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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gerakan mahasiswa merupakan gerakan sosial yang menjadi faktor 

menentukan dalam situasi perubahan sosial yang terjadi pada suatu bangsa dan 

Negara. Sejarah mencatat bahwa dalam setiap perubahan sosial yang terjadi di 

Indonesia dipicu dan dipelopori oleh gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa 

bertekad untuk mempersatukan bangsa dan Negara dengan senantiasa menjunjung 

tinggi keadilan, kejujuran serta hadir dengan ketegasan dan keberanian.1 

Pada tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta terjadi kudeta dari PKI. Terjadi 

kepanikan yang hebat dalam kehidupan masyarakat yang ditandai dengan 

kekacauan politik dan krisis ekonomi. Kepanikan yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat membuat agen-agen gelap PKI semakin leluasa bergerak. Pemerintah 

melakukan politik kenaikan harga beratus-ratus persen dalam waktu seminggu 

sehingga membuat rakyat kecil terpukul dan tertindas. Tujuan dari tindakan 

pemerintah ini yaitu untuk menyabot usaha-usaha masyarakat yang melakukan 

pembasmian PKI.2 

Mahasiswa sebagai rakyat kecil merasa terpukul dengan adanya tindakan 

ini. Para mahasiswa yang melihat kekacauan yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat ini juga melakukan pergolakan bersama dengan kekuatan lainnya 

                                                             
1 Andik, Matulessy, Samsul, Political Efficacy, Political Trust Dan Collective Self Esteem 

Dengan Partisipasi Dalam Gerakan Mahasiswa, Jurnal Penelitian Psikologi, Vol. 04, No. 01, 

Januari 2013 (84-106), hal. 86-87. 
2 Kuntowijoyo, dkk.Soe Hok Gie Zaman Peralihan.Yogyakarta: Labirin.2017.Cetakan 

Pertama.Hal. 3 – 4. 
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dalam masyarakat yang meminta agar peraturan yang ditetapkan ditinjau kembali. 

Akan tetapi, semua usaha tersebut gagal, bahkan para delegasi pemuda diejek oleh 

menteri-menteri bersangkutan.3 

Para mahasiswa mendirikan sebuah organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Indonesia (KAMI). Berdirinya KAMI sebagai wadah untuk menyuarakan 

penderitaan rakyat sebagai akibat dari Gerakan 30 September (G30S/PKI) 1965.4 

Akhirnya, hari Senin pagi tanggal 10 Januari 1966 merupakan hari yang sangat 

penting dalam sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia. Para mahasiswa dan 

aktivis muda turun ke jalan dan melancarkan demonstrasi untuk melakukan 

aspirasi rakyat. Masa demostran ini dikenal dengan angkatan mahasiswa 66. 

Gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda bangsa Indonesia inilah 

yang akan menumbangkan Orde Lama dan menghapuskan PKI yang telah 

menyimpang dari cita-cita proklamasi.5 

Gerakan mahasiswa angkatan ‘66 memberikan tekanan yang pengaruhnya 

sangat besar pada masa transisi tersebut. Arus lalu lintas pada awal tahun 1966 

mengalami kemacetan, bahkan beberapa kegiatan dalam ketatanegaraan seperti 

pertemuan para menteri dan pelantikan kabinet baru sempat terhambat oleh 

gerakan mahasiswa. Mahasiswa muncul sebagai pemain utama dalam usaha 

menuntut pemerintah untuk memenuhi tiga tuntutan rakyat (Tritura). Tritura 

tersebut mewakili masalah dan sebagai sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu 

                                                             
3 Ibid. Hal. 5. 
4 G30S PKI adalah bentuk kudeta yang berlangsung pada tanggal 30 September hingga 

awal 1 Oktober  1965 dimana tujuh jenderal militer Indonesia dibunuh. Di dokumen pemerintah 

ditulis Gerakan 30 September/PKI atau disingkat G30S/PKI. Peristiwa ini diprakarsai oleh Dipa 

Nusantara Aidit atau biasa disingkat DN Aidit yang merupakan tokoh penting PKI yang ingin 

mengubah sejarah lahirnya pancasila menjadi komunis.  
5 Ahmad, Robiyani, ”Perjuangan Mahasiswa Angkatan 66: Tuntutan Pembubaran Partai 

Komunis Indonesia (PKI)”. Jurnal Agama dan budaya. Vol.15 No. 2, Juli-Desember 2017. Hal. 

