
BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Marhaenisme bukanlah istilah yang baru dalam bahasa kehidupan sehari-

hari terutama dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. Istilah Marhaenisme 

bahkan lebih tua dibandingkan dengan usia Republik Indonesia, karena istilah 

tersebut telah muncul pada masa sebelum diproklamasikannya kemerdekaan 

Republik Indonesia sebagai sebuah alat sekaligus teori perjuangan yang 

digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.1

 Dalam konteks ini, rezim orde baru memiliki peranan penting dalam upaya 

menghancurkan Soekarno berserta pemikirannya dengan mengkaitkannya pada 

Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ideologi komunisnya . Orde baru 

 Dan Soekarno adalah tokoh yang pertama kali mencetuskan 

istilah Marhaenisme. Karena Marhaenisme merupakan rumusan teori perjuangan 

Soekarno. maka dari itu, antara Soekarno dan Marhaenisme merupakan suatu hal 

yang tidak dapat dipisahkan. 

 Namun dewasa ini, istilah tersebut sudah jarang terdengar apalagi untuk 

mengenal makna kata Marhaenisme. Istilah Marhaenisme mencapai puncak 

kepopulerannya pada saat Soekarno tampil di panggung politik serta memiliki 

kekuasaan sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Setelah Soekarno surut 

dari panggung politik, maka lambat laun istilah Marhaenisme jarang terdengar. 

1 Istilah Marhaenisme pertama kali diawali dengan munculnya istilah Marhaen yang 
dicetuskan oleh Soekarno dalam pidato-pidatonya di berbagai tempat ketika memimpin Partai 
Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927, dan semakin sering dicetuskan oleh Soekarno pada 
tulisan-tulisannya di beberapa media cetak saat itu seperti Suluh Indonesia Muda, Fikiran Rakyat, 
dan Pemandangan. 
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menjalankan upaya tersebut secara sistematis dan sangat intensif sehingga tidak 

hanya menghancurkan kekuatan Soekarno secara fisik, tetapi juga mental 

ideologis. Salah satu bentuk operasionalnya adalah pendistorsian ideologi: dengan 

slogan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde 

baru membunuh makna kata sebenarnya dari Pancasila dan UUD 1945, antara lain 

melalui penataran P4. Disamping itu, dengan sengaja orde baru mengacaukan 

pengertian Marhaenisme, Marxisme, dan Komunisme. Bahkan Tap MPRS No. 

XXXIII tahun 1967 tentang pelarangan ajaran Bung Karno belum dicabut hingga 

kini.2

Marhaenisme sebagai teori perjuangan dirumuskan oleh Soekarno untuk 

membebaskan rakyat Indonesia saat itu dari penderitaan dan kesengsaraan akibat 

praktek feodalisme oleh bangsa sendiri dan kapitalisme, imperialisme dan 

 

 Selain itu, Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai kekuatan politik di luar 

Soekarno yang menggunakan Marhaenisme sebagai asasnya, telah berfusi ke 

dalam Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1975. Hal tersebut merupakan salah 

satu faktor penting mengapa istilah Marhaenisme semakin jarang didengar kata 

maupun maknanya. Meskipun, sampai saat ini masih ada beberapa Ormas 

(Organisasi Kemasyarakatan) yang masih menggunakan Marhaenisme sebagai 

asasnya seperti Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Gerakan Rakyat Marhaen 

(GRM), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), namun peranan 

beberapa Ormas tersebut dalam panggung politik masih lemah, maka apa yang 

menjadi asas dan tujuan mereka pun kurang bergema dalam percaturan politik di 

Indonesia. 

2 Drs. Budi Mulia Bangun dalam Bagin, Pemahaman Saya Tentang Ajaran Bung Karno. 
Jilid I. Jakarta : KKJ Berdikari, 2004, hal vii. 
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kolonialisme bangsa asing, terutama Belanda. Menurut Soekarno di dalam 

tulisannya yang berjudul “Mencapai Indonesia Merdeka”,3

Salah satu langkah konkret yang dijalankan Soekarno guna merealisasikan 

konsep Marhaenisme tersebut adalah dengan membentuk Partai Politik pada tahun 

1927 yang kemudian dinamakan Partai Nasional Indonesia (PNI). Untuk 

mencapai kemerdekaan Indonesia tersebut, Soekarno menegaskan bahwa PNI 

harus menyusun massa aksi dan bersikap non kooperasi terhadap pemerintah 

Kolonial Belanda. Soekarno meyakini hanya dengan cara tersebut kemerdekaan 

dapat diraih. Namun ketika imperialisme Belanda berganti kepada imperialisme 

Jepang, sikap dan cara tersebut diubah oleh Soekarno. Soekarno justru bekerja 

sama dengan pemerintah Kolonial Jepang. Hal tersebut banyak menuai 

kontroversi. Meskipun dihujat oleh beberapa kalangan radikal, Soekarno meyakini 

bahwa pilihan untuk bekerja sama dengan Jepang adalah cara paling baik untuk 

 dijelaskan bahwa 

untuk membebaskan diri dari sistem yang menciptakan kesengsaraan bagi rakyat 

Indonesia tersebut adalah dengan jalan revolusi kemerdekaan. Kemudian setelah 

kemerdekaan diraih maka jalannya revolusi diarahkan pada pembangunan suatu 

masyarakat yang adil dan makmur tanpa sistem yang menindas tersebut. Untuk 

mencapai kemerdekaan dan masyarakat yang adil dan makmur maka harus 

disusun suatu metode dan cara perjuangan yang revolusioner pula. Maka dari 

itulah Soekarno merumuskan Marhaenisme sebagai teori perjuangan untuk 

mencapai cita-cita tersebut. 

3 Ir. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi. Jilid I. Jakarta : Panitia Penerbit Dibawah 
Bendera Revolusi, 1964, hal. 257. 
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memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno mencoba merasionalisasikan 

bahwa kekuatan Jepang diperlukan guna mempersiapkan revolusi.4

 Namun, akibat kebijakan-kebijakannya yang anti kapitalisme, Soekarno 

menjadi musuhnya kaum yang menjalankan sistem penindasan tersebut. Kaum 

kapitalis baik domestik maupun asing menilai kebijakan Soekarno tersebut 

mengancam eksistensi sistem kapitalisme yang tentunya juga mengancam 

  

 Kemudian setelah kemerdekaan berhasil diraih, dan Soekarno pun secara 

aklamasi diangkat menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno tidak 

mengatakan bahwa kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme telah lenyap 

seiring berhasil direbutnya kemerdekaan dari tangan imperialis. Soekarno semakin 

lantang meneriakkan anti kapitalisme dalam bentuk apa pun. Soekarno sendiri, 

tidak menyia-nyiakan kesempatannya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 

menerapkan pemikirannya tentang Marhaenisme tersebut ke dalam kebijakan-

kebijakan pemerintah, seperti dalam bidang politik menetapkan Demokrasi 

Terpimpin sebagai landasan politik dan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama 

Komunis) dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi, Soekarno mencetuskan 

kebijakan pembangunan semesta berencana dengan landasan ekonomi berdikari. 

Bahkan dalam hubungan internasional, Soekarno berani menyatakan Indonesia 

keluar dari PBB karena dinilai lembaga internasional tersebut menjadi kaki 

tangannya kaum kapitalis. Kemudian dalam setiap kesempatannya tampil di muka 

umum, Soekarno tidak pernah lupa untuk mengajak rakyat untuk tetap bersatu 

melawan sistem yang menindas tersebut dalam bentuk apa pun dengan 

menjalankan cara perjuangan Marhaenisme. 

4 Cindy Adams, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta : PT. Gunung 
Agung, 1966, hal. 217. 
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eksitensi mereka. Akhirnya, Soekarno pun berhasil dijatuhkan melalui suatu 

upaya konspirasi kapitalis asing dan kompradornya di dalam negeri dengan 

menuduh Soekarno bertanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi dalam 

Republik Indonesia atas peristiwa G 30 S/1965 yang merenggut nyawa enam 

jenderal dan satu perwira Tentara Nasional Indonesia sehingga memicu 

pertumpahan darah dan perang saudara diantara rakyat Indonesia. 

 Setelah Soekarno jatuh dari kekuasaannya dan akhirnya wafat, tidak ada 

lagi kekuatan politik yang mampu menggantikan Soekarno untuk terus 

mempraktekkan cara perjuangan Marhaenisme dengan tidak memberikan tempat 

bagi tumbuh suburnya kapitalisme di Indonesia. Rezim setelah Soekarno, atau 

lebih dikenal dengan orde baru yang dipimpin Soeharto justru menjalankan 

kebijakan yang bertolak belakang dengan apa yang telah dirumuskan oleh 

Soekarno sebelumnya. 

