan diri dan menjaga kestabilan emosionalnya.  

”Seandainya ia tadi kau tembak, saya bisa cari-cari alasan apa pun 
kepada atasan. Dan atasan kita toh akhirnya akan tersenyum mengangguk. 
Mereka pun tahu: bukan Soekarno, tetapi Syahrirlah musuh mereka yang 
paling berbahaya. Justru karena ia halus. Justru karena ia berbahasa 
manusiawi dan tidak fanatik. Orang macam ini mudah sekali memikat 
opini dunia... Saya berani bertaruh: mereka di pihak Republik sana pun 
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banyak yang akan senang, seandainya Si Syahrir itu kau habisi 
riwayatnya” (BBM, 2007:79). 

 
Pelukisan sikap, pendirian, atau penggambaran fisik dan pemikiran Sjahrir 

dalam BBM lebih lengkap dan mengena jika dibandingkan dengan buku-buku 

sejarah. Ini salah satu kelebihan dari pendekatan Sejarah Baru dalam 

mengungkapkan realitas sejarah. 

Di dalam memegang prinsip dan menjalankan tugas dan tanggung jawab, 

Sutan Sjahrir memang tidak perlu diragukan lagi. Misalnya dalam peristiwa 

Syahrir sebagai duta bangsa dalam suatu perundingan. Dia sangat cerdik dan 

penuh perhitungan bahkan perhitungan untung rugi pun tidak pernah lepas dari 

pertimbangannya. Dalam hal ini Moedjanto (1993: 70-171) menulis  

Sementara itu pimpinan kabinet tetap bertahan pada pendiriannya. 
Ada alasan yang masuk akal untuk itu. Kalau Syahrir yang mendapat 
kepercayaan dari pihak Belanda diganti oleh orang lain yang lebih 
menyenangkan grup oposisi perundingan, hubungan dengan Belanda akan 
lebih sulit. Kalau ia harus memperkuat posisinya di dalam negeri 
perundingan dengan Belanda makin sulit untuk mencapai hasil. Kalau ia 
tidak memperkuat kabinetnya supaya perundingan dengan Belanda bisa 
dilangsungkan dengan harapan baik, kedudukannya di dalam negeri 
lemah. Syahrir menyadari keberhasilannya mengadakan tawar menawar 
dengan van Mook tergantung kepada kemampuannya membungkam grup 
oposisi (yang radikal), tetapi tindakan kekerasan menghadapi grup oposisi 
berbahaya sekali. Jawaban pemerintah atas desakan kaum oposisi adalah 
menyatakan keadaan darurat  untuk menciptakan cuasa krisis nasional 
sehingga seluruh rakyat dapat diharapkan memberikan dukungan kepada 
pemerintah. Di samping itu (dengan pernyataan keadaan darurat) 
pemerintah dapat memberi peranan kepada militer sehingga hubungan dan 
sikapnya dengan kabinet menjadi lebih baik. (Moedjanto, G, 1993:170-
171) 

 
Pendapat Moedjanto tersebut sejalan dengan narasi Mangunwijaya dalam 

BBMnya berikut ini. 

”Orang ini musuh paling berbahaya bagi mati-hidup Hindia 
Belanda. Sebab dengan senyumnya, dengan kehalusan budinya ia 
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memikat. Soekarno, ia boleh saja didewa-dewakan oleh massa bangsa kuli 
tolol itu, tetapi ia tidak berbicara apa-apa untuk orang-orang gede dalam 
meja penguasaan dunia yang sekarang sedang menata dunia seperti 
notaris-notaris yang menata soal warisan kakek yang baru meninggal. 
Semakin banyak Soekarno, semakin lekas Republik itu hancur,” katanya 
tenang. ” Sebab dunia yang menang perang sekarang benci pada segala 
yang berbau fasis dan militerisme.” (BBM, 2007:78). 
 
Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Syahrir yang anti-

kekerasan. Di pengujung Desember 1946, Perdana Menteri Syahrir dicegat dan 

ditodong pistol oleh serdadu NICA. Saat serdadu itu menarik pelatuk, pistolnya 

macet. Karena geram, dipukullah Syahrir dengan gagang pistol. Berita itu 

kemudian tersebar lewat Radio Republik Indonesia. Mendengar itu, Syahrir 

dengan mata sembab membiru memberi peringatan keras agar siaran itu 

dihentikan, sebab bisa berdampak fatal dibunuhnya orang-orang Belanda di kamp-

kamp tawanan oleh para pejuang republik, ketika tahu pemimpinnya dipukuli 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Sjahrir, diakses 19 Mei 2008). 

Dalam bahasa Belanda ia tenang berkata kepadaku: ” Jenderal 
Christison menunggu saya. Harap jangan mengecewakan beliau. ” kurang 
ajar! Belum lagi aku menguasai situasi, seorang serdaduku yang hitam 
berangasan tak dapat menguasai emosinya. Pistolnya diacungkan pada 
republiken kecil itu. Dan entah bagaimana persisnya, rupa-rupanya ia malu 
karena pistolnya kebetulan kosong peluru, orang kecil itu sudah dipukul 
dengan gagang pistol. Segera kularang dia bertindak sendiri. Bukan karena 
aku tidak setuju orang penghasut Atikku dihajar, tetapi aku terpaksa harus 
menjaga kewibawaanku. Ini soal gengsi bukan soal lain. (BBM, 2007 : 
74). 

 
Perlakuan tidak sopan itu jika diterima oleh pemimpin yang arogan sudah 

barang tentu akan mendatangkan masalah besar. Dia dapat saja mengkomando 

bawahannya untuk bertindak. Akan tetapi, yang dilakukan beliau sungguh 

mencerminkan seorang negarawan sejati. Melarang keras siaran radio itu karena 
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jika tidak akan terjadi kekacauan di tingkat akar rumput karena kemarahan atas 

pelecehan seorang pemimpin, sekelas Sjahrir. 

Selain yang telah dikutip di atas, Mangunwijaya pun melukiskan Sjahrir 

dengan tepat baik bentuk fisik maupun status yang disandang saat itu. Sutan 

Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 

hingga 20 Juni 1947 (http://sekedarcatatan.wordpress.com, diakses 20 Mei 2008). 

Aku mengumpat-umpat diriku lagi, sebab entah mengapa, aku tiba-
tiba malu melihat orang pendek berpakaian putih satu itu (sekarang sudah 
agak gemuk dia, yang sekian tahun yang lalu nyaris kutembak di Jakarta 
itu. Sebetulnya aku bisa saja maju dan berkata padanya: ”Tuan Sjahrir? 
Masih kenal padaku?” dia sudah tidak perdana menteri lagi, dan ketika 
dari koran-koran kubaca berita ia tidak dipakai lagi oleh kaum Republik.. 
(BBM, 12007:126). 

 
 Kendatipun perang masih berkecamuk di dalam negeri dan posisi 

perekonomian Republik Indonesia semakin sulit, tetapi Pemerintah Republik tetap 

mengadakan hubungan dengan dunia luar. Salah satu bentuk hubungan 

internasional itu adalah usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk iku mengatasi 

bahaya kelaparan yang pada waktu itu tengah melanda India, dengan cara 

memberikan bantuan padi sebanyak 500.000 ton. Bantuan tersebut dituangkan 

dalam suatu perjanjian, sebagai hasil dari serangkaian perundingan yang dimulai 

pada tanggal 18 Mei 1956 dan ditandatangani oleh Perdana Menteri Sjahrir dan 

K.L. Punjabi, wakil Pemerintah India (Kartasasmita, 1981:108). 

Apalagi sesudah datang berita koran tentang persetujuan 
pemerintah India dengan kaum Republik mengenai pembelian beras 
setengah juta ton oleh kaum Gandhi itu demi penanggulangan bahaya 
kelaparan di sana. Dalam saat-saat itu ia selalu menuding-nuding aku, 
mengulang lagu lamanya:” Kan sudah saya bilang. Mengapa syahrir itu 
dulu tidak kau tembak, hah? Menembak Soekarno susah, karena 
menimbulkan reaksi hebat dari kaum ekstrimis. Tetapi menembak Syahir 
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sebetulnya  gampang. Orang Republik pun sebetulnya akan senang kalau 
Syahrir pergi.” (BBM, 2007:96-97) 

 
Di dalam novel BBM juga dilukiskan kewibawaan Jenderal Sudirman dan 

anak buahnya. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno menunjuk Jenderal 

Soedirman sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI (Kartasasmita, 1981:142). 

