
1 

Perkembangan partai komunis filipina pada masa pemerintahan presiden 

marcos 1965-1986 

 

Tri Atmayanti 

K4402047 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A .   Latar Belakang Masalah 

Pemberontakan komunis bukanlah yang baru lagi bagi Filipina.                  

Sejak zaman imperialisme Amerika Serikat sampai dewasa ini Filipina                    

selalu dibayangi oleh pemberontakan bersenjata golongan komunis. Walaupun 

pada masa pemerintahan Presiden Fidel Ramos dewasa ini, kegiatan dan 

aktifitaspemberontakan komunis sudah semakin melemah. Tidak dapat disangkal, 

pemberontakan komunis di Filipina mendapat simpati dan dukungan cukup luas 

dari mayoristas masyarakat lapisan bawah karena prinsip-prinsip perjuangan 

golongan komunis memang cenderung memihak kepentingan dan hak rakyat 

kecil. Karena mempunyai “basis” yang cukup kuat  di kalangan masyarakat 

kalangan bawah ini, maka pemberontakan komunis di Filipina sulit dipadamkan 

secara tuntas. 

Timbulnya paham komunis dilatarbelakangi oleh situasi sosial pada awal 

abad ke-19 di Eropa Barat, ketika kaum buruh hidup dalam keadaan sangat 

menyedihkan. Sistem kapitalisme yang mendominasi perkembangan sektor 

industri dan lebih mengutamakan keuntungan ekonomis, telah menimbulkan 

keadaan sosial yang sangat merugikan kehidupan kaum buruh. Mereka ini 

mendapat upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga kerja anak-anak 

maupun wanita diperlakukan sewenag-wenang, tinggal dirumah-rumah kumuh 

dan bekerja dalam pabrik yang tidak terjamin keamanannya. 

Karl Marx, seorang filsuf besar Jerman pada abad ke-19 tersentuh oleh 

kehidupan kaum buruh ini.  Kemudian mulai mengenbangakan konsepsi-konsepsi 
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baru dan strategi-strategi tertentu yang lebih radikal untuk merombak masyarakat 

liberal-kapitalis yang dinilainya “sakit”. Gagasan-gagasan dan ajaran –ajarannya 

itulah yang kemudian hari disebut oleh pengikutnya sebagai Marxisme, atau 

kadang kala disebut sebagai komunisme.  

Komunisme dimengerti sebagai sistem sosial-politik, ideologi dan gaya 

hidup yang berdasarkan nilai-nilai Marxisme (Merriam Budiarjo, 1982:87).  

 

Adapun Marxisme dipahami sebagai ajaran atau doktrin yang bersumber 

pada gagasan-gagasan Karl Marx pada dasarnya menitik beratkan pada empat ide,  

yaitu : 

1.  Sistem kapitalisme mengakibatkan sekelumit kecil orang kaya hidup  

dalam kemewahan berlimpah, sedangkan kaum pekerja/buruh yang 

teramat banyak jumlahnya hidup dalam kesengsaraan. 

2. Cara untuk merobak ketidak adilan adalah dengan melaksanakan suatu 

sistem sosialis, yaitu sistem dimana alat-alat produksi dikiuasai oleh 

negara, bukannya pribadi swasta. 

3. Pada hematnya, satu-satunya jalan paling baik untuk melaksanakan 

sistem sosialis ini adalah lewat revolisi kekerasan. 

4. Untuk mewujudkan suatu sistem sosialis harus dibentuk kediktatoran 

partai komunis dalam jangka waktu yang memedai. 

 Melakukan revolusi guna membentuk sebuah masyarakat komunis penuh, 

maka inti kekuatan kaum revolusioner harus didasarkan pada kekuatan kaum 

proletar/buruh sebagai inti kekuatan revolusi, didasarkan pada kedua alasan itu 

yaitu: 

1. Jumlah kaum proleter/buruh cukup besar dan mereka yang merasekan 

langsung penderitaan akibat sistem kapitalisme di Eropa pada waktu itu. 

2. Kaum proleter/buruh banyak bermukim di wilayah perkotaan, sehuingga 

tenaga merka dapat digunakan secara efektif untuk merebut pusat-pusat 

kekuasaan pemerintah di kota-kota. 

Dalam analisanya Karl Marx juga menjelaskan langkah-langkah yang 

perlu diambil oleh kaum revolusioner untuk mewujutkan masyarakat komunis, 
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setelah kemenagan politis dapat dicapai, langkah pertama yang perlu dilakukan 

adalah dengan membentuk pemerintahan diktatot proletariat, yang unsurnya 

terutama terdiri dari kaum buruh dan tani. Setelah itu, pemerintah diktator 

proletariat harus segera melancarkan proses nasionalisasi dan sosialisasi alat-alat 

produksi serta penghapusan hak milik dan sistem kapitalisme diharapkan secara 

bertahap akan terbentuklah fase masyarakat komunis penuh, dimana berlaku 

prinsip ekonomi : setiap orang menmberi sesuai dengan kemampuan dan 

menerima balas jasa sesuai dengan kebutuhannya. 