 Di luar Indonesia, kapitalisme tengah mengalami suatu perkembangan 

pasca Perang Dunia II. Praktek imperialisme secara fisik tidak lagi diterapkan, 

namun modus dominasi penjajahan tetap dilanggengkan dengan cara yang lebih 

halus yakni dengan membantu pembangunan negera-negara yang baru merdeka. 

Era tersebut dikenal sebagai era developmentalism.5

5 Dalam konteks ini, kapitalisme dalam cara produksinya menjaga kelanggengannya 
dengan menguasai baik secara geopolitik maupun ekonomi negara-negara koloni sebagai daerah 
ekspiloitasi sekaligus sebagai pasar produksinya. Konsep penjajahan dilakukan secara halus yakni 
dengan cara tetap menjaga hegemoni atau dominasi cara pandang dan ideologi yang dominan 
melalui produksi pengetahuan. Pembangunan memainkan peran penting dalam era ini. Negara-
negara yang baru merdeka pasca perang dunia II adalah bekas negara koloni yang tetap dijadikan 
obyek pasar kapitalis dengan menjalankan pembangunan berupa donasi (finansial) dan alih 
teknologi di negara koloni tersebut namun pada kenyataannya berusaha menciptakan 
ketergantungan. Negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Selatan adalah yang banyak 
mengalami ketergantungan pada negara-negara maju (kapitalis).Awalil Rizky, dan Nasyith Majidi, 
Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia. Jakarta : E Publishing, 2008, hal. 221. 
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Perkembangan yang lebih mendasar adalah mengenai peranan lembaga-

lembaga internasional sebagai alat kaum kapitalis. Sebelum abad 20, alat utama 

kaum kapitalis adalah negara nasional (nation state), selain korporasi 

(perusahaan) mereka sendiri. Berikutnya, korporasi mereka tumbuh pesat dengan 

surplus ekonomi yang sangat besar, sehingga menjadi perusahaan multinasional 

atau Multi-National Corporations (MNCs) dan perusahaan transnasional atau 

Trans-National Corporations (TNCs). Ada juga lembaga-lembaga internasional 

lain yang dikemas sedemikian rupa sesuai fungsi dan peranannya, seperti 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Monetery Fund (IMF), World 

Bank, dan sebagainya yang pada dasarnya dibentuk sebagai instrumen kapitalisme 

global. Pada era ini, dapat dikatakan kapitalisme telah menjadi mainstreams (arus 

utama) dan mendominasi hampir seluruh negara-negara di dunia melalui peran 

lembaga-lembaga internasional tersebut terhadap negara-negara di dunia bahkan 

hingga dewasa ini.  

 Konsep pembangunan tersebutlah yang menjadi rujukan rezim orde baru 

dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Artinya di masa rezim orde 

baru, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mendukung tumbuh suburnya 

kapitalisme di Indonesia. Salah satu kebijakan yang paling mendasar adalah 

lahirnya Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Secara 

positif, kebijakan tersebut disambut oleh para investor asing untuk menanamkan 

modalnya secara lebih leluasa setelah sebelumnya tidak mendapatkan tempat 

untuk mengoperasikan modalnya bahkan dinasionalisasi pada masa pemerintahan 

Soekarno. Selain itu, intervensi bahkan dominasi lembaga-lembaga internasional 

seperti IMF, IGGI, CGI, dan sebagainya sangat kuat dalam memberikan arahan 
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dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan melakukan liberalisasi 

di berbagai sektor. 

 Rezim developmentalisme orde baru akhirnya berakhir ketika terjadi krisis 

moneter tahun 1997. Banyak argumentasi yang bermunculan dan saling silang 

pendapat seputar penyebab krisis tersebut baik dari pemerintah, lembaga-lembaga 

internasional, pengamat, maupun dari masyarakat awam. Kalangan ekonom 

mainstreams yang dimotori oleh lembaga-lembaga internasional seperti IMF, 

Bank Dunia, dan sebagainya menilai bahwa penyebab krisis adalah dari internal 

dalam negeri Indonesia seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) 

yang parah, porsi negara yang terlalu besar dalam perekonomian, adanya 

kesalahan strategi pembangunan ekonomi orde baru, dan semacamnya. Sedangkan 

faktor eksternal hanyalah pemicu saja. Maka dari itu, mereka memberikan solusi 

agar kebijakan pemerintah harus lebih kapitalistis terutama kebijakan ekonomi 

yang lebih berorientasi kepada pasar serta lebih terbuka dengan pihak asing dalam 

segala aspek. 6

Pasca krisis moneter, memasuki era reformasi, ternyata kebijakan 

pemerintah Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya, bahkan 

semakin liberal. Ada istilah baru dalam negeri Indonesia di era reformasi yakni 

neoliberalisme. Kebijakan pemerintah Indonesia dikatakan mengadopsi konsep 

neoliberalisme akibat tunduknya pemerintah di hadapan lembaga-lembaga 

internasional terutama IMF dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan 

lembaga internasional tersebut. Antara lain di bidang ekonomi ada istilah 

kebijakan privatisasi, deregulasi, dan sebagainya; di bidang politik, menggemanya 

 

6 Ibid, hal. 23. 
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wacana demokratisasi, otonomi daerah, good governance and clean governance, 

dan sebagainya; serta di bidang-bidang lainnya seperti kewajiban masuk dan 

terlibat aktifnya  Indonesia ke dalam World Trade Organization (WTO) bahkan 

hingga melakukan amandemen konstitusi dasar UUD 1945. 

Namun kenyataan yang dialami rakyat tidaklah mengalami perubahan 

yang signifikan atas nasib mereka melalui segala macam istilah kebijakan yang 

menjadi propaganda kapitalisme global tersebut. Data Badan Pusat Statistik tahun 

2007 saja menunjukkan dari 230 juta lebih penduduk Indonesia, sekitar 20 % 

penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Lebih dari 10 % 

penduduk usia kerja terpaksa menjadi pengangguran. Sementara utang luar negeri 

Indonesia masih menumpuk. Data Bank Indonesia per 31 Maret 2008 

menunjukkan total utang luar negeri Indonesia mencapai USD 145,47 milyar. 

Ketika ada upaya-upaya dari beberapa kalangan yang mengkritisi dan 

melalukan gerakan untuk menentang sistem kapitalisme melalui berbagai tindakan 

yang berusaha menciptakan suatu perubahan mendasar, upaya tersebut berhasil 

dipatahkan atau hilang dengan sendirinya karena sifatnya yang pragmatis, 

konservatif atau terlalu sektarian. Mengutip perkataan Soekarno, bahwa tidak ada 

tindakan yang revolusioner tanpa ada teori yang revolusioner, maka penulis 

berusaha mengangkat kembali teori atau ideologi yang pernah besar di masa 

kebesaran Soekarno yaitu Marhaenisme sebagai antitesis sekaligus sintesis atas 

tantangan zaman di era kapitalisme saat itu. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian analitis 

terhadap relevansi teori marhaenisme dalam menjawab tantangan zaman di era 

kapitalisme global dewasa ini. 
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I.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dimana analisis teori Marhaenisme 

terhadap kapitalisme pada masa kolonialisme dan imperialisme berbeda 

kondisinya dengan kapitalisme yang berkembang setelah masa kolonialisme dan 

imperialisme atau diistilahkan kapitalisme global karena telah mencakup hampir 

seluruh belahan dunia dengan instrumen yang berbeda pula, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “bagaimana relevansi teori 

Marhaenisme dalam menjawab tantangan zaman di era kapitalisme global?”. 

 

I.3. Pembatasan Masalah 

Agar kajian penelitian lebih fokus terutama dalam teori Marhaenisme 

karena konteksnya pada studi teks pemikiran tentang konsep hidup bermasyarakat 

dan bernegara dan kapitalisme global dalam konteks pernyataan-pernyataan 

teoritisnya terutama di Indonesia, maka batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat Marhaenisme menurut 

tafsiran Soekarno sebagai pencetus. 

