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Masalah yang akan kita kupas adalah sebagian kecil saja dari masalah pers yang kita hadapi
sekarang, tetapi merupakan "brandpunt" dari seluruh permasalahannya dan sangat aktuil.

Masalah pers adalah satu bagian dari masalah penerangan, yang dalam Ketetapan No.IVMpRS/1960
tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tàhapan pertama 196l-
1969 ditetapkan sbb:

"Memperl«rat usaha penerangan sebagai media penggerak rasat dan massa revolusioner',. (Bab 11
pasal 2 ayat 7) .

Usaha-usaha pers dalam melakukan rencana pembangunan integral:

'Ditujukan kepada usaha-usaha untuk dapat menggerakan aksi-aksi massa secara revolusioner di
seluruh Indonesia di dalam pembangunan mental, agar supaya seluruh rasat dengan berkesadaran
Sosialisme Indonesia yang mendalam melanjutkan revolusi, khususnya di bidang pembangunan
semesta". (Ketetapan No.ILMPRS/1960 Lamprran A no. 20B).

Pers telah ditetapkan sebagai salah satu media mass communication (disamping radio, film dll) yang
telah ditetapkan "fungsinya" dan harus dapat digerakkan sebagai ',one coordinated unit,,.

Perincian mengenai "fungsi" pers, seperti yang ditetapkan dalam Ketetapan No.IIÀ4pRS/1960
Lampiran A no. 20A, perlu dituangkan dalam penggolongan larn, tanpa merubah perinciannya.
Perincian sebagai keseluruhan tidak hanya mengenai ',fungsi,', tetapi mengenai: ',fungsi,', ',tugas,',
"bidang" dan "hak-hak".

Perincian dengan penggolongan lain dapat dituangkan sbb:

a, Fungsi Pers:
1. alat (yang bersifat) kolektif berdasarkan cita-cita Sosialisme;
2. alat untuk menyelesaikan revolusi nasional;
3. alat pelaksana untuk tercapainya pembangunan Semesta.

b. Tugasnya:
f. ikut melaksanakan Manipol dan terutama Haluan Pembangunan Nasional Semesta Berencana;2. sebagai barometer (yang harus diartikan: sebagai pencerminan perikehidupan dan kegiatan

ra§at);
3. sebagai petunjuk (yang harus diartikan: sebagai richtingswijzer, pemupuk pendapat umum,

penggerak massa ra§at secara revolusioner);
4. sebagai pengontrol.



c, Bidangnya:
1. politik;
2. sosial;
3. ekonomi;
4. pendidikan dan kebudayaan.

d. Haknya:
1. ktirik;
2. koreksi;
3. mendapat bantuan dan íasilitas.

Kesimpulan:

a) Dalam garis besarnya krta sudah mempunyai konsepsi-sejarah (historic-concept) tentang
pers Indonesia yang menyangkut soal fungsi, tugas, bidang dan hak-haknya.

b) Soal pers nasional tidak dapat dibicarakan terlepas dari saat revolusi nasional. Dalam garis
besarnya kita pun sudah mempunyai konsepsi-sejarah tentang revolusi nasional itu di
dalam segala seginya, dengan menentukan persoalan-persoalan pokoknya dan usaha-usaha
pokok atau program umuÍmya yang harus dilaksanakan.

c) Disayangkan, bahwa 3 tahun setelah Manipol dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara
dan telah pula diperlengkapi dengan Pedoman-pedoman pelaksanaan Manipol (Jalannya
Revolusi Kita 1960, Membangun Dunia Kembali 1960 dan naskah-naskah lainnya yang
sah), konsepsi-sejarah tentang pers nasional itu belum ditetapkan dalam bentuk undang-
undang yang berisi ketentuan-ketentuan yang lebih tegas tentang fungsi, tugas, bidang dan
hak-haknya.

d) Kita harapkan dan kita kemukakan kepercayaan kita, bahwa pemerintah dan DpR-GR
dalam waktu dekat ini akan menetapkan sebuah Undang-undang pokok pers, yang dapat
dijadikan pedoman untuk mengatur pers selaras dengan konsepsi dalam rangka revolusi
nasional itu-

ALAT REVOLUSI.

Kita benarkan pendapat, yang menyatakan bahwa:
"... the prees is a social phenomenon, a phenomenon that apart from its social function is deeply
rogk! ilx the economical policy, as it is connecte(l h)ith the economical foundation of rhe system in
which the press funcÍions". ( "... pers adalah suatu phenomena sosial, yang, terlepas dari fungsi-
sosialnya, dalam sekali berakar pada politik-ekonominya, karena ini berhubungan dengan dasar-
ekonomi daripada sistem masyarakat di mana pers itu bekerja"). (Dr.J.stawÉski, dàlam The
Polish Journalof Prees Research no. 2 th. 19S8).

"... the press is a social institution, acting within the framework ofa given state system, and even on
b-ehalf of a given legal and potitical system" . ( ".. .pers adalah iuaÀ lembaga sosial, yang bekerja
dalam rangka sesuatu sistem kenegaraan, dan malah r;ntuk kepentingan sesiatu sistem hr.ikum dan
politikll). (Mieczyslaw Kafel, dalam The polish Journalof preès Research no. 3-4 tahun
1958).

Kesimpulan;



a) sistem pers di sesuatu negeri tidak dapat dipisahkan dari sistem kemasyarakatan yang
berlaku di negeri tempat pers itu bekeda.

b) Di negeri kapitahs berlaku_ sistem pérs kapitalis; di negeri sosiaris berlaku sistem pers
sosialis; di negeri fasis berlaku sistem pers fasis.

c) Di negeri kita, di mana seruruh Bangsa Indonesia sedang berjuang untuk menyelesaikan
revolusi menuju masyarakat sosialis, pers Indonesia p"il, diutr." r"tu.u. à"ríg*"iuru.
revolusi itu.

SIFAT REVOLUSI INDONESIA.

Sifat pers Indonesia tidak boleh berbeda dengan sifat revolusi Indonesia.

I. Salah satu sifat revolusi Indonesia yang pokok ialah anti-imperialisme dan anti- kolonialisme
(neo-kolonialisme). (Manifesto politik halaman 32).