Selain Karl Marx, tokoh komunis yang cukup terkemuka di dunia adalah 

Mao Zedong. Mao Zedong dikenal sebagai bapak pendiri negara komunis Cina 

dan tokoh komunis paling besar di Asia. Mao Zedong beruasah menafsirkan 

prinsip-prinsip Marxisme sesuai dengan kondisi obyekfif dan situasi konkrit 

negara Cina pada waktu itu. Seperti kita ketahuai, bahwa Cina pada awal abad ke-

20 merupakan negara yang bercorak agraris dengan sektor industri yang kurang 

berkembang. Sedangkan ketika Karl Marx mulai menelorkan ide-idenya tentang 

komunisme pada abad ke-19, negara-negar di Eropa pada umumnya sudah 

mengalami proses industrialisasi yang cukup pesat. 

Menurut Mao Zedong, revolusi di Cina harus mendasarkan diri pada 

kekuatan dan dukungan kaum tani. Lebih lanjut Mao Zedong memaparkan, bahwa 

titik berat revolusi harus difokuskan dan dimulai dari desa-desa bukan dari kota-

kota (Arifin Bey, 1953:18). Pandangan Mao Zedong untuk menempatkan kaum 

tani sebagai inti kekuatan revolusi komunis,  didasari atas beberapa alasan, yaitu : 

1. Jumlah kaum tani cukup besar dan mereka yang mengalami langsung 

penderitaan akibat sistem oligarki tuan tanah dan sistem politik di 

Cina pada waktu itu. 

2. Hanya kaum tanilah yang sanggup menyediakan bahan makanan dan 

bahan-bahan mentah lainnya untuk kepentingan revolusi. Selain itu 

jumlah petani yang cukup besar dapat digunakan sebagai anggota 

tentara kaum revolusioner. 

 Kemenagan politistelah berhasil dicapai oleh kaum revolusioner yang  

harus segera membentuk pemerintahan koalisi demokrasi yang unsur-unsurnya 
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terdiri dari kaum tani, kaum buruh, kaum borjois dan kaum kapitalis nasional 

(Armin Pane, 1951: 52). 

Dalam bidang ekonomi, tindakan yang perlu segera dilaksanakan adalah 

tetap mengakui hak milik dan melegalkan sistem kapitalisme. Namun sistem 

kapitalisme yang dibiarkan hidup adalah sistem kapitalisme nasional. Yang 

dimaksud sistem kapitalisme nasional menurut Mao adalah sistem kapitalisme 

yang lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan umum, daripada 

mencari keuntungan ekonomi semata. Dalam sistem kapitalisme ini akan 

diwujudkan suatu bentuk hubungan baru yang saling menguntungkan antara pihak 

pengusaha dan buruh. Disatu pihak, pengusaha harus melindungi kepentingan dan 

hak-hak buruh. Dilain pihak, buruh harus selalu meningkatkan kualitas kerja dan 

pengabdian terhadap pengusaha dimana ia bekerja.  Sedang, dalam bidang agraria 

langkah pertama yang segera dilakukan adalah usaha land reform (pembagian 

tanah) untuk kepentingan kaum tani kecil. Menurut Mao Zedong sistem 

kapitalisme nasional dan pelaksanaan land reform secara optimal, secara bertahap 

akan membuka jalan bagi terbentuknya masyarakat komunis penuh.  Jadi revolusi 

komunis di Cina pada dasarnya merupakan revolusi demokrasi borjuis,  bukan 

revolusi sosialisme proletar.  

Apabila ditelaah lebih mendalam prinsip-prinsip marxisme yang telah 

direvisi oleh Mao Zedong, memang lebih sesuai apabila diterapkan di Cina, 

maupun di Negara-negara Asia lainnya. Negara-negara di Asia pada umumnya 

merupakan negara yang bercorak agraris dengan sistem ekonomi yang bertumpu 

terutama pada sektor pertanian, sehingga perjuangan kaum komunis di Asia tidak 

mungkin dilakukan dengan menggantungkan diri pada kekuatan kaum proletar. 

Maka tidak heran, gerakan-gerakan komunis di Asia pada pertengahan abad ke-20 

lebih cenderung dipraktekkan prinsip-prinsip ajaran Mao Zedong, daripada 

prinsip-prinsip ajaran Karl Marx, terutama gerakan komunis di Filipina pada masa 

presiden Marcos. 

Semenjak kemerdekaannya, Filipina tidak pernah mengalami suatu masa 

damai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dalam perjalanan sejarahnya, 

Filipina selalu dipenuhi oleh konflik-konflik dalam negri pemberontakan, dan 
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permasalahan-permasalahan dalam bidang social ekonomi dan politik. Sebagai 

Negara yang sedang berkembang yang baru saja memerdekakan diri, Filipina 

memang sedang dalam masa transisi untuk menemukan jati dirinya sebagai 

sebuah bangsa yang mandiri. Selain itu, sebagai sebuah bangsa yang sedang 

dalam proses mendewasakan dirinya, bangsa Filipina memang terus dan selalu 

dihadapkan pada berbagai gelombang, hambatan dan rintangan. Secara histories, 

tantangan selalu dihadapi oleh pemerintah Filipina adalah perlawanan kaum 

komunis yang mencita-citakan berdirinya sebuah negara komunis di Filipina. 

Filipina yang notabene merupakan negarayang sedang berkembang dengan 

kondisi social, ekonomi dan politik yang masih belum stabil, memang akhirnya 

menjadi lahan yang cukup baik bagi usaha penyebaran ideologi komunis.  