2. Penelitian ini mengkaji tentang relevansi teori Marhaenisme dalam 

menganalisis, menilai secara normatif-ideologis, mempertentangkan, serta 

menjadi sebuah ideologi alternatif dari kapitalisme global. 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan : Untuk mengetahui analisis dan 

penilaian kritis Marhaenisme terhadap kapitalisme global yang rasional sesuai 
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perkembangan zaman dan solusi alternatif berupa gambaran masyarakat yang 

dicita-citakan oleh Marhaenisme. 

 

I.5. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan kajian ilmu politik yang 

diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran mengenai konsep-

konsep (masyarakat, negara, kekuasaan, dan lain-lain) dalam teori politik 

terutama dalam konteks ideologi politik. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta 

pisau analisis bagi para aktivis sosial, serikat buruh, serikat tani, politisi 

dan lain-lain dalam membedah persoalan suatu masyarakat dan atau 

negara yang bersinggungan dengan wacana kapitalisme global. 

 

I.6. Kerangka Teori 

 Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dipaparkan 

landasan berpikir yaitu sudut pandang teori Marhaenisme dalam memberikan 

penilaian kritis terhadap kapitalisme global serta mengenai kapitalisme secara 

evolutif menjadi sebuah gagasan mutakhir. 

 

I.6.1. Marhaenisme 

I.6.1.1. Sejarah dan Pengertian Marhaenisme 
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Marhaenisme berasal dari kata Marhaen dan isme. Marhaen adalah nama 

seorang petani Sunda yang dijadikan sebagai simbol rakyat melarat Indonesia. 

Sedangkan isme adalah paham atau paham politik. 

 Untuk menelusuri asal-usul penemuan kata Marhaen dalam Marhaenisme 

maka perlu merujuk kepada pidato Soekarno tentang Marhaenisme pada 

peringatan 30 tahun PNI pada tanggal 3 Juli 1957 yang berjudul “Shaping and 

Reshaping, Menggalang Massa-aksi Revolusioner Menuju Masyarakat Adil dan 

Makmur”. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengawalinya dengan 

mendeskripsikan realitas masyarakat Indonesia yang menderita dan sengsara 

akibat praktek imperialisme dan kolonialisme sehingga dibutuhkanlah perjuangan 

yang berdasarkan pada kesadaran massa dan sikap tidak bekerja sama dengan 

pihak imperialis. Massa-rakyat Indonesia yang menderita dan sengsara itulah yang 

melahirkan istilah Marhaen dan Marhaenisme. 

 Menurut Soekarno, pada saat itu, Massa-rakyat Indonesia memiliki corak 

pekerjaan yang berbeda-beda. Diantaranya adalah buruh, petani, nelayan, 

pedagang kecil, dan kaum melarat lainnya yang bekerja pada sektor usaha kecil. 

Mereka adalah kaum yang secara langsung menerima dampak paling 

menyengsarakan dari penghisapan kaum feodal bangsa sendiri dan penindasan 

yang dilakukan oleh kaum imperialis. Kemudian di kalangan rakyat Indonesia saat 

itu, ada sebuah istilah populer dari Eropa Barat yang digunakan untuk 

menggambarkan seluruh massa-rakyat Indonesia yang berbeda-beda corak 

pekerjaannya yaitu proletar.7

7 Ir. Soekarno, Shaping and Reshaping : Menggalang Massa Aksi Revolusioner Menuju 
Masyarakat adil dan Makmur. Jakarta : Cipta Lestari, 1999. hal 16. 

 Namun hal tersebut disangkal oleh Soekarno karena 

perkataan proletar dinilai tidak mewakili kaum melarat Indonesia. 
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 Menurut Soekarno, proletar adalah buruh yang bekerja menjual tenaganya, 

dengan tidak memiliki alat-alat produksi.8

“Apa sebab saya memakai perkataan Marhaen, tak lain tak bukan, ialah oleh karena saya 
pada suatu hari berjalan-jalan di sawah Kiduleun Cigalereng, saudara-saudara, saya 
berjumpa dengan seorang-orang yang sedang memacul disana, saya bertanya kepadanya. 
Saudara, tanah ini siapa punya? Gaduh abdi. Jadi dia ikut memiliki alat-alat produksi, 
sawah ini ia punya. Ini pacul siapa punya? Gaduh abdi. Alat-alat ini, siapa punya? Gaduh 
abdi. Tetapi saudara, engkau hidup miskin. Betul saya hidup miskin. Saya pada waktu itu 
berpikir, ini orang jelas dan tegas bukan proletar. Ia jembel, ia miskin, ia papa sengsara, 
ia kekurangan hidup, tetapi ia bukan proletar, oleh karena dia tidak menjual tenaganya 
kepada orang lain, dengan ikut memiliki alat-alat produksi. Sawahnya, milik sendiri, 
paculnya milik sendiri. Aritnya milik sendiri. Garunya, milik sendiri. Segala apa-apanya 
milik sendiri. Hasil daripada sawahnya ini untuknya sendiri. Tetapi ia jembel, ia miskin. 
Ia bukan proletar, dia adalah seorang petani kecil, tani sieur, kata saya pada waktu itu, 
tani gurem, dia bukan proletar. Pada waktu itulah saudara-saudara, saya Tanya 
kepadanya: nama saudara siapa? Heh, abdi marhaen”.

 Sementara jutaan rakyat Indonesia pada 

saat itu bukanlah buruh dan tidak menjual tenaganya kepada orang lain. Banyak 

rakyat Indonesia yang bekerja dengan alat-alat produksinya sendiri seperti kaum 

tani, pedagang kecil, nelayan, dan lain sebagainya akan tetapi kehidupan mereka 

tetap miskin namun mereka tidak tepat jika dikatakan sebagai proletar. Oleh 

karena itu, Soekarno mengintegrasikan massa-rakyat Indonesia yang melarat 

tersebut kedalam Marhaen bukan proletar, karena proletar sendiri telah masuk 

kedalam istilah Marhaen. 

 Istilah Marhaen diambil Soekarno dari nama seorang petani miskin dari 

suatu desa kecil yang berada di Bandung pada tahun 1926. Dijelaskan Soekarno 

bahwa: 

9

Dari percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa marhaen adalah petani-

petani yang mengerjakan sebidang tanah untuk keperluan mereka sendiri. Mereka 

 
 

8 Di dalam “Manifesto Partai Komunis” yang dituliskan oleh Karl Marx dan Engels pada 
tahun 1848, proletar adalah buruh yang tidak mempunyai alat-alat produksi dan yang menjual 
tenaganya kepada pemilik alat-alat produksi. Proletar adalah kelas buruh modern yang digunakan 
sebagai senjata oleh kaum kapitalis untuk menumbangkan feodalisme. Kemudian oleh Marx dan 
Engels  dikatakan bahwa proletar menjadi “senjata makan tuan” yang menyerang balik kaum 
kapitalis karena prakteknya yang memisahkan proletar dari kepemilikan terhadap alat-alat 
produksi. Dikutip dari situs http/www:indomarxis.org. pada tanggal 22 April 2010 pukul 16.45 
WIB. 

9 Ir. Soekarno, Op.Cit., hal. 16-17. 
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adalah korban dari sistem feodal, yang pada mulanya, terjadi pemerasan terhadap 

petani oleh bangsawan selama berabad-abad. Dan kondisi para petani kecil 

tersebut semakin sengsara akibat sistem imperialisme yang bercokol di Indonesia. 

Rakyat yang bukan petani pun juga menjadi korban imperialisme, karena nasibnya 

secara turun-temurun sebagai orang “kecil” bergerak di bidang usaha yang kecil 

untuk memperpanjang hidupnya. Golongan rakyat yang meliputi hampir seluruh 

jutaan rakyat tersebut juga dikategorikan oleh Soekarno sebagai kaum “marhaen”. 

Jumlah kaum Marhaen tersebut meliputi puluhan juta orang di Indonesia, mereka 

adalah orang-orang yang dimelaratkan oleh sistem. Mereka adalah orang yang 

bekerja untuk dirinya sendiri dan orang lain, dan tidak ada orang yang bekerja 

untuknya. Jadi yang termasuk dalam kategori Marhaen adalah semua kaum yang 

melarat, buruh, tani kecil, pedagang kecil, dan sebagainya. Dengan demikian, 

dapat dimengerti alasan Bung Karno yang menganggap kurang tepat jika 

menggunakan istilah proletar. Akan tetapi, Marhaen lah yang memberikan 

Soekarno ilham untuk menggambarkan nasib jutaan rakyat Indonesia yang 

melarat tersebut. 

