
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Koloniallisme dan Imperialisme bangsa Belanda menimbulkan berbagai 

penderitaan bagi rakyat Indonesia hingga menimbulkan perlawanan dan semangat 

untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia 

dilakukan baik dalam bentu perorangan maupun kelompok. Perjuangan kemerdekaan 

ini merupakan dampak dari kebijakan politik etis yang melahirkan golongan 

terpelajar yang menjadi awal pergerakan perjuanagn kemerdekaan Indonesia, di 

golongan bumi putera seperti Sutan Sjahrir, Soekarno, Moh Hatta  dan Tan Malaka. 

 Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Suluki, Sumatera Barat, pada 2 

Juni 1897 dengan nama asli Sutan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka, ayah beliau 

bernama Rasad, berasal dari puak (Suku) Chaniago, sedangkan ibunya benama Sinah 

berasal dari berpuak (Suku) Simapur. Tan Malaka merupakan anak sulung dari dua 

bersaudara. Tan malaka pada usia 12 tahun mengenyam pendidikan di sekolah  Guru 

Pribumi (Inlandsche Kweekschool voor Onderwijzers) di Bukittinggi, beliau lulus 

pada 1913, atas rekomendasi G.H Horensma (Guru Orkes). Tan Malaka berhasil 

masuk ke sekolah Rijkskweekschool yang terletak di Haarlem Belanda, biaya sekolah 

beliau yang sebesar f 30 per bulan merupakan hasil dari bantuan pemuka warga, W. 

Dominicus dan kontrolir Suliki.1 

                                                           
1 Seri Buku Tempo. 2010. Tan Malaka Bapak Republik Yang Dilupakan, Jakarta; KPG 

(Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 93-99 
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 Pendidikan yang di peroleh Tan Malaka di Belanda  menambah pengetahuan 

beliau tentang politik dunia karena beliau yang rajin membaca buku mengenai 

revolusi kemerdekaan dan Buku karya para filsuf serta pemikir populer pada zaman 

itu. Disinilah awal Tan Malaka berkenaxlan dengan teori revolusioner, sosialisme, 

dan Marxisme-komunisme melalui berbagai buku dan brosur. Dari membaca buku ini 

muncullah semangat Nasionalisme beliau sehingga memunculkan pemikiran yang 

radikal.2 

  Lalu pada tahun 1919 Tan Malaka kembali pulang ke Indonesia dengan 

berbekal pengetahuan yang ia dapatkan selama menempuh pendidikan. Sekolah 

pertama yang ia duduki adalah sebagai guru sekolah untuk anak-anak perkebunan 

Sumatera Timur. Disanalah tempat para kapitalis bercokol mengeksploitasi tanah 

perkebunan dan sibuk menyiksa buruh-buruh pribumi sehingga makin bulat 

pemikiran Tan Malaka untuk menentang Kapitalisme dan Imperialisme di Indonesia 

serta ingin membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan yang Panjang. 

 Tan Malaka menuangkan pemikirannya melalui karyanya Naar de Republiek 

Indonesia (Menuju Republik Indonesia). Tan malaka merupakan seorang yang 

berpengaruh besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, beliau memiliki 

gagasan yang bisa membakar semangat perjuangan. Pada tahun 1922 Tan Malaka ini 

(sebagai wakil Indonesia) dalam kongres komunis di Moscow beliau menawarkan ide 

kepada pimpinan komunis internasional serta agen-agen komunis dari seluruh dunia 

untuk tidak memusuhi Pan-Islamisme dalam mengahadapi kapitalisme dan 

                                                           
2 Susilo, Taufik Adi. 2008. Tan Malaka: Biografi Singkat, Yogyakarta: Grasi. Hlm. 15. 



 
 

Imperialisme. Namun Ide dari tan malaka ini ditolak oleh pimpinan komunis Uni 

Soviet dikarenakan tidak Revolusioner.3 

 Fakta menarik dari Tan Malaka ini ialah sejatinya merupakan seorang tokoh 

kemerdekaan, yang terkenal dengan pemikirannya dan gagasan-gagasan revolusioner 

yang radikal dalam menentang atas penjajahan koloniallisme dan imperialime yang 

dilakukan Belanda dan Jepang. Tan Malaka merupakan pejuang revolusi dengan 

berbagai gagasan yang timbul dari pemikirannya dan setiap tindakan yang dilakukan. 

Tan Malaka menempa dirinya dengan gagasan revolusioner dan selama lebih dari 

sepuluh tahun dia berusaha merealisasikan gagasan itu bersama rakyat. Tan Malaka 

adalah pengagas pertama Republik Indonesia. Gigih menentang kolonialisme, 

sebagian besar hidupnya berada didalam pengusiran dan pembuangan, Oleh karena 

pemikirannya Tan Malaka sering disebut sebagai bapak Republik.4 

 Dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia Banyak kontribusi yang 

disumbangkan Tan Malaka untuk kemerdekaan Indonesia. Sebagai tokoh, ia adalah 

seorang pejuang militan, radikal, revolusioner serta banyak melahirkan pemikiran-

pemikiran berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan 

Indonesia. Dengan perjuangan yang gigih, ia dikenal sebagai tokoh revolusioner yang 

legendaris . Ia bersikukuh mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun 

pemerintahan republik di bawah Soekarno pasca-revolusi kemerdekaan Indonesia. 