Gerakan-gerakan komunis di Asia pada umumnya dan Asia Tenggara pada 

khususnya gerakan komunis di Filipina juga mendasarkan diri terutama pada 

dukungan kaum tani dan sumber daya pedesaan. Sebagai Negara agraris yang 

mayoritas penduduknya hidup di sector pertanian, dengan sendirinya kaum tani 

menjadi dasar dan kekuatan utama revolusi. Dalam kontek ini sukses akhir kaum 

komunis memang tergantung pada kemampuan mereka menyusup ke komunitas 

pedesaan dan memobilisasikan partisipasi kaum tani secara maksimal. Pergerakan 

komunis di Filipina memang mempunyai perbedaan yang cukup mendasar dengan 

pergerakan dengan komunis di Rusia tahun 1917. Gerakan komunis di Rusia 

cenderung untuk mengkonsolidasikan kekuatan revolusi pada basis-basis urban 

dalam masyarakat, yang terutama terdiri dari kaum buruh dan orang-orang yang 

hidup dari sektor industri. Kaum buruh ini terkonsentrasi paling banyak di kota-

kota besar dan pusat-pusat industri yang telah terpengaruh Westernisasi. Kota-

kota ini juga menjadi tempat kedudukan utama bagi semua anggota gerakan 

komunis di Rusia.  

Gerakan komunis yang terdapat di Filipina merupakan suatu sintesa yang 

unik, yang mencerminkan interaksi yang erat antara kaum komunis dengan 

kekuatan social revolusioner kaum tani. Dalam proses mobilisasi kekuatan kaum 

tani untuk mendukung revolusi, kaum komunis Filipina selalu berupaya untuk 

menyusup dan mengorganisasikan masyarakat lokal. Kaum tani secara perlahan-
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lahan diberikan otonomi organisasi dan solidaritas yang tidak pernah mereka 

rasakan dalam struktur sosial-politik pertanian tradisional. Begitu kaum tani 

memperoleh sarana untuk menjadikan kelas tersendiri (di pedesaan ataupun 

dipedalaman), diharapkan mereka akan mampu menghancurkan dominasi para 

tuan tanah, persis seperti yang dilakukan oleh para petani Cina pada masa revolusi 

komunis. Melalui kader-kader komunis lokal, pemberontakan komunis di Filipina 

secara keseluruhan berlangsung bawah “payung” administratif dan militer yang 

diberikan penguasa partai komunis di daerah-daerah basisnya. Sehingga 

pemberontakan komunis tidak berkulminasi seperti pemberontakan komunis di 

Rusia 1917, yang melakukan penguasaan atas desa-desa pertanian dengan cara 

anarkis. Bahkan usaha pemberontakan tersebut memperkuat persekutuan politik 

yang ada antara para petani dan kaum-kaum komunis. Serta mendorong para 

petani untuk melipat gandakan upaya mereka untuk memberi dukungan tentara 

merah, tempat mereka menggantungkan harapannya.  

Fenomena yang cukup menarik untuk diamati dalam sejarah pergerakan 

komunis di Filipina adalah motivasi kaum tani untuk bergabung dengan pihak 

komunis. Faham komunis yang bercita-cita mewujudkan suatu masyarakat yang 

lrbih egaliter, di manakekakayaan dibagikan secara merata dan adil, serta adanya 

pembatasan atas hak milik pribadi, telah memberikan sebuah obsesi kepada kaum 

tani di Filipina untuk merubah nasib mereka. Kaum tani yang terlibat dalam 

pemberontakan komunis sejak masa imperialisme Amerika hingga masa 

pemerintahan Republik Filipina, pada dasarnya memiliki sedikit sekali 

pengetahuan dan pemahaman mengenai marxisme. Yang menjadi pendorong 

utama keterlibatan kaum tani adalah keluhan yang berkaitan dengan kondisi 

kehidupan mereka bukan tujuan kaum komunis. Dengan demikian alasan utama 

mayoritas kaum tani bergabung dengan pihak komunis pada dasarnya dilandasi 

motivasi-motivasi bersifat sosial-ekonomis, bukanya motivasi-motivasi bersifat 

ideologis.  

Berdasar kurun waktunya, sejarah gerakan komunis di Filipina dapat 

dibagi dalam dua periode. Periode pertama berlangsung sebelum tahun 1968. Pada 

masa ini gerakan komunis di Filipina dipelopori oleh Partindo Komunista ng 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 7 

Philipinas (PKP), yang merupakan partai komunis pertama di Filipina. Periode 

kedua berlangsung setelah tahun 1968. Gerakan Komunis pada masa ini 

dipelopori oleh Communist Party of Philippines (CPP). Gerakan Komunis  di 

Filipina sebelum dan sesudah tahun 1968 pada dasarnya mempunyai corak dan 

pola perjuangan yang cukup berbeda. Tetapi tetap mempunyai tujuan yang sama, 

yaitu membentuk sebuah Negara Komunis di Filipina. penulis akan 

membicarakan seluk beluk aktifitas perjuangan CPP untuk meraih tujuannya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih jauh mengenai perkembangan partai komunis di Filipina dengan mengambil 

judul “Perkembangan Partai Komunis Filipina Pada Masa Pemerintahan 

Presiden Marcos (1965-1986)”.  

 

B .   Perumusan Masalah 

Setelah melihat uraian mengenai latar belakang masalah di atas, dapatlah 

penulis merumuskan masalah pokok yang akan menjadi obyek dari penulisan 

skripsi ini. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Partai Komunis Filipina pada 

masa Pemerintahan Presiden Ferdinand E. Marcos?  

