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Da1aa revolusi Indone$ia untuk kemerdekaan, tide'k banyak oraE$ yang

denikian k+ntroversial seperti Suta.n Syabrir, Ferdana }ienteri Indanesia y&t:g

pertama. FSeneaSok ke belekang, ha} ini hampir tak terel-akkan' lfa)"aupun die"

hanya urr+.u.k. mesa eingkat o.remeg&n* peranan pentizrg. dari tahun l-94' bingga

lgl+8, pengaruhriya sa,Bat nendalam terhadap jalan,ya revolu6i Indoneeia'

Ia penganjur utama dari suatu peryeleseian lewat perundirgan dengan

pihak Belanda, akaa tetapi penyeleeaian di bawah pensauaean internasiorel'

Dal-ari ha1 iai cia merentang perasean yaag cukup meluas yaitu suatu penyeleeai-

anmi]-iteradalahperlusertamungkia.serayamemperk-irakankekuatan.kekuatan

dan kelenatraa-keleraahar kedua belah pibak, syahrir meagenali kelebihan

kekuatan piliter pibak rEerikat. Di pihak lainr pada henatnya, Ne6eri

BeLanda tidek n&mpu rnelaksanakan suatu peperangaa berlarut-larut' dau

r,engingat kelenahan raj.Iiter Iadoneeia yaaS reLatif , kendati' pun kita tidak

$erpu flemenangk-an sebuah pertempuraE tunggal", eelanna BeLande tidak reluruhnya

nenghaacurkan kelcuatan miLiter kita, uraka pada akhirnya kita akan berjaya'

Ada oraag-orane; yatlS berpeudapatj revoluei nasicnal untuk kenerdeh"aar:

dar revoluei eoeial- seharuan]ra tidak dapat di'pisah-pisabkan' syahrir yaBg

nengakuikeperluankeduaha}iturtetapijuSaaengeralirealitaskeadaarr'

membuat sebuab pilihan nendasar. Ia nenberikan prioritae tert*'ngti kepada

tuJuan pertama. Alasan utamaaya ialab kemerceke'an itu eebuah tujuan yaBS

dipikul oleh semua orallg1 eedangkan revoluei perubahan soeial- tidak demikiaa

halnya. Perpecahan di antara kita eenciri, akibat nemberikau prioritae yang

sama kepada revolusi eosial rungkiu dapat nembabayakan peraeliharaan pereatuau

nasionai yeng begitu esensial bagi tercapeinya keme:-dekaan Gecara dini.

syahrir &eugatr8gap ini suatu praEyarat utana E:uRa nenciptakan perubahan-

perubahan sosial yang dia juga $engaBggap perlu' Indonesia

BersanE Hakil presiden Hohammad Eatta dan fionite Nasiona]'/Pusat

(KliIp) Syahrir bertanggung jawab atas terurt'iudnya sieten penerintahan

parrementer dan euatu eiotem nultipertai, yaag kenudiarr dioetujui oleh

Presiden Soekarno, uala.upun Soekarno men€lecaEin)i.a paaa tabuu 19!7 uai<tu

rel"ancark"an Kons epsi Presiden.
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terciapat alaean taktis da:: strategis bagi heputusan tadi.
Secara taktik, ia adalah sebuah cara Funa melenyapkan cacat ttgitinan Jepangu

dau [fascisme" yang dilekatkan oleh Belaacia, dan pada culanya juga o3-eh

pihak Serikat, kepaia prohlamasi kenerdekaan Iadonesia. Int akan neratakan

Jalan bagi keaungkinan suatu penyelesaian reialui perundingan. Secara

etrategi, suatu sistem multipartai yang denokratj.s lebih menungkinkan

menjamia dukungan daa peranserta aktj.f dari banyak golong&$ yaug berbed.a-

beda serta al-iran daLam masyarakat mejemuk Indonesia, dibandingkar dengan

sistem satu partai. Lagipula partai tunggal uasional

Indoneeia yans telah didirikan, tidak hanya di mata pihak Sekutu, tetapi
juga dalam pandangan baayak penuda yang bersikap eangat anti-Jepang dan

revoLusioner, sudah d.inodai oleh suatu sejarah kolaboraei dengan Jepang.

Suatu denokrasi mul-tipartai mempunyai tanbab,an keuntungatl taktie yaitu sietem

d'enikian tidak nemungkiakan Belanda menanipulaEikan berbagai go1-on6an

ninorLtas Indoneeia untuk tujuan-tujuan Belauda eeadiri.