Tetapi peleton pengawal oknum yang menyebut diri Jenderal 
Sudirman itu, mereka jelas, jujur saja, bukan Inlander. Mereka tegap dan 
sangat muda penuh harga diri. Wajah-wajah mereka mendongak ke atas 
dan tampaklah bersinar pancaran mata. Fanatik, tetapi muda. Ya muda. Ini 
tentara yang  priayi sebetulnya, ningrat; dan harus diakui oleh watakku 
yang jujur, sulit disesuaikan dengan gambaran-gambaran populer: kaum 
teroris. (BBM, 2007:101) 

 
Perselisihan pendapat sebagai akibat perbedaan penafsiran ketentuan-

ketentuan dalam Persetujuan Linggajati makin memuncak. Pada tanggal 21 Juli 

1947 Belanda melancarkan serangan serentak terhadap daerah-daerah Republik. 

Serangan militer ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda Pertama 

(Kartasasmita, 1981:144-145). Belanda menyebutnya sebagai ’aksi 

polisional’(Ricklefs,1999 : 338). Di luar negeri, agresi Belanda ini mendatangkan 

reaksi keras. Wakil-wakil India dan Australia di PBB mengajukan usul agar soal 

Indonesia dibahas dalam Dewan Keamanan. Akhirnya Dewan Keamanan PBB 

pada tanggal 1 Agustus 1947 memerintahkan kedua belah pihakuntuk 

menghentikan tembak menembak. Dalam persidangan tersebut Indonesia 

mengutus Sutan Sjahrir dan Haji Agus Salim. Pada tanggal 4 Agustus Republik 

Indonesia dan Belanda mengumumkan penghentian tembak menembak. Dengan 

pengumuman gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus 1947, secara resmi 

berakhirlah Agresi Militer Belanda yang pertama (Kartasasmita, 1981:145). 
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Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda 

pada 21 Juli 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke forum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri, 

Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Dengan bantuan Biju 

Patnaik, Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake Success, New York 

melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Sjahrir, diakses 19 Mei 2008). 

Pada 14 Agustus 1947 Syahrir berpidato di muka sidang Dewan 

Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir 

mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban 

aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Syahrir 

mematahkan satu per satu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Van 

Kleffens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah 

bangsa yang memperjuangan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB 

pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk 

menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata 

urusan dalam negerinya (http://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Sjahrir, diakses 19 

Mei 2008). 

Untuk mengawasi pelaksanaan penghentian tembak menembak dan 

mencari penyelesaian sengketa secara damai, Dewan Keamanan PBB membentuk 

sebuah Komisi Jasa Baik yang kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara 

(KTN). Anggotanya terdiri atas Richard Kirby (Australia) mewakili Indonesia, 

Paul van Zeeland (Belgia) mewakili Belanda, dan Dr. Frank Graham (Amerika 
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Serikat) pilihan bersama Australia dan Belgia. (Kartasasmita, 1981:152). Atas 

usul KTN, akhirnya Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan di atas 

sebuah kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat ”USS 

Renville” yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta pada 8 Desember 1947. Delegasi 

Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi 

Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoadmodjo, seorang Indonesia yang 

memihak Belanda (Idem, 1981:155). 

Selama perundingan Renville berlangsung, delegasi Republik Indonesia 

selalu berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat di Yogyakarta bilamana  

menghadapi masalah yang rumit, di antaranya masalah daerah kekuasaan 

Republik Indonesia. Untuk membicarakan masalah yang menyangkut daerah 

kekuasaan Republik Indonesia pada tanggal 13 Januari 1948 bertempat di 

Kaliurang diadakan perundingan antara KTN dan Republik Indonesia 

(Kartasasmita, 1981:161). Namun, kejadian tidak terhormat dilakukan oleh 

Belanda lagi. Belanda tidak menghargai keberadaan KTN di Indonesia, dan secara 

terang-terangan dia melancarkan serangan ke Ibukota Republik Indonesia, 

Yogyakarta. 

Dari desas-desus anggota delegasi RI yang sedang berunding di 
Kaliurang di bawah naungan Komisi PBB ia sudah tahu, betapa gawat 
keadaan. Sikap wakil Mahkota, Dr. Beel, begitu kaku seperti bakiak 
klompen negerinya, bahkan kasar sebenarnya, tak sopan. Tetapi bahwa 
sudah secepat itulah Belanda menyerang, sungguh, tidak pernah itu 
diperkirakan. Juga oleh para wakil Tiga Negara di meja Perundingan 
Kaliurang. Sungguh aneh dan gila sebetulnya. Menyerang Yogya di muka 
hidung wakil-wakil Dunia Internasional itu. Itu kan namanya meremehkan 
bahkan menghina mereka. (BBM, 2007:113) 
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Namun, karena desakan dan kutukan negara-negara di dunia terhadap 

Belanda, akhirnya Perjanjian Reenville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 

1948, disusul dengan instruksi penghentian tembak menembak pada tanggal 19 

Januari 1948 (Kartasasmita, 1981:162). 

 Suasana damai itu tidak berlangsung lama. Karena persoalan keuangan 

yang dihadapi oleh Kerajaan Belanda, menginginkan untuk segera menyelesaikan 

perang dengan Indonesia. Maka, pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda 

melancarkan ‘aksi polisional’ mereka yang kedua, yang merupakan bencana 

militer maupun politik bagi mereka walaupun pada saat itu tampaknya mereka 

memperoleh kemenangan dengan mudah.. pada tanggal 19  Desember 1948 

Yogyakarta diduduki. Para pemimpin Republik membiarkan dirinya ditangkap 

dengan harapan bahwa opini dunia akan begitu tersinggung sehingga kemenangan 

militer Belanda akan berbalik menjadi kekalahan diplomatik. Soekarno, Hatta, 

dan Agus Salim, dan seluruh anggota kabinet kecuali beberapa orang yang tidak 

ada di tempat ditangkap, demikian pula Sjahrir. Akan tetapi, pada umumnya para 

tentara Republik tidak dapat memahami alasan menyerahnya para politisi sipil 

kepada Belanda sementara para prajurit mengorbankan jiwa mereka demi 

Republik. Pihak tentara kini menganggap dirinya sebagai satu-satunya penyelamat 

Republik (Ricklefs,1999:347). Sedangkan kesediaan Soekarno, Hatta, dan Syahrir 

ditawan oleh Belanda agar dapat tetap dekat dengan KTN (Kartasasmita, 

1981:192). 
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 Selain itu tokoh yang senantiasa dimunculkan dalam buku-buku sejarah 

ketika Agresi Militer II adalah Dr. Beel dan Jenderal Spoor. Sementara Kolonel 

van Langen belum atau bahkan tidak pernah penulis jumpai.  

Seorang sersan mayoor penghubung melapor. Ada telpon dari 
Kolonel van Langen. (BBM, 2007:87) 
Munculnya tokoh Kolonel van Langen ini patut kita kritisi. Kemungkinan 

tokoh ini memang ada dalam sejarah penyerbuan tentara Belanda ke Jogjakarta 

pada tanggal 19 Desember 1948, tetapi belum dicantumkan dalam sejarah 

Indonesia. Mangunwijaya mengemukakan tokoh van Langen tidak hanya semata-

mata imajinasi belaka mengingat ketika Agresi Militer Mangunwijaya ikut terlibat 

pertempuran sebagai tentara pelajar. ”Saya ’kan juga bekas tentara, saya 

mengalami banyak hal.” (Tobing, 1996:65).  