2. Bagaimana struktur organisasi, keanggotaan dan strategi perjuangan 

Partai Komunis Filipina dalam menghadapi kekuatan Pemerintahan 

Filipina?  

3. bagaimana perkembangan partai komunis Filipina pada masa 

pemerintahan presiden Marcos ?  

4. Usaha-usaha apa yang ditempuh oleh pemerintah Presiden Ferdinand E. 

Marcos untuk memadamkan pemberontakan partai Komunis Filipina? 

  

C .   Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

 Untuk menambah perbendaharaan informasi ilmiah mengenai 

perkembangan dan pemberontakan Partai Komunis di Filipina pada 

masa Pemerintahan Ferdinand E. Marcos (1965-1986). 
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2. Tujuan Khusus : 

 a. Mengetahui latar belakang berdirinya Partai Komunis Filipina  

pada masa Pemerintahan Ferdinand E. Marcos. 

 b. Mengetahui struktur organisasi dan keanggotaan Partai Komunis 

Filipina.  

 c. Mengatahui strategi yang digunakan Partai Komunis Filipina dalam 

pemberontakannya.  

 d. Mengetahui usaha usaha yang dilakukan Pemerintahan Ferdinand 

E. Marcos dalam menumpas pemberontakan Partai Komunis 

Filipina. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelni diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Memberikan tambahan pengetahuan sejarah, khususnya yang terkait 

dengan Partai komunis Filipina pada tahun 1965-1986. 

2. Dengan penulisan ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

 

b.  Manfaat Praktis 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat, guna meraih gelar Sarjana 

Pendidikan Program Sejarah jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

Menambah bahan bacaan di Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah 

maupun di Perpustakaan Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. KAJIAN TEORI  

 

1.  Komunisme 

 

a. Pengertian Komunisme 

Komunis secara etimologi berasal dari Bahasa Latin "communist" yang 

artinya milik bersama. Istilah komunis pada mulanya memiliki dua pengertian: 

pertama, yang ada hubungannya dengan komune (commune) yang berarti sesuatu 

dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri sebagai federasi dari 

"komune" itu. Kedua, istilah komunisme menunjukan milik atau kepentingan 

bersama. Dari pengertian kedua inilah istilah komunisme dipergunakan oleh 

golongan sosialis moderat seperti Marx dan Engels dalam "manifesto komunis" 

secara ideologis perkembangannya diarahkan pada tahap masyarakat komunis 

(William Ebenstein dan Edwin Fogelman, 1990: 41). Menurut Winardi 

(1986:184) istilah komunisme sebagai suatu paham atau ideologi yang berusaha 

menciptakan masyarakat tanpa kelas yaitu masyarakat yang hanya terdiri dari para 

pekerja atau kaum proletar yang memiliki dan mengelola alat-alat produksi untuk 

kepentingan seluruh masyarakat. Sementara menurut (Abidin dan Baharuddin 

Lopa, 1971:39) yaitu iasilah komunisme berasal dari bahasa Latin "commune" 

yang berarti milik bersama. Sedangkan menurut (Daliar Noer 1982: 154) 

komunisme mengandung dua pengertian, yaitu: (1) ada hubungannya dengan 

komune, suatu dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan 

negara itu sendiri sebagai federasi dari komune-komune tersebut, (2) Istilah 

komunisme menunjukan milik bersama atau kepunyaan bersama. 

Menurut (Ebenstein dan Fogelman 1990: 12) komunisme adalah suatu 

paham yang berusaha mengadakan penghapusan atas milik pribadi sehingga 

menjadi makluk sosial yang benar-benar manusiawi. 

 

9 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

Komunisme adalah teori atau paham yang menentang adanya hak milik 

perseorangan dan suatu produksi yang berada satu tangan (tangan kapitalis), serta 

menuntut adanya pembagian sama rata karena setiap orang mempunyai hak atas 

hasil produksi. 

Pada dasamya pemikiran ajaran komunisme bersumber dari karya Karl 

Marx sehingga teorinya dinamakan Marxist. Pengikutnya Lenin berhasil 

menerapkan ajaran Karl Marx di Rusia. Pada tahun 1904 ajaran Lenin mendapat 

kritik dari pengikutnya Leon Trotsky dengan ramalannya bahwa diktator partai 

akan diganti oleh permerintahan komite sentralnya dan sebaliknya diktator akan 

mengambil kedudukan komite central (William Ebenstein dan Edwin Fogelman, 

1990:12) 

Kaum komunis secara terbuka mengatakan, bahwa tujuan mereka hanya 

dapat dicapai dengan menggulingkan secara paksa kondisi sosial yang sedang 

bercokol. Biarlah mereka yang sedang berkuasa gemetar pada revolusi komunis. 

Kaum proletar tidak akan kehilangan apa-apa, selain belenggu-belenggunya. 

Mereka akan memenangkan dunia, kaum buruh sedunia bersatulah. 

