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Memberi Malena Sumpah 
S ebagaimana halnya semua 

peristiwa sejarah sosial yang 
lain, diikrarkannya Sumpah Pe
moeda 1928 pada garis besamya 
dapat dipahami dan dirayakan 
dengan dua cara. 

Pemuda 1928 dan tak pemah kita ikuti sec~ra 
iangsung. Sambil merayakan ~ta 
memaknai-kembali Sumpah Itu 
dan Indonesia yang di Sumpah-
kannya. . 

Cara -yang pertama meman
dang peristiwa itu sebagaikeja
dian yang sudah selesai, walau 

Oleh: Ariel Haryanto 
Buntut perenungan secara. kri

tis demikian menuntut nyall cu
imp besar. Pertama kita dituntut 
siap menyadari bahwa "ada"nya 

sangat bermakna dan maknanya syarakat tak pemah abadi, mak~ 
masih penting bagi kita hingga gejolak pemaknaan dalam kehl
masa ini. Orang yang berpan- dupan tak pemah lestari dan 
dangan begini biasanya meraya- beku. 
kan upacarlj. dan memperingati Contoh Konkret 
peristiwa itu dengan "menge- Supaya uraian di atas lebih je-
nang" kejadian yang sudah lewat las, kita petik beberapa contoh 
dan "mencari" atau "menggali" konkret di bawah ini. Contoh 
terus makna yang "diwariskan" yang pertama ialah persoalan 
peristiwa itu. Peristiwa tahun terbentuknya bangsa Indonesia 
1928 itu diperlukan sebagai sum- Contoh ini secara langsung ber
ber (warisan) makna yang tak hubungan erat dengan inti ama-
kunjung kering. nat Sumpah Pemuda 1928. 

Cara yang pertama ini pemah Salah satu pertanyaan yang pa-
menjadi sangat lazim di berbagai ling sulit dijawab secara rasional 
bangsa. Cara tersebut dimiliki dan memuaskan ialah: sejak kap
oleh kaum ahli maupun negara- an sebenamya bangsa Indonesia 
wan. Kaum negarawan berke- itu ada. 
pentingan melembagakan dan Beberapa kali dalam berbagai 
mengabsahkan pandangan demi- kesempatan terpisah pertanyaan 
kian. itu saya ajukan kepada para sar-

Cara kedua menunjukkan so- jana Indonesia. Dalam setiap ke
soknya daHlm dua dasawarsa be- sempatan itu jawaban yang mun
lakangan sejak para pengamat cuI khas dan beraneka. Ada yang 
kebudayaan semakin enggan menjawab sejak 17 Agustus 1945. 
berbicara tentang "makna" per- Yang lain mengusulkan tabun 
istiwa sejarah. Mereka lebih a- 1928. Yang lain lagi tahun 1908. 
syik membicarakan perihal "pe- Ada yang m~'ngusulkan sejak ma
maknaan" dalam sejarah dan se- sa jayanya kerajaan Majapahit, 
jarah pemaknaan. atau bahkan sejak adanya m.llnl!:' 

Jika kita 1Jerbincang tentang -siam kepulauan ini. - --
makna suatu peristiwa sejarah Berbagai jawaban tersebut 
(cara pertama), maka kita cende-, menunjukkan beberapa hal pen
rung mengasumsikan adanya ting mengenai kesadaran sejarah 
makna itu dalam peristiwa itu bangs a kita di kalangan terpela
sendiri. Asumsi seperti ini telah jar bangsa ini. Pertama, orang
melahirkan banyaknya ungkap- orang yang dengan mudah meng
an seperti "mencari" atau aku berbangsa satu bisa kerepot
"menggali" makna suatu peristi- an menyebutkan masa awal ada
wa sejarah. Seakan-akan yang di- nya bangsa ini. Kedua, walau se
cari atau digali sudah ada, dan bangsa dan setanah air kita pu
tinggal dicari dan ditemukan ma- nya pengertian yang sangat ber
nusia. Seakan-akan makna itu se- beda mengenai kelahiran bangsa 
suatu yang "objektif'. ini. lni bukan perbedaan bebe: 