Pertinbalgan etrategis kedua ialah euatu eistem depokratis al.,au

neobuat kita Lebih mampu kemudian **i.***o ape yant nenurut hema.t Syah.rir

adalah. nusuh Indoneeia jangke parjang yakni feodalisme .dalam berbagai raga&

bentuknya <ian uarlean faecis yang riitiaggalkan oleh goiougan uiliter Dai

Nlppoa di kalangan eebagian beear pemuda. Pamflet Syatrrir rtPerjuangan Kitarl

rnencerminkan keyakinan kuatnya mengeaai isyu-ieyu ini, nalaupua pada u,aktu

belsamaan menaburkan benih-benih eebagian besar permueuhan yang kel"ak akan

newabahirye sepanjang hayatnya. Halaupun demikian, tirobangan atae prioritas-

prioritasnya &embawa Syahrir uremulihkarr Pamong Praja pada tabun 1946, kendati

reaksi-reaksi raasyarakat yang seringkaS-i keras terhadap tindakan tersebut

di berbagai bagian tanah air, berhubung denEan peraBan Panrcng Praja selaku

pare pengumrluJ" berae yeng dibenci untuk tentara Jepang i.an selaku pauasok

rornusha., buruh paksaan selama &ase peperanganr dan kenCati risiko yang di-

kandung oleh tindakan tadi yaitu dengan cara demikian rnemuLihkan feodal-isne

yang sangat tidak disenangi oLeh Syahrir itu"

Perlu juga mengatakan eesuetu di sini mengenai gaya poJ-itik Can

kecendekiaan Syahrj_r.
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Ia tidak mengelakke:i konfroritaei. Ia kerapkali terang-terangan pedas

dalam aengb.ukun epa yang pacia bematrya adalah tiaciakan-tind.aken kebcciohan

atau pengecut. Ie tidak merahasj-akan keengganannye. membesar-bess"rkan de.n

mendewa-deuakarr ne6arer, ternasuk negara Indonesia. Sebab baginya, neg&r&

bukanlah suatu tujuan pada dirinya, melainkan suatu ekspresi dan alat dari

kedauiatan rakyat. Ia mel-ihat negara sebagai eebuah alat paling penting

bagi reacapai tuJuan-tujuau Laiu dari revalusi yaitu kebebasan, keadi&an

sosial dan bak-hak azasi.

Semua itu' 'begitu juga keberaaiaa pribadi dan politiknya yang kentara,

nembuat dia dikagumi dan menjad.i tunpuan kebaktian menyala-nyaIa oleh

banyak orang, khususnya di kalanga.n geaerasi Euda. Pada waktu berean&an,

Bemua itu ju6a nembuat dia diuueuhi Lama oleh orsng-orang 1ain. Di samping

kandungan sendalan peraaaaD-perasaan iui terdapat puie kenyataan bahwa Partai

I{onuaie ladonesia (PKI) mernandang berlaajutnya eksistensj. Pertai Sosialis

Indoueeia (pSl) sebegai euatu ancaearr bagi perkembangan politik PIU sendiri.

Karena itu PSf rieaga:r segala upaya dan biaya harus disingkirkaa dan dalam

bal itu kaum komunie berbaeiL ad.aaya.

Dengan bertambahnye Juniah tel-aah-telaah sejarah dar: menoar pribadi

ol"eb pare peserta y&ng kiri diterbitkan, maka catatan sejarab paeti akaa

uenJadi Lebih je3.as dan baryak dari kontroversi nioeaya akan hilang. Hal-

ini juga akan menanpilkan lebih teraug makna jangka parjang Syahrir

sebegai seorang perunue dan penbela dari Jenie nilai*ailai politik yang

tidak dapat ditiadahan bagi tercapainya tujuan Indoneaia mengenai suatu

naeyerakat yang deniokratis"

Presiden Soek-arna paatilatr cadar ekan hel ini, begitu juga akan

sifat rolitis dari tutiuhan-tuduharr terhaCap $yahrir tatk-ela menerj.na berita

kematian Eyahr]r, maka Soekarno dengan resmi la1u rnenyatakan Syahrir sebagai-

Pahlauaa Nasional.

F:akna ,,RenunEan Syahrirtt terLetak dalar, gambaran yang muncul dari

kumpulat surat Jang disuntin6 oleh isterirya pada masa itu Maria Duchateau.
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Syah:'ir rnur,cul di eini sebagai seor&rig bu<iayar*a:l agungr yang tical:

hanya menaruh perhatian terhadai-- politik sebagai pereiapan, penbentukan dan

Eeleksanaan kekuaoaan, tetapi juga eana banyak::yar jika tidak 1ebih, terhaoar.

nilai-nilai politik dan budaya yang rnerigalaei serta mer:gasuh suatu sietem

politik. liil,ai-nilai ini eudah naenanpairJran dirinya eendiri dal-an cara Syahrir

rremandang situasi keiridupennya, reakeinya terhadap penerun6kuaanya senciri,

terhadap kehidupan dalarn masyarakat orang-orang bua[6an.