Berdasarkan pendapat Karl Marx tersebut, maka perjuangan komunis tidak 

segan-segan menggulingkan kekuasaan yang ada demi terbentuknya masyaarakat 

komunis. Masyarakat kapitalis akan runtuh dan digantikan dengan masyarakat 

komunisme, sebelum masyarakat komunis terbentuk maka terbentuklah 

kediktatoran proletar yang akan mengikis habis sisa-sisa kapitalis 

 

b. Perkembangan Komunisme 

Taraf masyarakat industri dengan adanya pembagian kerja yang beraneka 

ragam pada akhimya akan mengakibatkan perbedaan kelas antara kaum kapitalis 

atau majikan dengan kaum buruh. Keadaan kaum buruh yang sangat miskin dan 

kaum majikan yang kaya, hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial. 

Dengan adanya kesenjangan sosial ini mengakibatkan kaum buruh berusaha 

memperjuangkan terciptanya suatu masyarakat tanpa kelas dengan membentuk 
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perkumpulan-perkumpulan. Akhimya timbulah paham yang dinamakan 

Komunisme. 

Komunisme pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx. Pemerintah 

melarang Marx untuk tinggal dan megajar di negara asalnya yakni Jerman. Dalam 

perkembangan ajaran Marx terpecah nenjadi dua yaitu, aliran sosial demokratis 

(sosialisme) dan aliran kommusme (komunis Marx dan Mao Tse Tung) - Aliran 

sosil demokrat adalah suatu aliran yang menghendaki adanya bentuk pemerintah 

yang demokratis parlementer dan pemilihan, sedangkan aliran komunisme 

menghendaki bentuk pemerintah diktator proletariat, yakni suatu diktator yang 

dijalankan oleh pelopor-pelopor kaum buruh dan petani guna mengikis unsur-

unsur kapitalisme (Abidin Dan Baharudin Lopa, 1971: 39). 

Penganut ajaran Karl Marx yang turut memberikan andil di dalam 

perkembangan komunisme dari Cina adalah Mao Tse Tung. Secara garis besar 

doktrin atau ajaran Mao Tse Tung dirumuskan menjadi empat yaitu: (1) peranan 

desa lebih panting dari pada kota, (2) Tentara merah tebih penting dari pada aksi 

massa, (3) semangat revolusi lebih penting dari pada keahlian teknis, (4) Kekuatan 

subyektif lebih penting dari kekuatan obyektif (Ebsnstein dan Fogelman, 

1987:86). 

Ajaran Marx banyak berkembang di negara-negara yang tingkat 

kesejahteraannya tergolong rendah seperti negara-negar Eropa Timur, Rusia, 

Cina, Vietnam, Kamboja dan lain-lain. Pengikut ajaran Marx di Rusia adalah 

Lenin (1970-1924). Menurut Lenin bahwa kegiatan komumis dilakukan oleh 

kaum buruh dengan membentuk organisasi buruh. Untuk mendampingi organisasi 

buruh tersebut, diperlukan barbagai kelompok kecil yang merupakan tenaga 

revolusioner yang profesional yang dibentuk menurut tentara dan polisi yang 

bersifat selektif dan rahasia. Oganisasi tersebut harus berdisiplin tinggi dan 

dikendalikan dari pusat (Ebenstein dan Fogelman, 1990:23). Organisasi ini hanya 

terdiri dari kelompok kecil revolusioner professianal, tetapi Lenin yakin bahwa 

kelompok kecil ini mengembangkan kontak diseluruh masyarakat sebagai suatu 

keseluruhan, karena revolusi mudah tercapai apabila mendapat dukungan dari 

sebagian besar masyarakat (Sargent, 1987: 83) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 12 

 

2.  Revolusi 

 

a. Pengertian Revolusi 

Revolusi adalah perubahan ketatanegaraan, pemerintahan, keadaan sosial 

yang dilakukan dengan kekerasan. Sedangkan, menurut (Jw,Schoorl, 1982:194) 

Revolusi adalah gejala-gejala di mana terjadi perubahan dari dalam yang agak 

sekonyong-konyong dengan cara kekerasan dan fundamental mengenai struktur 

sosial politik di dalam masyarakat yang disertai dengan perubahan- perubahan 

fundamental mengenai ideilogi politik, nilai-niali dan norma mengenai kebijakan 

pemerintah dan kegiatan pemerintah 

Sementara itu, menurut (Anidah Hasyim 1984) memberikan batasan 

revolusi sebagai protes perkembangan dan perubahan yang berlangsung cepat dari 

satu keadaan ke keadaan lain, perubahan ini terjadi dalam bidang politik, ekonomi 

dan sosial yang sering disertai dengan kekerasan. (Selanjutnya Soeyatno 1984) 

mengatakan bahwa pengertian revolusi adalah suatu pergolakan politik, sosial, 

ekonomi dan kebudayaan yang membawa perubahan fundamental terhadap 

tatanan yang ada. Revolusi menutut (Anton E.Lukaas 1989) dibatasi pada revolusi 

sosial sebagai revolusi untuk mengubah struktur masyarakat kolonial menjadi 

masyarakat yang lebih demokratis. 

Menurut Samuel P. Huntington bahwa revolusi adalah perubahan nilainilai 

dan mitos-mitos yang telah dominan di dalam suatu masyarakat, terutama 

menyangkut lembaga politik, struktur sosial, kepemimpinan, serta aktifitas dan 

kebijaksanaan pemerintah, yang berlangsung dengan kekerasan, mendasar dan 

dalam waktu yang relatif singkat. 