112-113. 



3 
 

 
 

yakni, pertama bubarkan Parta Komunis Indonesia atau PKI, kedua rombak 

Kabinet Dwikora,6 dan ketiga turunkan harga.7 

Salah satu tokoh pemuda yang berperan penting dalam pergerakan 

mahasiswa tersebut adalah Soe Hok Gie. Soe Hok Gie lahir di Jakarta pada 

tanggal 17 Desember 1942. Ayahnya seorang penulis, sehingga bakat inilah yang 

diturunkan ke Soe Hok Gie.8 Seo Hok Gie merupakan seorang intelektual yang 

bebas, banyak menulis dan membuat catatan-catatan diberbagai media massa 

salah satu contohnya yaitu surat kabar Harian KAMI. Tulisan-tulisan Soe Hok Gie 

yang tersebar diberbagai media cetak, merupakan bagian dari dinamika sejarah 

pada umumnya, tapi tulisan-tulisan tersebut menjadi penting artinya apabila 

dilihat dari dinamika sejarah intelektual Indonesia. Seo Hok Gie tidak memelopori 

gerakan secara besar-besaran, tapi sebagai konseptor, dia mengilhami teman-

teman segenerasi untuk berpikir dan berbuat sesuatu. 

Soe Hok Gie ikut dalam berbagai demonstrasi mahasiswa, termasuk yang 

digalang Kesatuan Aksi Mahasiswa Indoneisia (KAMI). Namun beliau bukan 

anggota KAMI, Gie lebih suka terlibat dalam kelompok-kelompok diskusi kecil 

untuk menyebarkan gagasannya.9 Berdasarkan kelompok-kelompok diskusi 

tersebut para mahasiswa merancang aksi. Gerakan mahasiswa yang dibawa oleh 

                                                             
6 Dwikora merupakan komando Presiden Soekarno dalam melancarkan konfrontasi 

bersenjata terhadap Malaysia. Presiden Soekarno yang saat itu dipengaruhi oleh Partai Komunis 

Indonesia (PKI) menganggap pembentukan Federasi Malaysia merupakan proyek neo-

kolonialisme Inggris yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, untuk 
mencegah pembentukan tersebut dikeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang sekaligus 

menandai dimulainya konfrontasi bersenjata antara Indonesia dan Malaysia. Lihat 

https://wawasansejarah.com 
7 Nugroho, Notosusanto. Tujuhbelas Tahun Aksi-aksi Tritura Hakekat dan Hikmahnya. 

Jakarta:Universitas Indonesia (UI-PRESS). 1983. Seri Komunikasi No.11. Hal. 9. 
8 Kuntowijoyo, dkk.  Soe Hok Gie Zaman Peralihan. Yogyakarta: Labirin. 2017. Cetakan 

Pertama. Hal. 288. 
9 Anonym. Gie dan Surat-surat yang Tersembunyi. Seri Buku Tempo: Pemuda Dan 

Gerakan Sosial. Bogor: PT Grafika Mardi Yuana. 2019. Cetakan Keempat. Hal. 11. 
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Soe Hok Gie ini memiliki dampak perbaikan kehidupan masyarakat serta dunia 

kampus dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Hal inilah yang menjadi 

sorotan dalam penulisan ini. Penulis mencoba melakukan pengkajian secara lebih 

komprehensif. Bahwa terbentuknya Tritura yang dirancang oleh Soe Hok Gie 

tersebut memiliki dampak terhadap perbaikan kehidupan masyarakat dan dunia 

kampus, baik dari segi sosial, politik dan ekonomi. 