Sisa hikayat 19 Desember sudah terkenal. Istana kami duduki. 
Kolonel van Langen datang dengan jip, sesudah semua aman tenteram dan 
tidak ada risiko satu rambut pun jatuh. Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan orang 
tua Haji Agus Salim dan siapa lain lagi ditawan. Matilah Republik! (BBM, 
2007 : 126) 

Pada petang hari yang sama itu, 19 Desember 1948, sambil duduk 
lunglai karena payahnya di atas tangga-tangga istana, dengan bayangan 
raksasa batu di halaman muka itu, aku ditumbuhi perasaan bimbang lagi. 
Pasukanku menang, Kapitel Seta jaya. Tetapi kehilangan larasati. 
Barangkali ...barangkali toh aku salah pilih. (BBM, 2007 : 127) 

Tetapi ketika pada pagi kala itu aku melihat dengan mata kepalaku 
sendiri si Soekarno dan Hatta dan Syahrir, Agus Salim dan para gembong 
Republik lain, yang sampai saat itu hanya dapat kulihat dalam foto-foto 
koran-koran dari negeri Belanda, aku jatuh lagi terkulai dalam 
kebimbangan. (BBM, 2007 : 140) 

Mereka ditawan oleh Kolonel van Langen dan seharusnya mereka 
tampak lesu dan takut dengan segala sikap yang sepantasnya bagi orang 
yang kalah dalam pertaruhan. Tetapi mereka tersenyum serba pasti dan 
Soekarno tegak bersikap jaya. Yang namanya Hatta tampak tenang dan 
seolah-olah hanya menunggu tanda berangkat ke Den Haag, atas undangan 
Sri Ratu pribadi dan Perdana Menterinya yang tolol itu, untuk menerima 
piagam pengakuan republik sekarat mereka. Dan Si Haji Agus Salim yang 
tua itu, matanya yang cerdik dan hidup seperti mata anak sekolah, yang 
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tahu di mana ada mangga matang yang tanpa risiko dapat dicuri, ia hanya 
kalem saja. (BBM, 2007:140) 

 
 Selain tokoh Koloel van Langen yang dimunculkan oleh Mangunwijaya, 

dalam novel BBM itu pun dikemukakan tentang NEFIS (Netherlands 

Expeditionary Forces Intelligence Service, intel Belanda) yang juga tidak penulis 

jumpai di buku-buku sejarah. Jelaslah, subangan-sumbangan berupa tokoh dan 

dinas intel Belanda ini merupakan sumbangan yang berarti dan semestinya 

mendorong para sejarawan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Sekali lagi 

inilah salah satu sumbangan pendekatan Sejarah Baru dalam mengungkap realitas 

sejarah yang terdapat di dalam karya sastra (novel) yang belum terungkap dalam 

buku-buku sejarah. 

Tetapi bukan pertama karena tembakan itu aku mengundurkan diri. 
Soalnya aku tidak mendapatkan perintah untuk berpatroli di daerah 
Kramat ini. Kalau ada apa-apa nanti, aku dapat dicurigai oleh Mayoor 
Verbruggen. Cilaka lagi oleh dinas intel NEFIS ( Netherlands 
Expeditionary Forces Intelligence Service, intel Belanda). (BBM, 2007: 
71). 

 
Selain itu, Mangunwijaya pun sesuai dalam mendeskripsikan tokoh Dr. 

Beel pun dengan kenyataan yang ada. Berikut ini deskripsi Mangunwijaya tentang 

Wakil Mahkota Kerajaan Belanda tersebut. 

”Apa jeleknya jadi maling? Daripada jadi politikus?” aku terkejut 
dan ketika aku melihat dia memandang foto orang pelontos kepala botak 
dalam koran de Volkskrant yangsesudah kuamat-amati ternyata itu Wakil 
Mahkota Dr. Beel, mak aaku segera menangkap apa yang dimaksud 
olehnya. Sengketa kuno, militer melawan politikus. Tetapi bagi dia, yang 
berdarah legiun Asing Soldadu profesional, masalahnya lain dariku. Aku 
masih punya prinsip dan aku tahu, untuk apa aku ikut menyerbu Yogya 
ini. (BBM, 2007:121) 
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Yang belum jelas sebabnya, ialah Panglima Tertinggi Angkatan Perang 

Belanda di Indonesia yaitu Jenderal Spoor yang pada tanggal 25 April 1949 telah 

meninggal dunia secara mendadak(http://www.hupelita.com, diakses 19 Mei 

2008). 

KNIL kami sudah kenyang dan kepala ularnya Si Spoor itu sudah 
bunuh diri. (BBM, 2007:148). 

 
Untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia – Belanda, PBB 

mengutus UNCI yang akhirnya mampu membawa Indonesia-Belanda ke meja 

perundingan. Delegasi Indonesia diketuai Mr. Moh. Roem, sedangkan pihak 

Belanda diketuai oleh Dr. Van Royen. Setelah melalui perundingan yang berlarut-

larut, akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan, yang kemudian 

dikenal dengan nama ”Roem-Royen Statements.” (Kartasasmita, 1981:210). 

Nah, betul kan, dibentuk komisi henti tembak menembak. Nah, 
betul kan, van Royen mulai berwajah lunak, omong-omong dengan Roem. 
Nah, betul kan, Soekarno dan lain-lainnya akan dikembalikan ke Yogya. 
Nah, betul kan, bukan jip Willys seperti seumumnya di mana-mana, tetapi 
jip Landrover, dus bikinan Inggris yang  datang dan diserahkan kepada 
Sultan Yogya dan delegasi Tentara Gerilya? (BBM, 2007:143) 

 
Setelah Yogyakarta dikosongkan dari tentara Belanda dan TNI 

sepenuhnya menguasai kota tersebut, pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno 

dan Wakil Presiden Hatta kembali ke Yogyakarta (Kartasasmita, 1981:221). 

Akhirnya, setelah mengalami perundingan yang berlarut-larut pada tanggal 2 

November 1949 tercapailah persetujuan KMB. Hasil utamanya adalah bahwa 

Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada 

akhir Desember 1949. juga diputuskan beberapa persetujuan pokok mengenai 

masalah keuangan, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Mengenai Irian Barat 
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penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Khusus dalam bidang militer, 

persetujuan KMB memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS 

dengan TNI sebagai intinya, pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota 

KNIL ke dalam APRIS (Kartasasmita, 1981:237).  

Jiwa militer kami jengkel bergolak kasar dan kacau berteriak 
seperti lazimnya orang yang terkena perangkap. KNIL kami kalah. KNIL, 
itulah yang menentukan. KL sebetulnya hanya hiasan gengsi saja. Sinyo-
sinyo muda yang berkalung sapu tangan merah dan berbaret coklat, 
dengan wajah-wajah putih mulus, dengan bahasa Belanda mereka yang 
totok tanpa ke-indo-indoan sedikit pun. (BBM, 2007:141) 

 
Sedangkan, upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan oleh 

Belanda atas Indonesia diadakan di Den Haag Negeri Belanda tanggal 27 

Desember 1949 (Kartasasmita, 1981:251). 

Seorang kurir dari Banaran, tempat Staf Umum TNI bersembunyi, 
membawa warta bahwa Bung Karno dan Bung Hatta beserta seluruh 
pemerintah akan dipulangkan ke Yogya. Bahkan seluruh dunia mencela 
Belanda, terutama India dan negara-negara bersahabat di Asia; tetapi tidak 
boleh dilupakan juga, Amerika Serikat. Kali ini permasalahan akan 
diselesaikan secara total. 

Indonesia akan diakui oleh dunia internasional dan akan segera 
diadakan Konperensi Meja Bundar. Dan konperensi ini hanya beracara 
tunggal: penyerahan kedaulatan kepada RI. Kelak Larasati tahu, bahwa 
bukan RI, melainkan RI Serikat yang akan dibentuk itu yang bakal 
menerima penyerahan. (BBM, 2007:166) 

 
 Tokoh Teto dan Verbruggen pun menarik untuk dikaji. Adakah tokoh 

Kapiten Setadewa dan Mayoor Verbruggen? Buku-buku sejarah tidak pernah 

menyebutkan nama dua tokoh itu, tetapi secara lambang atau hakikat memang 

ada. Teto menyerupai tokoh Abdul Kadir Widjoyoadmojo, orang Indonesia yang 

membela Belanda dan menjadi ketua delegasi Belanda dalam perundingan 

Renville. Sedangkan Verbruggen, menurut Subagyo Sastrowardoyo (dalam 

Wardhana : 124), Verbruggen merupakan jembatan bagi Teto untuk menemukan 
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ibunya yang hilang, atau untuk menemukan identitas dirinya, sebagaimana kata 

brug (bahasa Belanda) yang berarti jembatan. 