Menurut Soekarno, di dalam perjuangan Marhaen memang diakui bahwa 

kaum proletar mengambil bagian yang besar sekali karena perjuangan kaum 

Marhaen adalah perjuangan yang modern dan rasional. Sebab kaum proletarlah 

yang kini lebih hidup di dalam ideologi modern, kaum proletarlah kelas yang kini 

langsung berhadapan dengan kapitalisme. Maka, kaum proletar lebih mengerti 

seluk beluk masyarakat modern. Hal tersebut dibandingkan oleh Soekarno dengan 

sikap masih tradisionalnya petani Indonesia. Kaum tani Indonesia pada umumnya 
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masih hidup dalam ideologi feodalisme dan hidup di dalam kepercayaan terhadap 

hal-hal gaib dan mistis.10

Bung Karno juga menunjukkan kekolotan para petani tersebut yaitu dalam 

cara pergaulan hidup dan cara produksi. Cara produksi mereka itu oleh Bung 

Karno dikatakan sebagai cara produksi seperti zaman Kerajaan Majapahit. 

Akibatnya warna idelogi mereka juga masih kolot seperti zaman Majapahit pula. 

Sebaliknya kaum proletar telah mengenal cara produksi kapitalisme, pendek kata 

menurut Soekarno segala kemoderenan abad ke-20 telah dikenal kaum  proletar. 

Oleh sebab itu, sangat rasional jika mereka kaum proletar dalam perjuangan 

antikapitalisme dan antiimperialisme itu berjalan di muka sebagai pelopor.

 

11

1) Marhaenisme, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. 

 

Kemudian oleh Soekarno dirumuskanlah suatu teori atau asas untuk 

menyelamatkan kaum Marhaen tersebut dari sistem feodalisme, kapitalisme, 

imperialisme, dan kolonialisme. Teori tersebut dinamakan Marhaenisme. 

Untuk mendapatkan pengertian yang luas mengenai Marhaen dan 

Marhaenisme, dapat dilihat pada pidato Soekarno pada tahun 1933 dalam 

Konferensi Partai Indonesia (Partindo) tentang Marhaen dan Marhaenisme. Pidato 

tersebut juga dijadikan keputusan dalam konferensi Partindo yang terdiri dari 

Sembilan tesis tentang Marhaen dan Marhaenisme. Tesis-tesis tersebut antara lain: 

2) Marhaen yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum 
melarat Indonesia yang lain-lain. 

3) Partindo memakai perkataan Marhaen, dan tidak proletar, oleh karena perkataan proletar 
sudah termaktub di dalam perkataan Marhaen, dan oleh perkataan proletar itu bisa juga 
diartikan bahwa kaum tani dan lain-lain kaum yang melarat tidak termaktub didalamnya. 

4) Karena Partindo berkeyakinan, bahwa didalam perjuangan, kaum melarat Indonesia lain-
lain itu yang harus menjadi elemen-elemennya (bagian-bagiannya), maka Partindo 
memakai perkataan Marhaen itu. 

5) Didalam perjuangan Marhaen itu maka Partindo berkeyakinan, bahwa kaum proletar 
mengambil bagian yang besar sekali. 

10 Ir. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi. Jilid I. Jakarta : Panitia Penerbit Dibawah 
Bendera Revolusi, 1964, hal. 254. 

11 Ibid, hal. 255. 
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6) Marhaenisme adalah azas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri 
yang didalam segala halnya menyelamatkan marhaen. 

7) Marhaenisme adalah pula cara perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan 
susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karenanya, harus suatu cara perjuangan 
yang revolusioner. 

8) Jadi marhaenisme adalah cara perjuangan dan azas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap 
kapitalisme dan imperialisme. 

9) Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia, yang menjalankan Marhaenisme.12

 
 

I.6.1.2. Metode Berpikir Marhaenisme 

 Setelah menguraikan bagaimana sejarah Marhaenisme dilahirkan dan apa 

pengertian Marhaenisme, maka perlu dikaji juga bagaimana Marhaenisme dapat 

dirumuskan sebagai suatu teori. Artinya, Marhaenisme mengandung konsep-

konsep yang bersumber dari pemikiran-pemikiran Soekarno yang diperoleh dari 

suatu metode berpikir. 

Secara teoritis, metode berpikir yang digunakan dalam Marhaenisme 

banyak dipengaruhi oleh Marxist Theory. Namun tidak secara bulat atau penuh, 

Marxist Theory diadopsi dalam teori Marhaenisme. Hal tersebut dipertegas oleh 

Soekarno yang mengatakan bahwa marhaenisme adalah marxisme yang 

diterapkan di Indonesia sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakatnya 

sendiri, serta situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. 

 

 Namun demikian, secara fundamental, dalam teori Marhaenisme 

digunakan dialektika dan materialisme historis yang merupakan dasar berpikir 

dalam wacana Marxist Theory. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno mengenai 

landasan berpikir yang diajarkan oleh Karl Marx tersebut bahwa : “…maka 

berguna pulalah agaknya, jikalau disini kita mengingatkan, bahwa jasanya ahli 

12 Ibid, hal. 253. 
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pikir ini ialah : – ia mengadakan suatu pelajaran gerakan pikiran yang bersandar 

pada perbendaan (Materialistische Dialectiek)…”13

Dialektika adalah metode berpikir dalam gerakan

. 

14. Didalam dialektika 

terdapat Tesis, Antitesis, Sintesis, sebagai rumusan dalam metodologisnya. 

Sedangkan materialisme historis adalah hukum-hukum perkembangan dalam 

masyarakat. Artinya materialisme historis menanyakan sebab-sebab pikiran dalam 

masyarakat berubah15

13 Ibid, hal 15. 
14 Tan Malaka, Madilog : Materialisme, Dialektika, Logika. Jakarta : Pusat Data 

Indikator. 1999, hal 123. 
15 Ir. Soekarno, Loc.Cit, hal. 21. 

. 

Berdasarkan pengertian diatas, menurut Sutoro maka dalam teori 

Marhaenisme terdapat dua elemen yang saling berhadapan dalam konteks sejarah 

perkembangan masyarakat Indonesia di masa feodalisme, kapitalisme - 

imperialisme, yakni : 

Elemen establishment adalah elemen yang menguasai tesis dan 

menjalankan suatu stelsel/sistem sebagai kelangsungan tesis (keadaan) tersebut. 

Elemen perubahan adalah elemen yang berada pada struktur antitesis. Apabila 

tesis pertama telah gugur karena munculnya antitesis, maka keadaan baru atau 

sintesis akan dikuasai oleh elemen perubahan tersebut. Selanjutnya pada saat itu 

elemen perubahan menjadi elemen establishment. Demikianlah proses semacam 

ini berjalan terus sampai tercipta tesis terakhir yakni satu bentuk stelsel /sistem 

kemasyarakatan yang terakhir dan sempurna. 

Proses perubahan dalam dialektika dan materialisme historis diatas dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Tesis Antitesis Sintesis/Tesis 

Baru 

Antitesis Sintesis/Tesis 

Baru 

Feodalisme perubahan Kapitalisme perubahan Sosialisme 

I II III 

Sumber : Sutoro SB, www.gmni.multiply.com 

Angka di dalam tabel menunjukkan fase-fase yang akan dilalui oleh 

masyarakat Indonesia. Namun dalam teori marhaenisme, dijelaskan bahwa tanpa 

melalui fase kapitalisme maka dapat dicapai Sosialisme Indonesia. Teori ini 

kemudian disebut dengan fase “Sprong Theory" yang dikatakan oleh Soekarno 

dengan pentahapan revolusi. Maka dengan meloncati fase kapitalisme dapat 

langsung menuju sosialisme. Bung Karno membagi tahapan revolusi sebagai 

berikut16

16 Ir. Soekarno, Penemuan Kembali Revolusi Kita dalam Tudjuh bahan Pokok  
Indoktrinasi. Jakarta : Departemen penerangan Republik Indonesia. 1964, hal. 55. 