Gerakan mahasiswa yang dilakukan oleh Soe Hok Gie bersama mahasiswa 

lainnya pada tahun 1966 telah mamapu memenunjukkan mahasiswa adalah 

kekuatan yang mampu menghadirkan perubahan dalam bidang kehidupan 

masyarakat serta dunia kampus. Dalam kehidupan masyarakat terjadinya 

modernisasi, sedangkan dalam kehidupan kampus terjadi proses pemulihan 

kehidupan kampus yang normal, baik di dalam kelas maupun diluar kelas.10 

Gerakan mahasiswa dapat sukses ikut berperan dalam pemerintahan 

dengan dukungan dari tentara dan partai politik yang memiliki kepentingan yang 

sama. Mahasiswa yang seharusnya meneruskan tugas, peran dan fungsinya dalam 

bidang pendidikan dan sosial, sebagian telah berubah peran dalam kegiatan politik 

praktis dengan masuk dalam parlemen dan berbagai institusi pemerintah. 

Gerakan perubahan yang berasal dari kaum intelektual yaitu mahasiswa 

yang termasuk juga Soe Hok Gie didalamnya, telah membawa kehidupan kampus 

yang dulu dipengaruhi oleh golongan PKI, setelah adanya gerakan mahasiswa 

dunia kampus dilaksakan sistem pertahanan dari campur tangan kekuatan politik 

luar yang ditandai dengan meluasnya kasus korupsi. 

                                                             
10 John Maxwell,  Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani, Jakarta: 

Pustaka Utama Grafiti, 2005. Hlm. 287 
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Inilah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan pengkajian penelitian 

ini dengan judul Soe Hok Gie dalam pergerakan mahasiswa Indonesia 

menuntut Tritura 1962-1969. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana latar belakang terjadinya aksi Tritura? 

2. Bagaimana pemikiran Soe Hok Gie dalam pergerakan mahasiswa Indonesia 

menuntut Tritura 1962-1969? 

3. Bagaimana dampak dari implementasi pemikiran Soe Hok Gie dalam 

pergerakan mahasiswa Indonesia menuntut Tritura 1962-1969? 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Adapun batasan penelitian dibedakan menjadi 3 yaitu, batasan temporal, 

spasial dan keilmuan. Penelitian ini terfokuskan pada pengambilan tahun 1962-

1969, karena pada tahun ini Soe Hok Gie menjadi mahasiswa hingga menjelang 

wafatnya beliau pada tanggal 16 Desember 1969 di Gunung Semeru tepat satu 

hari sebelum berulang tahun yang ke-27 tahun. Batasan spasial dalam penelitian 

ini diambil saat Soe Hok Gie menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia dan 

ikut dalam gerakan mahasiswa yang membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Indonesia (KAMI) yang melakukan aksi untuk menuntut Tritura di pekarangan 

Fakultas Kedokteran Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Indonesia.11 

                                                             
11 Nugroho, Notosusanto. Tujuhbelas Tahun Aksi-aksi Tritura Hakekat dan Hikmahnya. 

Jakarta:Universitas Indonesia (UI-PRESS). 1983. Seri Komunikasi No.11. Hal.  1. 
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Sedangkan keilmuan dalam penelitian ini adalah Ilmu Sejarah dengan membahas 

Sejarah Pemikiran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sosial, 

politik, dan ekonomi, kajian ini berupaya untuk memberikan penjelasan sejarah 

(historical explanation) mengenai pemikiran dari Soe Hok Gie. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya aksi Tritura. 

2. Untuk mengetahui pemikiran Soe Hok Gie dalam pergerakan mahasiswa 

Indonesia menuntut Tritura 1962-1969. 

3. Untuk mengetahui dampak dari implementasi pemikiran Soe Hok Gie dalam 

pergerakan mahasiswa Indonesia menuntut Tritura 1962-1969. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi penelitian dan 

wawasan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai Soe Hok Gie dalam 

Pergerakan Mahasiswa Indonesia menuntut Tritura 1962-1969. 