                                                           
3 Triyono Lukmantoro. Menertawakan Fobia Komunis di Era Reproduksi Digital. Profetik 

Jurnal Komunikasi;  Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Undip Semarang. Vol.10/No.01/April 2017, 

hlm 62 
4 Ponirin , Agum Patria Silaban. Pemikiran Politik Tan Malaka Tentang Konsep Negara 

Indonesia. Jurnal  Puteri Hijau Vol.4 No. 1. 2019,. Hlm. 59 



 
 

Walaupun berpandangan sosialis, namun ia juga sering terlibat konflik dengan Partai 

Komunis Indonesia (PKI).5 

 Setelah diteliti lebih dalam Tan Malaka sesungguhnya bukan seorang yang 

menganut paham Komunis secara total akan tetapi beliau menggunakan konsep 

tersebut dalam pergerakan perjuangan, beliau menentang kolonialisme dan 

imperialisme.  Bahkan di golongan partai komunis Indonesia Tan Malaka dianggap 

penghianat, hal ini dikarenakan Tan Malaka membatalkan putusan pemberontakan 

terhadap pemerintah kolonial di Batavia, sebuah rencana pemberontakan PKI (Partai 

Komunis Indonesia) pada 1926. Dimasa itu tan malaka adalah ketua Komintern 

(Komunis Internasional) untuk Wilayah Asia Timur. Dan benar saja sesuai 

perhitungan Tan Malaka aksi tersebut gagal total. Selepas putch yang gagal total pada 

1926. Para pemimpin dibuang ke pengasingan Boven Digul. 

 Tan Malaka dan sebagian kawan-kawannya memisahkan diri dan kemudian 

memutuskan hubungan dengan PKI, Sardjono,Alimin-Musso. Pemberontakan 1926 

yang direkayasa dari Keputusan Prambanan yang berakibat bunuh diri bagi 

perjuangan nasional rakyat Indonesia melawan penjajah waktu itu.6  Tan sendiri 

memisahkan diri dari PKI lalu bersama Djamaludin Tamim dan subakat mendirikan 

PARI (Partai Republik Indonesia) di Bangkok pada 1927 Sejak saat itulah Tan 

dituduh pengkhianat.7  

                                                           
5 Faisal & Firdaus Syam. Tan Malaka, Revolusi Indonesia Terkini Tan Malaka, the Latess 

Indonesia’s Revolution. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, Universitas Nasional: 

Jakarta. VOL. 11 No. 01. 2015. Hlm. 1576. 
6 Hambali. Konsep Pendidikan Dalam Perspektif Tan Malaka ( Tokoh Revolusiner 

Prakemerdekaan). JURNAL INTELEKTUALITA - Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2015. Hlm. 99 
7 Badruddin. 2019. Misteri Pembunuhan Tan Malaka dan Catatan-Catatan Revolusioner Dari 

Balik Penjara, Yogyakarta: Araska,. Hlm. 136-143 



 
 

 Perjuangan beliau untuk berkonstribusi dalam perjuangan kemerdekaan 

Indonesia tetap berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia akhirnya tercapai pada 17 

Agustus 1945. akan tetapi perjuangan kemerdekaan Indonesia belum selesai 

dikarenakan adanya ancaman dari belanda untuk kembali menjajah Indonesia serta 

kebijakan pemerintah Indonesia pada masa itu terkesan lemah dikarenakan lebih 

mengutamakan perjuangan diplomasi, Tan Malaka dan pengikutnya serta Jendral 

Sudirman lebih memilih berjuang secara bergerilya dan dari perjuangan tersebut 

membuahkan hasil untuk mempertahankan kemerdekaan dikarenakan adanya 

pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia masih berjuang dan memiliki angkatan 

bersenjata, namun nasib buruk menimpa Tan Malaka. Beliau gugur dalam masa 

pergerakan gerilya dengan menghimpun massa berdasarkan gagasan perjuangannya. 

  Tan Malaka ditangkap serta dieksekusi oleh Tentara Republik yang 

merupakan ciptannya. Gerakan yang dilakukan Tan Malaka dianggap sebagai 

gerakan yang membahayakan pemerintahan RI, namun sejatinya gerakan yang 

dilakukan Tan Malaka sesungguhnya sebagai partisipasi dalam mempertahankan 

kemerdekaan serta jawaban bahwa perjuangan dalam diplomasi tidak memberikan 

Indonesia merdeka 100%. perjuangan Tan Malaka berakhir pada 21 Februari 1949 

dan Tan Malaka dieksekusi mati oleh pasukan dari Bataliyon Sikatan oleh letnan 

Sukotjo, Divisi Brawijaya di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur.8 

 Zaman orde baru berkuasa nama Tan Malaka hampir terhapuskan dalam 

sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dikarenakan Tan Malaka dianggap 

                                                           
8 Poeze, Harry A. 2008. Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia: Jilid IV, (Terj.), 

Hesri Setiawan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KTLV-Jakarta. Hlm. 219 



