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RELEVANSI REVOLUSI PERANCIS UNTUK REVOLUSI INDONESIA
Beberapa rerungan pribadi

menyanggahi makalah Sdr. Rooslan Abdulgani
oleh Soediatmoko

Yogya, T-8 Juni 1989

Sdr. Rooslan Abdulgani telah berhasil dengan kefasihan khasnya sebagai
orator menghidupkan kembali berbagai peristiwaZ di dalam revolusi
Indonesia . Untuk itu kita harus berterimakasih kepada beliau. Jarang sekali
kita sekarang dapat mendengar kumandang derap revolusi tahun 1945-47 -

Beliau iuga mengingatkau kita kepada peran yang dimainkah oleh Eung
Karno dan kemampuan oratorisnya pada vaktu itu dan sebelumnya, pada
masa pendudukan Jepang, maupufl sesudahnya, waktu pada tahun 1958 ia
ingin menghidupkan kembali revolusi Indonesia, setelah experimen dengan
demokrasi parlementer dianggapflya gag*I.

Jelaslah bahva taripa kemampuaflnya utrtul( meilggembleng tekad bangsa
trndonesia ufltuk &errggagalkan maksud Belanda mengembalikan
pemerintahan kolonialnya, dan membela mati2an kemerdekaan kita,
revolusi kita barangkali tidak akan berhasil..
Sejak permulaau karir politiknya beliau utamakan agitasi'mas$a sebagai

jalan yaflg paling tepat untuk mengajak rakyat Indonesia melepaskan
belenggu kolouialisme. Dan kemampuan oratorisnya yaflg tiada taranya itu
merupakan seniata yafig paling ampuh didalam usaha itu.
Lain hatnya dengan Hatta dan Syahrir. Ba€i mereka pendidikan politiklah
yang merupalran syarat mutlak dalam mempersiapkan bangsa Indonesia
ufltuk periuangan kemerdekaan serta perjuangan seterusnya. Perbedaan ini
iuga tercermin dalam perbedaan tipe organisasi politik yang dibina mereka
masing..

Perbedaan itu iuga tercermin didalam perbedaan paham mengenai ciri2
hakiki suatu revolusi dan implikasi2nya. Kedua pihak sama2 berpendapat
bahwa revolusi itu ialah meledatnya semangat rakyat yary menolak
keadaan hidupnya dan mengharapkan suatu hari depar yang lebih bebas,
adil dan seiahtera.Suatu revolusi bagaikan sungai yang berieram, suatu
stroomversnellins dalam ialannya seiarah, $uatu percepatan derapnya
seiarah, suatu explosi enersi sosial yaflg tak terarah.
Bung Karno pernah, didalam suatu diskusi paniang dengan saya, mengenai
perlunya membangkitkafl revolusi kembali , menggambarkan revolusi
sebagai berikut "Revslusi seperti kuda binal,kuda lari membandang.
Seorang pemimpin harus berusaha untuk terus duduk diatas kuda itu,
iangan sampai dia terlempar , sampai si kuda selesai lari secara membabi
buta. Maka kemudian si pemimpin itu harus mengarahkan si kuda itu ke
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arah yang dikehandakinya." Saya bertanya, "bagaimana fikalau kuda yafig
membandang itu iatuh lcarena dia tidak melihat lobang di ialan, sehingga si
pemimpin terpelanting. 'Kan Mossadegh di Iran dulu iatuh karena loban8
yang digali oleh CIA7." " Ya," jawab beliau," itu risiko seorarg pemimpin."
Maka seorang pemimpin harus tahu rakyat revolusioner kemana arah
tuiuannya, dan dia harus ikut menuiu ke arah itu, agar suBaya ia tidak
terpisah dari dinamik asasi revolusi itu dan dari rakyat revolusionernya..
Oleh karena itu", Bung Karno terangkan kepada saya," saya harus
perhitungkan kemauan PKI ( yang pada waktu itu sangat maiu dalam
pemilihan tinBkat lokal)".