2. Bagi Universitas Jambi 

Penelitian ini dilakukan untuk melaksanakan salah satu Tridharma 

perguruan tinggi, khususnya dibidang Ilmu Pengetahuan Sosial. Penelitian ini 

juga dapat menambah bahan bacaan yang berguna bagi pembaca baik yang 

berada dalam lingkungan Universitas Jambi maupun bagi pembaca yang 
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berada di luar universitas Jambi khususnya mengenai Soe Hok Gie dalam 

Pergerakan Mahasiswa Indonesia menuntut Tritura 1962-1969. Selain itu pula 

penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh untuk penulisan skripsi bagi 

mahasiswa selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian dapat membantu dalam memahami dan menambah pengalaman 

serta pengetahuan dalam menulis karya ilmiah khususnya tentang Soe Hok 

Gie dalam pergerakan mahasiswa menuntut Tritura 1962-1969. 

 

1.6 Tinjauan Penelitian 

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait 

(review of literature) yang berfungsi diantaranya untuk mengetahui manfaat 

penelitian sebelumnya, menghindari duplikasi dan memberikan masalah 

penelitian. Sepengetahuan penulis, pembahasan tentang Soe Hok Gie Dalam 

Pergerakan Mahasiswa Indonesia Menuntut Tritura 1962-1969 sudah ada, tetapi 

penulisannya memiliki perbedaan baik secara waktu, tempat dan karakteristiknya. 

Ada beberapa penelitian yang tertuang dalam bentuk buku, skripsi dan jurnal yang 

dapat dijadikan sumber dalam penelitian ini, antara lain: 

Pertama, buku berjudul “Soe Hok Gie : Catatan Seorang Demonstran”. 

Buku ini membahas tentang riwayat hidup dan pergolakan pikiran seorang 

pemuda, Soe Hok Gie. Dalam buku tersebut menggambarkan keresahan yang 

dirasakan pada zaman Orde Lama. Secara nyata, Beliau juga menjadi poin utama 

dalam tonggak awal demonstrasi mahasiswa, pergerakan mahasiswa yang mulai 

menanyakan berbagai kebijakan pemerintah dengan melakukan aksi turun ke 
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jalan, sedangkan penelitian yang akan saya tulis menjelaskan tentang keadaan 

masyarakat setelah mahasiswa dan para aktivis menuntut pemerintah untuk 

memenuhi Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Indonesia mengalami kondisi yang 

memprihatinkan pasca terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965, 

maka dilakukanlah tunturan tersebut sebagai perwakilan suara rakyat. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rio Zuhri Oktavian mahasiswa 

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2018, yang 

berjudul “Kontribusi Soe Hok Gie Dalam Pergerakan Mahasiswa Tahun 1960-

1968”. Skripsi ini membahas tentang latar belakang masuknya Soe Hok Gie 

dalam gerakan mahasiswa karena kepribadian Soe Hok Gie sebagai mahasiswa 

yang selalu kritis menanggapi kondisi yang terjadi dan menginginkan kebenaran 

sebagai dasar kehidupan, sehingga mahasiswa masa itu melakukan aksi turun 

jalan, sedangkan penelitian saya yang menjelaskan peran Soe Hok Gie dalam 

pergerakan mahasiswa sebagai sosok mahasiswa moralis yang menentang bentuk 

politisasi gerakan mahasiswa dan sosok yang menjaga idealismenya dari pengaruh 

organisasi ekstra universitas. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Supriyatna mahasiswa Pendidikan Sejarah 

FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007, yang berjudul “Peranan Soe 

Hok Gie Dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia Tahun 1960-1968”. Skripsi ini 

membahas tentang latar belakang peran Soe Hok Gie dalam menjatuhkan 

pemerintahan masa Demokrasi Terpimpin adalah penyimpangan pada era tersebut 

semakin diperkeruh dengan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 

30 September 1965, tidak jauh berbeda dengan penelitian saya, yang menjelaskan 

tentang sejauh mana pemikiran Soe Hok Gie sebagai aktor gerakan mahasiswa 
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yang memunculkan sejarah Angkatan 66  dalam menyampaikan suara rakyat 

untuk memenuhi tiga tuntutan rakyat (Tritura). 