Dalam seminar sejarah V (1990) definisi revolusi yaitu merupakan tata 

nilai kehidupan masyarakat dan perubahan yang bersifat structural dari berbagai 

aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut (David L Sills 19 :501-502) 

revolusi secara umum berarti suatu perubahan secara radikal dalam sistem 

pemerintahan. Revolusi sering dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap 

suatu konstitusi oleh suatu rezim dan adanya penggunaan kekuatan. Revolusi juga 
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berarti suatu perubahan baru yang mendasar dalam bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya. Pengerahan kekuatan sering digunakan untuk melawan kekerasan, 

korupsi dan pemerintahan tirani. 

Menurut (S.N Eisenstadt, 1986:2-3) ciri utama yang melekat pada suatu 

revolusi adalah kekerasan, adanya pembaharuan, dan perubahan yang 

menyeluruh. Ciri kekerasan melekat pada suatu revolusi, karena revolusi 

merupakan suatu proses yang luar biasa dan sangat kasar serta merupakan gerakan 

terpadu dari seluruh gerakan-gerakan sosial apapun. Ciri pembaharuan 

dimaksudkan bahwa adanya suatu revolusi pasti akan berusaha menciptakan suatu 

tatanan sosial baru yang lebih baik. Ciri perubahan dimaksud semua revolusi pasti 

membawa suatu perubahan yang mendasar seluruh bidang kelembagaan utama, 

khususnya dalam hubungan kelas dan sistem ekonomi. 

Revolusi adalah suatu perubahan dalan struktur sosial-politik dan 

kepemimpinan politik serta lembaga politik yang diikuti perubahan ideologi 

politik, norma, dan nilai yang menyangkut kebijakasanaan pemerintah, yang 

dilakukan baik dengan jalan kekerasan atau tanpa kekerasan dalam waktu yang 

singkat. 

Adanya revolusi yang terjadi di Filipina pada 1986, yaitu ketika terjadi 

penggulingan kekuasaan terhadap rezim dictator Ferdinand Marcos. Revolusi 

dilakukan dengan tanpa kekerasan dengan tujuan untuk merombak tatanan sosial 

dan ekonomi yang terpuruk akibat pemerintahan yang korup. Keberhasilan 

revolusi di Filipina tidak bisa di lepaskan dari perjuangan dari kelompok oposisi 

yang di pimpin oleh Cory Aquino. Memang dalam kenyataan, sejarah revolusi 

yang pernah terjadi di penjuru manapun tidak pernah luput dari peran serta 

seorang pemimpin. Bagai manapun juga revolusi tidak dapat dilepaskan dari 

aktivitas kehidupan manusia. Dari beberapa pendapat maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

Revolusi adalah suatu fenomena yang secara historis adalah terbatas. 

Revolusi tidak akan terjadi dalam masyarakat yang tradisional di mana 

komplektifitas sosial dan ekonomi masih sangat rendah. Tetapi revolusi juga tidak 

akan timbul dalam masyarakat modern, dan revolusi besar kemungkinan terjadi di 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 14 

dalam masyarakat yang telah mengalami beberapa perkembangan sosial-ekonomi, 

sementara proses modernisasi politik dan pembangunan politik tertinggal di 

belakang. 

Menurut pendapat (Amin Rais 1987: 142), terdapat lima faktor utama 

timbulnya suatu revolusi, yaitu: 

Pertama, adanya kontradiksi antara hakekat politik dengan hakekat ekonomi; 

kedua, lebarnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin; ketiga, krisis 

finansial Yang berkepanjangan; keempat, adanya aliansi kaum intelektual yang 

kian mendalam, dan kelima, adanya kaum elite yang keras kepala, sombong, dan 

brutal. 

Menurut pendapat tersebut maka sangat relevan bila digunakan untuk 

mengkaji rnengenai latarbelakang munculnya revolusi di Filipina yang ditujukan 

untuk menggulingkan kekuasaan Ferdinand Marcos tabun 1986, adanya kondisi 

sosial ekonomi yang sangat terpuruk yang terjadi ketika Filipina berada di bawah 

kekuasaan Marcos di samping itu, revolusi di Filipina juga terjadi akibat adanya 

rezim yang sangat korup yang tidak memperhatikan perbaikan nasib rakyat, baik 

dalam bidang politik, ekonomi, ataupun sosial budaya. 

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa revolusi merupakan suatu proses penibahan yang relatif cepat 

dan penuh kekerasan, perubahan tersebut meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, 

kebudayaan, lembaga pemetintatm dan kebijakan pemerintalan. Revolusi secara 

politis merupakan perubahan lembaga politik, penggelolaan baru dibidang politik 

serta usaha pembentukan lembaga politik baru. Adanya perubahan kendam kearah 

yang baru maka dapat di katakan revolusi dapat dipandag sebagai gejala 

modernisasi. 

Menurut (Selo Sumardjan 1978: 35) revolusi ada beberapa tahap yaitu: 

a. Tahap awal, tahap ini ditandai dengan adanya situasi dalam masyarakat yang 

mengecewakan. Masyarakat merasa di halangi dan ditekan oleh rezim yang 

berkuasa secara politik, ekonomi, sosial, dan dalam kehidupan lainnya. 