 
 

seorang komunis, pengangkatannya menjadi pahlawan Nasional pada 1963 tidak 

dapat dibatalkan, tetapi ‘dilupakan’ untuk kepentingan saat itu. Dalam Album 

Pahlawan Bangsa yang terbit 18 cetakan ulang antara 1977 dan 2003 disediakan dua 

halaman untuk setiap Pahlawan,Namun potret dan biografi Tan Malaka tidak ada. Dia 

juga tidak mendapat penghargaan yang menjadikannya sebagai nama jalan, gedung, 

atau Universitas. Ia termasuk ‘off the record’, kata seorang pejabat dari bagian urusan 

pahlawan nasional, Departemen Sosial RI, pada tahun 2004.  Peran perjuangan Tan 

Malaka memudar dari ingatan kolektif di Indonesia bahkan diperparah dalam buku 

pelajaran sekolah ia disebut dalam beberapa baris sebagai seseorang yang 

memperlemah persatuan dalam perjuangan revolusi.9   

 Pada masa sekarang sedikit dari bangsa Indonesia mengenal nama Tan 

Malaka. Di mata pelajaran Sejarah atau di buku Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) tidak tampak sepak terjang ketokohan Tan Malaka dalam 

upaya bela negara. Sangat kontras jika dilihat dari buku Sejarah ataupun PPKn di 

sekolah, eksistensi dari beberapa tokoh nasional seperti Soekarno-Hatta, Sutan 

Sjahrir, Dr. Soepomo, Yamin. Tan Malaka seolah-olah orang asing bagi bangsanya 

sendiri, bahkan dianggap sebagai pemberontak negara. Padahal, jika secara objektif 

dilihat dari kacamata sejarah, Tan Malaka sebagai salah satu pejuang revolusi dengan 

gagasan-gagasan revolusionernya selama 10 tahun dengan tekad yang kuat berupaya 

untuk merealisasikan gagasannya bersama rakyat Indonesia10 

                                                           
9 Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto & Ratna Saptari, Perspektif Baru Penulisan 

Sejarah Indonesia. (KITLV-Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Pustaka Larasan, 2008), hlm. 160-161 
10 R. Samidi &  Suharno, Mengurai Gagasan Tan Malaka Dari Perspektif Kajian Pendidikan 

Kewarganegaraan. Jurnal Sejarah Citra Lekha , Vol. 4, No. 2, 2019. E-ISSN: 2443-0110. Hlm. 90 



 
 

 Melihat dari penjelasan diatas, maka penelitian ini memfokuskan tentang 

perjuangan seorang tokoh Tan Malaka yang memperjuangkan kemerdekaaan 

Indonesia atas kolonialisme dan imperialisme. Beliau seorang kharismatik yang 

mashyur dengan keberaniannya mempertahankan kebenaran, apalagi bila 

menyangkut urusan politik dan perjuangan massa. Beliau selalu disenangi dan 

disegani baik oleh kalangan pemerintah atau rakyat jelata. Tetapi tulisan yang 

membicarakan tentang beliau dalam perang kemerdekaan sangat sedikit, walaupun 

ada hanya  menjelaskan secara singkat dan tidak secara spesifik. Maka dari itu, 

penulis ingin mengangkat tulisan tentang beliau dan agar sejarah perjuangan dan 

peran serta jasa beliau tidak terlupakan dari generasi ke generasi. Adapun judul 

penelitian ini adalah “Perjuangan Tan Malaka Dalam Kemerdekaan Indonesia 

1919-1949” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Penelitian ini menitikberatkan pada perjuangan seorang tokoh dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini menjelaskan peran Tan 

Malaka dalam memperjuangkan kemerdekaan indonesia. Adapun permasalahan yang 

akan dibahas meliputi : 

1. Bagaimana gagasan Tan Malaka menegenai kemerdekaan Indonesia ? 

2. Bagaimana bentuk perjuangan Tan Malaka dalam memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia 1919-1949 ? 

3. Bagaimana dampak dari Gagasan-gagasan dan Perjuangan Tan Malaka terhadap 

kemerdekaan Indonesia ? 



 
 

1.3  Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitiaan ini terdiri dari ruang lingkup spasial, ruang 

lingkup temporal dan ruang lingkup keilmuan. 

1. Ruang Lingkup Spasial 

 Ruang lingkup spasial dalam penulisan sejarah ini adalah wilayah Jambi, 

wilayah dijambi dipilih sebagai batasan spasial karena pada penelitian ini penulis 

melakukan kajian kepustakaan adapaun penulis mencari sumber tersebut di 

perpustakaan univeritas jambi dan berbagai perpustakaan yang ada di Jambi serta 

peneliti memiliki sumber dokumen pribadi yang mendukung penelitian yang diteliti 

oleh peneliti. 

2. Ruang Lingkup Temporal 

 Ruang lingkup temporal adalah lingkup yang menekankan kepada waktu, 

yang dipilah melalui periodesasi menjadi beberapa periode atau babak. Ruang 

lingkup temporal pada penelitian ini dimulai tahun 1919 disaat tan malaka memulai 

perjuangan dengan berbagai gagasan dan bentuk perjuangnnya dalam merealisasikan 

gagasan kemerdekannya hingga tahun 1949 yang merupakan akhir perjuangan Tan 

Malaka karena ditahun tersebut Tan Malaka gugur dalam memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia yang mencapai puncaknya. 

3. Ruang Lingkup Keilmuan 

 Konsentrasi Ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu Sejarah. 

 

 

 

 

 



 
 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini secara umum diarahkan  pada upaya menjawab berbagai 

masalah yang berkaitan dengan perjuangan Tan Malaka Dalam Kemerdekaan 

Indonesia 1919-1949. Untuk itu penelitian ini bertujuan:  

1. Untuk mengetahui gagasan Tan Malaka mengenai kemerdekaan Indonesia. 

2. Untuk mengetauhi bentuk perjuangan Tan Malaka dalam memperjuangkan  

kemerdekaan Indonesia 1919-1949. 