Sebaliknya, jika kita berbicara rapa hari atau bulan, tetapl 
perihal pemaknaan (cara kedua), abad! 
misalnya pemaknaan Sumpah Ketiga, jawaban-jawaban ter
Pemuda 1928, kita berbicara ten- sebut barangka!i juga menunjuk
tang makna yang diciptakan oleh kan keberhasilan indoktrinasi 
manusia-manusia. Makna Sum- sejarah resmi yang menekankan 
pah Pemuda tidak ada dengan daftar tanggal, tahun, nama-na
sendirinya secara objektif, dan ma orang serta tempat Peristiw~ 
manusia bukan pihak yang pasif sosial kurang dihayati sebagal 
dalam ;>embentukan makna itu. proses dinamika sosia!. Ini .ber-

Manusia pada tahun 1989 tidak kaitan dengan hal yang benkut
hanya mencari dan jika berun- nya, yakni kuatnya kepercayaan 
tung ia hanya menemukan mak- atau penghargaan pada upacara 
na peristiwa tahun 1928 itu. Da- formal. Sebuah bangsa dibayang
lam pandangan yang kedua ini kan dapat terbentuk dari sebuah 
manusia tahun 1989 ikut terlibat upacara bel aka. 
dalam proses penciptaan-kem- Jawaban bahwa bangsa I~do
bali maknanya. Dalam pandang- nesia mulai ada pada saat dlba
an ini, unsur "subjektif' menda- cakannya teks proklamasi k~
pat tempat, tetapi tidak dimut- merdekaan 17 AgustusJ945, .ml
lakkan sebagai subjektivitas in- salnya saja, mempunyal Imphka
dividual yang menggantikan ob- si yang absurd. Seakan-akan pa
jektivitas. Proses pemaknaan (- da tanggal 16 Agustus 1945 ma
kembali) itu (sebagaimana hal- syarakat di kepulauan ini masih 
nya dengan objek yang dimak- pra-Indonesia, keesokannya su
nai) merupakan peristiwa sosia!. dah menjadi sebuah bangsa yang 

Karena masyarakat tak pemah maha besar. Dan semua itu terja
homogen, makna apa pun dalam di hanya berkat kata-ka~ ya~g 
suatu masyarakat tak pemah diucapkan seorang naslOnalls 
tunggal. Namun kebhinekaan dalam sebuah upacara di ~ala~
makna sering kali tak tampak. an depan rumahnya dan dlsaksl
Karena dalam setiap masyarakat kan beberapa gelintir ~eka!lnya. 
terjadi kesenjangan dalam pe- Jika bangsa IndonesIa dlkata
merataan hak dan kemerdekaan kan mulai ada pad~ tahun 194~, 
berpartisipasi dalam proses pe- ~~plikasi ya~ lain lalah ~ang dl
maknaan, maka kebhinekaan JaJah pemermtab kolomal Be
makna seringkali tertindas oleh landa sebelum. 1945 bukanlah 
makna yang dominan. Karena bangsa IndoneSIa, dan ba~gs;;t ~n
dominasi dalam semua ma- donesia tak pemah menJadl Ja-

jahan pemerintah asing. bangsa Indonesia yang diikrar-
Sebaliknya, gagasan bahwa kan Sumpah Pemuda 1928 itu' 

bangsa Indonesia sudah terben- merupakan "ada" yang tak punya 
tuk sejak berabad-abad yang lalu sosok dan batasan jelas. Karena 
dan pemah dijajah Belanda se- itu, mempertanyakan sejak kap
lama 350 tahun bisa menggelikan an bangsa Indonesia ada tak 
siapa pun yang berpikir kritis. mungkin dijawab dengan mu
Seorang rekan dari luar Ja.wa dah, apalagi dengan menye~u~
menjelaskan bahwa pe~JIl:Jah kan sebuah tangga!. Bangsa 1m, 
Belanda tak pemah mengmJak- sebagaimana semua bangsa lain, 
kan kaki di pulaunya. Hingga hanya "ada" dalam angan-angan 
awal abad ini masih banyak dae- yang senantiasa kabur dan ber
rah Hindia Belanda yang belum goyang. 
takluk kepada penjajah kolonial Salah satu tapal batas yang 
Belanda. genting dan kabur ialah batas an-