 : Fase satu, nasional demokratis. semua elemen progresif dipersatukan, 

semua potensi nasional disatukan (Nation and Character Building) untuk 

menyingkirkan musuh dan penghalang revolusi. Fase dua, sosialisme demokratis. 

setelah semua penghalang revolusi berhasil disingkirkan, maka selanjutnya adalah 

membangun landasan dasar sosialisme. Landasan mental telah tercipta ( dengan 

Nation and Character Building) maka dibangunkanlah landasan fisiknya. Dengan 

berakhirnya fase kedua maka akan siap memasuki fase tiga, yakni Sosialisme 

Indonesia. 
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I.6.1.3. Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi 

 Di dalam Sembilan tesis mengenai Marhaen dan Marhaenisme, disebutkan 

bahwa Marhaenisme yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi17

“Atau, barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya 
boleh peras, sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara Tanya kepada saya, apakah 
“perasan” yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-
dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan 
dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan saya peras menjadi satu; itulah 
yang dahulu saya namakan sosio-nationalisme…. Dan demokrasi yang bukan barat, tetapi 
politiek-eckonomische democratie, yaitu politiek democratie dengan sociale 
rechtvardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu. 
Inilah yang dulu saya namakan socio-democratie”.

. Dalam 

beberapa pidato dan tulisan-tulisan Soekarno pun sering disinggung mengenai 

sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Bahkan di dalam pidato mengenai dasar 

negara Indonesia Merdeka “Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945” dikatakan Soekarno: 

18

Menurut Soekarno, demokrasi adalah cara pemerintahan rakyat dimana 

cara pemerintahan tersebut memberikan hak kepada rakyat untuk ikut dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Dan cara pemerintahan tersebut dikatakan 

Soekarno menjadi cita-cita semua partai-partai nasionalis di Indonesia saat itu. 

 
 
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Sosio-nasionalisme dan 

Sosio-demokrasi merupakan konsep penting dalam pemikiran Bung Karno. Mulai 

dari Marhaenisme sebagai ideologi memaktubkan istilah Sosio-nasionalisme dan 

Sosio-demokrasi hingga Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia 

pun memiliki kaitan erat dengan Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi. 

Sebelum menjelaskan istilah tersebut, perlu dikaji konteks historis Soekarno 

melahirkan Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi. 

17 Ir. Soekarno, Op.Cit., hal 253. 
18 Ir. Soekarno, Lahirnja Pantja-Sila dalam Tudjuh Bahan Pokok Indoktrinasi. Jakarta: 

Departemen penerangan Republik Indonesia, 1964, hal. 28-29. 
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Namun Soekarno menganjurkan agar kaum Marhaen jangan hanya meniru secara 

bulat konsep demokrasi yang berkembang di Eropa Barat saat itu.19

Alasan Soekarno tersebut memiliki dasar yang kuat dan jelas. Sebab 

paham demokrasi berkembang setelah meletusnya Revolusi Perancis tahun 1789 

yang membawa perubahan siginifikan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan 

yang paling mendasar adalah digantikannya sistem otokrasi (monarki absolut) 

yang feodalistis dengan kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) berada di 

tangan raja kepada demokrasi yang liberalistis dengan mengembalikan kekuasaan 

kepada rakyat. Melalui sistem demokrasi, rakyat mendapatkan kebebasan atas 

jeratan kekuasaan raja yang otoriter pada saat itu. Namun, yang perlu dipahami 

bahwa demokrasi yang bersifat liberalistis tersebut hanya menguntungkan kelas 

tertentu saja, yakni kaum borjuis atau kaum pemilik modal. Kebebasan rakyat 

baik kaum pemilik modal (borjuis) maupun kaum buruh (proletar) memang 

dijamin dalam bidang politik seperti hak untuk ikut menyelenggarakan 

pemerintahan ataupun masuk kedalam parlemen. Akan tetapi dalam bidang 

ekonomi tetap terjadi diskriminasi antara kedua kelas tersebut. Di saat kaum 

buruh merasakan persamaan di dalam urusan politik, di saa itu juga kaum buruh 

menjadi tenaga bayaran dalam urusan ekonomi yang dapat diberhentikan atau 

dipecat kapan saja oleh kaum pemilik modal. Dikatakan Soekarno bahwa 

demokrasi yang berlandaskan liberalisme hanyalah menciptakan kepincangan 

dalam struktur masyarakat. Demokrasi dalam bidang politik memang dijalankan 

akan tetapi tidak diikuti juga oleh demokrasi ekonomi.

 

20

19 Ir.Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi. Jilid I. Jakarta : Panitia Penerbit Dibawah 
Bendera Revolusi, 1964, hal. 171. 

20 Ibid, hal. 172-173. 
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Alasan tersebutlah yang mendasari argumentasi Soekarno agar kaum 

Marhaen dan kaum nasionalis Indonesia hendaknya tidak hanya meniru demokrasi 

Barat yang seperti itu. Menurut Soekarno, kaum nasionalis haruslah menghendaki 

perubahan yang mendasar dengan mewujudkan sistem yang tidak ada unsur 

tindas-menindas. Oleh sebab itu, Soekarno menegaskan agar nasionalisme 

memiliki dasar peri-kemanusiaan. Dari sinilah lahir istilah Sosio-nasionalisme dan 

Sosio-demokrasi. 

Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi merupakan sintesis atas kritik 

Soekarno mengenai demokrasi Barat yang liberalistis. Dua istilah tersebut 

merupakan istilah yang diciptakan Soekarno untuk menamakan nasionalisme dan 

demokrasi yang hendaknya diterapkan di Indonesia seperti halnya Soekarno 

menamakan kaum melarat Indonesia kedalam istilah Marhaen. 

Sosio adalah masyarakat. Maka Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme-

masyarakat dan Sosio-demokrasi adalah demokrasi-masyarakat. Untuk lebih jelas 

apakah nasionalisme-masyarakat dan demokrasi masyarakat dapat dilihat pada 

tulisan Soekarno yang berjudul “Demokrasi – Politik dan Demokrasi – Ekonomi” 

yaitu: 

“Nasionalisme-masyarakat adalah nasionalisme yang timbulnya tidak karena “rasa” 
saja, tidak karena “gevoel” saja, tidak karena “lyriek” saja,—tetapi ialah karena 
keadaan-keadaan yang nyata di dalam masyarakat. Nasionalisme-masyarakat; Sosio-
nasionalisme—, bukanlah nasionalisme “ngelamun”, bukanlah nasionalisme 
“kemenyan”, bukanlah nasionalisme “melayang”, tetapi ialah nasionalisme yang dua-
dua kakinya berdiri sendiri…. Demokrasi-masyarakat, Sosio-demokrasi adalah timbul 
karena Sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi adalah pula demokrasi yang berdiri dengan 
dua-dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdi 
kepentingan sesuatu gundukan kecil saja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-
demokrasi bukanlah demokrasi ala Nederland, ala Jerman dan lain-lain,—tetapi ia 
adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri 
dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi 
ekonomi”.21

21 Ibid, hal. 174-175. 
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Dari tulisan tersebut, dapat ditarik beberapa pengertian mengenai Sosio-

nasionalisme dan Sosio-demokrasi. Pertama, Sosio-nasionalisme lahir untuk 

mempertegas sifat nasionalisme yang harus dibentuk di Indonesia dengan tidak 

meniru cara pemerintahan demokrasi dari luar terutama dari Barat yang memiliki 

kepincangan dalam struktur masyarakat yakni persamaan di bidang politik namun 

diskriminasi di bidang ekonomi. Kedua, oleh karena itu, nasionalisme Indonesia 

bukanlah sebagaimana pengertian dari nasionalisme22

22 Bung Karno mengutip pengertian Nasionalisme dari beberapa tokoh luar seperti Ernest 
Renan dan Otto Bauer. Dari kedua tokoh tersebut Soekarno mendefinisikan nasionalisme adalah 
suatu iktikad, suatu kesadaran rakyat, bahwa rakyat adalah satu golongan, satu bangsa yang 
didasarkan pada kehendak untuk bersatu. Lihat Ibid, hal. 3. 

 itu sendiri yang hanya 

mencapai maksud dan tujuan tertentu saja (kemerdekaan), akan tetapi berusaha 

mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang sifatnya humanis 

tanpa ada lagi sistem yang menindas. Ketiga, untuk mewujudkan cita-cita 

tersebut, maka nasionalisme haruslah memperbaiki keadaan-keadaan dalam 

masyarakat hingga tidak terjadi kepincangan ataupun kesenjangan baik di bidang 

politik maupun di bidang ekonomi. Keempat, Sosio-demokrasi lahir karena Sosio-

nasionalisme, artinya segala pengertian mengenai Sosio-nasionalisme memiliki 

sifat dan dasarnya menurun kepada Sosio-demokrasi. Kelima, dengan kata lain, 

Sosio-demokrasi pun berdiri sama tegak dengan kedua kakinya baik di bidang 

politik maupun di bidang ekonomi yang berusaha mewujudkan masyarakat adil 

dan makmur tanpa ada eksploitasi dan diskriminasi dalam masyarakat. Keenam, 

Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi, artinya rakyat 

berhak ikut dalam pemerintahan ataupun parlemen dalam prinsip persamaan dan 

keadilan tanpa merasa khawatir akan nasibnya saat mencari rezeki di bidang 

ekonomi. 
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I.6.2. Kapitalisme 

I.6.2.1. Sejarah dan Pengertian kapitalisme 

Ada beberapa ide pokok yang dianggap menjadi gagasan terpenting dan 

paling mendasar dalam kapitalisme dewasa ini23

Adapun sebagai rangkaian ide yang utuh yang mencakup setidaknya 

keempat gagasan dasar yang disebut diatas, maka Adam Smith dianggap yang 

. Pertama, diakuinya hak milik 

perorangan secara luas, bahkan hampir tanpa batas. Kedua, diakui adanya motif 

ekonomi, mengejar keuntungan secara maksimal, pada semua individu. Ketiga, 

adanya kebebasan untuk berkompetisi antar individu, dalam rangka peningkatan 

status sosial ekonomi masing-masing. Keempat, adanya mekanisme pasar yang 

mengatur persaingan dan kebebasan tersebut. 

