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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa Tan 

Malaka adalah seorang pejuang dan merupakan tokoh penting bagi Republik 

Indonesia yang telah banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang berperan besar 

dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.  Tan Malaka lahir di Nagari 

Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897, dengan nama asli Sutan 

Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka. 

 Setengan hidupnya dihabiskan di Negeri orang, 6 tahun belajar di Belanda dan 

20 tahun mengembara dalam pelarian politik. Hal ini terungkap suatu fakta mengenai 

Tan Malaka yang tidak banyak diketahu banyak orang saat ini diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Tan Malaka merupakan tokoh yang pertama kali yang mengkonsepkan suatu 

bentuk negara yang baru merdeka, beliau menungkan konsepnya tersebut melalui 

gagasan revolusi kemerdekaan yang bertajuk Naar de Republik Indonesia  ( 

Menuju Republik Indonesia) pada 1924 buku ini melampaui zamannya karena 

disaat tokoh lain baru memikirkan untuk beujuang menentang kolonillisme 

namun Tan Malaka telah mengkonsepkan bentuk suatu negara Indonesia yang 

baru merdeka. Buku ini banyak menginspirasi tokoh pergerakan lain seperti Moh 

Yamin, Moh Hatta dan Soekarno yang beberapa tahun kemudian menciptakan 

buku yang berjudul Indonesia menggugat  
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2. Tidak hanya menggagaskan suatu bentuk negara yang Indonesia yang merdeka 

Tan Malaka lantas merealisasikan gagasannya tersebut melalui berbagai bentuk 

perjuangan guna untuk kepentingan kemrdekaan Indonesia, perjuangan Tan 

Malaka pada awalnya dimulai pada 1919 yang dimana setelah beliau selesai 

menempuh pendidikan di Belanda beliau kembali ke Indonesia dan bergabung 

dengan ISDV dan mendirikan sekolah rakyat, namun beliau diasingkan ke 

Belanda diakarenakan gerakan dan pemikiran beliau dianggap berbahaya, 

kemudian beliau berjuang dari berbagai negara eropa untuk mengkampanyekan 

kejahatan belanda serta perjuangan rakyat pribumi dalam menentang 

kolonialisme Belanda dan menghadiri serta menjadi perwakilan Indonesia pada 

kongres komunis Internasional di rusia. 

 Selama dalam pengasingan tersebut Tan Malaka gemar membuat brosur 

mengenai revolusi kemerdekaan salah satu yang terkenal ialah gagasan  Naar de 

Republik Indonesia, serta Tan Malaka ditunjuk sebagi ketua komunis 

Internasioal untuk kawasan Asia Tenggara, namun Tan Malaka keluar dari 

lingkaran Komunisme dan keluar dari PKI dikarenakan tidak sejalan dengan para 

anggota lainnya. Ketika Tan Malaka keluar dari Partai Komunis Indonesia 

dikarenakan tidak sejalan dan tidak setuju dengan rencana pemberontakan 

terhadap kolonial dengan para anggotanya. lantas beliau mendirikan PARI 

(Partai Republik Indonesia) dan menggagas Massa Actie sebagai suatu pedoman 

untuk melakukan demostrasi, kudeta dan pemberontakan yang dilakukan dengan 

strategi yang matang. Ketika Indonesia baru merdeka dan dalam ancaman agresi 

militer belanda, Tan Malaka turut andil dalam mempertahankan kemerdekaan 
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Indonesia dengan jalan yang berlainan dengan para tokoh kemerdekaan lainnya, 

beliau menolak politik diplomasi dan lebih memilih bergerilya di Kediri, dalam 

pergerakan gerilyanya beliau mengagasakan resolusi merdeka 100% yang intinya 

berjuang dengan diri sendiri tanpa kompromi dengan musuh, selain itu dalam 

strategi gerilyanya beliau menggagas Gerpolek (Gerilya, Politik dan Ekonomi), 

yang merupakan siasat perang gerilya, baik dalam bentuk politik, dan sektor 

Ekonomi.  

Namun teragis gerakan Tan Malaka dianggap berbahaya oleh segelintir 

oaring , pada tahun 1949 tepatnya bulan Februari. Tan Malaka hilang tak tentu 

rimbanya, mati tak tentu rimbanya pada saat berjuang bersama Gerilya pembela 

Proklamasi di Kediri, Jawa Timur. Tan Malaka ditembak mati pada 21 Februari 

1949 atas perintah Letda Soekotjo dari Batalyon sikatan divisi Brawijaya. Tan 

Malaka ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan 

keputusan Presiden RI No. 53 pada 28 Maret 1963. Ironisnya, sejak lama rezim 

orde baru berusaha mencoret namanya dari buku bacaan dan pelajaran sejarah di 

sekolah, bahkan hingga saat ini dipelajaran sejarah di sekolah nama Tan Malaka 

kerap dianggap sebagai tokoh yang dianggap melemahkan kemerdekaan 

Indonesia pada saat perang kemerdekaan 

3. Meskipun beliau udah gugur dan wafat namun jasa dan gagasan beliau 

berdampak besar terhadap perkembangan kemerdekaan Indonesia diantara, lagu 

Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R Supratman, dalam lirik “Tanah 

Tumpah Darahku” diambil dalam kalimat buku massa aksi ciptaan Tan Malaka 

yang berisikan mengenai perjuangan seorang revolusioner dalam 
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mempertahankan tanah airnya dengan pengorbanan dan tumpah darahnya. 

Kemudian gagasan Naar de Republik Indonesia diajadikan landasan pendiri 

bangsa sebagai bentuk negara Indonesia yang berbentuk Republik, maka dari itu 

Moh Yammin menjuluki Tan Malaka  sebagai bapak republik Indonesia. Karena 

beliau yang pertama kali mengkonsepkan bentuk negara Indonesia. 

Meskipun beliau telah gugur dan wafat, namun semangat beliau diharapkan 

diteruskan oleh generasi penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan Indonesia yang 

telah mencapai usia 75 tahun ini dan terus bertambah, dan diharapkan pula nilai-nilai 

kepemimpinan serta gagasan dan perjuangan beliau dijadikan pedoman hidup dalam 

berbangsa dan bernegara karena perlu kita pahami dengan cermat bahwa gagasan Tan 

Malaka tetap relevan untuk menjawab ancaman dan tantangan zaman masa kini. Tan 

Malaka tidak mewariskan Partai, harta, Dll. Namun beliau mewariskan pemikiran 

berililian yang dapat diserap partai dan golongan manapun hingga di era Reformasi 

sekarang. 

5.2 Saran 

Beberapa saran dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain: 

1. Bagi peneliti lain untuk memperluas objek penelitian yang lain yang terdapat 

pada tokoh Tan Malaka, mengingat permasalahan perjuangan dan gagasan Tan 

Malaka di Indonesia hanyalah sebagian permasalahan dari seluruh bagian cerita 

dalam objek penelitian ini. 
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2. Kepada pembaca, peneliti menyarankan agar pembaca dapat menjadikan 

perjuangan dan gagasan Tan Malaka sebagai pedoman dan pembelajaran dan 

pembaca dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan 

perbandingan bagi penyempurnaan penelitian selanjutnya. 

3. Kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah agar dapat mengangkat 

tokoh ini sebagai seorang tokoh yang memiliki gagasan yang hebat dalam 

perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang bermanfaat sebagai contoh 

teladan kegigihan bagi mahasiswa dan generasi muda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