Sudah lewat 50 tahun yang tara Indonesia sebagai sebuah 
lampau Sutan Takdir Alisjahba- bangsa (tata sosial baru yang mo
na menyadarkan rekan-rekannya dem) dengan kaum pe~aja~ 
bahwa "kebangsaan" dalam mau pun masyarakat p~bUIl!-I 
pengertian nation merupa~an se: pra-koloniaJ. Kaum n~slOnalls 
suatu yang sangat baru (d~mens~ seringkali menyembunYlkan ke
waktu) dan modern (dlmensl kaburan itu. Demi retorika pro
transformasi substansial). A.d~- paganda, maka apa yang disebu~ 
nya tak lebih dari awal abad ml. Indonesia ditampilkan sebagal 
Sebagai suatu tata masyarakat suatu gambar yang teramat jelas. 
baru, Indonesia bukan sekedar Secara berani ditarik garis yang 
penjumlahan aneka masyarakat terlalu tegas pembatas a,ntara In
suku jajahan Belanda . ' donesia dengan "yang asing" dan 

Benedict Anderson, ahll ASIa "yang daerah." 
Tenggara yang belakangan ~enar Itu sebabnya tak sulit menjum
karena teorinya tentang naSlOna- pai kanak-kanak hingga sarjana 
lisme memberikan penjelasan Indonesia yang membayangkan 
tamb~han. Katanya, yang terja- seakan-akan ada garis pembatas 
jah 350 tahun itu adalah Jawa, yang tegas antara penjajah Be
bukan Indonesia. Presiden Soe- landa dan kaum pribumi Indone
kamo suka menyebut tentang sia. Keduanya seakan-akan me
bangsa Indonesia yang terjaj~h rupakan dua pihak yang ke da-
350 tahun, bukannya karena la lam masing-masing rukun dan 
orang Jawa dan mengidentikkan bersatu, tapi keluar saling ber
Jawa dengan Indonesia. Ideologi musuhan. Padahal yang terjadi 
nasionalisme memang' pada da- sebaliknya. Pada saat Sumpah 
samya cenderung menutupi pro- Pemuda 1928 diikrarkan, 90 per
ses historis terbentuknya bangsa sen pegawai negeri yang bekerja 
dengan mitos-mitos yang mem- untuk pemerintah penjajah ada
berikasn kesan seakan-akan lah orang-orang "Indonesia". 
bangsa itu (seperti halnya "ko- Para pengamat asing seringka
drat wanita", "cinta", atau "etni- Ii heran menyaksikan bagaimana 
sitas" atau "Pancasila" menurut sejarah Indonesia digambarkan 
bebe;apa pihak) sudah ada sejak dan dirayakan bangsa ini secara 
dahulu kala. Asal-usulnya disem- karikatural hitam-putih. Misal
bunyikan jauh ke mas a laI?pau nya, sejarah nasional selalu atau 
dan ingatan kita, agar tak dlana- hampir selalu digambarkan se
lisa secara kritis. bagai kisah perjuangan kaum 

Uraian Benedict Anderson, ju- pribumi membawa bambu ru~
ga beberapa ahli lain pada masa cing melawan tentara berkullt 
ini menyarankan bahwa apa putih bersenjata ~enapan. Tak 
ya~g disebut "bangsa" .ini sebe- p~mah a.tau ham~)lr tak pem~h 
narnya merupakan hasIl rekay~- ki~ sakslkan per:Juangan naslO
sa mutakhir, bukan suatu reah- _ nallsme tahun 1980an. Tak p~r
tas yang tua. Sesuatu yang dibi- nah atau hampir tak pemah.kita 
kin(-bikin) dengan sengaja, oleh !ihat adegan perang revolusl ke
pihak-pihak yang memang ber- merdekaan d.i mana. ~asuka~ 
kepentingan. Bukan sesuatu penjajahan ItU ~er~m dar~ 
yang sekedar kita teritna sebagai orang-orang berkuht clklat d~~ 
warisan, sekedar kita bela serta b~rbagai suku bangsa ~ang ,kim 
lestarikan. Hingga kini pun u- dlsebut bangsa IndoneSia. 
paya rekayasa itu masih tak per- Tokoh pahlawan dalam novel 
nah selesai. Sitti NUr?aya ~dalah seo~a~ pe-