 Melalui tokoh Verbruggen ini, penulis menemukan persamaannya dengan 

tokoh wayang Petruk, badut dalam arti luas dan banyak. ”Verbruggen memang 

Petruk, tetapi Petruk Belanda yang kekar, hanya itu bedanya.” (BBM:119). 

 Teto sendiri menjadi sadar dan mengenali dirinya bahwa ia hanyalah 

pasukan KNIL, serdadu sewaan Belanda, dan ia sadar bahwa yang dimusuhi dan 

dibencinya selama ini hanyalah oknum-oknum Jepang dan Indonesia belaka, 

bukan Jepang dan Indonesia dalam pengertian suatu abstraksi bangsa. Kesadaran 

ini diperolehnya setelah ia bertemu, bercakap, berdebat, dan bertengkar dengan 

Veerbruggen, si Petruk.  

  
 

4.2.4     Masa Orde Baru  
 

Tanggal 21 s.d. 27 Maret 1968 telah dilangsungkan Sidang Umum ke V 

MPRS. Sidang umum ini berlangsung dalam suhu politik yang memuncak dan 

dalam suasana penuh kecurigaan dan ketegangan. Akhirnya sidang yang cukup 

menegangkan itu pada tanggal 26 Maret 1968 berhasil mengambil sumpah 

Soeharto, Pengemban Supersemar, menjadi Presiden Republik Indonesia kedua 

(Sudirjo, 1979:78) Sehari setelah upacara pengambilan sumpah Presiden Soeharto 

mengadakan kunjungan kenegaraan ke Jepang. 

Langkah pertama Pemerintah Orde Baru ialah menciptakan stabilitas 

nasional, terutama di bidang ekonomi dan politik, sebab tanpa stabilitas yang 

mantap kita tidak akan mungkin dapat melaksanakan pembangunan. Menyadari 
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bahwa bangsa kita pada saat-saat tumbangnya Orde Lama mengalami krisis dalam 

berbagai kebutuhan hidup terutama pangan dan sandang, maka segala usaha 

dikerahkan untuk memenuhi keperluan utama rakyat dalam jumlah yang 

mencukupi (Sudirjo, 1979:85).  Demi terwujudnya stabilitas pemerintahan, maka 

pemerintah dalam berbagai tingkatan senantiasa mengadakan koordinasi dan kerja 

keras untuk mewujudkan program pemerintah pusat.                         

Dalam novel BBM dilukiskan kunjungan seorang duta besar ke daerah 

Juranggede yang diikuti oleh sejumlah pejabat daerah mulai dari gubernur, bupati 

dan camat.  

Pak Gubernur dalam hati malu melihat tingkah anak-anak itu yang 
kurang menunjukkan kewibawaan negara. Ia mendekati Pak Bupati dan 
tampak mukanya seram marah. Pak Bupati hanya dapat mengangguk-
angguk, siap melaksanakan perintah. Ia pergi ke Pak Camat. (BBM, 2007 : 
182). 

 
Pak Camat juga kesal hati melihat anak kepangrehannya begitu tak 

tahu adat mendekati tamu-tamu agung. Ia khawatir juga, jangan-jangan 
nanti Pak Bupati menanyakan soal SD Inpres yang selama ini belum beres 
soal pembangunannya, dan berapa jumlah anak yang akan ditampung 
sesudah SD Inpres itu selesai. (BBM, 2007:182) 

 
Terlihat bagaimana tingkat kepatuhan dan mentalitas pejabat tahun 1970-

an ketika pemerintah masih dalam suasana berbenah di berbagai sektor kehidupan 

dan pemerintahan masih dijalankan secara sentralistik. Terlihat jelas garis 

komando seorang gubernur terhadap bupati, dan perintah bupati terhadap camat. 

Kedisiplinan dan pengawasan yang ketat dari atasan saat itu sah-sah saja bahkan 

dapat dikatakan tepat karena keadaan negara baru berbenah dan kekuatan-

kekuatan penentang masa lalu Orde Baru yang berseberangan paham dan 

kepentingan, saat ini berbaur dengan masyarakat yang heterogen. 
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Pada era Orde Baru hampir semua bentuk pemerintahan berjalan secara 

sentralistik. Kebijakan apa pun datangnya dari atas. Gubernur, bupati, dan camat, 

apalagi kepala desa hanyalah seorang pelaksana. Untuk menciptakan dan 

mempertahankan keadaan aman dan terkendali pemerintah, melalui aparatnya 

terutama tentara dan aparat hukum lainnya menegakkan hukum secara tegas dan 

keras. Pemerintah mencoba menumpas orang-orang yang berseberangan politik 

bahkan memberlakukan bersih lingkungan bagi setiap penerimaan aparatur 

negara, tidak peduli pegawai yang bekerja pada departemen apa pun.    

Mangunwijaya melalui BBM  rupanya memberikan kritik terhadap 

keadaan saat itu. Dia melukiskan bagaimana seorang bekas penjahat dan garong 

dapat menduduki jabatan yang cukup tinggi dan strategis, yakni Si Setankopor, 

seorang penjahat yang selalu membuat resah rakyat menjadi seorang bupati dan 

Giyo, pimpinan garong sebagai camat. 

Pak Bupati yang masih penjabat itu memanggil Pak Camat. 
”Bagaimana Giyo, garong-garongmu?” 

”Aman Pak. Selama Giyo tiga tahun di sini, belum ada kejadian.  
Insya Allah tidak akan ada peristiwa berat, Pak. Tetapi sebetulnya Bapak 
maklum juga, ini hanya tergantung dari kabupaten seberang jurang sana. 
Sebab di sanalah sarangnya, sejak zasman Belanda dulu.” pak Bupati 
mengernyitkan mukanya. Mata menyipit memandang jauh ke seberang 
jurang lahar ke daerah rekannya Bupati anu. (BBM:186).  

 
”Kau Cuma menakut-nakuti orang. Apa hubungannya dengan 

Setankopor?” 
”O, banyak sekali hubungannya. Sebab ia jadi bupati sekarang. 

Sudah saya tanyakan pada polisi  pengawal. Yang seperti Arab, hidungnya 
agak bengkok itu bupati? Betul, ia bupati yang baru. Nah, selamat mampus 
kita.” (BBM:188). 
  

Di bawah pemerintahan Orde Baru peran pemerintah telah dirumuskan 

kembali untuk mengarahkan pembangunan ekonomi, menciptakan atmosfer bagi 
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pembangunan dan memobilisasi potensi-potensi dan kreativitas yang melekat 

dalam masyarakat sambil memberi perhatian pada undang-undang ekonomi dan 

kekuatan-kekuatan pasar (Tjondronegoro, 1997:187). Pemerintah, melalui petugas 

terkait mulai bekerja sesuai dengan bidang pengabdiannya masing-masing. Dalam 

bidang pertanian pemerintah menurunkan petugas-petugas penyuluh yang 

memberi penerangan kepada penduduk, termasuk di dalamnya petani. 

”Ya, itu pertanyaan baik,” begitu Pak Penerangan. ”Tetapi saya 
tidak kuasa untuk menjawab itu. Apa saudara-saudara setuju, besok kami 
panggilkan ahli cengkeh? (”Setujuuuu!!”) (BBM, 2007:198) 

 
Beberapa waktu sebelum Orde Baru memegang tampuk pimpinan, yakni 

tahun1960-an, pendapatan per kapita penduduk Indonesia termasuk paling rendah 

di dunia. Namun, tahun 1966 GNP sejumlah US$50 per kapita; artinya, jumlah 

tersebut hanya separuh dari GNP di negara-negara seperti India, Nigeria, dan 

Bangladesh. Namun demikian, menurut data Bank Dunia tahun 1990 mulai tahun 

1980-an, GNP Indonesia meningkat menjadi  US$500 per kapita. Itu berarti  30% 

lebih tinggi daripada GNP di India, 49 % lebih tinggi daripada GNP di Nigeria, 

dan 150% lebih tinggi daripada GNP di Bangladesh (Husken, 1997:3). Kehidupan 

semasa Repelita I berjalan, kehidupan rakyat menjadi berangsur-angsur lebih baik, 

dalam berbagai hal. Termasuk di dalamnya tingkat kesejahteraan dan kesehatan.  