3. Untuk mengetahui dampak dari Gagasan-gagasan dan Perjuangan Tan Malaka 

terhadap kemerdekaan Indonesia. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis  hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

a. Memberikan sumbangan materi pembelajaran sejarah yang belum terungkap 

dalam materi pembelajaran di sekolah maupun diperkuliahan  

b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan dan ilmu sejarah 

dalam mengembangan penelitian sejarah  

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan sejarah tokoh perjuangan kemerdekaan Tan Malaka di 

Indonesia. 

 

 



 
 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi penulis 

 Membantu memahami, dan menambah wawasan penulis mengenai 

peran Tan Malaka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan 

khususnya untuk memenuhi serta menyelesaikan penulisan karya ilmiah 

b. Bagi Universitas Jambi 

 Selain untuk melaksanakan salah satu Tridharma perguruan tinggi, 

khususnya bidang penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial. Penulisan ini juga 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi bagi rekan-rekan mahasiswa 

khususnya Program Studi Pendidikan Sejarah dalam mata kuliah Sejarah 

Indonesia Kontemporer di lingkungan Universitas Jambi. Selain itu juga dapat 

dimanfaatkan sebagai contoh untuk penulisan skripsi bagi mahasiswa/I 

selanjutnya. 

c. Bagi Dunia Keguruan dan Ilmu Pendidikan Khususnya Program Studi 

Pendidikan Sejarah 

 Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi mahasiswa lain, mengenai perjuangan Tan Malaka dalam 

Kemerdekaan Indonesia 1919-1949, khususnya dalam mata kuliah Sejarah 

Indonesia Kontemporer, dan menumbuhkan potensi seorang pendidik agar 

mampu mengolah ilmu yang didapatkan. 

 

 



 
 

d. Bagi Pembaca 

Skripsi ini diharapkan dapat membantu memberikan pencerahan, wawasan 

dan pengetahuan baru bagi para pembaca terkait tentang peran Tan Malaka 

dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 

1.6  Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka adalah peninjuan kembali pustaka-pustaka yang terkait 

(review of literature) yang berfungsi di antaranya untuk mengetahui manfaat 

penelitian sebelumnya, menghindari duplikasi dan memberikan masalah 

penelitian.Sepengetahuan penulis, pembahasan tentang Perjuangan Tan Malaka 

dalam Kemerdekaan Indonesia 1919-1949.sudah ada yang menyinggung secara 

sekilas tetapi tidak mendalami. Ada beberapa karya yang dapat dijadikan sumber 

dalam penelitian ini, antara lain : 

 Pertama, buku yang ditulis oleh Taufik Adi Susilo yang berjudul “Tan 

Malaka, Biografi Singkat”.Buku ini membahas tentang kisah hidup Tan Malaka 

mulai dari kelahirannya; masa pendidikannya; sewaktu memimpin sekolah di Jawa; 

dibuangnya Tan Malaka ke Belanda sampai akhir perjuangan Tan Malaka yang 

dibahas secara singkat.11 

 Kedua,buku yang ditulis oleh Novi Puji yang berjudul “Tan Malaka Putra 

Bangsa Yang Terlupakan”. Buku ini membahas tentang revolusioner yang bernama 

Tan Malaka. Didalam buku tersebut penulis memaparkan kisah perjuangan Tan 

Malaka dari kehidupan masa muda, memahami nilai pemikiran atau gagasan Tan 

Malaka, tidak luput pula menulis sepak terjang Tan Malaka dalam kehidupan 

                                                           
11Susilo, Taufik Adi. 2008. Tan Malaka: Biografi Singkat, Yogyakarta: Grasi.. 



 
 

perpolitikan Indonesia menjelang kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan dan 

penulis juga mendeskripsikan sejarah karya-karya Tan Malaka seperti Merdeka 

100%, karya Tan Malaka Naar de Republiek Indonesia dan Madilog secara singkat 

hingga mudah dipahami12. 

 Ketiga, buku yang ditulis oleh Badruddin yang berjudul “Misteri 

Pembunuhan Tan Malaka dan Catatan-Catatan Revolusioner Dari Balik Penjara”. 

Buku ini membahas biografi Tan Malaka yang merupakan seorang laki-laki 

kontroversial dengan segudang ide revolusioner dan merupakan salah satu pelaku 

sejarah Indonesia ia termasuk Founding Fathers Negara Kesatuan Indonesia yang 

bergerak dibalik layar dengan berbagai gagasan yang bertujuan memerdekakan 

Indonesia 100% hingga menjadi panutan tokoh lain, namun tan malaka mati ditangan 

tentara republik. Buku ini secara detail menguak misteri pembunuhan Tan Malaka 

dan Catatan-catatannya selama menjalani “hukuman”, dari penjara satu ke penjara 

lainnya. Dengan bahasa yang lugas dan bukti-bukti yang otentik, buku ini akan 

membawa kepada sejarah yang sebenarnya.13 

 Keempat, buku yang ditulis oleh Argawi Kandito yang berjudul “Tan 

Malaka The Leadership Secret of” buku ini adalah sebuah ajakan menyelami nilai-

nilai kepemimpinan Tan Malaka sebagai salah satu bapak pendiri Republik Indonesia 

dan bagaimana lika-liku perjuangnnya memberi pendidikan politik kepada bangsa 

                                                           
12Novi Puji.2017. Tan Malaka Putra Bangsa Yang Terlupakan.Penerbit: Sociality (Jakarta).  
13Badruddin. Misteri Pembunuhan Tan Malaka dan Catatan-Catatan Revolusioner dari Balik 

Penjara. Yogyakarta: Araska, 2019. 