 Ide-ide itu sendiri mengalami sejarah dan proses pertumbuhan yang cukup 

panjang serta memiliki berbagai variasi dalam masing-masing rinciannya. 

Sebagian ide memiliki asal usul dalam pikiran filosofis lama di masa abad 18, 

sebagian lainnya justru berkembang di kalangan praktisi, khususnya diantara para 

pedagang. 

 Sebagian besar pertumbuhan ide tersebut dapat ditelusuri dua abad ke 

belakangnya, mulai dari awal abad 16. Bahkan kebanyakan pandangan 

menghubungkan kapitalisme dengan ide-ide masa awal pencerahan Eropa. Yang 

banyak dikemukakan adalah pemikiran individualisme, humanisme, 

protestanisme, liberalisme dan pragmatisme. Pada kurun waktu belakangan, istilah 

liberalisme lebih sering dipakai untuk mewakili sebagian besar ide-ide yang 

tumbuh subur pada abad 17 dan 18 di Eropa. 

23 Awalil Rizky, dan Nasyith Majidi, Op.Cit., hal. 216. 
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pertama kali paling komprehensif mengutarakannya melalui buku An Inquiry into 

the Nature and Cause of the Wealth of Nations (1776). Sumbangan terbesar Adam 

Smith, selain mengkompilasinya, adalah menegaskan apa yang dimaksud dengan 

mekanisme pasar. Dia menyebut adanya the invisible hand yang akan mengatur 

alokasi sumber daya secara efisien jika kebebasan individu dijamin dalam 

aktivitas ekonominya. 

Sebagai sesuatu yang “hidup”, kapitalisme justru lebih tampak pada kaum 

pedagang dan industrialis pada abad 17-18, mereka lah yang mempraktekkan 

nilai-nilai kapitalisme, sekalipun tidak dirumuskan sebagai suatu doktrin yang 

ketat atau sebagai suatu wacana ilmiah karena pada saat itu praktek merkantilisme 

masih dominan terutama di kalangan bangsawan feodal. 

Pada fase itu pula, kapitalisme mulai mengambil bentuk yang nyata dan 

kuat dalam kehidupan masyarakat. Secara bertahap, berbagai institusi sosial 

politik menjadi amat terpengaruh, bahkan berhasil dikendalikan. Salah satunya 

adalah bentuk negara beserta tata cara pengelolaannya. Para pemilik modal besar 

(sekalipun bukan dari kaum bangsawan terkemuka) mulai bisa secara langsung 

mempengaruhi pengambilan keputusan politik, tanpa harus selalu melakukan suap 

kepada penguasa. 

Puncaknya adalah pada pertengahan abad 19, ketika Karl Marx memberi 

nama semua fenomena tersebut, ide, dan fakta sosial ekonomi, sebagai 

kapitalisme. Adam Smith sendiri menggunakan istilah Merchant Society 

(masyarakat dagang), sedangkan Hegel menyebutnya Civil Society (masyarakat 

sipil)24

24 Ibid, hal 218. 

. 

Universitas Sumatera Utara



Berdasarkan sejarah dari kapitalisme tersebut maka banyak definisi 

terhadap kapitalisme. Menurut Howard dan King, dengan mengutip definisi Marx 

tentang kapitalisme dalam Das capital bahwa menurut Marx kapitalisme 

didasarkan pada empat ciri utama25

Sedangkan menurut Soekarno dalam pidatonya yang berjudul “Indonesia 

Menggugat” bahwa Kapitalisme diartikan sebagai sistem pergaulan hidup yang 

timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi

. Pertama, kapitalisme dicirikan oleh produksi 

komoditi (production of commodities). Kedua, adanya kerja upahan (wage-

labour). Ketiga kehendak untuk menumpuk kekayaan tanpa batas 

(acquisitiveness). Keempat, kapitalisme dicirikan oleh organisasi yang rasional. 

Selain itu, definisi Marx mengenai kapitalisme merujuk kepada 

kapitalisme sebagai formasi sosial. Formasi sosial yang dimaksud meliputi : a.) 

struktur sosial atau susunan masyarakat ; b.) mekanisme produksi serta ; c.) 

kinerja (performa) ekonomi yang utama. Maka kapitalisme dapat didefinisikan 

sebagai tatanan sosial kemasyarakatan yang didominasi oleh para pemilik modal, 

dimana mekanisme harga (pasar) menjadi cara pemecahan masalah yang utama 

dalam menentukan produksi, konsumsi dan produksi. 

26

25 Ibid, hal 220. 
26 Ir. Soekarno, Indonesia Menggugat : Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan 

Pengadilan Kolonial Bandung, 1930. Jakarta : Inti Idayu Press – Yayasan Pendidikan Soekarno, 
1985, hal. 13-14. 

. 

Menurut Soekarno, Kapitalisme timbul dari cara produksi tersebut, yang oleh 

karenanya, menjadi sebabnya nilai lebih (surplus value) tidak jatuh di dalam 

tangan kaum pekerja melainkan jatuh di tangan kaum majikan (kapitalis). 

Kapitalisme juga menurut Soekarno mempunyai arah kepada proses pemelaratan 

(verelendung)”. 
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I.6.2.2. Imperialisme Sebagai Anak Kandung Kapitalisme 

Perkataan imperialisme mula-mula dipakai di negeri Inggris disekitar akhir 

abad ke 19. Perkataan itu dimaksudkan untuk mengeratkan hubungan Inggris 

dengan daerah-daerah jajahannya. Lambat laun perkataan tersebut mendapat 

makna dan pengertian yang berbeda sebagai usaha untuk memperluas daerah 

jajahan. Menurut Soekarno dalam Indonesia Menggugat (1930), imperialisme 

diartikan bahwa : 

”Ia adalah suatu nafsu, suatu sistem menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain 
atau negeri, – suatu  sistem merajai atau mengendalikan ekonomi atau negeri bangsa lain. 
Ini adalah suatu “kejadian” di dalam pergaulan hidup, yang timbulnya ialah oleh 
keharusan-keharusan di dalam ekonomi suatu negeri atau suatu bangsa. Selama ada 
“ekonomi bangsa”, selama ada “ekonomi negeri”, selama itu dunia melihat imperialisme” 

27

“Imperialisme bisa juga hanya nafsu atau sistem mempengaruhi ekonomi negeri lain dan 
bangsa lain! Ia tak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapal 
perang, tak usah berupa “pengluasan negeri-daerah dengan kekerasan senjata”, – tetapi ia 
bisa juga berjalan hanya dengan “putar lidah” atau cara “halus-halusan” saja, bisa juga 
berjalan dengan cara “penetration pasifique” 

. 
 

Lebih lanjut Soekarno mengatakan bahwa: 

28

Imperialisme juga menurut Soekarno tidak hanya dengan melakukan 

kolonialisasi secara fisik dengan pendudukan-pendudukan negeri atau daerah 

bangsa lain. Tetapi bisa juga dengan menguasai ekonomi negeri lain secara halus 

. 
 

Maka sama halnya dengan kapitalisme, imperialisme juga merupakan 

suatu sistem. Sistem ini muncul akibat “keharusan” atau desakan ekonomi suatu 

negeri atau suatu bangsa untuk menguasai ekonomi negeri atau bangsa lain. 