”Negeri Tuan sangat indah,” kata duta Besar penuh sanjungan 
diplomat kepada gubernur. Mungkin juga ia jujur mengatakannya itu. 
”Dan rakyat Tuan tampak subur serba gembira,” tambahnya lagi, sambil 
melepas kaca matanya yang gelap lebar. 

”Kami bangsa Indonesia bangsa yang selalu gembira” jawab Pak 
Gubernur dengan nada bangga. ”Apa ada satu orang pun Yang Mulia lihat 
kurus?” (BBM:183).   
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Di bawah struktur kekuasaan politik baru; Indonesia melihat permulaan 

program ekonomi baru pada tahun 1967; memperjelas defisit keuangan dan 

membuat kebijakan uang ketat, ekonomi Orde Baru secara bertahap menghasilkan 

stabilisasi dan menciptakan dasar finansial untuk rekonstruksi ekonomi. Dibantu 

oleh para ahli finansial luar negeri, sekelompok kecil ekonom  terkemuka 

Indonesia menyusun suatu rencana kebijakan yang dimaksudkan pertama-tama 

untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia dan kemudian secara bertahap 

memperkembangkannya. Pelaksanaan dimulai tahun 1969 dengan Repelita 

Pertama (Husken, 1997:6). 

Tujuan Repelita Pertama adalah menaikkan taraf hidup rakyat dan 

sekaligus meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional dalam 

tahap-tahap berikutnya. Rencana tersebut disusun dengan sepenuhnya 

memperhatikan kemampuan yang dimiliki dengan tetap memegang teguh tujuan 

jangka panjang (Kartasasmita, 1981:197). Sedangkan sasaran pembangunan 

dalam Repelita Pertama dirumuskan secara sederhana, yaitu pangan, sandang, 

perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan 

kesejahteraan rohani (Kartasasmita, 1981:197). 

Repelita sebagai tahapan program pembangunan Indonesia ke depan berisi 

strategi dan kiat-kiat pemerintahan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945. Titik berat pemerintah saat itu adalah bidang ekonomi. Salah satu 

faktor untuk kebangkitan ekonomi Indonesia adalah pemanfaatan kekayaan 

sumber daya alam Indonesia, khususnya minyak dan gas bumi.  
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Pendapatan dari sumber daya energi ini semakin meningkat sejak akhir 

tahun 1960-an dan memberi sumbangan yang penting untuk pertumbuhan 

ekonomi pada umumnya. Akibat boom minyak ini memberi dana untuk investasi 

yang diperlukan demi keberhasilan program-program modernisasi  pertanian, 

pembangunan infrastruktur, dan pembangunan industri. Semua sektor ini sangat 

mendapat keuntungan dari pendapatan minyak yang meningkat dan kurs yang 

tinggi selama tahun 1970-an (Ibid : 6) 

 Indonesia  sesungguhnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang 

melimpah baik sumber energi berupa minyak dan gas maupun sumber-sumber 

pangan (Gunawan : http://www.kompas.com). Ekonomi Negara kita yang kaya 

akan minyak telah menjadi importir neto minyak untuk kebutuhan bangsa kita. 

90% dari minyak kita dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan minyak asing. 

Pembagian hasil minyak yang prinsipnya 85% untuk Indonesia dan 15% untuk 

kontraktor asing kenyataannya sampai sekarang 60% untuk bangsa Indonesia dan 

40% untuk perusahaan asing. Minyak milik rakyat Indonesia harus dijual kepada 

rakyat yang memilikinya dengan harga yang ditentukan oleh New York Mercantile 

Exchange; tidak oleh para pemimpin bangsa sesuai dengan kepatuhan dan daya 

beli rakyat, seperti yang direncanakan sejak semula oleh para pendiri bangsa kita 

sampai waktu yang lama setelah kita merdeka (Gie : http://www.blogger.com 

/feeds, diakses 20 Mei 2008). 

 Penyimpangan-penyimpangan ini tercermin dalam BBM. Setadewa, 

seorang manajer produksi sebuah perusahaan minyak multi nasional mencoba 
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memaparkan kecurangan pembagian hasil antara perusahaan  Pacific Oil Wells 

Company dengan pemerintah Indonesia. 

Saya hanya ingin memujimu. Sungguh, informasi yang Anda 
berikan padaku sepintas lalu dalam coctail party 17 Agustusan di tempat 
Menteri Riset yang lalu itu sungguh berkesan padaku. Dan memang benar. 
Statistik-statistik yang bersangkutan sudah saya suruh teliti lagi. Dan 
penasihat-penasihat ahliku mengatakan apa? Analisamu memang benar. 
Memang, hanya seorang doktor matematika seperti Anda yang dapat 
sampai pada kesimpulan seperti itu. Sudah lama berkecimpung dalam 
dunia komputer?” (BBM, 2007:205) 

 
Karena peran minyak yang sangat strategis bagi perekonomian ini 

membutuhkan penanganan yang serius dan profesional.  Tahun 1969 dilakukanlah 

perundingan dengan Caltex untuk mendirikan sebuah kilang baru berdasarkan 

kerja patungan. Karena kedudukannya yang sangat strategis ini, Noreng (1983:v) 

mengatakan, pada awal tahun 1970-an dunia menyadari betapa potensi minyak 

dapat digunakan sebagai senjata yang dapat menggetarkan sistem internasional 

yang ada. 

Usaha tersebut tidak berhasil. Pertamina lalu membuat rencana sendiri 

dengan Fas East Oil Company, bekerja sama dengan beberapa pengusaha Jepang. 

Kilang itu kemudian di bangun di Dumai, Riau, dengan kapasitas 100.000 barel 

per hari. Tidak lama setelah itu sebuah kilang baru dibangun lagi di sungai 

Pakning Sumatera, selesai dikerjakan pada akhir tahun 1969 dengan produksi 

tahap pertama 20.000 barel per hari dengan program peningkatan 50.000 barel per 

hari (http://inspirasiaa.blogspot.com/ 2007/11/seabad-migas-indonesia, hal 21, 

diakses 19 Mei 2008). 

 Karena merupakan sumber pendapatan yang besar dan sangat strategis, 

maka tidak mengherankan jika banyak pihak, terutama para pelaku pasar dan 
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pejabat yang berkaitan dengan perminyakan, yang ingin menangguk keuntungan. 

Cara-cara tidak terpuji semacam KKN, korupsi, konspirasi, dan pemalsuan data 

pun terjadi. Ibnu Sutowo, pendiri dan direktur utama Pertamina menyelewengkan 

dana mencapai Rp 90,48 miliar. Jumlah yang fantastis dibandingkan dengan kurs 

rupiah saat itu yang hanya Rp 400. Harian yang akhirnya dibreidel pemerintah ini 

juga menulis akibat jual beli minyak lewat jalur kongkalikong Ibnu dan pihak 

Jepang, negara dirugikan sampai US$1.554.590,28. Pada tahun 1975, Ibnu 

Sutowo mewariskan utang US$10,5 miliar. Utang ini nyaris membangkrutkan 

Indonesia. Penerimaan negara dari minyak saat itu hanya US$6 miliar. Ibnu 

memang mundur dari posisi dirut (1976), tetapi utang dan dugaan korupsi itu tidak 

pernah sampai ke pengadilan. Jauh sesudah itu baru terbongkar kasus simpanan 

US$80 juta di berbagai bank milik almarhum H. Thaher, salah satu direktur pada 

zaman Ibnu. Melalui pengadilan yang berbelit-belit, Pertamina akhirnya 

memenangkan perkara tersebut (Afifi : http://www.blogger.com, diakses 19 Mei 

2008). 

 Kasus yang dialami oleh Ibnu Sutowo tersebut agaknya menginspirasi 

Mangunwijaya dalam novel BBM. 