Salah satu pegangan pokok:
Pada tanggal l7 Agustus 1945 Bang-sa Indonesia mencetuskan permulaan revolusi (Proklamast
Kemerdekaan). Apa- kah sebabnya,?

Sebabnya ialah:
orde politik dan sosial dalam masyarakat jaj ahan penuh berisikan irnmoraliteit yang terutama
terletak pada institut-institut yang korup.

Definisi tent ang imperialisme:

"Imperialisme adalah kapitalisme pada suatu tingkatan perkembangannya, di mana dominasi
monopoli-monopoli dan finance rapital telah mencapai kedudukan yàng 

-t<uat;- 
ai -unu àt .po,

modal telah merupakan suatu keharusan mutlak;- di mana pembagian àunia ài urtu.u t ust-t ort
internasional telah dimulai;- di mana pembagian daripada sÉmua wilayah di permukaan bumi rni
lltara. 

negara-neg€ra kapitaris_ yang terbesar telah selesai". (v/.Lenm daram: ímperialism, as the
Larest stage of capitalism, V.l.Lenin: Against Revisionism, Moscow 1g59, hal. 3g6).
"Imperialism aÍtacks the economic system through potiticar channers, and. rhe most obviouspoliticalchannel is the nation-state". (Imperialismè menyerang sistem ekonomi melalui saluran-
saluan-.politik, dan saluran politik yang paling jelas ialair negara-nasion. Baca: neo-kolonialisme.
E.M.Minslow, The Pattern of lmperiaiism, New york 1950:halaman 237).

'Imperialisme, dan perjuangan untuk mempertahankannya, merupakan kejahatan yang terbesar di
dunia kita ini" (Pre siden sukamo dalam Membangun-Dunia Kembali Ëaran,'aí ràïi --"-

Kesimpulan:

a) Sifat revolusi nasional Indonesia ialah absoluut anti-imperialisme, anti-kolonailisme dan
anti-neo-kolonialisme.

b) Ini harus pula menjadi sifat pers nasional Indonesia.

II. Salah satu sifat revorusi hdo_nesia lainnya yang tidak kurang penting ialah, bahwa revolusi
ini adalah revolusi rakyat. (Manifesto politik halaman 3g).

salah satu pegangan pokok menurut teori revolusi: Apakah sebabnya revolusi 17 Agustus 1945
berhasil. -sedangkan berbagai pemberontakan sebelum iiu senantiasa àapat ditindas oleË kekuasaan
kolonial Belanda?
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Sebabnya ialah, karena ketika itu seluruh masyarakat kolonial dihinggapi oleh lo-isis yang maha
hebat:

1. Krisis di atas yang menyebabkan kekuasaan kolonial itu tidak dapat mempertahankan
kekuasaannya lagi, dan (berbarengan dengan itu):

2. Krisis di bawah yang merupakan perlawanan yang sangat luas, yang menarik seÍa boleh
dikatakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk banyak orang dari aparatur
kekuasaan kolonial itu sendiri, berkat latihan perjuangan puluhan tahun sebelumnya.

Kedua kisis merupakan pencentusan yang ditrmbulkan oleh watak imperialisme, yang bersifat
nasional dan intemasional (eksploitasi, agresi, peperangan, perlawanan taraf nasionai maupun
internasional).

"Revolusi kita adalah satu Revolusi-Ra§at. Revolusi kita bukan satu revolusi-istana, bukan satu
'palace- revolution"'. (Manifesto Politik halaman 39).

"Revolusi Indonesia adalah Revolusi bersama dari semua klas dan golongan yang menentang
imperialisme-kolonialisme". (Rumusan DPA 25 September 1959).

Ra§at Indonesia adalah "Ra§at yang kesedaran-sosialnya dan kesedaran-politiknya telah tinggi,,.
(Manifesto Politik halaman 39).

Kesimpulan:

a) "Revolusi tak mungkin berjalan penuh tanpa ikut berevolusinya seluruh rasat". (Jalannya
Revolusi Kita halaman 67).

b) "...Gotong-royong, Persatuan, Samenbundeling (van alle revolutionnaire kachten) adalah
keharusan dalam perjuangan anti-imperialisme dan kapitalisme". (penggabungan kekuatan-
kekuatan revolusioner berporoskan NASAKOM, Jalannya Revolusi Kita hataman 50-51
dan di beberapa naskah lainnya).

c) Musuh-musuh (perusak persatuan) ra§at Indonesia a.l. ialah ',golongan- golongan blandis,
golongan-golongan reformis, golongan-golongan konservatif, golongan- golongan kontra_
revolusioner, golongan-golongan bunglon dan cecunguk". (Manifesto politik hataman
31). ".. .mengawasi kaum pencoleng, kar.rr koruptor, kaum penipu, kaum pencuri kekayaan
Negara, adalah sesuai dengan tuntutan kaum buruh dan seluruh rasat...,' (Jalannya
Revolusi Kita halaman 54).

d) "Hanya mereka yang anti-Manipol, kita tempatkan di luar kegotong-royongan nasional,,.
(Jalannya Revolusi Kita halaman 52). "...semua warganegara harus bersatu, dengan tidak
pandang perbedaan suku-bangsa, tidak pandang perbedaan agama, tidak pandang keturunan
asli atau tidak asli". (Jalannya Revolusi Kita halaman 52).

e) Berbeda dengan desintegrasinya masyarakat kolonial yang berisikan antagonisme antara
pihak kekuasaan kolonial dan ra§at yang akhirnya mencetus menjadi suatu krisis, rnaka
dasar integrasinya revolusi Indonesia ialah dijunjung tingginya prinsip, bahwa revolusi kita
ini adalah "revolusi dari atas dan revolusi dari bawah". (Jalannya Revotusí Kita halaman
72).

f) "Melaksanakan Amanat Penderitaan Rasat adalah berarti setia dan taat kepada
Proklamasi". (Re-So-Prm halaman 9).

g) g. Pers Manipol harus taat pada sumbernya: ikut menggalang dan memupuk penggabungan
kekuatan-kekuatan revolu- sioner.

DASAR DAN TUJUAN REVOLUSI INDONESIA.