Keempat, buku tentang “Soe Hok Gie : Zaman Peralihan”. Buku 

membahas kumpulan tulisan Soe Hok Gie tentang kondisi Indonesia di era 

peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Rangkaian sejarah yang menunjukkan 

bahwa pada kita zaman boleh beralih, namun akar dari semuanya tak boleh 

tercabut, yaitu kemanusiaan kita sebagai bangsa. Ini akan menjadi penuntun jalan 

kita untuk pulang dan menjaga kembali kebangsaan kita di antara carut marut dan 

gegap gempita zaman, tidak jauh berbeda dengan penelitian saya, yang 

menjelaskan tentang masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Orde Baru 

terbentuk dengan dukungan yang sangat besar dari kelompok-kelompok 

kehidupan intelektual yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu. 

 

1.7 Kerangka Konseptual 

Penelitian ini mengkaji mengenai pemikiran Soe Hok Gie dalam 

pergerakan mahasiswa Indonesia menuntut Tritura 1962-1969. Oleh karena itu, 

penelitian ini dapat dianalisis dengan kerangka konseptual sejarah pemikiran. 

Sejarah pemikiran merupakan suatu istilah yang mengacu kepada berbagai 

pemikir dan teori tentang aktivitas kekuatan akal dan pikiran serta ide yang ada di 

dalam manusia. Sejarah pemikiran atau sejarah intelektual selalu mengacu pada 

data sejarah yang berkenaan dengan kegiatan ide atau fikiran manusia sebagai 

salah satu kekuatan penggerak sejarah.12 

                                                             
12 Mestika Zed, Artikel Jurnal. “Apakah Sejarah Pemikiran”. (Padang: Universitas 

Negeri Padang, 2015). Hlm. 1-2 
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Kekuatan pemikiran ternyata secara langsung atau tidak langsung mampu 

mempengaruhi perbuatan manusia daripada struktur kelembagaan yang bersifat 

fisik. Ide-ide, pikiran, argument, keyakinan, asumsi, sikap dan perilaku yang 

secara bersama-sama menyusun kehidupan reflektif atau intelektual masyarakat 

lampau. Objek yang menjadi kajian dari sejarah intelektual tidak akan keluar dari 

masa lalu.13 Dalam hal ini, keadaan Indonesia yang pada masa Orde Lama banyak 

terjadi penyimpangan dalam kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, 

politik, dan ekonomi, sehingga membuat ketidakstabilan dalam bangsa dan 

Negara. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat seperti kenaikan inflasi, 

ketimpangan sosial serta penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang.  

Permasalahan tersebut juga dirasakan oleh mahasiswa yang sebagai 

masyarakat kecil. Soe Hok Gie yang saat itu menjadi mahasiswa ikut mengalami 

masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat. Sebagai mahasiswa yang memiliki 

kesadaran kritis dalam memahami dan menilai suatu peristiwa yang terjadi di 

kehidupan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Melihat keadaan kehidupan 

masyarakat yang sangat memprihatikan, membuat Soe Hok Gie untuk melakukan 

suatu gerakan yang akan membawa suatu perubahan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Soe Hok Gie memiliki gagasan bahwa beliau dan mahasiswa lain 

harus segera melakukan gerakan untuk perubahan dalam kehidupan masyarakat.14  

Soe Hok Gie ikut dalam suatu demonstrasi mahasiswa, yaitu KAMI 

(Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang dibentuk untuk menyuarakan 

penderitaan rakyat yang saat itu sangat memprihatinkan. Melalui KAMI, gerakan 

mahasiswa melakukan aksi untuk menuntut tiga tuntutan rakyat (Tritura).  Adapun 

                                                             
13 Teguh Iman Santosa, Nyong Eka.Sejarah Intelektual.Sidoarjo: Uruannabooks, 2014. 

Hlm. 38. 
14 Gie, Op.cit., hal. 11 



11 
 

 
 

isi dari Tritura, yaitu bubarkan PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan turunkan 