Maka sambil menikmati neraka Cobra fire ahli komputer Pacific 
Oil Wells Company itu mulai membuka lembaran-lembaran informasinya 
satu per satu. Inti permasalahan ada di bidang ekonomi, tetapi 
pengaruhnya dapat langsung mengenai bidang politik dan hubungan antar 
negara yang dapat membahayakan bagi semua pihak, baik pihak negara-
negara yang bersahabat dengan negeri tuan rumah maupun bangsa 
Indonesia sendiri. Memang soalnya sangatlah sensitif, tetapi 
bagaimanapun harus diketahui para duta besar dan seterusnya semua 
pemerintah yang mempunyai andil besar dalam operasi multinasional 
corporation Pasific Oil Well Company. (BBM, 2007:211) 
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Setelah berakhirnya Perang Dunia II, bersamaan dengan bangkitnya 

nasionalisme di kalangan negara-negara yang sedang berkembang, negara-negara 

penghasil minyak yang sudah jenuh diperlakukan tidak adil oleh bekas negara-

negara penjajahnya mulai berusaha mengubah cara-cara eksploitasi minyak 

sampai pemasarannya yang dianggap merugikan negara-negara pemilik sumber 

minyak dan terlalu menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak asing 

(Noreng, 1983:vi). 

Penguasaan atas minyak sebagai sumber daya alam yang terbatas tetapi 

mempunyai kedudukan strategis ini, di satu sisi mendorong orang-orang tertentu 

untuk memanfaatkan demi kepentingan sendiri. Noreng (1983:xx) mengingatkan,  

minyak umumnya juga menimbulkan inflasi, korupsi, dan distorsi ekonomi dalam 

arti sektor minyak mendapat perhatian yang berlebihan dengan mengesampingkan 

sektor-sektor ekonomi yang lain.  

Lalu kubentangkan komputer yang salah menghitung kuantitas 
produksi minyak mentah. Begitu kompleks dan sulit perhitungan itu, 
sehingga hanya bagi orang yang langsung berkecimpung dalam inti 
pimpinan, hal itu kelihatan. ”Aku yakin adanya kesengajaan. Namun 
tentulah secara hukum hal itu sulit untuk dibuktikan, sebab siapa yang 
cukup ahli matematika tinggi untuk melihat kesalahan fatal di dalam 
rumus yang begitu panjang dan rumit? Dan yang totalitasnya hanya 
diketahui orang yang paling top? Seharusnya ini diperiksa oleh pihak 
Indonesia. Tetapi negeri ini kan hampir tidak punya ahli matematika. 
(BBM, 2007:298) 

 
 Setadewa, seorang doktor matematika, yang mengaku berkebangsaan 

multinasional yang membela kebenaran, dan kuat memagang janji itu akan 

berusaha untuk mengungkap korupsi atau paling tepat konspirasi tingkat tinggi, 

sebatas kemampuan yang dimiliki. Setadewa adalah mahasiswa yang cerdas dan 

telah menerima amanat dari dosennya. 
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”Saya hanya mengikuti hati nuraniku dan sumpahku.” 
”Sumpah apa? Dokter tabib bersumpah, tetapi doktor matematika.” 
”Saya telah bersumpah di hadapan  profesor dan pembina karirku, 

Prof. Thomson Mc. Kenzie almarhum, yang menuntun saya dalam liku-
liku rahasia rumus-rumus serta model-model matematika, dan berulang 
kali berkata kepadaku: ”Seta, Anda kelak akan menghadapi banyak 
godaan curang dalam dunia komputer. Seperti dalam dunia pengobatan 
pun. Sayang tetapi nyata, hal itu sering terjadi. Banyak dibuat penipuan, 
tetapi penipuan legal. Saya mengharap kepadamu, muridku, semogalah 
Anda menjadi pengabdi kemanusiaan dan bukan pengabdi suatu korupsi 
atau pihak kepentingan. Sebab manusia dan makhluk-makhluk hidup 
sebenarnya komputer  juga, yang mampu untuk menghimpun, menghitung 
dan mempertimbangkan sekian banyak faktor dan variabel. Komputer 
bertanggung jawab kepada yang memberi perintah dan memberi model 
pola perhitungan. Kita pun bertanggung jawab kepada sang Pemberi 
Model yang mahaarif. Ketika itu, Tuan Ambasador, aku bersumpah. Di 
dalam hati. Dan sumpah itu akan kutaati.” (BBM, 2007:213-214) 

 
 Menangani dugaan penyelewenangan, persekongkolan, atau apa pun 

namanya apalagi dalam skala besar membutuhkan nyali dan kesiapan berkorban 

yang sangat besar. Setadewa telah menyadari itu semua.  

  ”Barangkali. Bila nanti tabir kubuka, aku akan dipecat.” 
  ”Tidak akan berani mereka.” 
  ”Saya sudah siap menghadapi itu.”  (BBM:212) 
 

Namun, Setadewa tetap meyakini tindakannya ini semata-mata untuk 

menegakkan kebenaran, menjalankan kata hati nuraninya dan negeri yang mulai 

dicintainya setelah dia bertualang di luar negeri selepas kekalahan Belanda dulu. 

Memang aku keliru dalam memilih sasaran, akan  tetapi tidak 
dalam motivasi. Dan motivasiku masih sama. Aku tidak mau mengabdi 
kepada perusahaan yang pada hakekatnya juga bermental fasis, menipu, 
merampok dan memaksakan rumus-rumus serta model-modelnya pada 
negeri ini; ya, negeri ini adalah Mamiku dalam bentuk lain. Sekarang pun 
aku akan membalas dendam, bila negeriku dirusak oleh rumus-rumus 
komputer. Dan inilah saat perhitunganku. Aku tidak gentar seperti dulu itu 
aku tidak gentar juga. Tetapi dulu aku salah sasaran. Sekarang tidak.” 
(BBM, 2007:300) 
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Tindak penyelewengan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat sudah 

sejak lama ada, bahkan sejak kehadiran para pendatang pertama di Amerika. 

Mulai saat itu, tidak ada satu masa pun  berlalu tanpa faktor penipuan, 

pemborosan, dan penyelewengan yang pada umumnya dilakukan oleh para 

pejabat ataupun politikus berkekuatan besar, bahkan akibat ulah dan kelicikan 

para pejabat yang diangkat atau mereka yang meniti karier dalam pelayanan 

masyarakat (Steinberg, 1998:iii). Seiring dengan perkembangan zaman, beragam 

perubahan pun mewarnai laju tindak penyelewengan. Tindak-tindak 

penyelewengan menjamur dalam setiap ruang lingkup masyarakat, bagaimanapun, 

penyelewengan-penyelewengan akan terus berlanjut selama para pemimpin / 

penyelenggara pemerintahan mentolelir keberadaannya. Akan lebih buruk lagi, 

penyelewengan akan mendarah daging apabila kontribusi pejabat malah 

memperparah permasalahan yang ada (Steinberg, 1998:iii). 

Memang tepat yang dikatakan oleh Noreng (1983:35-36) bahwa antara 

perusahaan minyak nasional dengan pemerintah negara pemilik perusahaan 

tersebut terjalin satu mekanisme kerja dan konsultasi reguler. Penentu dominan 

dalam percaturan bisnis minyak internasional dengan sendirinya terbatas pada 

sejumlah kecil perusahaan minyak raksasa dan pemerintah negara-negara 

terkemuka yang sekaligus berfungsi sebagai perumus kebijaksanaan jangka 

panjang. Konsekuensinya, pola produksi, distribusi, dan konsumsi minyak hanya 

mendapat tekanan pengaruh yang kecil sekali dari kekuatan mekanisme pasar 

dibandingkan dengan sejumlah besar komoditi jenis lain. Tegasnya, pertimbangan 

politik dan kepentingan jangka panjang lebih mewarnai kehidupan perminyakan 
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baik di tingkat nasional maupun internasional sedang pemerintah negara tampil 

sebagai penentu dominan. 

Jelaslah, bahwa antara perusahaan minyak asing dan pemerintahan suatu 

negara telah memiliki kesepakatan bersama, kesepahaman dalam menentukan 

langkah dan kebijakan strategis ke depan. Sehingga apa pun yang terjadi, 

kepentigan perusahaan asing dan suatu negara itulah yang terpenting.   