Pers Indonesia harus pula teguh berpedoman pada dasar dan tujuan revorusi Indonesia, selaras

l;l,t"ï:,,1.,."0r", 
bahwa peis lndonesia U".f,ï"gJ ,.["g, ,rr., unluk menyetesaikan revotusi

Beberapa pedoman pokok:
Ketika bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mencetuskan permulaan revolusi, sebagaisalah salu titik daram ranskaian p.4urngun n"u.iorurnyu. ,-,uïu ,uyrurnyu bukanrah sekedar mereburkekuasaan-poritik. Kemeidekaan, lolitik adalah ,.Éàu. 

- 
p-uutun emas,' menuju tujuan yang"diamanatkan oleh penderitaan rasat".

Revolusi adalah:
, 

.ffi?fta#*, 
penjebolan, penghancuran, pembinasaan dari semua apa yang kita tidak

2. "membangun segala apa yang kita sukai',. (Jalannya Revolusi Kita halaman 44).
Dasarnya ialah : pancasila dan UUD 45

Tujuannya : Apayang tersebut dalam ketiga kerangka Manipol:1. Pembentukan satu Negara. RepuÈlik ,rd;";i; t;.g berbentuk Negara- Kesatuan danNe'ara-Keban'saan, yang demàkatis, d"rrgur, *iíuyí rcruu.uun à".ï iiu-g"ffi* rc
2 Pembentukan satu masyarakat yang adil dan maknur materlil dan spirituil dalam wadah
^ Negara-Kesatuan Republik Indonesia itu;3 Pembenrukan satu persahabaran yang baik antara Repubrik rndonesia dan semua negara didunia' terutama sekari dengan n.gu.à-n.grru asiu-Àí,r,a. atas dasar hormat- menghormatisatu sama lain, dan atas dasar kerjasama membentuk satu Dunia au., yurg 

-L"i.ií 
au.iimperialisme dan kolonialisme, àenuju t"pàau"- f.rau_uiur, ó*a í;Ë ,";;r_"(Manifesto politik halaman 71).

Jalan yang harus ditemnuh,, 
..S:p".1i 

yang ditetapkan dalam pedoman-pedoman pelaksanaanManipol' vang menvangkui soar "planninj', azr;pöàï Jiactron,, daram segara bidang: poririk,ekonomi, sosial dan kebudavaan. §.-ru i".,gu, .i.riimÀ."àm rakyat, atas dasar ,,satu Iàeorogídan Konsepsi Nasionar vans 
,revorusione.. l"rr.. ,.'gr.. 

'i.'rperinc 
i', dan dengan ,,satu pimpinanRevotusi yang revolusione t' .\Jatunnya n"rótiii xiZ-À"tà'rían 3e-3s1.

Revolusi lndonesia adalah ,,kongruèn 
d,engan Socíal Conscience of Man,. (Selaras dengan Hati

i::;2',"i:::;,il;,.r"n*u, 
demii<ian .""í* ."g"i" 

-'".ï"i, 
,""À u..t.ntÀgu,, à.i s^i*'i."i,t

Tujuan yang pokok iarah Masyarakat yang Adil dan Makmur atau sosialisme Indonesia. pers

*1ï,ï:i"::,,. 
ditetapkan beriungsi ,.urrïi-;;;;;1;;.gïrir", kolektif) berdasarkan cita_cira

Apakah "Sosialisme Indonesia" itu?
Beberapa pegangan mengenai inr:
"Sosialisme Indonesia" -adarah 

'sosiarisme pancasira ,,. ',pancasira', adalah ,,sublimasi 
darrpada

3:í:i::;ïrï: 'dependence 
of America'; aà,';i",,t*," Ë),,,,,".-i;t"nö;"iiïi",ii'i'n,n

"Sosialisme Indonesia" adalah "sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terdapatdi Indonesia, dengan alam rndonesia, d;;; il;i;;^ïàJ,i".iu, a.ngun adafistiadai, dengan



psikologi dan kebudayaan Ra§at Indonesia,'. (Rumusan DpA halaman 16).

Masyarakat sosialis berarti "masyarakat yang bersih dari exploitation de l,homme par l,homme,,,
masyarakat tanpa penghisapan manusia oleh manusia, masyarakat yang bersih dari Épitalisme dan
feodalisme, masyarakat di mana kekuatan-kekuatan produksi tidaÈ dipisahkan dàri alar alat
produksi yang pokok.

Pasal 33 UUD '45 berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan.
2. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai haj at hidup orang

banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemaknuran rasat.

Sosialisme berarti pula peningkatan produksi terus- menerus untuk kepentingan negara dan
masyarakat secara berencana dan effisien, dengan menyingkirkan secara radikal segala penyakit
yang menghambatnya dan merusak segala sendi kolektivitet dan kegotong-royongan, seperti
korupsi, birolo'asi, pemborosan, sabotase ekonomi dsbnya, dan menolak segala pengiruh rnodal
asing yang dapat merusak dasar-dasar sosialisme, juga dalam masa transisi.

Sosialisme adalah 't een verzamelnaam,, .

sosialisme Indonesia tentulah bukan "sosialisme utopia", seperti, misalnya, "sosialisme', yang
digarnbarkan oleh Ki Dalang dalam menceritakan negari Dwarawati yang ',paniang-apunjung,
pasir-wukir, lohjinawi, tulus kang samya tinandur, gemah-ripah, kerto-raharja, abtti naripra.la
saíjeg sa-abipraya, boten $)onten ingkang cecengilan annanabok nyenyilih tangan, tebih iaking
tirulak adigang- adigung-adiguna, sanajan ta ingkang bebasan kendit mimaig kadang tlewa,'
dsbnya.

Bukan pula seperti sosialismenya Thomas More (1417 - 1535) yang digambarkan dalam Utopia-nya,
yang sekedar merupakan kritik-moril pada feodalisme; atau sosialismenya Charles Fourier (1772-
1837) yang menghendaki "human society" atas dasar gotong- royong lepas dari syarat-syarat
perkembangan kekuatan obyektif dalam masyarakat; atau sosialismenya st.simon (1760-1g25) yang
menghendaki kekuasaannya para ahli untuk membantu msayarakat; atau sosialismenya Ràbert
owen (1771-1858) yang sekedar terdorong oleh rasa perikemanusiaan dengan membentuk ',model
enterprises" di tengah-tengah masyarakat kapitalis; atau sosialisme utopia yang mana saja yang
mengangan-angankan suatu masyarakat yang adil dan makmur lepas dari perkembangan kekuatan-
kekuatan obyektif dalam masyarakat.