Rakyat merasa ditindas, oleh penguasa melalui sistem politik, dan sistem 

hukum yang mengikat kebebasan. 
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b. Tahap kedua, kegelisahan masyarakat berkembang kearah kesadaran akan 

nasibnya yang membutuhkan perubahan dan menuntut persamaan yang lebih 

memimskan. 

c. Tahap ketiga, tuntutan akan perubahan nasib mendorong masyarakat dalam 

kegiatan yang dapat membawa perubahan, sehingga muncul pemimpin politik 

yang mampu merumuskan tujuan dan program massa. 

d. Tahap terakhir, penggolongan masyarakat dalam organisasi dan apabila 

merasa kuat akan melawan golongan penguasa, melakukan gerakan fisik dan 

akhimya melancarkan revolusi. 

Revolusi dapat dilaksanakan karem adanya tujuan mulia, sehingga gerakan 

massa tidak akan berhenti selama tujuan belum tercapai. Tindakan kekerasan 

dalam revolusi dibenarkan bahkan terpuji Sehingga revolusi dapat melahirkan 

pahlawan yang dihormati Pengorbanan dalam revolusi dapat tercapai berkat 

adanya semangat nasionalisme disetiap individu. Nasionalisme akan merangsang 

manusia untuk memberikan pengabdian kepada bangsa, maka nasionalisme erat 

kaitannya dengan revolusi. Revolusi berakar pada nasionalisme, karena tanpa, 

adanya kesadaran dan kemampuan bersama revolusi tidak akan muncul. 

Dalam sebuah revolusi, radikalisme merupakan puncak gerakan sosial yang 

tidak dapat dipengaruhi oleh pertimbangan morilitas frustasi sebagai latar 

belakang dan daya ide masyarakat telah menjadi kekuatan faktual. Korban 

revolusi biasanya rezim yang ditumbangkan serta rakyat kccil yang semula akan 

ditingkatkan taraf hidupnya, kondisi ini pada umumnya terjadi pada awal 

pemerintahan revolusioner. Pemerintahan baru berhasil revolusi sulit untuk 

menerapkan system pemerintahan yang benar-benar demokratis. Hal ini 

disebabkan karema pemerintah baru hanurs mendidik mereka yang tergalong 

radikal pada masa revolusi dan untuk menjamin integritas nasional secara politis. 
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3.Konflik 

a. Pengertian Konflik 

Dalam struktur Negara sering terjadi pertentangan antar kelompok 

politik, partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok sosial dalam 

masyarakat. Pertentangan pendapat muncul sebagai isu opini dan pernyataan 

terbuka yang memancing publik untuk menaggapinya. Kelompok masyarakat, 

kelompok kepentingan dan kekuatan sosial yang ada akan berjuang untuk 

mencapai tujuannya. Dalam proses inilah yang sering disebut sebagai konflik 

(Sudijono Sastroatnnojo, 1995:12). Dalam kamus Bahasa Indonesia, Konflik 

diartikan dengan percekcokan, perselisihan, pertentangan yang terjadi pada satu 

tokoh atau lebih Konflik dapat terjadi karena ketidak sesuaian ide atau ketidak 

cocokan suatu paham atau kepentingan. Pendapat lain yakni dari (Soerjono 

Soekanto, 1983:85) memberikan definisi konflik sebagai proses pencapaian tujuan 

dengan cara melemahkan lawan tanpa memperhatikan norma yang berlaku. 

Konflik merupakan gejala sosial yang selalu terdapat di dalam 

masyarakat. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisah dari kehidupan 

bermasyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dan hubungan sosial. 

Konflik merupakan pertentangan antara dua orang atau lebih, baik melibatkan 

kekuatan fisik atau tidak. Bila pertentangan non fisik atau perbedaan pendapat 

tidak segera diselesaikan, maka besar kemungkinan konflik tersebut akan 

meningkat menjadi pertentangan fisik. 

Dari uraian pendapat di atas tentang pengertian konflik, maka dapat 

disimpulkan bahwa konflik adalah suatu pertentangan, pertikaian, dan perbedaan 

pendapat antara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya interaksi sosial 

sehingga mengakibatkan pihak yang satu berusaha untuk menyingkirkan pihak 

yang lain meski pun harus melanggar norma. 

(Soerjono Soekanto, 1991: 111-112) menguaraikan bentuk bentuk 

konflik yaikni berupa : (a) Pertentangan pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi 

jika dua orang sejak pertama tidak saling menyukai dan berkembang menjadi 

saling memusuhi serta menghancurkan, (b) Pertentangan rasial, yaitu pertentangan   
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 (c) Pertentangan antara kelas-kelas sosial yang disebabkan oleh perbedaan 

kepentingan, (d) Pertentangan politik, yaitu pertentangan politik antar golongan 

dalam masyarakat. 

Timbulnya konflik di sebabkan oleh adanya beberapa faktor (Soerjono 

Soekanto 1982: 94) yaitu:  

1.) Perbedaan antara individu-individu 

Dalam hal ini perbedaan itu bisa berupa perbedaan pendirian, 

perbedaan pendapat, perbedaan kelas yang semua itu akan 

melahirkan suatu konflik di antara mereka. 

2.) Perbedaan kepentingan  

Perbedaan kepentingan antar individu baik berujud kepentingan 

politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya dapat menjadi penyebab 

timbulnya konflik. 

3.) Perubahan sosial 

Perubahan sosial yang terjadi dengan cepat akan mengubah nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat . Hal ini juga berpotensi 

menimbulkan suatu konflik karena dengan adanya perubahan ini 

menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendirian 

mengenai reorganisasi dari suatu sistem nilai. 