Penganaten-p€nganiatannya rcengeaai kaitaa antara faecieme den6an

mentalitas kolonial masih terue reng'enao bahkar deveaa ini. Ia juga nenjel-askan

penriirialnye tentang isyu hangat pada uia.6a itu yakai kooperasi atau Bon-koorer&-

si dengan penerirtah Jajahaa. .4kan tetapi buku ini n:euiper).ihatkan sur.tu ragar

intelektual yeng bahkan lebih )-uae, menrerai minat keeusaetera.a.n dan filsafat

yang mendaLam da:: euatu kematangan luar biaea, begitu ju5;a euatu visi yang

lebar.

Syehrir nenulie tentang i:i).anpnya kepercs.yaan diri selidiri ore.ng-orerg

di E::opah ya-r:g eempunlai keterikatan jir*a keparia Cemokra-ei, dan rrerger.ai aerango.

budaya dan po3-itik dari faecieme terhad.ap setrria itu. tdalaupun ayata ini bukanlah

sebuah buku politik, ul-asan-ulasannya mernperlihatkan kes&da.rannla yang pekat

nengenai Perang Paeifik yang bal<.al dataag beserta implikasi-implikasj" ideoiogie-

nya. Sepanjeng buku irri orang terkesan a1eh. pengambiian jarak intelektual

dan semangat moderaei yang berprinsip eebagairana diutarakan oleh pikiran-

pikirannya. Iial ini. terlebih-Lebih mentercengangkan, apabi3.a orang sadar batrwa

pada rnasa lrenul"j-s itu, Syahrir barulah Eeoreng: muda yang berueia due

pul-ub tahunau tengali.

Akan tetapi terda.pat sebuah perkecualian terhadap sihapnya yang uauanya

toleran itu. Ia putus eda dan tidak eabar dengan kejabilan dp.n keterbela.karrEan

yang dilihatnya dalam banyak kebudayaan tradisional neseri iri, dan dia

nerghukurin eebab-rusababnya. Fenghayatannya dalau: kebudayaan Barat dan kekagumen*

nya terbadap dinanriknya, senakin menrpertegas jarak kul-tural yang kerapr dirasa-

kan::ya terhadap rakyatnya eenciirir rral-aupun mencaiar. korritmen politiknya
terhadap rak).et itu.
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Banyak yang tel-ah riiperkatakan nier,ger:ai heI ini, bait: olei: penge:.itik
luarnereri, tlsuFun pengeritik dalamnegeri" Lkan tetapi dalan hal iei, Syahri.r
sanS;at nci:'ip denga.n Jat:aharlal liehru yerig 6urat-suratnya i";epada puterinya
Jniiirer IenE ditulie ci oaIar, penjara, nerni:erlibatkan nalar keterseirgen atau

alienasj. yat18 serupa. Sekaran6. kita menginoafi ad.apun jenie alienaei dernikian

nerupakan sebuah naselah bagi ban:pir seluruh genereei pertama oreng-orang Aeia
yang tel"ah belejar di Eropah pada kurun i920an cian l9];Oan. Alienasi itu lenyap

dengan bangkitnye. Eenerasi-genereei berikut yang kepercaliaan diri mereka aendiri
rian kebangsaan adalah berakar dalan', naler kemercekaar: rlasional r:ereka"

Akan tetapi lebih dari 4C tahun kercuiian, kita juga menjaoi sadar

bahua Jenis alienasi demiliian hanyalah eebuah kasus istimer*a <iari naealah yang

Lebih umum den bersifat berkesinanbungan dari sosj.alisasj. politik generaei-

ger:eraei yang )"ebih muda dalam rcasyarakat-masyarakat kita yang deagan pesat

eedan6 beruL,ah" Pada waktu bersanaan dapat dipereoalkqn bah.wa sejarah, lebib
banysk daripada tioak, adalah dibuat oleh crang-orang rnarginalr yan6 berada di
ping6iran, yau8 tidalt berbagi dengan gerirua nilai yang berS-aku, ketakutan-ketaku

aa dan pur'basengka-purbasangka orang-or*og 
"uru.!:ren 

mereka.

Dalan karir po}itiknya yang pendek dan cer:at mensuat ke atae, Syahrir
daLarn banyak ha1 telah meraperl-ihatkan berada d.i l-uar berrtukan Lazim para

penimpin gerakan kebarngsaan masa itu. Hung'kin inilah alasan bagi banyak cara

yang berbeda-bede orang merrafsirkan kebijaksanaan-kebijaksalaagnya serta

d oron6an-d ororigcrnnya .

ldalaupun demikian, tidak dapat disangkal, Syahrir telah meningg.aLkan

,iejak yang tiriak teri:apuskan terhadap revoluei Indonesia darr terhacian buCaya

poLitik Inrionesia yang eedang $uncu1 ke atas. Buku yan6 jernih, menelusuri,
masih

berwauasaz: penult dan sering rnengharukari ini nenperLihatkan betalE/re3-evannya

nil-ai-ailai. yang diamalken oleh syahrir bagi situasi kita Cev;asa irri.

Soed jatnoko
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