Begitupun bukan pula seperti "Fabian socialism" Inggeris yang sering dinamakan ,'white collar
socialism", atau "Guild socialism" yang juga ada di Ingeris dan sifatnya sangat reaksioner itu;
begitupun bukan pul a seperti sosialisme atas dasar syndikalisme yang anti-kapitalisme secara
anarki, atau anarkisme, atau fasisme yang semua juga dinamakan "sosialisme,,; ya bahkan juga
bukan seperti sosialismenya berbagai organisasi kanan seperti yang banyak terdapat di negara-
negara Barat, seperti sDAP di negeri Belanda yang senantiasa membela imperialisme -.n"rr1orgperjuangan kemerdekaan Indonesia, atau partai yang dari Hendrik de Man di Belgia (1gg5-1953),
yang seperti sering dikemukakan oleh Presiden Sukamo sebagai sosialis oportunis, yang,,zich
nestelen in het kapíralisme". (Hendrik de Man oleh bangsanya sendiri- dipandang iebagai
pengkhianat, di masa perang bekerjasama dengan Nazi Jerman, sehabis perang menyingkir ke Swis
dan meninggal dunia di sana dalam tahun 1953). (G.D.H.cote, comàunism ànd social
Democracy 1914-1931, halaman 505 s/d 507). .



Yang sudah pasti, Sosialisme Indonesia tentu bukan sosialisme-kemenyan atau sosialisme-Ratu
Adil.

"Jangan di kira bahwa sosialisme bisa datang sendiri seperti air embun di waktu malam. Jangan kira
bahwa sosialisme itu bikinan daripada Pemerintah atau bahwa Pemerintah itu sepeÍi Sinierklaas
lantas persenkan kepada ra§at Indonesia, ini lho sosialisme, engkau boleh iridup di dalam
sosialisme itu.
Tidak! Sosialisme adalah swadaya daripada segenap ra§at.
Tidak bisa sosialisme lahir di Indonesia ini, tidak bisa sosialisme lahir di dunia ini jikalau tidak ada
swadaya daripada segenap ra§at yang mendiami Indonesia atau mendiami duma ini. Pemerintah,
kaum buruh, semua kaum fungsionil, kaum koperasi dan lain-lain sebagainya, serempak bersama-
sama berjalan dan berusaha, berjuang, membanting tulang, mengeluarkan tenaga dan memeras
keringat dalam swadaya bangsa lndonesia, agar supaya sosialisme lndonesia terlaksana". (presiden
Sukarno pada Hari Koperasi ke Xlll 12 Juli 1960 di Solo, halaman 16).

Sosialisme Indonesia, seperti yang diajarkan oleh Presiden sukamo, dan pnnsip-prinsip pokoknya
telah di terima oleh MPRS, adalah "wetenschappetijk socialisme" dengan tidak melepàskan sila
Ketuhanan-nya Pancasila sebagai dasar pokok yang meliputi keseluruhannya.

Beberapa pegangan mengenai ini lebihjauh:
Sosialisme Indonesia adalah Sosialisme Pancasila. Pancasila adalah sublimasi dari Declaration of
Independence of America dan Manifest Komunis.

Declaration of Independence of America berisikan satu prinsip pokok yang berbunyi, bahwa "semua
manusia di lahirkan sama, dan bahwa trap-tiap manusia itu diberi oleh ruhan beberapa hak yang tak
dapat dirampas, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan',. presiden Sukamo
sering menambahkan satu hak lagi, yaitu "hak kemerdekaan untuk merdeka',.

Inti sari fikiran dalam Declaration itu menurut Bung Karno mengandung kebenaran yang tak boleh
diragu-ragukan. Juga tak ada orang yang berani membantah kebenarannya benang merah dalam
Manifest Komunis, bahwa sebagian besar dari ummat manusia ditindas dan diperas oleh
sebagian yang lain, sehingga akhimya "kaum proletar tak akan kehilangan barang lain daripada
rantai-belenggunya sendiri. Mereka sebaliknya akan memperoleh satu dunia baru. Hai proletar
seluruh dunia, bersatulah! ".

Yang ditolak oleh Sosialisme Indonesia ialah liberalisme Barat dan dikatur proletariat yang menjadi
dasar pokok Komunisme. Menurut Manipol, autoriteit tertinggi adalah bukan orang, bukan presiàen,
bukan Pemerintah, bukan dewan, tetapi "satu Konsepsi Hidup yang menjiwai Revolusi,'. (Halaman
55). Konsepsi Hidup ini harus didukung oleh seluruh ra§at yang revolusioner. Revolusi Indonesia
adalah Revolusi Ra§at. Program Revolusi harus menjadi program semua warganegara R.I.

Telah ditetapkan secara resmi, bahwa Sosialisme Indonesia "adalah Sosialisme yang disesuaikan
dengan kondisi-kondisi yang terdapat di Indonesia .. .. etc". Juga Lenin menyatakan hai yang hampir
serupa:

"Semua nasion akan mencapai sosialisme; ini tidak dapat dielakkan. Tetapi tidak semua nasion akan
mencapai sosialisme dengan jalan yang sama; masing-masing akan mengintrodusir suatu wajah
khusus dalam bentuk suatu demol«asi yang disuakinya, dalam bentuk dikiatur proletar, dan pada
tahap nasion itu melakukan rekonstruksi daripada berbagai fase perikehiàupan sosialnya,'.
(Collected Works, Vol. XlX, halaman 256).

" .... masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah masyarakat sosialis ala lndonesia,



dan bukan masyarakat seperti di Solyet Uni, Hongaria, cekoslovakia dan rain-lainnya, karena
Indonesia memp,nyai corak sendiri". (Preslde n sukarno dalam amanat kepada bepernas
tanggal 28 Agustus 1960, Buku ke-satu Depernas halaman Sí).