Lain pandargafl orangZ seperti Syahrir dan Hatta. Bagi mereka memarig
revolusi itu seperti letusan enersi sosial yarig bukan main besarnya. Tapi ia
mengandung kekuatan2 kreatif maupun negatif. Maka kevaiiban seoraflg
pemimpin ialah uotuk sedini mungkiu mengendalikan kekuatanZ itu dan
mengarahkannya ke arah tuiuan2 tertentu yarrg positif dibidang politik,
sosial dan perikemanusiaan. Bagi mereka kemerdekaan adalah iembatan
mas menuiu pervuiudan kehidupari yang adil bebas dan seiahtera. Negara
ialah sekedar alat untuk mencapainya, dan bukan se$uatu yang harus
dideva-dewa-kan seperti dalam faham fasisme. Solidaritas dengan rakyat
ialah sikap yang essensial. Mata waktu pertempuran di Sdrabaya mulai,dan
Sutan Syahrir mendiadi perdana menteri, tindakan pertama yaflg
dilakukannya ialah menyatakan solidaritasnya dengan periuangan rakyat
Surabaya.. Suatu hal yang sangat berlainan dengan usaha2 sebelumnya
untuk mencoba meredakan dan memberhentikan konftik bersenlata dengan
pihak Sekutu itu

Siasat periuangan Bung Hatta dan Syahrir berdasarkan perhitungan bahwa
Belanda tidak mampu menyelenggarakan suatu perarig paniang (protracted
var) Kata Bung Syahrir kepada saya:" Belanda tidak bisa perang lama. Asal
saja kekuatan militer kita tidak seluruhnya dihancurkan Belanda, kita akan
menang, biarpun seandainya kita kalah dalam setiap pertempuran. Maka
yang terpeflting ialah mencegah timbulnya situasi dimana Inggeris merasa
terpaksa mengirimkan lebih banyak tef,teranya kemari".

Bung Syahrir mengulangi ucapan ini setelah ia membaca surat Ho Chi Minh
kepada Bung Hatta pada bulan Oktober 1945, yang oleh Bung Hatta
diteruskan kepada Bung Syahrir sebagai Menteri Luar Negeri. Didalam
suratnya Ho Chi Minh mengusulkan supaya kedua revolusi, yaitu revolusi
Vietminh dan Indonesia di-koordinasikan. guna kemenangan bersama.
Syahrir memutuslran tidak menjawab surat itu. !flaktu saya tanya mengapa
tidak?, maka Bung Syahrir menambah kepada ucapail semula:" Perancis
ialah suatu kekuatan militer besar, biarpun dia kalah perang; lain dari negeri
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Belanda. Disamping itu gerakan nasional di Indonesia dipimpin oleh orangZ
nasionalis, sedangkan di Yietnam mereka dipimpin oleh lromunis. Oleh
karena itu, maka kiranya kita akan mencapai kemerdekaan kita lebih cepat
dari orangZ Vietnam. Nanti kalau kita sudah merdeka, kita akan dapat bantu
mereka secara lebih effektif.
Perhitungan ini ternyata tepat, cuma saia waktu kemerdekaan kita diakui,
pemerintah Indonesia lebih berpaling ke Amerika Serikat. Namun, usaha
Indonesia sekarang ini, untuk turut mencari penyelesaian konflik di
Kampuchea senada dengan maksud tadi itu.

Ketiga pemimpin kita ini, bersama dengan Amir Syarifudin, masing2 secara
mendalam telah mempelaiari seiarah revolusiZ besar di dunia, revolusi
kemerdekaan Amerika , revolusi Perancis, revolusi Bolshevik ,revolusi fasis
Itali dan revolusi nasional*sosialis Hitler, dengan segala pergolakan dan
peralihan tahapzrya masing, dan mereka mengikuti pula periuangan
bangsa Vietnam dan Cina dengan simpati yarig besar. Sekarang ini bukan
vaktu dan tempatriya urrtuk membicarakan pandangan2 ahli seiarah
revisonis Perancis maupufl Amerika sekarang ini, tentang revolusi Ferancis.
Kita disini hanya bicarakan pandanganZ tentang revolusi Perancis yang ada
pada waktu revolusi Indonesia. Bahwa revolusi Perancis tidak asinE ba8i
masyarakat umum kelihatan pada adanya slogan Liberte,'Egalite, Fraternite
diantara slogan2- kebanyakan dari revolusi Amerika- yang dicat diatas
semua dinding di kota dan di semua kendaraan ufium. Hal itu terbukti iuga
dari diskusi hangat di Jakarta tentang apakah penculikan Bung Syahrir di
Yogya pada tahuri 1946 oleh oknum2 Divibi Solo, merupakan permulaan
tahap Thermidor revolusi Perancis atau tidak. Ternyata tidak demit<ian
halnya. Bung Karnolah yang memerintahkan supaya Syahrir dilepaskan
kembali.