Walaupun beberapa dari banyak alasan yang melatarbelakangi 

penyelewengan, seperti yang telah dikemukakan  Steinberg (1998 : 35-52), yakni  

ketidaktahuan akan hukum, kode etik, dan kebijakan prosedur; egoisme; 

keserakahan; kewenangan dan kekuasaan; keuntungan pribadi dan keluarga; 

”pintu berputar” pasca pegawai negeri; masalah keuangan dan berbagai tekanan 

etika; kebodohan; ikut arus; saya hanya mengikuti perintah; dan jaminan 

keselamatan itu telah jelas terjadi. Namun, konspirasi tetap konsirasi. Seperti 

peribahasa, gajah dengan gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah. 

 Akhirnya Setadewa dan Janakatamsi, suami Larasati yang membantu 

mengungkap dugaan penyelewengan penghitungan komputer terhadap 

perhitungan bagi hasil minyak antara pemerintah Indonesia dengan Pacific Oil 

Wells Company  itu dipecat dengan tidak hormat. 

Ternyata, apa yang sudah diduga semula betul terjadi. Aku 
dipanggil ke Tokyo dan di restoran lapangan terbang aku diberitahu oleh 
boss tertinggi Pacific Oil Wells Company, bahwa aku dipecat dengan tidak 
hormat. (BBM, 2007:302) 

 
Atik bercerita, bahwa suaminya, seperti yang dikhawatirkan 

sebelumnya, dipecat juga dari segala jabatannya. ” atas alasan yang demi 
security tidak dapat dikatakan,” tambah suaminya. (BBM, 2007:304) 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

10. Setelah melalui penelitian, ternyata bahwa novel Burung-Burung Manyar 

karya Y.B. Mangunwijaya mempunyai keterkaitan dan mencerminkan realita 

sejarah Indonesia. Novel yang terbagi atas tiga bagian tersebut 

menggambarkan keadaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda 

sampai dengan masa pembangunan di bawah Orde Baru. 

         Bagian pertama, tahun 1934 s.d. 1944, meceritakan KNIL (Koninklijk 

Nederlandsche Indische Leger), pasukan bayaran Hindia Belanda, sejarah, 

cara perekrutan dan tempat belajarnya; situasi kaum nasionalis dalam 

pergerakan nasional; kekalahan Belanda atas Balatentara Jepang; dan kondisi 

penjajahan Jepang. 

        Bagian kedua, 1945-1950, mengisahkan sekitar Proklamasi 17 Agustus 

1945;  perjuangan melalui jalur diplomasi dan jalur militer; Agresi Militer 

Belanda I dan ke II; berbagai perundingan baik dengan tentara Sekutu maupun 

Belanda. Berbagai peristiwa dan tokoh memiliki kemiripan dan memang ada 

dalam kejadian yang sebenarnya dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia. 

        Bagian ketiga, tahun 1968-1978. Bagian ini  menggambarkan kehidupan 

rakyat dan para pemimpin di alam merdeka. Kiprah para pejabat, duta besar, 

gubernur, bupati, dan camat serta kalangan akademisi seperti rektor dan 

mahasiswa UGM ditampilkan. Juga geliat membangun dan kehidupan rakyat 



127 
 

 
 

Indonesia disampaikan secara baik. Yang tidak kalah menarik adalah 

penyajian masalah pemalsuan data jumlah kuantitas minyak yang seharusnya 

diterima oleh pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Pacific Oil Wells 

Company sehingga berakibat kerugian di pihak Indonesia. 

11. Penambahan peristiwa dan pemunculan tokoh baru dalam novel Burung-

Burung Manyar adalah mengenai persyaratan masuk KNIL, kritik 

Mangunwijaya terhadap bekas perwira KNIL yang menjadi petinggi TNI, 

pemunculan tokoh Amir Syarifuddin pada masa Jepang, penambahan tokoh 

Kolonel van Langen pada Agresi Militer Belanda Kedua, memunculkan 

NEFIS (Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service, intel 

Belanda). Selain itu, pendeskripsian tokoh penjahat (garong) menjadi pejabat 

bupati dan camat pada masa Orde Baru. Pemunculan peristiwa dan tokoh baru 

tersebut dimungkinkan sebagai pelengkap sejarah yang telah ada, mengingat 

pengarang juga pelaku sejarah. 

12. Pemahaman terhadap novel Burung-Burung Manyar yang berlatarkan sejarah 

bangsa Indonesia dengan menggunakan pendekatan Kritik Sejarah Baru 

ternyata dapat mengungkapkan masalah-masalah sejarah secara lebih detail 

dan terinci. 

 

5.2 Saran 

1.  Untuk mendapatkan pemahaman terhadap sejarah pergerakan bangsa Indonesia 

pada tahun 1934 – 1978 dapat melalui novel Burung-Burung Manyar karya 

Y.B. Mangunwijaya. 
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2.  Penelitian terhadap novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya 

yang dapat mengungkapkan realitas sejarah Indonesia, diharapkan akan 

menjadi pembuka jalan terhadap penelitian karya sastra yang berlatarkan 

sejarah dengan menggunakan pendekatan Kritik Sejarah Baru. 
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Lampiran  

Sinopsis Novel Burung-burung Manyar  karya Y.B. Mangunwijaya 

 

BURUNG-BURUNG MANYAR 
 

Teto yang sudah terbiasa hidup berkecukupan,  dihormati, 

bebas bergaul dengan orang-orang inlander, mendapatkan kasih sayang 

orang tuanya tiba-tiba shok akibat kedatangan Jepang dan hengkangnya 

KNIL dari Indonesia. Kehormatan dan kemewahan yang biasa dia 

dapatkan karena ayahnya, Letnan Barjabasuki, adalah seorang Kepala 

Garnisun II dengan pangkat Letnan sekarang lenyap tiba-tiba. Belanda 

dan KNIL-nya hengkang didepak Jepang. Itu berarti ayahnya sebagai KNIL 

juga hancur bersama KNIL Belanda. Berarti hancur pula si pemuda Teto, si 

anak tunggal itu. 

Letnan Brajabasuki menjadi buronan Jepang. Belakangan dia tertangkap 

oleh Jepang dan nasibnya di ujung tanduk. Nasib Letnan Brajabasuki bergantung 

pada keputusan Marice, istrinya. Jika dia mau dijadikan gundik oleh perwira 

Jepang Brajabasuki selamat, sebaliknya jika menolak maka nyawa suaminya 

melayang. Demi kehidupan Letnan Barjabasuki, Marice bersedia menjadi gundik 

tentara kenpeitei Jepang. 

Betapa hancur hati Teto menerima kenyataan pahit yang menimpa 

keluarganya itu. Hatinya penuh dendam terhadap perlakuan Jepang kepada orang 

tuanya itu. Karena masa gemilang yang pernah dinikmatinya dulu itu adalah di 

masa pemerintahan tentara KNIL Belanda, maka dengan penuh rasa dendam dan 

sekaligus bangga pada KNIL Teto berusaha keras hendak masuk KNIL seperti 

ayahnya dulu. Tiga tahun kemudian, tentara Jepang menyerah. Belanda 

kembali masuk ke Indonesia dengan cara membonceng tentara Sekutu. Teto 

langsung bergabung tentara KNIL dan  akhirnya tercapai juga cita-citanya, yaitu 

berkat pertolongan seorang Mayor KNIL yang bernama Mayor Verbruggen. 

Karena didasari oleh motivasi yang kuat dan sekaligus kerja keras dan 

disiplin yang tinggi, hanya dalam waktu dua bulan saja Teto sudah diangkat 
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sebagai salah seorang komandan yang berdedikasi tinggi, sehingga begitu 

disayangi oleh atasannya. Dia sangat  bangga sebagai seorang KNIL. 

Lain Teto, lain lagi nasib dan keadaan orang-orang terdekatnya. Marice, 

ibu Teto, karena tak sanggup lagi menahan beban batin ketika menjadi gundik 

kenpeitei di masa Jepang, sekarang menderita penyakit jiwa dan menjadi 

penghuni sebuah rumah sakit jiwa. Sedangkan ayahnya sendiri, 

sebenarnya merupakan buronan Teto sendiri, sebab dikabarkan bahwa 

ayahnya sudah bergabung dengan tentara Republik melawan pemerintah KNIL 

Belanda, tempat Teto mengabdi. Sementara itu juga, Larasati atau Atik, 

teman sepermainan Teto di masa kecil dulu yang tidak lain adalah kekasih 

hatinya, membela bangsanya dengan mengabdi di Kementerian Luar 

Negeri Indonesia sebagai seorang sekretaris. 