Dalam pada itu dinyatakan oleh Presiden Sukarno, bahwa antara PKI dan beliau ',di dalam hal crta-
cita sosialisme, di dalam banyak ha1, banyak sekali persamaan',.
" Memang, saya bukan komunis, tetapi saya kiri. Di beberapa hal saya amat dekat dengan mereka
(PKD itu, misalnya dalam pe4uangan menggempur kolonialisme dan imperialisme, dékat sekali;
perjuangan untuk memasukkan kian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik, dekat sekali;
perjuangan untuk mengangkat nasibnya kaum buruh, dekat sekali. Banyak sekàli, banyak sekau hal
yang dekat antara saya dengan PKI. Saya orang yang beragama, saya bukan komunis. Memang.
Tetapi buat apa saya takut di namakan komunis. Saya tidak takut dinamakan komunis, tidak! Wong
dari dulu saya ini sudah kapalan, kata oang Jawa. sudah kapalan dinamakan komunis,'. (pidato.
Presiden Sukarno pada resepsi Kongres PNI di Solo 25 Juli 1960 ha- laman 16-17).

"Manifesto Politik{JSDEK adalah progressif-kiri". (Jalannya Revolusi Kita halaman 3g).
" kita hendak merobah sama sekali 'sociaal economische constellatie' daripada masyarakat ini. Kita
tidak menghendaki satu masyarakat Indonesia yang di dalamnya adalah kapitalisme Indonesia. Kita
tidak menghendaki satu masyarakat Indonesía yang beberapa orang Indonesia hidup mewah dan
megah, tetapi sebagian terbesar daripada ra§at hidup papa-sengsara sebagai orang yang tertindas,
sebagai orang yang menjadi korban daripada 'exploitation de l'homme par I'homme,. kita tidak
menghendakt hal ihr,
oleh karena itu maka kita hendak merobah sama sekali konstelasi masyarakat ini daripada
kapitalistis menjadi sosialisme yang sejati- masyarakat adil dan makmur yang sejati.

Dan oleh karena kita hendak merobah sama sekali konstelasi sosial-ekonomis daripada masyarakat
itu, kita revolusioner". (Pídato Presiden sukarno di muka Kongres pNl di soÍo 25 Juli '1960
halaman g).

Revolusi Indonesia adalah "revolusi nasional" dan "revolusi demÀkratis". (Tentang sifat revolusi
dalam Manipol). Dalam pada itu "Revolusi Indonesia int adalah merupakan bagian daripada
Revolusi Besar yang menghikmati 3/4 daripada ummat manusia',. ,,Suatu Negara yang tidak
bertumbuh secara revolusioner, tidak saja akan digilas oleh rasatnya sendiri, tetapi juga nanti akan
disapu oleh raufan Revolusi Universil yang merupakan phenomena terpenting daiipada dunia
dewasa ini". (Jalannya Revolusi Kita halaman 34).

Nasionalisme Indonesia bukan chauvinisme. "saudara- saudara kenal akan perkataan Hitler
misalnya. Dia punya nasionalisme adalah chauvinisme. Ia punya nasionalisme
sudah menjadi fasisme". "Fasisme adalah suatu penyelamat terakhir daripada kapitalisme,,.
"Nasionalisme yang demikian ini pantas kita kutukl,'. (Presiden Sukarno di muka Kongres
Partai Murba di Bandung 15 Desember 1960 halaman 6-7;.

Kesimpulan:

a. sosialisme Indonesia merupakan pengertian yang masih dalam pertumbuhan, tetapi tidak remeng-
remeng lagi.
b. Anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-neo- kolonralisme, anti-kapitalisme, revolusioner,
demokatis, progresif-lori, merupakan bagian daripada Revolusi uni- versil. Dasai, tujuan, sifat,
watak, jalan yang harus di- tempuhnya makin tegas.
c. Pers Indonesia adalah alat kolektif berdasarkan cita-cita sosialisme, untuk menyelesaikan revolusi
nasional. Dengan sendirinya wartawan Indonesia harus memperdalam pengetahuànnya tentang teori
sosialisme dan revolusi, untuk dapat melakukan tugasnya dengan sebenàmya.



SISTEM PERS INDONESIA.

Beberapa pendapat tentang prinsip yang pokok:
sampai sekarang, terutaÍna dalam masa transisi ini, kita masih diombang-ambingkan di antara dua
sistem yang "uiteresÍ" dan diametraal bertentangan. yaitu di antara sistem libÈral, di mana pers
menjadi business biasa dan sistem lawannya, yaitu sistem "based on the subordination of the p1.s5s
to the political authorities". Kedua-duanya tidak cocok dengan sifat revolusi kita

Kita benarkan apa yang dikutip oleh Presiden sukamo dari Dr.sun yat sen yang pemah berkata:
'tthe greatest obstacle to democracy came from those who odvocated who did nà iong er dare to
advocate democracy". ("Rintangan yang paling besar bagi demokrasi datang dari mereka, yang
menganjurkan demokasi-politik tanpa batas, tetapi juga dari mereka yang tidak berani lagi
menganjurkan demokrasi" . (Manifesto PoliÍlk halaman 58).

Liberalisme adalah faham yang bersumber pada faham John Locke (1632-1704) d.an Montesquieu
(1689-1755) yang menjiwai falsaíah politik yang menjadi dasar revolusi perancis (1789), yaitu
falsafah yang mengagungkan kebebasan individu, yang pada wakh.r itu memang ,"r,oír.ion".
(menentang monarki dan feodalisme), dan kemudian menjadi individualisme. Manipol menentang
liberalisme dan individualisme ini, yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Lawannya adalah diktatur dan otokasi yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan ralq/at atau
demokrasi ra§at, dan dalam praktek tidak pula memungkinkan dilakukannya prinsip
mengilotsertakan ra§at secara aktif, sadar, berswadaya dan terorganisasi dalam revolusi.

"Sifat demokatis daripada Revolusi Indonesia dinyatakan oleh tugasnya menentang
keterbelakangan feodal dan menentang otokasi atau kediktatoran, baik militer maupun
perseorangan". (Rumusan DPÀ tentang sifat Revolusi lndonesia).