Bung Karno sendiri suka melihat revolusi Peraneis melalui prisma Jean
Jaures, exponefl sosialisme romantik.
Dan memaflg romaotik revolusilah yang paling menarik baginya, dan paling
eemk dengan temperamennys. H*I inl ,ug& terlih*t F&de us&nfi untuk
mereorganisast polltlk duflia deflgafi anlurannya suoaya yafin dinnmakailflya
nefos ( new emerging forces) mulai melavan oldefos ( old established forces
) . Bayangan dibelakang usaha ini ialah kerinduannya akan $uatu revolusi
sedunia. ( ingat pidatonya"To Make the World Anew"), yarig lain dari
konsepsi intergovernmental PBB. Ternyata dia salah hitung waktu dia
mengharapkan bahwa kekuatan2 revolusioner di dunia akan keluar dari PBB
mengikuti ieiaklndonesia.
Memang perhitungan politik Bung Karno sering tidak cocnk dengan realitas.
Dalam rhetoriknya di masa Jepang, dia sungguhZ pereaya seiak semula
bahwa Jepang akau merang dan akan menepati iauii yang pernah diberikan
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kepadanya bahwa Indonesia akan diberi lcemerdek"aan,suatu parlemen dan
suatu angkatan perarg.. Pada akhirnya pula, waktu pada tahun 196,6

Indonesia masuk PBB kembali sebagai anggota, dan Sdr. Rooslan dan saya,
sebagai Ketua dan Tfiakil Ketua Delegasi Indonesia ke PBB, menghadap
beliau, setelah pulang ke Indonesia, untuk memberi lapuran kepadanya
sebagai Presiden, Bung Karno bertanya kepada saya: "Ko, siapa yang
sekarang menang di dalam Revolusi Kebudayaan di China?". Ifl'aktu saya
taflya ftrengapa dia ingin tahu, jawabnya: "Kalau Mao menang, hal itu berarti
bahwa era revolusi besar di dunia belum habis, dan hal itu merupak"an
sumber kelcuatan bagi saya." Mendengar ucapan i[u, saya merasa sedih
sekali, karena jelaslah bagi saya bahwa Eung Karno tidak melihat lagi
perubahanZ didalam situasi politik dunia. Barangkali saudara Rooslan masih
ingat pertemuan itu.
Meskipun demikian, meskipun perhitungannya sering meleset, perlu iug*
diakui, bahva tanpa romantisme dan rhetorika Bung Karno mungkin
dukungan rakyat untuk revolusi tidak begitu kuat.

Agaknya setiap revolusi, karena kuatnya keyakinan akan kebenaranflya
sendiri, ingin membagi sifat dan hasil revolusinya itu dengan bangsa2 lain di
dunia. Dalam arti itu Napoleonpun merupakan suatu contoh kecenderungan
itu. Begitupun, walaupun orientasi politik yang berkuasa ihlah berbagai
ragam marxisme, terminologi revolusi Perancis iuga sering dipakai oleh
golongan intelligentsia Indonesia waktu itu , dalam usaha untuk mengerti
atau setidak - tidaknia mencari makna perkembaflgaft tertentu. Waktu
koufrontasi dengan Malaysia atas desakan PKI dimulai, maka sering
ditatakan bahwa tahap bonapartisme sudah mulai. Cuma sftala dan
kamnmpuan Indonesia terlalu kecil untuk membenarkan kias itu. Dan
sekarangpun oranB masih mengadakan perbandingan dengan kegemerlapan
Baya hidup elite eaman Napoleon dan zaman Bourbon.