harga.15 

Gerakan yang dilakukan mahasiswa pada tahun 1966 tersebut mampu 

membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, 

politik dan ekonomi. Perubaha tersebut dapat membawa kehidupan masyarakat 

bakit dari keterpurukan dan keprihatinan yang dialami. Dalam bidang sosial 

terjadinya modernisasi yang dibawa oleh ahli-ahli terlatih yang lahir dari gerakan 

mahasiswa. Jatuhnya Orde Lama dan berdirinya Orde baru membuat peran 

mahasiswa dalam bidang politik begitu diperhatikan. Mahasiswa ikut masuk 

dalam lembaga pemerintahan yang ditawarkan oleh Orde Baru. Selain itu, gerakan 

mahasiswa berdampak pula dengan dikeluarkannya Surat Sebelas Maret 

(Supersemar) yang membuat perekonomian Indonesia berangsur-angsur membaik. 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan dengan kerangka berfikir 

yang akan mempermasalahkan alur penelitian seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Nugroho Notosusanto, Op.cit., hal. 9 
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1.8 Metode Penelitian 

Penelitian mengenai Soe Hok Gie dalam pergerakan mahasiswa Indonesia 

menuntut Tritura 1962-1969 menggunakan metode penelitian sejarah. Metode itu 

sendiri berarti suatu cara, prosedur, atau teknik untuk mencapai sesuatu tujuan 

secara efektif dan efisien. Metode penelitian sejarah dapat diartikan sebagai 

penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematik 

sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah.16 

                                                             
16 A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2015), Cetakan Pertama, 

hal. 27. 

MASA ORDE LAMA 

(PENYIMPANGAN POLITIK 

DAN EKONOMI) 

SOE HOK GIE 

TRITURA 

PERGERAKAN 

MAHASISWA INDONESIA 

SOSIAL POLITIK EKONOMI 

Bagan 1.1 Paradigma Penelitian 
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Menurut Louis Gottschalk, yang dinamakan metode sejarah adalah proses 

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. 

Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang 

diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi (penulisan sejarah). 

Penelitian ini merupakan kajian sejarah dengan menggunakan pendekatan 

historis.17 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan 

sebagai suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat 

teoritis, sehingga diperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Teknik 

studi pustaka dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji buku dan sumber-

sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, 

sehingga dapat membantu penulis dalam menemukan jawaban dari permasalahan 

yang dirumuskan mengenai Soe Hok Gie dalam pergerakan mahasiswa Indonesia 

menuntut Tritura 1962-1969.  

Metode penelitian dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu 

proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan para partisipan dalam suatu 

studi.18 Dalam rangka penelitian Soe Hok Gie dalam pergerakan Mahasiswa 

Indonesia menuntut Tritura 1962-1969, peneliti menggunakan metode sejarah 

dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Metode penelitian sejarah 

dapat diartikan sebagai penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur 

atau teknik yang sistematik sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah.19 

                                                             
17 Historis merupakan peristiwa dimasa lampau yang meliputi tempat, waktu, objek, latar 

belakang dalam peristiwa tersebut. 
18 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. (Jakarta: Rajawali Press, 

2012), hlm. 23 
19 Ibid, hlm. 15 
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Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang digunakan penulis, 

yaitu sebagai berikut: 

1.8.1 Heuristik 

Heuristik merupakan langkah kerja sejarawan untuk mengumpulkan 

sumber-sumber (sources) atau bukti-bukti (evidences) sejarah.20 Heuristik adalah 

kegiatan mengumpulkan atau menghimpun jejak-jejak masa lampau. Berdasarkan 

bentuk penyajiannya, sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, 

majalah/jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Penulis mengumpulkan data terkait 

dengan penelitian dalam bentuk buku, artikel, skripsi, dokumen dan jurnal. 

Penulis mengumpulkan sumber dari perpustakaan FKIP Unja, perpustakaan Unja, 

Badan Arsip Kota Jambi dan perpustakaan daerah Kota Jambi. Adapun beberapa 

sumber buku yang didapat yaitu, Soe Hok Gie: Catatan Seorang Demonstran, Soe 

Hok Gie: Zaman Peralihan, Seri Buku Tempo: Gie dan surat-surat yang 

tersembunyi, dan buku Tujuhbelas Tahun Aksi-aksi Tritura Hakekat dan 

Hikmahnya. 