Berdasarkan semua ini kami, para waÍawan Indonesia, mengemukakan sebuah prinsip bersegi dua
yang merupakan kesatuan yang selaras pula dengarrjiwa Manipol sbb:

a. hak azasi manusia sebagai hak-kodrat diakui;
b tetapi hak azasi ini, seperti yang difahamkan dalam sosialisme, sebagai hak-kodrat
digandengkan dengan kedudukan dan kewajiban indrvidu sebagai anggota maiyarakat untuk
berbakti kepada masyarakat yang dasar kepentingannya bersifat kolektif.

Pers kita perlu diatur menurut prinsip itu, tidak liberal, tidak boleh bertindak anarkistis, tetapi
sebaliknya juga jan gan subordinated pada pemerintah. Dalam sidang- sidang MpRS para wartawan
mendesak, supaya "pers jangan dipemerintahkan": Alasan pokok yang dikemukakan ialah, bahwa
pers yang dikuasai oleh political authorities itu tidak mungkin dapat melakukan tugasnya sebagai
barometer pengontrol dan menggunakan hak menyatakan pendapat, mengkitik, màngkoreksi
sebagairnana mestinya. Dengan ini revolusi dirugikan.

Juga dalam alam Manipol, pers Indonesia yang telah ditetapkan sebagai "alat kolektif berdasarkan
cita-cita sosialisme, untuk menyelesaikan revolusi nasional" itu, tetap kita pikirkan sebagai forum
ra§at yang diatur dalam rangka integral. Dalam rangka demokasi{erpimpin kedudukan-folitiknya
mrrip-mirip kedudukan DPR, yang adalah alat revolusi, pembantu Presiden/mandataris tUfRS, tetàpi
tidak subordinated pada political authorities. Pemah ada yang menyatakan.. parliament is one lung,
th.e Pres,s the other. Juga prinsip yang terkandung dalam perumpamaan im baik, hanya pedu
ditambah: dalam integrasinya segala perlengkapan revolusi.

Prinsip pokok, bahwa pers bertugas mencerminkan perikehidupan dan kegiatan rasat dalam rangka
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revolusi itu, di samping menyampaikan segala sesuatu yang penting bagi rasat dari atas ke bawah,
jadi prinsip "two way traffic" yang merupakan konsekwensi mutlak dari prinsip adanya ',revolusi
dari atas dan dari bawah", tidak dapat dilanggar tanpa merugikan revolusi itu ser.rdiri. Melanggamya
berarti melumpuhkan swadaya "alle lung" dari "two lungs" tadi. Bahkan kedua-duanya bisa lumpuh,
karena kedua-duanya merupakan lembaga demol«asi, juga dalam alam demokrasi-terpimprn.

Juga para wartawan membenarkan, bahwa pers pellu diatur, dibimbing, betul-betul dijatiikan alat
revolusi. caranya ialah dengan mengadakan sebuah Dewan Pers, yang boleh dipimpin oleh seorang
dari kalangan political authorities yang tugasnya kekal sekali sangkut-pautnya dengan pers, tetapi
anggota-anggotanya perlu terutama terdiri dari karyawan-karyawan pers sendiri, baik karyarvan
pengusaha maupun wartawan, yang semuanya harus Manipolis.

Swadaya dalam rangka revolusi perlu dipupuk. Tanpa itu tidak mungkin ada gerak-massa
berdasarkan swadaya seperti yang dimaksudkan Presiden Sukarno, di mana pers telat ditetapkan
mempunyai tugas yang sangat penting itu.

Apakah yang dimaksudkan dengan gerak-massa atau massa-actie?

Karena pers telah ditetapkan sebagai penggerak-massa, perlu ditegaskan, bahwa dalam sosialisme
istilah "massa" dalam rangka "massa-actie" mempunyai arti lain dari pengedian-massanya
liberalisme.

"Massa" bagi kita bukanlah "horde", "gepeupel" atau "menigte,', ',mob, dalam pengertian
psychologisch seperti yang dimaksudkan oleh Le Bon. (Scplo Sighe/e dalam "De Menigte als
Misdadigstef').

Bukan gerombolan manusia yang "impulsif, mudah berubah perasaannya, mudah tersinggung-
terhrsuk" dan "dapat melakukan tindakan-tindakan yang sepenulurya lepas dari kesadaran, entah
perbuatan berdasarkan perikemanusiaan, entah kejam-mengerikan, entah herois atau bersifat
pengecut", yaitu "massa yang luar biasa mudahnya dipengaruhi perasaannya, gampang percaya dan
tidak mempunyai kesanggupan lcritik" seperti yang dimaksudkan oleh Sigmund Freud dalam
pengertian sosial-politik. (Sigmund Freud dalam "Massenpsychologie und lch-Analyse',,
halaman 14).

Bukan pula "de massamens","de opstandige natulrmens, dat is de barhaar,,,,'tle gemeene man, die
vroeger besluurd werd, en die heeft besloten het bewind over de wereld in handen te nemen", yang
dikatakan "immoreel" seperti yang dimaksudkan oleh Jose Ortegd Y Gasset. (Dalam,'De Opstand
der Horden" halaman 162 dst dan halaman 271 dst. Diterbitkan menjelang berkuasanya Hitler).

Bukan pula "de grote hoop der onnozelen of licht- geloven" yang dimaksudkan oleh AdolÍ Hitler
dalam Mein Kampf-nya (halaman 263), yaitu "onnozelen,' yang kemudian dicekokinya tlengan
faham-faham nasionalisme yang chauvinistis, rasialistis, meng-aristokrasikan ras Ariemya dan
dididik pula urtuk memuja kekerasan (the cult of viotence). "The masses are by their yery nature
slupid, sullen, ignorant, irresolute, swayed byemotions. It is for the elite and their leader to impose
their will upon Íhe rnasses and to give directions to their blind instincts". Gambaran Èans
J.Morgenthau tentang Naziism dalam 20th Century political Thought, New york 46,
halaman 133).
Ya, bahkan bukan pula "de abslracte massa,, , ,,de brede, heterogene nassa', sebagai lawan adanya
"elite".