Biarpun demikian, perlu kita sadari bahrva tidak hanya revolusi Perancis
hidup di benak otak para pemimpin dan intelligentsia kita. Sebagain besar
diantara mereka itu, sesuai dengan semangat periuangan anti-kolonial
umumflya, sangat dipengaruhi oleh Marxisme. Marxisme ialah satuznya teori
politik yang mampu menielaskan fenomen kolonialisme sebagai suatu
keiadian seiarah yang tidak menghina bagi bangsa2 yang dikuasai
kolonialisme. Penielasan Marxisme berdasarkan analisa kekuatan2 ekonomi.
dan bukan berdasarkan asumsiZ tentang inferioritas bangsa iaiahan itu.
Tidak ada seorang intellektual serius atau pemimpin politik pada q/aktu itu
yang setidak-tidaknya kenal dan dipengaruhi oleh Marrisme.

Baik Sukarilo maupun Syahrir mengaku dirinya berpaham Marxis, dan hal
itu memang ielas dari pembicaraan? saya dengan mereka, akan tetapi
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keduaZnya tidak mera$a terikat padanya. Bung Syahrir misalnya pada
tahun 1947 telah mencoba melepaskan Anggaran Dasar PSI dari ikatan itu,
dan vaktu usahanya gagal, ia merumuskan suatu pernyataan politik sesuai
dengan keinginannya yarig kemudian meniadi pegargan P$1. Bung Karno,
vaktu saya bertariyfl kepada beliau, apa sebabnya ko' ada penghuni
paranormal di Istana, maka dia iavab:" Cobalah lihat lemari buku saya. 'Kan

tidak semua buku buku Marxis. Orang itu saya konsul seperti saya
berkonsultasi dengan buku. Didalam kebudayaan kita yarrg masih banyak
bersifat lisan, oral, , tidak cukup kita hanya baca buku." Dan suatu ketika,
yaitu pada tahun 1953, beliau aniurkan saya untuk membaca kemhali
tulisanz Mussolini dan Hitler. " Dari bacaan itu", kata beliau,"kamu akan
lebih memahami bahwa untuk meneruskan perjuangan revolusioner
diperlukan issue dan lawan. Dalam hal kita ini", katanya,"issuenya ialah
Irian Barat, dan lawannya ialah Belanda. Atas dasar itu kita akan dapat
menggembleng persatuan antara pemuda, buruh dan tentara meniadi alat
revolusioner yang ampuh." Terus teraflg, saya kehera[an mendengar ucapan
itu dari mulut seorang yang mengaku dirinya seorang Marxis, dan seiak itu
saya sendiri tidak lagi menganggapnya $eorang Marxis lulen, melainkan
$sorang eklektikus yang ulung.
Adapun Amir Syarifudin, sering kita bicarakan pertanyaap saya kepadanya,
bagaimana seorang Marxis dapat mendaimaikan filsafah politiknya dengan
ke-Kristenannya yaflg begitu kuat.

Pemahaman teori2 revolusi oleh ke-empat pemimpin kita ini,melandasi
pembedaarl yang dianut mereka semua aitara revolusi nasional dengan
revolusi sosial. Ke*empatZnya yakin, meskipun dengan perbedaan antara
kekuatan keyakinan itu, bahva revolusi nasional harus mendapat prioritas
diatas revolusi sosial karena duapertimbangan, yaitu perlunya menegakkan
kemerdekaafl menghadapi niat kolonial Belanda. Kedua karena,sekali
merdeka, negaralah yafig menjadi wahana yang paling kuat untuk
melaksanakan tuiuanZ revolusi sosial.
Kita semua tahu bahwa tidak semua unsur2 dan pemimpin revolusi
sependapat deflgafl prioritas itu. Dan memarrg ialanya seiarah lain dari yang
disangka lcedua pihak.