Artinya tidak lahir begitu saja untuk memenuhi hasrat melihat daerah lain, hasrat 

menyebarkan kebudayaan yang lebih beradab, dan lain sebagainya sebagaimana 

sering didengungkan oleh kaum imperialis.  

27 Ibid., hal 14. 
28 Ibid., hal 15. 
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tanpa kekerasan senjata. Bisa dimaksudkan dengan mengendalikan ekonomi 

negeri atau bangsa lain tanpa mengancam secara langsung dengan kontak fisik 

atau perang. 

Dalam sejarah perkembangannya, imperialisme dapat terbagi menjadi dua 

bagian atau masa : yakni imperialisme kuno dan imperialisme modern. 

 

I.6.2.2.1. Imperialisme Kuno dan Imperialisme Modern 

Pada hakikatnya, antara imperialisme kuno dan imperialisme modern 

tidaklah berbeda, yakni sama-sama nafsu, keinginan, cita-usaha, kecenderungan, 

sistem untuk menguasai atau mempengaruhi rumah tangga negeri lain atau bangsa 

lain walaupun sifat, asas, dan kelahirannya berbeda. Artinya dasar munculnya 

imperialisme itu sangat kuat dipengaruhi oleh sistem kapitalisme. 

 Kemunculan imperialisme kuno, atau lebih tepatnya pertama kalinya 

muncul sistem imperialisme, adalah didasari semangat Gold, Glory, Gospel 

dimasa sebelum kapitalisme begitu matang yakni pada abad 16-18. Pada saat itu, 

dimana sistem merkantilisme berjaya, kerajaan-kerajaan Eropa berlomba-lomba 

mencari kemasyuran ekonomi negeri. Maka demi memenuhi hasrat tersebut, 

segala usaha dilaksanakan untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya ke 

dalam negeri demi kemasyuran dan persaingan antar bangsa pada saat itu. Yang 

terutama dilaksanakan adalah dengan menguasai daerah atau negeri lain. Namun 

belum ada motif untuk menciptakan pasar pada negeri jajahan. 

 Bumi pun terbelah dalam wilayah-wilayah jajahan yang dikuasai oleh 

masing-masing Bangsa Eropa seperti Inggris, Perancis, Spanyol, Belanda, 

Portugis, dan lain sebagainya. Dan perebutan wilayah pun tidak terelakkan dengan 
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kontak senjata atau peperangan. Hal ini adalah watak dari sistem imperialisme 

yang berusaha memperluas daerah atau negeri lain. Namun dimasa itu, 

keuntungan atau surplus ekonomi hanyalah milik bangsawan atau kalangan 

feodal. Mekanisme cara produksinya pun masih sederhana dan menggunakan alat-

alat produksi yang sederhana juga. Pendek kata, nuansa feodalisme masih kuat 

bahkan hingga proses produksinya. 

 Namun pasca revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Perancis di 

abad 18, terjadilah perubahan secara radikal dalam segala bidang. Tidak terkecuali 

dalam sistem ekonomi dan politik. Nilai-nilai kebebasan yang lahir atas 

kungkungan feodalisme membawa dampak siginifikan dalam ekonomi politik 

suatu negeri atau bangsa. Rakyat sipil pun dapat berpartisipasi dalam ekonomi dan 

politik. Hal ini pun berimbas pada semakin matangnya kapitalisme. Sehingga 

perubahan pun merambat pada sistem imperialisme. 

Perubahan radikal yang terjadi di Eropa pada abad 19, berujung pada 

semakin matangnya kapitalisme. Tumbuhnya kapitalis-kapitalis di luar bangsawan 

membawa suatu paradigma baru dalam ekonomi politik suatu negeri. Kepentingan 

nasional diwujudkan sebagai kepentingan ekonomi kapitalis yang semakin 

menjamur di Eropa. Maka negara, mempunyai peran yang sangat penting pada 

saat itu sebagai perpanjangan tangan kaum kapitalis. Munculnya korporasi-

korporasi, bank-bank, mewarnai era kapitalisme modern pada saat itu. Dimana 

korporasi-korporasi tertentu menguasai negara dan secara otomatis menguasai 

wilayah-wilayah jajahan pada saat itu. 

 Namun esensi imperialisme modern ini tetaplah berusaha memperluas 

daerah atau negeri dengan menjalankan praktek kolonialisme. Sebagai 
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konsekuensi dari sistem produksi kapitalisme, maka dibutuhkan pasar dan bahan 

industri untuk kelanggengan kapitalisme. Maka hal inilah yang mendasari praktek 

imperialisme tetap dijalankan. 

 

I.6.2.3. Neoliberalisme Sebagai Bentuk Mutakhir Dari Kapitalisme Global 

Neoliberalisme sebagai gagasan sudah dikenal sejak tahun 1930-an. 

Sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ekonomi kapitalisme, konsep ini 

adalah kelanjutan dari konsep liberalisme. Seperti yang telah diutarakan diatas, 

kapitalisme itu sendiri dapat didefinisikan sebagai formasi sosial. Liberalisme 

klasik, neoliberalisme, Keynesian dan sebagainya adalah konsep tentang 

mekanisme dalam formasi tersebut, khususnya yang berkenaan dengan pokok-

pokok kebijakan ekonomi. 

 Perbedaan diantara varian kapitalisme itu antara lain adalah tentang apa 

yang mestinya dilakukan atau tidak dilakukan oleh negara; seberapa besar “porsi” 

bagi mekanisme pasar; seberapa jauh kebebasan individu untuk kepemilikan dan 

persaingan perlu “dibatasi”, dan seterusnya. Sedangkan kesamaan yang utama 

adalah pada kesepakatan akan kapitalisme sebagai formasi sosial; pengakuan akan 

kepemilikan pribadi; dan kebebasan berusaha; serta mekanisme pasar sebagai cara 

utama memecahkan masalah ekonomi29

Ada tiga ide dasar dalam liberalisme (klasik) sebagai sistem atau tatanan 

ekonomi, yaitu : (1) pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara 

bebas-sempurna di pasar; (2) diakuinya kepemilikan pribadi terhadap faktor-

faktor produksi; dan (3) pembentukan harga barang-barang melalui mekanisme 

. 

29 Awalil Rizky dan Nasyith Majidi , Op.Cit., hal. 231. 
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pasar yang sepenuhnya bebas. Gagasan pokok neoliberalisme dapat dipahami 

sebagai penyempurnaan ide dasar liberalisme klasik tersebut. Pemikir yang sering 

dianggap sebagai penggagas neoliberalisme (sebagai ide-ide sistematis) adalah 

Alexander Rustow, yang kemudian disempurnakan oleh para ekonom mazhab 

Chicago dan Mazhab Freiburger30

 Kondisi perekonomian Eropa Barat ketika itu memang tengah 

membutuhkan “dorongan” negara agar memulihkan infrastruktur yang hancur 

akibat perang, dan akan lebih efektif jika negara campur tangan secara aktif. 

Sementara itu, di negara-negara yang baru merdeka, para pemilik modal 

. 

Perbedaan yang paling mendasar dengan liberalisme klasik adalah pada 

ide tentang pembentukan harga pasar yang ternyata tidak bersifat alami, 

melainkan memerlukan campur tangan negara. Namun, penertiban pasar yang 

dilakukan negara itu adalah melalui penerbitan peraturan perundang-undangan. 

Maksudnya adalah agar mekanisme pasar bisa segera terbentuk dan operasional, 

tidak terintangi oleh faktor-faktor kelembagaan (seperti pranata sosial). 

Gagasan neoliberalisme yang awal ini kemudian agak ‘tenggelam’, karena 

varian yang lebih dominan sejak usai perang dunia II sampai dengan era tahun 

1970-an adalah yang berasal dari Keynes semacam konsep negara kesejahteraan. 

Perbedaan paling pokoknya adalah mengenai “dosis” peran negara, yang lebih 

besar pada konsep Keynesian. Peran negara tidak sekedar penertiban agar 

mekanisme pasar dapat beroperasi dengan baik melalui regulasi. Melainkan 

memang ada intervensi, dimana negara (pemerintah) menjadi pelaku ekonomi 

(sebagai produsen dan konsumen) yang amat menentukan keadaan pasar. 

30 Ibid, hal 231. 
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internasional lebih suka berurusan dengan kaum elit (diktator atau oligarki) yang 

menguasai negara. 