Pengertian-pengertian itulah yang menyebabkan sementara golongan "elite" di kalangan kita sendiri
dihinggapi "ra§arphobi", "massa-phobi" dsbnya, yang sering dikecam dengan pedas oleh presiden
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Sukarno.

Menurut pendapat kita, yang dimaksudkan dengan massa dalam rangka penggerakan-massa dalam
alam Manipol ialah massa yang terorganisasi, mempunyai dasar dan cita-cita yang sama, dan yakin
bahwa cita-cita ini hanya dapat dicapai dengan bekerjasama secara kolektif. FrorÍ Nasional aàalah
satu contoh gerakan-massa, demikian pun organisasi- organisasi buruh, tani, pemuda, wanita dsbnya.

Kesimpulan:

a). Manipol tidak memberikan tempat pada liberalisme, tetapi juga tidak menpkai diktatur atau
otokrasi.
b). Pers perlu diatur berdasarkan prinsrp pentingnya ada sistem ',two way traffic,' sebagai
konsekwensi adanya "revolusi dari atas dan dari bawah".
c). Pers sebagai alat penggerak-massa perlu memahami arti massa, organisasi massa, gerak-
massa dan menjauhi massa-phobr.

PERS DALAM DUNIA NEW EMERGING FORCf,S.

Membicarakan soal ini kita perlu kembali pada pendapat yang telah dicatat di muka, bahwa
perjuangan nasional yang revolusioner mempunyar segi yang universil pula. sekalipun kita percaya
dan harus percaya pada kekuatan sendiri, kita harus memahami, bahwa tidak mungkin perjuangan
nasiona) kïta mencapai taraf seperti sekarang ini, kalau di masa dan sesudah perang dunia ke-II yang
lalu seluruh kubu imperialis tidak mengalami kisis hebat, sedang negeri-negèri jajàhan dan setengaÀ
jajahan, sekalipun pada umumnya terpisah-pisah, melakukan perlawanan serempak. Dan ini pun
tidak mungkin, kalau sebelum perang dunia ke-tr tidak ada perjuangan revolusioner dimana-mana,
atas dasar nasionalisme ataupun sosialisme, yang membawa pula kemenangan-kemenangan, yang
terpenting berupa kemenangan sosialisme di satu negeri, di Rusia dalam tahun 1917.

Ada, tetapi saya tidak sempat mencari catatan mengenai jumlah negara-negara sosialis dan negara-
negara bekas jajahan yang merdeka sekarang dibandingkan dengan jumlah-jumlahnya sebelurn
perang, tetapi lota ketahui bahwa ummat manusia yang diliputinya sangat besar.

Perjuangan ini berjalan terus. Presiden Sukamo menamakannya "Taufannya Revolusi Universil', dan
menamakan kekuatan-kekuatan itu "the new emerging forces". Di atas telah kita kutip apa yang
beliau katakan tentang Revolusi Indonesia, yaitu bahwa Revolusi tndonesia ini adalah 

-n.reiupakan

"bagian daripada Revolusi Besar yang menghikmati 3/4 daripada ummat manusia,,.

Yang perlu ialah konsolidasi, dan dalam rangka ini pers tndonesia ikut mempunyai peranan penting,
karena benar, dalam menghadapi masalah-masalah dunia yang bersifat kontroversial, Àenurut
Manipol, kita tidak netral, sekalipun menempuh politik luamegeri yang bebas dan aktif.

"Kita tidak netral, kita tidak penonton-kosong daripada kejadian-kejadian di dunia ini, kita tidak
tanpa pdnsipe, kita tidak tanpa pendirian. Kita menjalankan politik bebas itu tidak sekedar secara
'cuci tangan', tidak sekedar secara defensif, tidak sekedar secara apologetis. Kita aktif, kita
berprinsipe, kita berpendirian! Prinsipe kita ialah terang, Pancasila, pendiiian kita ialah aktif rnenuj u
kepada perdamaian dan kesejahteraan dunia, aktif menuju kepada pirsahabatan segala bangsa, aktif
menuju kepada lenyapnya exploitation de l'homme par l'homme, aktif menentang dan merighantam
segala macam imperialisme dan kolonialisme di mana pun dia berada',. (presiden sukarnà dalam
Jalannya Revolusi Kita halaman 62-63).

Apa yang dikatakan oleh Bung Kamo itu tentunya merupakan penjelasan dari segi ketiga dari tiga
segi kerangka Manipol yang telah disahkan oleh MpRS, yang berbunyi:
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"Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dr-rnra,
terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika atas dasar hormat- menghormati sàtu sama lain,
dan atas dasar kerjasama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan
kolonialisme, menuju kepada Perdamaian Dunia yang sempuma,'. (Manipot halaman71 ,.

Presiden Sukamo menyatakan, bahwa antara nasionalisme dan internasionalisme tidak ada
perselisihan àtau pertentangan. (Membangun Dunia Kembatí halaman '145). Demikian pun
bahwa nasionalÍsme Indonesia sekali-kali bukanlah chauvinisme, bukan nasionalisme yang agrésif,
jadi berbeda dengan nasionalisme di Barat, yang menurut presiden sukamo adalah','k;ke[ dari
imperialisme, yang bapaknya adalah imperialisme". (Halaman 144).

Dengan demikian maka dengan sendirinya nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang anti-
imperialisme. Dan anti-imperialisme berarti menyokong pula semua perjuangan kemerdàkaÀ dari
bangsa-bangsa lain yang dijajah; menurut Presiden sukamo "untuk mencapai 'a stable equi- libriun'
ata:l 'keseimbangan yang stabíl di dunia" .

"AIl nations musÍ have the freedom to be free, the freetlont ro arrange their own national lire in
accordttnce with their own wishes, the freedom lo be free to builtl their own íoundation-politicalty,
economically, cul- tu.rally. We mean thal all nations must be free to arrange their iniernational
relations as they see rtL based on the prinsiples of equality, justice and mutual benefit. lle mean
thai!. no power shall interfere in the struggle of any other nat ion to find its own national concept,
that no power shall a emp toforce any other nation to change íts ideologt". (presiden Sukarnó di
sidang KTT-Non Blok di Beograd I' September í 961).