Di dalam metode heuristik terdapat dua cara menentukan sumber dalam 

penelitian yang dilakukan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

1) Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber utama atau sumber asli. Data-data yang 

dicatat dan dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar mengalami 

dan menyaksikan suatu peristiwa sejarah.21 Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan buku karya Soe Hok Gie sendiri yaitu buku yang berjudul Soe Hok 

                                                             
20 A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2015), Cetakan Pertama, 

hlm. 51. 
21 A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2015), Cetakan Pertama, 

hlm. 55. 
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Gie: Catatan Seorang Demonstran, buku membahas tentang riwayat hidup dan 

pemikiran Soe Hok Gie. Buku yang berjudul Gie Dan Surat-surat Yang 

Tersembunyi, buku tersebut berisikan tulisan-tulisan Soe Hok Gie yang belum 

pernah dipublikasikan. Selanjutnya buku yang berjudul Soe Hok Gie: Zaman 

Peralihan, buku ini membahas kumpulan tulisan Soe Hok Gie tentang kondisi 

Indonesia di era peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto.  

2) Sumber Sekunder 

Sumber sekunder disampaikan oleh seorang yang bukan menyaksikan atau 

partisipan suatu peristiwa sejarah. Penulis sumber sekunder bukanlah orang yang 

hadir dan menyaksikan sendiri suatu peristiwa, ia hanya melaporkan apa yang 

terjadi berdasarkan kesaksian orang lain.22 Sumber sekunder disebut juga sumber 

kedua. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber sekunder dari jurnal 

yang membahas mengenai faktor-faktor gerakan sosial mahasiswa, jurnal agama 

dan budaya, serta jurnal penelitian psikologi. Selain jurnal, penulis juga 

menggunakan buku yang berjudul Tujuhbelas Tahun Aksi-aksi Tritura Hakekat 

dan Hikmahnya yang diterbitkan oleh Unversitas Indonesia (UI-PRESS). 

1.8.2 Kritik Sumber 

Setelah selesai dilaksanakannya langkah pengumpulan sumber-sumber 

sejarah dalam bentuk dokumen-dokumen maka yang harus dilakukan berikutnya 

adalah mengadakan kritik (verifikasi) sumber. Kritik (verifikasi) sumber 

merupakan uji validasi sumber-sumber sejarah dalam penelitian sejarah.23 Tujuan 

dari kritik sumber adalah untuk menyeleksi data-data serta sehingga memperoleh 

                                                             
22 Ibid. 
23 Ibid, hlm. 64-65. 
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fakta. Kritik sumber (verifikasi) dibagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan 

kritik internal, sebagai berikut: 

1) Kritik Eksternal 

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

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

Sebelum semua sumber dan kesaksian sejarah berhasil dikumpulkan untuk 

merekonstruksi masa lalu, maka diperlukannya penyuntingan. Sumber yang asli 

biasanya waktu dan tempatnya diketahui. Kritik eksternal untuk menguji material 

kertas atau bahan, tanggal dan tanda yang terdapat di dalam teks. Kritik eksternal 

mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber.24 Dalam kritik 

eksternal perlu diperhatikan pula dalam penulisan, dokumen tersebut ditulis 

tangan atau diketik komputer. Dokumen tersebut akan dikatakan keraguannya 

apabila dokumen pada masa lalu tetapi menggunakan bahan yang berkualitas 

bagus, sebab dokumen yang dibuat pada masa lalu akan mengalami penurunan 

kualitas bahan. 

Dalam hal ini penulis mencari tahu dan memperhatikan sifat yang 

terkandung dalam data yang akan penulis gunakan pada penelitian ini baik itu 

dalam bentuk buku, skripsi, artikel serta jurnal seperti melihat latar belakang 

penulis dari data sumber untuk melihat kemurnian dan keabsahan penulisannya, 

serta memperhatikan tahun penerbitan sumber serta penerbitnya. Setelah 

dilakukan kritik tersebut penulis berkesimpulan bahwa sumber tersebut dapat 

digunakan dalam penulisan ini. 