Dalam konteks inilah peristi- muda pn.bt,tml ya~ mellJadl ten
wa Sumpah Pemuda 1928 dapat tara penJaJah. Dla~ah yang ~er
kita tafsirkan j{embali. perang menembaki kaum PTl~U

mi yang memberontak pem,:rm-
Kenapa Sumpah? tah penjajahan. Mungkin k!-sah 

. . d' kita d t ini tak dirasakan aneh pada Jam-
Dan ur:alan 

1 atas, apa annya, karena masyarakat masa 
mempertlmba~~n Sumpah Pe- itu memang melihat kemiripan
muda 1~28 ter:Jadl buka~ karena nya dengan kenyataan sejaman. 
Indonesl~ a~~. Sebabknyalah. Tapi kini kita lain. Kita tak cuma 
Sumpah ItU dllkrarkan dalam .u- (Be b ke hal XI kol 1-3) 
paya MENGadaKAN IndoneSia. rsam . . . 
Kini bangsa Indonesia meraya
kan peristiwa itu bukan sekedar 
untuk memperINGATi peristiw~ 
bermakna yang sudah selesal 

* Penulis mengikuti program 
pasca saIjana Universitas Kris
ten Satya Wacana. 
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Member," itu tidak kita eiptakan atau teri
rna dari nasib. Penjajah Belall-

(Sambungan dati hal VI) dalah yang membentuknya. Ga-
gasan kebangsaan hadir di be

mewarisi dan meneari nilai seja- nak kaum nasionalis kita (terma-
rah revolusi, kita mengubahnya suk J}engikrar Sumpah Pemuda) 
dan menciptakan versi baru me- adalah sebagian dari pelajaran 
nurut selera dan kepentingan yang diambil alill dari daratan 
tersendiri. dan sekolah bangsa-bangsa pen-

Dalam poster atau film atau jajah. Bahasa Indonesia yang di
bahkaIi pidato upacara di seko- junjung oleh Sumpah Pemuda 
lah, sejarah nasionalisme Indo- 1928 adalah bahasa yang dise
nesia agaknya masih menjadi barluaskan seeara sadar dan me
propaganda politik dan bukan lembaga oleh pemerintah penja
renungan intelektual. Seakan- jah Belanda ke seluruh pelosok 
akan ada garis yang tegas, siapa kepulauan. Dalam Konggres Pe
lawan dan siapa kawan. Padahal muda II yang menghasilkan Sum
sejarah yang beIWawasan kritis pah Pemuda, "putra-putri Indo
berkisah lain. nesia" menyampaikan makalah 

Wilayah Indonesia yang dU· dan berdiskusi dalam bahasa Be
krarkan Sumpah Pemuda seba- landa yang fasih. Daftar ini dapat 
gai tanah air kita merupakan wi- diteruskan berkepanjangan 
layah yang kita rampas dari pen- " menjangkau ke berbagai bidang: 
jajah Belanda. Wilayah kesatuan pendidikan, hukum, ekonomi, il-

mu dalam praktek hingga masa 
ini. 

Slogan 
Dalam perjuangan politik me

lawan pemerintah kolonial Be
landa dapatlah dimaklumi jika 
muneul gambaran karikatural: 
semua orang kulit putih ditam
pilkan serba jahat di satu pihak 
dan kaum" terjajah "Indonesia" 
serba baik di pihak lain. Ketika 
itu politik menjadi panglima. 
Slogan menguasai bahasa, se
dang kesadaran sejarah dan pe
mikiran rasional harus minggir. 
Bagaimana kini? 

Masihkah politik menjadi 
pangiima? Masihkah bahasa ~n
donesia dikuasai slogan? Mas1h
kah sejarah perjuangan bangs~ 
ini diajarkan kepada generas1 
muda kita bagai eerita romantis 
dalam karikatur komik? Masih
kan kita berpikir seeara hitam
putih, menarik garis mu~azir an
tara kawan dan lawan d1 antara 
saudara sebangsa-setanah air 
dalam kotak-kotak SARA? Ada
kah "kita" yang serba benar dan 
bersih, sedang "mereka" yang 
kaum ekstrem kiri atau kanan? 

Tahun 1928 putra-putri Indo
nesia mengutuk dan melawan 
penjajahan manusia atas manu
sia. Tapi tak dapat dibantah per
lawanan ini justru dipelajari da
ri gagasan Eropa dan sekolah ko
Ionia!. Mereka berikrar "kemer
dekaan adalah hak asasi setiap 
manusia dan bangsa". Sukurlah 
jika mereka tak dituduh ke Ba
rat-Baratan, subversif, atau dia
mankan tentara kolonial. Mereka 
menikmati kebebasan ber Sum
pah tanpa disumpah-sumpah. 
Hal-hal seperti ini tak punya 
tempat dalam lukisan sejarah ka
rikatural yang hanya membesar
besarkan kontras hitam-putih. 

*** 
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