 
 

Indonesia. Madilog dan Partai Murba adalah dua momen yang menandai kiprah 

pemikiran dan kepemimpinan Tan Malaka sebagai pemimpin politik.14 

 Kelima, buku yang ditulis oleh Harry A. Poeze yang berjudul “Tan Malaka 

Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid I-IV” buku ini menjelaskan mengenai 

otobiografi Tan Malaka yang terangkum dalam 4 jilid, jilid pertama 1945-1946 

menjelaskan tentang perjuangan Tan Malaka pada awal proklamasi kemerdekaan 

serta mejelaskan pula peran beliau dalam pusaran proklamasi kemerdekaan, pada jilid 

ke 2 1946-1947 menggambarkan secara rinci nasib Tan Malaka dan pengikutnya 

dalam tawanan, ia difitnah sebagai dalang dibalik peristiwa 3 Juli 1946 untuk 

menyelubungi fakta bahwa peristiwa itu sebetulnya menyerupai kup panglima besar 

Soedirman yang ingin berkuasa.  

 Dalam risalah yang menegangkan rahasia peristiwa 3 Juli diungkapkan. 

Walaupun Tan Malaka masih dalam tawanan, teman-teman sehaluannya berhasil 

muncul kembali sebagai oposisi melawan Perjanjian Linggarjati yang dianggap 

sebagai kapitulasi terhadap Belanda. Akan tetapi semuanya berakhir dengan 

kekalahan lagi, selanjutnya didalam jilid 3 ini Tan Malaka masih mendekam 

dipenjara, namun demikian ia memiliki kesempatan untuk menulis. Sementara itu 

para pengikutnya sekali lagi terorganisir dalam gerakan revolusi rakyat. Terdapat 

indikasi mungkin ia akan dibebaskan. Tan Malaka di dalam sel menulis autobiografi 

dalam tiga jilid dari penjara ke penjara. Sebuah analisis mendalam menunjukkan  

bahwa autobiografi Tan Malaka dapat ditafsirkan dalam berbagai cara.  

                                                           
14Argawi Kandito. 2011. Tan Malaka The Leadership Secret of. Penerbit: Oncor Publisher 

(Jakarta).  



 
 

 Dalam jilid ke 3 ini terdapat pula banyak perhatian terhadap proses 

pengadilan rekayasa yang berlangsung dari Februari-Mei 1948. Dalam proses 

tersebut sejumlah besar politisi terkemuka diadili. Ini merupakan proses politik unik 

yang tidak ada taranya di Indonesia. Dan didalam jilid ke 4 didalam jilid tekahir ini 

meliputi periode dramatis setelah pembebasan Tan Malaka sampai ia menghilang 

pada Februari 1948 serta menjelaskan perjuangan terakhir Tan Malaka dalam 

mengupayakan kemerdekaan 100% serta menguak misteri kematian Tan Malaka serta 

mengungkapkan pelaku pembunuhan tersebut.15 

 Tinjauan dari sumber-sumber diatas, bahwasannya sepengetahuan penulis 

penelitian tentang Perjuangan Tan  Malaka Dalam Kemerdekaan Indonesia 1919-

1949. Sudah ada yang membahas mengenai kiprah perjuangan beliau. Namun pada 

penelitian kali ini lebih memfokuskan secara dalam mengenai gagasan dan bentuk 

perjuangan beliau dalam merealisasikan gagasannya secara khusus sehingga 

bertujuan melengkapi penelitian yang sudah ada. Selain itu, penulis berupaya untuk 

mengumpulkan beberapa informasi yang didapat dari berbagai sumber sehingga 

menjadi satu kesatuan dan sistematis. 

 

1.7  Kerangka Konseptual 

 Skripsi ini berjudul “Perjuangan Tan Malaka Dalam Kemerdekaan Indonesia 

1919-149”.Adapun perjuangan Tan Malaka dalam kemerdekaan dapat dilihat dalam 

pengertian tentang konsep perjuangan dan kemerdekaan. Konsep perjuangan 

merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan, yang dilakukan 

                                                           
15 Poeze, Harry A. 2008. Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia: Jilid I-IV, 

(Terj.), Hesri Setiawan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KTLV-Jakarta.  