 Mulai awal tahun 1980-an, gagasan neoliberal kembali ke permukaan, 

dimana Reagan dan Thatcher adalah pemimpin negara adidaya yang menjadi 

ujung tombak kebangkitan varian pemikiran kapitalisme jenis ini. Salah satu ide 

terpentingnya, adalah pengurangan peran negara dalam perekonomian, mendapat 

momentum penerapan di negara industri dan negara terbelakang. Yang disoroti di 

negara industri adalah soal membengkaknya pengeluaran pemerintah yang 

mengakibatkan defisit berkepanjangan, serta persoalan derivatifnya seperti 

inefisiensi birokrasi dan efek kontraksi bagi investasi swasta. Sedangkan di negara 

berkembang, soalnya diperparah oleh berbagai krisis yang dialami, seperti : krisis 

utang, krisis moneter, krisis neraca pembayaran internasional, dan lain 

sebagainya. 

 Khusus untuk kondisi perekonomian negara-negara berkembang, yang 

sebagian besarnya sempat mengalami krisis (meskipun berbeda skala dan kurun 

waktunya), neoliberalisme memperoleh momentum “sosialisasi” konsepnya. 

Konsepnya menjadi dikenal publik luas secara lebih sistematis ketika 

diperkenalkan oleh John Williamson sebagai Konsensus Washington (Washington 

Consensus) pada akhir tahun 1980-an31

 Konsep neoliberalisme yang telah disempurnakan menyediakan cara yang 

efektif yang tercermin dalam Konsensus Washington tersebut. Diantaranya yang 

terpenting adalah : liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan, 

pengetatan anggaran belanja negara, dan privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik 

. 

 31 Ibid, hal 234.  
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Negara). Pada pokoknya, jika agenda-agenda tersebut berjalan, maka proses 

pengalihan surplus ekonomi kepada kaum kapitalis, akan tetap terjamin. Sebagai 

bagian dari negara berkembang, Indonesia juga tidak luput dari cengkeram 

neoliberalisme sebagai landasan dari kapitalisme global. Hal ini nampak jelas 

sejak krisis 1997 yang membuat Indonesia jatuh secara ekonomi maupun ‘politik’. 

Namun ironisnya, upaya pemulihan krisis jauh lebih lambat daripada di 

negara-negara lain yang mengalami krisis yang serupa dan pada saat hampir 

bersamaan. Para ekonom berusaha memberi penjelasan mengapa krisis terjadi. 

Serta mengapa pula upaya pemulihan berjalan sangat lambat. Diantaranya adalah 

faktor adanya KKN, porsi negara yang terlalu besar dalam perekonomian, 

kesalahan strategi pembangunan ekonomi orde baru, prematurnya kebijakan utang 

luar negeri dan penanaman modal asing, dan kurangnya komitmen Indonesia dan 

inkonsistensi dalam menerapkan kebijakan pasar bebas. 

Akhirnya melalui instrumen-instrumen kapitalisme global salah satunya 

adalah International Monetery Fund (IMF), pelaksanaan agenda-agenda 

neoliberal berlangsung secara massif pasca krisis 1997. yakni melalui 

penandatangan paket kebijakan ekonomi yang semakin kentara hingga masa 

kepemimpinan Presiden SBY saat ini. Tentu saja hal tersebut merupakan bagian 

upaya memainkan instrumen kapitalisme global di tingkat domestik melalui UU, 

kebijakan ekonomi pemerintah, kebijakan moneter, dan lain sebagainya.32

32 Ibid., hal. 285. 

 

 

I.7. Definisi Konsep 

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini adalah : 
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I.7.1. Marhaenisme 

 Marhaenisme adalah azas atau landasan yang menghendaki susunan 

masyarakat dan susunan negeri yang didalam segala halnya menyelamatkan 

marhaen. Teori marhaenisme berwujud pada cara perjuangan dan azas yang 

menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme. 

I.7.2. Kapitalisme Global 

 Kapitalisme global adalah sistem atau tatanan sosial kemasyarakatan yang 

didominasi oleh para pemilik modal, dimana mekanisme harga (pasar) menjadi 

cara pemecahan masalah yang utama dalam menentukan produksi, konsumsi dan 

produksi yang kini telah menguasai seluruh jagat perekonomian dunia tanpa kenal 

batas. 

I.8. Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini maka variabel yang akan diteliti adalah relevansi teori 

marhaenisme dalam menjawab tantangan zaman di era kapitalisme global yaitu : 

a. Penilaian kritis Marhaenisme terhadap kapitalisme global 

b. Gambaran Cita-cita masyarakat Marhaenisme 

 

I.9. Metodologi Penelitian 

I.9.1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan metode yang dipakai maka penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif. Langkah yang diambil oleh peneliti yaitu terlebih dahulu 

dengan mendeskripsikan dinamika Marhaenisme yakni sejarah kemunculan 

Marhaenisme itu sendiri yang dirumuskan oleh Soekarno serta beberapa tafsiran 

mengenai teori Marhaenisme. Selanjutnya sama halnya dengan Marhaenisme, 
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kapitalisme global perlu juga dideskripsikan sepak terjangnya di Indonesia. 

Kemudian rumusan Marhaenisme yang sesuai dengan tafsiran Soekarno sebagai 

pencetus digunakan untuk menganalisis, menilai secara normatif-ideologis, 

mempertentangkan serta menjadi ideologi alternatif dari kapitalisme global. 

 

I.9.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Data atau informasi, keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data yang 

berasal dari buku-buku yang memuat tulisan-tulisan dan pidato-pidato Soekarno, 

dan buku-buku, jurnal, tabloid, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

 

I.9.3. Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisa kualitatif. Dalam konteks ini teori Marhaenisme digunakan 

untuk menganalisis dengan menggunakan pendekatan filsafat dari tafsiran 

Marhaenisme menurut Soekarno. Hal tersebut karena banyaknya interpretasi 

mengenai Marhaenisme, maka rumusan Marhaenisme Soekarno yang dijadikan 

sebagai pisau analisis berdasarkan tulisan-tulisan dan pidato-pidato Bung Karno 

sendiri dan tafsiran-tafsiran lain, yakni dari beberapa partai politik yang 

berasaskan Marhaenisme sejauh memperkaya pemahaman tentang Marhaenisme 

sesuai dengan yang disepakati oleh pencetusnya sendiri yaitu Bung Karno. 

Kemudian dari Marhaenisme digunakan Pendekatan filsafat untuk menganalisis, 

menilai secara kritis kapitalisme global terutama dalam beberapa aspek umum dan 
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mendasar seperti dalam bidang ekonomi dan politik. Setelah itu, dilanjutkan 

dengan resolusi dari analisis tersebut berupa gambaran cita-cita masyarakat 

Marhaenisme. Gambaran tersebut agar lebih konkret akan ditunjang oleh 

kebijakan-kebijakan Soekarno terutama dalam bidang politik dan ekonomi, ketika 

Soekarno menjabat sebagai Preside Republik Indonesia. 

 

I.10. Sistematika Penulisan 

BAB I    : PENDAHULUAN 

 Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, pokok 

permasalahan yang akan dibahas dan tujuan mengapa 

diadakan penelitian ini dan metode penelitian serta 

kerangka teori yang akan menjadi landasan pembahasan 

masalah. 

BAB II    : DINAMIKA MARHAENISME 

 Bab ini berisikan perkembangan teori Mahaenisme serta 

tafsirannya, baik yang telah dikembangkan oleh Bung 

Karno sebagai perumus maupun yang ditafsirkan oleh 

partai-partai politik yang berasaskan Marhaenisme. 

BAB III  : SEJARAH KAPITALISME GLOBAL DI INDONESIA 

 Bab ini akan mendeskripsikan sepak terjang kapitalisme 

di Indonesia mulai dari konteks kemunculannya hingga 

mengalami metamorfosis menjadi bentuk mutakhirnya 

saat ini yaitu neoliberalisme. 

BAB IV   : ANALISA DATA 
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 Bab ini akan memuat analisa terhadap data penelitian 

yakni relevansi teori marhaenisme dalam menjawab 

tantangan zaman di era kapitalisme global. Dalam 

konteks ini pendekatan filsafat dari teori Marhaenisme 

digunakan untuk menganalisis, menilai serta 

mempertentangkannya dengan kapitalisme global. Setelah 

itu, akan dideskripsikan gambaran cita-cita masyarakat 

menurut marhaenisme. 

BAB V   : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil-hasil pembahasan 

pada bab-bab sebelumnya, serta berisi saran-saran yang 

nantinya berguna bagi penulis. 
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