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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas tentang Soe Hok Gie dalam pergerakan 

mahasiswa Indonesia menuntut Tritura 1962-1969, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kudeta PKI yang terjadi pada 1 Oktober 1965 jum’at dini hari telah 

memunculkan suara-suara baru dalam gejolak politik di Indonesia, yang 

ditandai dengan adanya aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa anti-

komunis. Para mahasiswa membentuk suatu kesatuan aksi demonstrasi untuk 

melakukan suatu perubahan sosial serta memunculkan kehidupan baru dalam 

masyarakat dengan berlandaskan keadilan dan kebenaran. Kesatuan aksi 

tersebut dikenal dengan Kesatua Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang 

hadir sebagai wakil rakyat dengan melakukan tuntutan Tritura (tiga tuntutan 

rakyat) pada awal Januari 1966. Tuntutan yang disuarakan sebagai wakil 

rakyat tersebut berisikan tiga tuntutan yakni bubarkan PKI, rombak Kabinet 

Dwikora, dan turunkan harga. 

2. Soe Hok Gie merupakan aktivis muda keturunan Tionghoa yang banyak 

menyumbangkan fikiran dan tenaganya dalam aksi demonstrasi mahasiswa 

tersebut. Soe Hok Gie dikenal sebagai kaum intelektual yang mempunyai 

jiwa idealis senantiasa berusaha menginginkan kebenaran dan keadilan dalam 

kehidupan masyarakat. Sejak muda sikap dan tindakan yang dilakukan Soe 
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Hok Gie berkeinginan untuk meruntuhkan rezim penguasa masa itu karena 

bertentangan dengan pancasila dan tidak berdasarkan moralitas. Kritikan-

kritikan tajam beliau lontarkan kepada para penguasa rezim tersebut, bahkan 

Soe Hok Gie ikut melibatkan diri dalam suatu Gerakan Mahasiswa Sosialis 

(Gemsos) dan Gerakan Pembaharuan. Selain itu, Soe Hok Gie bersama 

mahasiswa lainnya menjadi subjek yang terlibat langsung dalam usaha 

meruntuhkan pemerintahan Orde Lama dengan melakukan usaha salah satu 

bekerjasama dengan tentara yang mempunyai kepentingan yang sama. 

3. Setelah melakukan gerakan perubahan, para mahasiswa dan juga Soe Hok 

Gie kembali ke dunia kampus untuk melanjutkan studinya. Dalam 

perpolitikan terdapat 13 mahasiswa yang menjadi anggota dewan untuk 

mengisi kekosongan di Dewan karena beberapa anggotanya memiliki 

hubungan dengan PKI. Gerakan politik yang dilakukan mahasiswa mendapat 

dukungan dari tentara untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam kehidupan 

kampus, mahasiswa melakukan pertahanan dari campur tangan kekuatan 

politik luar. Mahasiswa dianggap memiliki peran yang penting dalam 

kehidupan bangsa, selain memiliki kewajiban belajar mahasiswa juga 

bertanggung jawab dalam menumbuhkan perubahan dalam kehidupan 

masyarakat. 
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5.2 Saran 

1. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan kaum intelektual sebagai penggerak dalam 

membela dan mambantu masyarakat untuk menghasilkan suatu 

perubahan yang lebih baik. Mahasiswa harus berani dalam meyampaikan 

kebenaran dan keadilan sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan dalam 

kehidupan masyarakat. Dalam melakukan perjuangan tersebut, 

mahasiswa tetap harus menghindari tindakan anarkhisme maupun 

vandalisme dan harus menjaga etika demonstrasi yang sehat. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat merupakan pribumi maupun non pribumi yang lahir 

menjadi warga Indonesia berperan dalam pembangunan Indonesia. 

Masyarakat Indonesia bersatu dan bersama dalam mencapai satu tujuan 

yaitu untuk memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Masyarakat dan 

mahasiswa merupakan suatu elemen yang terikat, maka harus sejalan 

dalam membangun dan menjaga keutuhan serta kesejahteraan negeri. 

3. Bagi Peneliti 

Sebenarnya masih banyak perjuangan yang berkaitan dengan 

aktivis muda dan berintelektual yang bernama Soe Hok Gie dalam 

gerakan mahasiswa tahun 1966 yang belum dapat diungkapkan dalam 

tulisan ini. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

mengungkapkan serta mengupas lebih dalam perjuangan Seo Hok Gie 

dalam pergerakan mahasiswa tahun 1966. 

 