Kembali pada dampak revolusi Perancis, dapat dikatakan bahwa buktiZ
pola revolusi Perancis terus mefierus ada di dalam kesadaran sebagian
pemimpin revolusi Indonesia, cukup banyak, tapi iuga terdapat perbedaanZ
yafig mendasar dibandingkan dengan revolusi Perancis " Kalau revolusi
Perancis terutama ditujukan penghancuran struktur keraiaan dan feodal,
dan boleh dikatakan anti*agama, revolusi Indonesia meliputi semua
golongan beragama, dafi dari semula, dan bukan pada tahap2 kemudian,
menghadapi lawan asing.
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Meskipun demikian,. yaflg terpentiflg ialah bahva kita semua telah
mewarisi warisan yang pokok dari revolusi Perancis, yaitu konsepsi
kedaulatan rakyat dan konsepsi negara kebangsaan, the nation state.
Napoleonlah yang meniadi wahana yarig menyebarkan paham ini di seluruh
Eropa dengan kampanye2 militeruya, tapi, kita iuga tidak boleh melupakan
bahwa paham flatioflstate itu sekaligus diperkuat oleh perjuangan sebagian
bangsa Eropa melawan Napoleon itu sendiri..

Pengalaman Indonesia sesudah revolusi telah meilggamharkan betapa
sulitlah usaha untuk menteriemahkan liberte , yaitu kebebasan ; egalite,
dalam istilah revolusi Indonesia: keadilan sosial, dan fraternite, dalam istilah
sekarang: solidaritas sosial, didalam alam Indonesia merdeka. Perjuangan
yang diperlukan akan memakan waktu lama, dan akan meminta keuletan
dan ketabahan hati - kesabaran revolusioner dalam terminologi dulu- yang
diperseniatai akal yang sehat , pengetahuan canggih dan watak yarig kuat..

Dunia, tempat kita berada sekarang ini, lain sekali ruang lingkup dan
sifatZnya. Sebagian dunia memang sekarang tersusun berdasarkan konsepsi
nation$tate itu. Bagi berbagai negara pengalamen itu tidak lebih lama dari
beberapa dasawarsa saja setelah zaman koloniatisme " Dan ternyata sekarang
bahwa negara nationstate itu, dengan birokrasinya, yang diharapkan akan
merupakan seniata untuk meningkatkan kebebasan,kemampuan dar
kecerdasan bangsa, sendiri membawa problemZ yang tidak tersangka lebih
dahulu.
Dan pada rvaktu yang sama lcita mengalami realitas interdependensi global,
saling*ketergantungan semua nationstate dimuka bumi ini yang makin
terialin. Bahkan kita sekararig menyaksikan kecenderungan untuk
membentuk kesatuan2 ekonomi dan kadangkala juga politik yaflg leh,ih luas
dari nationstate.

Maka disamping tugas membangun negara dan masyarakat yang adil
makmur,, bebas dan seiahtera,tantangafl yang iuga harus dihadapi sekarang
ini ialah perlunya mevuiudkan lembagaZ yang memungkinkan penglolaan
dan uanaiemen effektif sual,u sistem dunia yang sangat tidak adil, takstabil
, yang merubah terus menerus dan yang tidak lagi dan msmang tidak dapat
dikuasai oleh satu negara atau sekelompok ilegara. Didorong oleh
perkembangarr teknologi yaflg pesat dan seolah-oleh tak terkendalikan,
Bencaharian lembaga2 dan tatafiari politik, ekonomi dan sosial pada tingkat
nasional maupufl internasional dan global, yang sesuai dengan keperluan
masa baru, dan mampu berfungsi secara demokratis namun effektif , mulai
merupakan tantarigan pokok dalam kita memasuki Abad ke 21.. Di dalam
situasi itu, saya yakin, nilaiZ yang dicetuskan oleh Revolusi Perancis dan



yang untuk $ebagian terkandung dalam slogan Liberte, Bgality,Fraternite
pasti akafi mendapat relevansi baru.
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*) 
Jikatau pembicaraan? saya dengan pemimpin2 revolusi kita sekarang

mungkin dianggap kurang aiar, pembicaraan2 itu menuniukkan betapa

dekat dan akrab hubungan para pemimpin kita itu dengan pemuda pada

dewasa itu.
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