Di situ jelas dikemukakan faham nasionalisme yang tidak agÍesif tetapi anti-imperialisme dalam
hubungannya dengan perdamaian dunia yang syarahya ialah adanya keseimbangan yang stabil, iadi
dalam hubungannya dengan intemasionalisme.

Dalam hal-hal mengenai ini pers Indonesia pendukung Manipol tidak bersikap netral. Dan dengan
demikian pun tidak netral dalam hal-hal yang menyangkut perjuangan vietnam, Aljazair, Laos,
Kamboja, RPA, Kuba dan banyak lainnya di masa yang lalu sampai sekarang. Demíkian pun tidak
netral dalam menghadapi masalah-masalah perang atau damai, dalam menghadapi upu yu.rg
dinamakan "buming issues" di dunia, dan sebaliknya tidak pasif dalam usaha memupuk
persahabatan dengan semua bangsa di dunia, terutama sekali antara bangsa-bangsa Asia-Afrika.
Tidak netral dan tidak pasifnya pers Indonesia int perlu ditekankan, karena sebagai warisan jaman
liberal dengan konsepsi-persnya yang díkatakan "obyektif', masih ada teman-teman wartawan, yang
bekerja seolah-olah mereka itu hanya merupakan sebuah alat camera atau tape-recorder. ya, siirkan
saja apa adanya, dan apa kata orang. Memang, ada pedoman-pedoman ethik jurnalistik yang harus
ditempuh, tetapi netral atau pasif tentu trdak. serupa dengan harapan kita pada bangsa-bingia lain,
supaya mereka tidak netral atau pasif dalam perjuangan kemerdekaan kita dulu, dalam perluangan
kita untuk membebaskan Irian Barat baru- baru ini, tetapi supaya nereka pun membantu kita.

sebab, pers yang sebenamya netral atau "obyektif'tidak ada di dunra ini. Juga di Barat tidak. Hanya
pura- pura obyektif.
"one of t_he mosr interesring developments in recent years ba.s been an inJluence on the
p:opagandists as a result oí the attention paid to propagarula. The preseit specialists in
Propaganda in America seem to rely less on downright lies and on the hold over us by naiye
stereoryes and more on factual and reasenable material.
At any rate, then work is not at all as crude as the propaganda thar we caried on d.uring world
llar I. on the other hand contemporary Propaganda may be all the more insidious for thar-reason', .
(Joseph S.Reuoek, dalam 20th Century political Thought, New york,46,halàman 377).
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Jadi, kita tidak netral atau pasif. Kalau kita netral atau pasif, ini beraÍi kita netral atau pasifterhadap
Pancasila, 

-terhadap Manipol dan Revolusi kita. Kalau htu iia* netrar atau purii,;;ku i;i'rr-"sekali tidak berarti bahwa kita anti sesuatu bangsa. atau s.suat, gororgan munusiu yanf b.irainankulit atau adat-istiadatnya dengan kira. Sama sek"ari tiarr. rr,lo.urteit yang tersimpur a'.i",i Ër"à.ir,dan tujuan Revolusi Indonesia adalah san-gat tinggi, maka perjuangan utà tidat d'iaarurtu, puàu .urubenci. Kita hanya melawan imperialismeÀloniíiism. a* 
"*ptliàtion 

d. I h";; ;;; l,h;;;;.

fagar;fyr seperti inilah yang menggerakkan kita, dan juga banyak wartawan dari banyak negaraAsra-Afnka, untuk menyelenggarakan Konperensi wartaíà asia-Afrika di Indonesia ó;; ;;p"..sebagaimana saudara-saudara ketahui, presiden sukamo telah memberikan doa restu, demikian punbanyak pemimpin-pemimpin kita lainnya, dan banyak organisasi-organisasi ."r"" lJài -.rvli"mdukungannya, dan beberapa organisasi perusahaan meirberikan sumbangan-sumburgun Éuieriil.Penyelenggaraan KWAA oleh pemerintah dan masyarakat, va bahkan 
"h; ó";;;;;ï"oïïa*-

GR lelah_dipandang sebagai usaha nasionar. Dan memang, iiàak mungkin urut u iriair"t"rggurutu,,
sendiri oleh PWI sebagai organisasi w^artawan kec . Là-!i pura, kep-ercayaan y"ng àrb".i?;, or"l-.organisasi.-organisasi warrawan_dari 28 negara kepada r'wi untuk menyólengiu.uï.* rríeÀ ,ri,adalah kepercayaàn yanl titikberatnya diletakkan pada huruf ,r,, ii u"rï?àrf-,,tr71,,,- yuitu
Indonesia,
berkat perjuangan bangsa Indonesia di bawah pimpinan presiden Sukamo.

Apakah tujuan KWAA itu?
Sederhana saja:

1. untuk menentukan dasar-politik-bersama bagi wartawan-wartawan Asia-Afrika untukmltatulan perjuangan dengan menggunakan perslebagai meaia. rarnf mrang il;;;; *"adalah Dasa Sila Bandung. Bagi kita, ini adalah usaha un'tuk «rt melaksaïuu, ,igr r..ffi au.itiga segi kerangka Manipol.
2. Menentukan dasar untuk.. memecahkan common professional problems yang dihadapiwartawan-wartawan Asia-Afrika (syarat_syarat kerja, pendidikan, kei;asama #uru'o.g;rri.u'
nasional dl1 ).
3. Meletakkan dasar solidariteit intemasional di kalangan wartawan-waÍawan Asia-Afrika(persahabatan, kerjasama tehnis, bantuan kepada waitawan-wartawan yang men- dapatperlakuan tidak adil dll).

Dengan diadakannya KWAA in-i kita 
_tidak menutup pintu untuk bekerjasama dalam rangka yangIebih luas,atau dalam rangka lain, di kalangan *u.iu*un. Semàntara ini kita usahakanlah maksudyang sudah dikandung oleh wartawan-wartawan Asia-Afrika, ketika diadakan il;;;;;;;;à;"g

dalam tahun 1955.

Disrlri: paia tanggal 1 0 Atuslu$ .jgti
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