Kiprah Teto dipasukan tentara KNIL berakhir ketika Pemerintah 

Belanda sudah mulai putus asa, karena tekanan-tekanan pisik yang 

dilancarkan terhadap bangsa Indonesia tak pernah mampu 

memadamkan api perjuangan rakyat. Karena malu dan bingung kepada 

siapa dendamnya yang berkobar-kobar itu ditujukan sebab bangsa Jepang 

sudah tiada, Teto mengalami tekanan batin yang cukup berat. Akhirnya, 

dia memutuskan meninggalkan Indonesia berangkat ke Amerika. Di 

Amerika Teto masuk Universitas Harvard jurusan komputer. Dia akhirnya 

lulus dari Harvard sebagai seorang pakar komputer dengan gelar Doktor. 

Setelah lulus dia bekerja di sebuah perusahaan besar minyak yang 

bernama Pacific Oil Wells Company yang kebetulan sedang menjalin 

hubungan bisnis dengan Indonesia. Tidak lama kemudian dia menikah 

dengan anak gadis salah seorang direktur di perusahaan tersebut yang 

bernama Barbara. 

Walaupun karir dan kesejahteraannya selama di negeri rantau ini 

cukup terjamin, tetapi sebenarnya hatinya hancur dan tak pernah damai. 

Kabar dari tanah air yang datang kepadanya sungguh membuat hatinya 

hancur. Ibunya dikabarkan meninggal dunia dengan penuh 

kesengsaraan batin dan dalam kesendirian. Sedangkan  Atik, pujaan 
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hatinya itu, juga tersiar kabar telah menikah dengan pujaan hatinya. 

Kabar-kabar tragis dari Indonesia itu, sebenarnya mulai menggugah 

hati Teto untuk kembali ke Indonesia. Hasratnya untuk kembali ke 

Indonesia itu semakin besar, yaitu lewat analisa komputernya 

diketahui bahwa telah terjadi kecurangan perhitungan komputer yang 

dilakukan oleh perusahaan minyak Pacific Oil Wells Company 

terhadap Indonesia. Dia bertekad hendak membongkar kecurangan 

tersebut, walaupun dengan taruhan pemecatan dirinya dari Pacific Oil 

Wells Company. 

Setelah bercerai dengan Barbara, Teto kembali ke Indonesia. 

Sesampainya di Indonesia pikiran dan hatinya tiba-tiba terserang sesuatu. 

Rekaman peristiwa-peristiwa masa lalunya sebelum meninggalkan 

Indonesia dulu tiba-tiba menyeruak memadati rongga dadanya. Dia 

ingat semasa kegemilangan keluarganya semasa KNIL dan sekaligus 

kehancuran masa keemasan itu, yaitu ketika Jepang muncul, ayahnya 

ditangkap oleh Jepang dan pada akhirnya menjadi buronannya sendiri, 

ibunya mengalami gangguan jiwa karena derita batin yang sangat dalam. 

Teto ingat bagaimana dia begitu bangga menjadi tentara KNIL dan 

membantu tentara KNIL Belanda melawan perlawanan kaum bangsanya 

sendiri, Indonesia, karena dianggapnya Republik Indonesia masih 

milik Belanda dan belum siap untuk menjadi sebuah negara merdeka. 

Betapa malu dia teringat akan semua itu.  Tambah malu lagi sebab 

orang yang paling dicintainya, Atik, berjuang menegakkan bangsanya 

dari tindasan penjajah. Dia tiba-tiba merasa sebagai seorang manusia 

yang gagal dan sekaligus sebagai pengkhianat. Indonesia sekarang telah 

berubah, telah mengalami banyak kemajuan dalam pembangunan sebagai satu 

bangsa yang merdeka dan mandiri. 

Dia malu bertemu dengan Atik, tetapi hatinya sangat rindu hendak 

bertemu. Oleh karena itu, ketika mendengar kabar bahwa Atik hendak 

melakukan presentasi disertasinya untuk meraih gelar doktor dalam bidang 

lingkungan hidup, secara diam-diam Teto turut hadir. Hatinya hancur ketika Atik 
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menguraikan disertasinya tentang burung-burung manyar itu, seakan-akan 

telah menelanjanginya. Perilaku burung manyar yang diuraikan Atik 

dalam ruang sidang itu seakan-akan persis seperti perilaku dan sifat Teto. 

Yang semakin membuat hati Teto tambah hancur lagi, yaitu dia tidak berani 

bersalaman dengan Atik untuk sekadar mengucapkan selamat. Hal ini 

disebabkan di samping dia diserang rasa yang sangat berlebihan waktu itu, 

juga dia ingat akan kenyataan Atik yang sudah menjadi milik seorang 

laki-laki beruntung yang bernama Janakatamsi. Atik yang sudah bergelar 

doktor dan Kepala Direktorat Pelestarian Alam sekarang bukan miliknya 

dan tidak akan mungkin akan menjadi miliknya lagi. 

Walaupun Teto sudah berusaha keras menahan hasrat hatinya untuk 

bertemu dengan Atik, tetapi kenyataan berbicara lain. Keesokan harinya, 

tanpa dia duga sama sekali dia bertemu dengan Atik dan suaminya di tempat 

dia menginap. Teto salah tingkah sewaktu bertemu dengan Atik. Sebenarnya 

di samping kaget bertemu secara tiba-tiba dengan orang yang sangat dicintainya, 

yakni Teto, Atik juga malu, merasa bersalah, marah, dan berbagai perasaan 

lainnya berdesak-desak berebut memadati rongga dadanya. 

Tapi antara keduanya sudah tak mungkin bersatu lagi, masing-masing 

sudah mempunyai dinding pemisah yang tebal dan tinggi. Suami Atik, 

Janakatamsi, yang merupakan anak seorang direktur Rumah Sakit Jiwa 

Kramat itu menyadari dengan benar bagaimana hubungan istri dan Teto 

sebelumnya, makanya dengan segala kebijaksanaannya dia merayu Teto 

agar mau diangkat sebagai kakaknya. Teto terharu mendengar ajakan suami 

Atik tersebut dan dia pun bersedia menerima ajakan yang sangat bersahabat 

itu. 

Hubungan Teto dengan keluarga Atik semakin baik. Bersama-sama 

dengan Atik dan suaminya, Teto kemudian berkunjung ke rumah Bu Antana, 

ibu kandung yang sebenarnya memang sudah kenal sangat akrab dengan keluarga 

Teto sejak dulu, sejak Teto masih kecil dulu.  

Usaha Teto hendak membongkar kecurangan yang dilakukan oleh 

perusahaan tempat dia bekerja dalam suatu transaksi dengan pihak pemerintah 
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Indonesia itu didukung penuh oleh Janakatamsi, suami Atik. 

Kecurangan itu oleh Teto berhasil dibongkar. Namun, akibatnya Teto 

dipecat dar i  Paci f i c  Oi l  Wel l s  Company ,  t empat  d ia  beker ja .  

Setelah dipecat dari perusahaannya itu, nasib tragis dan 

kesedihan Teto bertambah lagi, yaitu ketika Atik dan suaminya pergi 

naik haji berkat bantuan dana dari Teto juga, pesawat yang ditumpangi 

kedua sahabatnya itu mengalami musibah di Colombo, sehingga Atik dan 

suaminya meninggal dunia dalam kecelakaan itu. 

Demi membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh 

keluarga Atik dan suaminya dan sekaligus demi cintanya kepada Atik 

serta untuk membalas segala kesalahannya pada negaranya, Teto dengan 

penuh ikhlas mengangkat ketiga orang anak hasil perkawinan Atik 

dengan Janakatamsi sebagai anaknya sendiri dan berjanji akan 

menjaga serta memeliharanya dengan baik supaya menjadi anak yang 

berguna bagi nusa dan bangsa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