 

                                                             
24 Ibid, hlm. 66-67. 
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2) Kritik Internal 

Kritik internal ingin menguji lebih jauh lagi mengenai isi dokumen, 

dengan meneliti isi informasi yang terkandung dalam suatu dokumen benar dan 

dapat dipercaya, kredibel dan reliabel.25 Kritik internal ditujukan untuk 

memahami teks. Pemahaman isi teks diperlukan latar belakang pikiran dan budaya 

penulisannya. Dalam hal ini, perlu pengumpulan beberapa sumber yang kompeten 

agar didapatkan informasi yang terpercaya dan tidak manipulasi.  

Dalam kritik ini, penulis melakukan seleksi pada informasi yang terdapat 

dari beberapa sumber-sumber data yang diperoleh lalu mengadakan penilaian 

terhadap sumber data yang diperoleh dengan membandingkan sumber satu dengan 

sumber yang lain untuk mendapatkan informasi yang akurat yang terkait dengan 

penelitian ini. 

1.8.3 Interpretasi 

Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam 

kerangka rekonstruksi realitas masa lampau. Proses interpretasi merupakan proses 

kerja yang melibatkan berbagai aktivitas mental seperti seleksi, analisis, 

komparasi, serta kombinasi dan bermuara pada sistesis. Tanpa adanya penafsiran, 

data yang dikumpulkan tidak memberikan pembuktian sepenuhnya, sejarawan 

yang jujur akan mencantumkan keterangan secara mendetail tentang asal-usul data 

yang diperoleh.26 Untuk melakukan kegiatan analisis-sintesis terdapat dua 

prakegiatan yang mendahuluinya, ialah percernaan (digestion) dan hipotesis kerja, 

sehingga seluruh proses kerja interpretasi ini aka terdiri dari kegiatan-kegiatan: 

                                                             
25 Ibid, hlm. 71-72. 
26 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang. 2005. Hlm. 100. 
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percernaan (digestion); menentukan hipotesis kerja; proses analisis-sintesis; dan 

proses interpretasi dan organisasi.27 

1.8.4 Historiografi 

Langkah terkahir adalah penulisan data-data yang telah melewati beberapa 

proses penyaringan dan disintesakan hingga menjadi kesimpulan akhir yang 

relevan, sehingga data tersebut dapat ditulis dan dipaparkan sesuai dengan 

kerangka tulisan dalam bentuk penulisan sejarah. Penulisan sejarah tidak semudah 

dalam penulisan ilmiah lainnya, tidak cukup dengan menghadirkan informasi dan 

argumentasi. Penulisan sejarah, walaupun terikat pula oleh aturan-aturan logika 

dan bukti-bukti empiris, tidak boleh dilupakan bahwa karya sastra yang menuntut 

kejelasan struktur dan gaya bahasa, aksentuasi serta nada retorika tertentu.28 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari : bagian muka, bagian isi dan 

bagian akhir. Bagian muka terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman 

motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar 

lampiran, daftar singkatan dan halaman abstrak. Sedangkan bagian isi terdiri dari 

empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan susunan 

sebagai berikut : 

BAB I :Pada bagian ini terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan 

                                                             
27 A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2015), Cetakan Pertama, 

hlm. 83-87. 
28 Ibid, hlm. 99. 
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dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :Pada bagian ini penulis akan menjelaskan penyebab terjadinya 

Tritura yang dilakukan oleh pergerakan mahasiswa Indonesia. 

BAB III :Pada bagian ini penulis akan menjelaskan pemikiran Soe Hok 

Gie tentang Tritura dalam pergerakan mahasiswa, untuk menuntut 

keadilan. 

BAB IV :Pada bagian ini penulis akan menjelaskan dampak dari 

implementasi pemikiran Soe Hok Gie dalam menuntut Tritura 

dalam pergerakan mahasiswa yang dilakukan pada angkatan 66 

membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. 

BAB V :Penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

berisikan kesimpulan dan saran. 

 