 
 

dengan menempuh berbagai kesulitan serta dilakukan dengan kekuatan fisik maupun 

mental. Menurut Kansil dan Julianto dalam bukunya yang berjudul “Sejarah 

Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia” berpendapat bahwa perjuangan 

adalah suatu upaya untuk mencapai kemerdekaan dengan menggunakan organisasi 

yang teratur dan dimaksudkan untuk mencapai cita-cita nasional yakni cita-cita 

mencapai kemerdekaan bangsa.16 

 Kansil dan Julianto menyatakan bahwa munculnya perjuangan kemerdekaan 

sebagai “reaksi-reaksi terhadap stelsel kolonial, dan kelahirannya dipercepat oleh 

kejadian tersia-sia rakyat Indonesia dalam bidang pengajaran dan pendidikan, 

perlakuan pemerintah kolonial yang melukai hati rakyat serta sikap angkuh dari 

masyarakat belanda di Indonesia”.17 

 Jadi berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa perjuangan 

kemerdekan adalah suatu usaha-usaha yang dilakukan para perjuangan bangsa 

Indonesia untuk menentang dan memperoleh kebebasan dari belenggu imperialisme 

dan kolonialisme yang memberi penderitaan bagi rakyat Indonesia dengan cara 

menghimpun masa dalam organisasi teratur guna untuk mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan . Di lain sisi adanya bentuk pergerakan kemerdekaan Indonesia tidak 

lepas dari dampak  kebijakan politik etis yang diterapkan oleh belanda yang 

melahirkan golongan terpelajar yang pada akhirnya memunculkan pergerakan 

kemerdekaan di golongan bumi putera seperti Sutan Sjahrir, Soekarno, Moh Hatta  

dan Tan Malaka. Pada masa awal pergerakan nasional Tan Malaka menggunakan 

                                                           
16 Kansil & Julianto, 1988.Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Jakarta: 

Erlangga. Hlm.15 
17 Ibid, hlm. 181 



 
 

gagasan revolusi sebagai alat perjuangannya, ia sangat yakin bahwa revolusi akan 

mampu membawa Indonesia merdeka pada saat itu. Banyak karya Tan Malaka secara 

gamblang menggambarkan cita-cita revolusi yang dimaksudkannya tersebut serta 

menjadikan paham ideology Marxisme-Sosialime sebagai alat perjungannya dalam 

kemerdekaan Indonesia.  

 Tan malaka pada tahun 1924 ketika masih dalam perjuangan dalam pelarian 

politik, ia menulis salah satu buku yang paling terkenal  yang pernah dibuatnya yang 

berjudul Naar de Republik Indonesia  atau menuju republik Indonesia. Buku ini ini 

daianggap sebagai karya yang fenomenal dan melampaui zamannya karena sudah 

membicarakan tentang bentuk negara Indonesia sebagai republik. Buku ini disebut-

sebut sebagai sumber inspirasi Soekarno dan Hatta dalam merumuskan seperti apa 

Indonesia dikemudian hari.  

 Tan Malaka merupakan seorang yang sangat gigih menggelorakan 

perjuangan Indonesia untuk melawan kapitalisme dan imperialisme di Indonesia. 

Meskipun Tan Malaka tidak ikut serta dalam aksi proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia, tidak mematahkan semangat Tan Malaka untuk tetap mempertahankan dan 

membela kemerdekaan yang telah diraih. Bentuk Perjuangan yang dilakukan Tan 

Malaka semata-mata hanya untuk menolak bentuk diplomasi yang dilakukan 

pemerintah dengan Belanda pada masa itu. Tan Malaka merupakan pejuang revolusi 

dengan berbagai gagasan dan ideologi yang timbul dari pemikirannya. 

 

 



 
 

  Pemikirannya mengenai gagasan yang revolusioner dan sikap optimisnya 

membuat Tan Malaka  berinisiatif dengan gagasan yang ia miliki untuk membentuk 

organisasi perjuangan untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Sebuah 

organisasi yang mengambil jalan perjuangan sendiri yang berbeda haluan dengan 

sistem politik yang dilakukan pemerintah masa itu. Tak henti-hentinya 

memberikansaran atau arahan dalam bentuk pidato atau tulisan yang berupa nasihat 

politik untuk mencapaai tujuan yang dimiliki, yaitu mengumpulkan dan memusatkan 

kekuatan revolusioner dari kaum murba Indonesia dengan jalan aksi massa teratur 

untuk meraih dan turut memberi dampak perjuangan untuk memperoleh dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
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1.8  Metododologi Penelitian 

 Sebagai ilmu, sejarah memerlukan metode atau metodologi. Metode sejarah 

atau metode penelitian sejarah dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan yang 

sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu 

dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam 

menilai atau menguji sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil 

“sinthese”(pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai.18 

 Pengertian  metode sejarah yang panjang itu dapat disingkat sebagai suatu 

sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah.19 Penelitian ini 

termasuk kedalam penelitian Kualitatif yang lebih menekankan pada Library 

research yaitu model penelitian historis faktual mengenai tokoh. Model penelitian 

historis faktual tokoh ini merupakan kajian tentang perjuangan suatu tokoh yang 

tertuang dalam suatu naskah atau buku.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan yang 

terdapat dalam metode ilmu sejarah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh ialah: 

(1) Heuristik, (2) Kritik Sumber, (4) Interpretasi, (5) Historiografi.20 

a. Heuristik 

 Setelah menentukan topik penelitian ini yang mana dapat dikatakan 

merupakan gabungan dari segi gagasan dan bentuk perjuangan, maka langkah 

selanjutnya adalah dengan mencari sumber yang relevan sehingga kajian dapat 

                                                           
18 Menurut Pendapat Wasino & Endah Sri Hartatik yang dikutip dalam buku Garraghan, 

Gillbert. J. 1957. A Guie to Historical Method.  New York: Fordham University Press. Hlm. 33 
19 Wasino & Endah Sri Hartatik, Metode Penelitian Sejarah: dari Riset Hingga Penulisan. 

Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018, hlm. 11 
20 Kuntowijoyo.Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang. 2005. Hlm. 90 



 
 

terarah secara sistematis dan komprehensif. Baik itu berupa buku karangan tokoh 

yang akan diteliti, maupun buku karangan orang yang membahas tentang Tan 

Malaka, dan tentunya literature-literatur yang menjelaskan terkait pemikiran gagasan 

perjuangan, politik, dan sejarah. Dalam hal ini penulis sendiri menggunakan beberapa 

buku sebagai sumber primer, diantaranya buku karya Tan Malaka sendiri yang 

berjudul Dari Penjara ke Penjara, Naar de Republik Indonesia (Menuju Republik 

Indonesia), Aksi Massa, Merdeka 100%, Theses, Gerpolek, Catatan-Catatan 

Perjuangan (1946-1948). 

 Sedangkan untuk sumber skunder yakni berupa buku karya penulis 

Badruddin berjudul Misteri Pembunuhan Tan Malaka dan Catatan-Catatan 

Revolusioner Dari Balik Penjara, buku karya penulis Novi Fuji yang berjudul Tan 

Malaka Putra Bangsa Yang Terlupakan, buku majalah seri Tempo yang berjudul Tan 

Malaka Bapak Republik Yang Terlupakan, buku karangan Taufik Adi Susilo yang 

berjudul Tan Malaka: Biografi Singkat dan Buku karangan Harry A. Poeze yang 

berjudul Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia: Jilid I-IV.  Penelusuran 

sumber ini penulis lakukan dengan mencari ke beberapa perpustakaan yang ada di 

Universitas Jambi yakni Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan serta 

Perpustakaan Pusat Univrsitas Jambi, serta perpustakaan yang ada di wilayah 

Provinsi Jambi dan beberapa sumber merupakan koleksi pribadi milik penulis 

dapatkan dari toko buku gramedia dan situs jual beli online. 

 

 

 



 
 

b. Kritik Sumber 

 Setelah mengumpulkan sumber, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan kritik terhadap sumber yang telah didapat. Pada tahap ini sumber yang 

telah didapatkan dilakukan penyeleksian dengan mengacu pada prosedur yang ada, 

pertama kritik ekstern dengan melihat sumber berdasarkan factual dan orisinilitasnya, 

kritik eksternal Ini digunakan untuk membuktikan keaslian sumber dan 

membutuhkan pembuktian mendetail sampai dinyatakan bahwa sumber tersebut asli. 

Kritik eksternal ingin menguji keautentikan (keaslian) suatu sumber, agar diperoleh 

sumber yang sungguh-sungguh asli dan bukan tiruan atau palsu. Sumber yang asli 

biasanya waktu dan tempatnya diketahui. Makin luas dan makin dapat dipercaya 

pengetahuan kita mengenai suatu sumber, akan makin asli sumber itu. Dalam 

hubungannya dengan historiografi keautentikan suatu sumber yang mengacu kepada 

masalah sumber primer dan sumber sekunder. Maka konsep keautentikan (keaslian) 

memiiliki derajat tertentu, seperti halnya kepalsuan pun juga bertingkat-tingkat.  

 Dengan demikian akan terdapat tiga kemungkinan keautentikan (keaslian) 

suatu sumber, yakni sepenuhnya asli, sebagian asli, dan tidak asli. Sumber primer 

berasal dari dokumen asli (yang disampaikan oleh seorang saksi mata suatu 

peristiwa), sedang sumber sekunder adalah suatu sumber yang dalam penyusunannya 

didasarkan pada dokumen asli (seperti kopi atau salinan dan kutipan). Dalam 

hubungan ini dapat diinterpretasikan bahwa sumber primer adalah sumber yang 

sepenuhnya asli, sedang sumber sekunder memiliki derajad keaslian tertentu.21 

                                                           
21 Daliman. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ombak, 2015. Hlm.67 



 
 

 Setelah dilaksakannya kritik ekstern maka peneliti melakukan kritik interen 

yang menilai kredibilitas suatu sumber. Verifikasi sumber ini dapat dilakukan dengan 

menguji kebenaran atau ketepatan dari sumber itu, dengan tujuan untuk memastikan 

keabsahan sumber yang didapat baik lisan maupun tulisan Kritik intern, ini 

merupakan tahap yang kedua dalam kritik sumber. Ini merupakan tahap kedua dan 

jika semua sumber dinyatakan positif tidak ada cara lain selain mengakui bahwa 

dokumen tersebut credible. Setelah selesai menguji keautentikan (keaslian) suatu 

sumber, maka peneliti atau sejarawan harus melangkah ke uji yang kedua, ialah uji 

kredibilitas atau sering juga disebut uji reliabilitas. Artinya peneliti atau sejarawan 

harus menentukan seberapa jauh dapat dipercaya (credible atau reliable) kebenaran 

dari isi informasi yang disampaikan oleh suatu sumber atau dokumen sejarah. Untuk 

menentukan kredibilitas atau reliabilitas  sumber atau dokumen dipergunakan kritik 

internal.  

 Sumber atau dokumen sejarah adalah produk manusia, maka kritik internal 

juga harus mampu mengiidentifikasi informan atau pengarang suatu sumber atau 

dokumen. Maka kritik internal dengan uji kredibilitasnya ingin mengungkapkan 

informasi dari informan (penulis) mengenai dua kriteria, yaitu: kemampuan untuk 

melaporkan secara akurat dan kesediaan (kemauan) untuk melapor dengan benar.22 

Dalam sumber-sumber primer yang dipakai penulis menggunakan buku atau 

dokumen yang ditulis oleh Tan Malaka sendiri. Sedangkan untuk sumber 

sekundernya peneliti atau sejarawan menggunakan buku penelitian yang dilakukan 

                                                           
22 Ibid, hlm. 72 



 
 

oleh peneliti atau sejarawan lain dengan kata lain peneliti disini melakukan studi 

kepustakaan. 

c. Interpretasi 

 Tahap selanjutnya adalah menganalisa kembali atau yang dikenal dengan 

Interpretasi pada metode penelitian sejarah. Dalam tahapan ini penulis  berusaha 

untuk menguraikan kembali setiap informasi yang telah  didapat, kemudian 

menyatukannya kembali menjadi sebuah deskriptif yang utuh agar dapat memilah 

kembali mana kejadian yang terjadi pada waktu yang sama dan pembabakan pada 

kejadian tertentu yang kemudian menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-

fakta atau bukti-bukti sejarah. Interpretasi merupakan proses penggabungan atas 

sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah yang  berkaitan dengan 

tema penelitian dan dengan sebuah kerangka berpikir kemudian disusunlah fakta 

tersebut ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.23 

d. Historiografi 

 Tahap akhir dari penelitian ini adalah menuliskan atau memaparkan hasil 

dari pada penelitian dan menungkannya dalam suatu tulisan atau yang biasa disebut 

dengan Historiografi. Historiografi merupakan sebuah kegiatan menyusun fakta-fakta 

menjadi sejarah, setelah melakukan pencarian sumber, penilaian sumber, penafsiran 

kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Aspek 

kronologis sangat penting dalam penulisan sejarah karena dapat mengetahui 

perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam suatu peristiwa sejarah. Dalam 

                                                           
23 Ibid, hlm. 83. 

 



 
 

tahap ini diperlukan suatu imajinasi historis yang baik sehingga fakta-fakta sejarah 

menjadi kajian utuh sistematis, serta komunikatif. Penyajian penelitian dalam bentuk 

tulisan mempunyai tiga bagian, yaitu pengantar, hasil dan kesimpulan. Tahap 

penyajian ini merupakan tahap akhir bagi penulis untuk menyajikan semua fakta 

kedalam bentuk tulisan skripsi.24 

 Menurut Mestika Zed, Jika sejarah adalah hasil kreatifitas sejarawan, maka 

sejarah hanya ada dalam bentuk tulisan atau lisan; dalam hal ini adalah karya sejarah, 

dalam  mencari dan membentuk relasasi fakta-fakta, sejarawan biasanya melakukan 

sintesa dan interpretasi, yang dituntun oleh bentuk-bentuk pemikiran tertentu; (dalam 

pengertian modern, pekerjaan ini meliputi masalah metodologis). Atas dasar itu, 

maka rekonstruksi sejarah yang dikerjakannya akhirnya menghasilkan  historiografi 

berupa karya sejarah, gambaran sejarah sebagaimana yang disuguhkanya dalam 

historiografi, dalam hal ini termasuk, corak, isi dan sifat penguraiannya seringkali 

dapat ditelusuri secara saksama.25 

 Dalam penulisannya peneliti akan melakukan kembali analisis yang nantinya 

akan menentukan urutan dari pada pembahasan yang akan diungkapkan, yaitu 

pertama peneliti akan mengungkapkan sejarah hidup Tan Malaka dan perjuangnnya 

dalam kemerdekaan Indonesia secara sistematis, kemudian memahami secara 

mendalam gagasan dari Tan Malaka tentang kemerdekaan Indonesia dan bentuk 

perjuangan beliau, lalu menjelaskan dampak perjuangan Tan Malaka dalam 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Barulah kemudian dilakukan penyuntingan 

                                                           
24 Kuntowijoyo.Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang. 2005, hlm. 105 
25 Zed Mestika. Pengantar Studi Historiografi, Proyek Peningkatan dan Pengembangan 

Perguruan Tinggi Universitas Andalas, Padang , 1984. Hlm.20 



 
 

kembali pada hasil tulisan yang telah jadi. Penulisan ini menggunakan panduan 

penulisan skripsi dari FKIP yang tentunya dengan beberapa penyesuain yang 

diperlukan, dan juga dengan tambahan footnote untuk dapat memperjelas sumber dan 

pengutipan dari sumber tulisan yang didapat oleh peneliti. 

1.9  Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi yang berjudul “Perjuangan Tan Malaka Dalam 

Kemerdekaan Indonesia 1919-1949.” mempunyai sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab I   :   Pendahuluan  

  Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, ruang     

lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II   :   Menjelaskan gagasan Tan Malaka mengenai kemerdekaan Indonesia. 

Bab III   :  Menjelaskan bentuk perjuangan Tan Malaka dalam memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia 1919-1949. 

Bab IV :  Menjelaskan dampak Gagasan-gagasan dan perjuangan Tan Malaka 

terhadap kemerdekaan Indonesia 

Bab V : Merupakan bab terakhir dan penutup dari keseluruhan rangkaian   

pembahasan proposal skripsi ini, maka penulis mengungkapkan 

beberapa kesimpulan hasil studi analisis permasalahan, kemudian diikuti 

dengan saran-saran, dan diakhiri penutup 

 