Karl Marx dalam melakukan pendekatan terhadap perubahan sosial 

menggunakan dua konsep yaitu hubungan produksi dan kekuatan produksi. 

Pertentangan antara keduanya merupakan alasan yang mendasar dari perubahan 

sosial (William Ebenstein, 1990: 75). Dalam perubahan sosial tidak terlepas dari 

kondisi ekonomi, maka Marx mengaitkan kekuatan produksi yang tidak terlepas 

dari “buruh” yang merupakan komoditi yang dapat diperjual belikan di antara 

pemilik modal, perbedaannya komoditi buruh dapat menghasilkan sesuatu yang 

mempunyai harga lebih dari dirinya sendiri yang dikenal dengan teori nilai lebih : 

perbedaan-perbedaan harga merupakan keuntungan bagi kaum modal, sehingga 

terjadi eksploitasi yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin dan 

terjadilah kemelaratan massal sehingga perlu adanya perjuangan kelas yang terus-
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menerus yang diawali dari tahap masyarakat sosialisme sebagai tahap menuju 

masyarakat komunisme. 

Menurut Holsti (1988:147) menyebutkan ada empat tipe dari konflik 

yaitu :  

1.) Konflik wilayah terbatas, konflik yang terjadi karena adanya 

persengketaan wilayah kekuasaan. Konflik seperti ini biasanya terjadi 

di wilayah perbatasan, yaitu berhubungan dengan batas wilayah 

masing-masing Negara. 

2.)  Konflik yang terkait dengan komposisi pemerintah. Maksudnya 

adalah menjatuhkan suatu rezim dan sebagai gantinya mendirikan 

suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan 

kepentingan yang melakukan intervensi. 

3.) Konflik pembebasan, yaitu membebaskan rakyat suatu bangsa dari 

kekuasaan bangsa lain, biasanya karena alas an etnis dan ideologis. 

Dari beberapa macam bentuk konflik yang ada di atas, pada dasarnya 

konflik yang terjadi di Filipina adalah konflik yang terjadi karena masalah sosial, 

ekonomi, dan politik. Pada masa itu sering terjadi pemberontakan akibat terjadi 

kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. 

Sebagai negara yang sedang berkembang, Filipina yang pada masa itu 

mengalami keadaan sosial, ekonomi dan politik yang tidak setabil; hal ini memicu 

terjadinya konflik.  

Sebuah konflik perlu adanya suatu penyelesaian hal ini untuk mencegah 

semakin mendalam dan meluasnya konflk, karena dengan semakin mendalamnya 

konflik berarti semakin tajamnya perbedaan di antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam konflik dan semakin banyak pula jumlah korban akibat konflik tersebut. 

Semakin luasnya konflik, berarti semakin banyak pula jumlah peserta dari 

masing-masing pihak yang berkonflik. 

Ada sejumlah cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik . 

Menutut Maswadi Rauf (2001:10) ada dua cara dalam penyelesaian konflik yaitu : 

Pertama, secara persuasif yaitu salah satu cara menyelesaiakan konflik dengan 

menggunakan perundingan atau musyawarah untuk mencari titik temu antar 
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pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan 

perundingan baik antar mereka sendiri atau menggunakan pihak ketiga sebagai 

mediator. Kedua, dengan menggunakan kekerasan fisik untuk menghilangkan 

perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Kekerasan fisik 

meliputi penggunaan benda-benda fisik, menyakiti, melikai atau membunuh. 

 

3. Kapitalisme 

a. Pengertian  Kapitalisme 

Kapitalisme modern berasal dari Inggris abad ke-18, dan kemudian 

menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Para ilmuan sepakat bahwa 

kapitalisme merupakan sebuah “revolusi” yang bersifat fundamental dalam 

pembentukan masyarakat modern. Dewasa ini kapitalisme bukan saja dianggap 

sebagi suatau peradaban yang berakar pada sebuah ideologi yang muncul pada 

bagian terakhir abad pertengahan dan yang kemudian mencerminkan suatau gaya 

hidup (Winardi, 1986: 33). 

Kapitalisme adalah sistem sosial yang menyeluruh lebih dari sekedar 

suatu tipe tertentu dalam perekonomian (Ebenstein dan Fogelman  1994: 45) 

bahwa perkembangan kapitalisme merupakan bagian dari gerakan individualisme. 

Gerakan tersebut menimbulkan dampak dalam bidang ekonomi yang melahirkan 

sistem kapitalisme.  

Kapitalisme adalah merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang 

dicirikan oleh hak milik privat artas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, 

pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk 

mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif ( Winardi 1986 : 33). 

Kapitalisme didefinisikan sebagai suatu sistem ekonomi tertentu yang 

secara empiris menampilkan diri dalam agregasi bersama-sama dengan fenomena 

sosial lain  yang ada pada saat itu (Peter L. Berger, 1990: 35). Dalam bentuknya  

yang modern kapitalisme terkait dengan adanya teknologi dan karenanya terkait 

juga dengan perubahan-perubahan yang amat luas dalam kondisi kehidupan 

material manusia yang disebabkan oleh adanya teknologi. Munculnya sebuah 

kapitalisme juga terkait dengan adanya suatu sistem stratifikasi baru yang 
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didasarkan atas kelas (sebagai lawan dari kelompok-kelompok status kuno pada 

masa awal sejarah Barat), suatu sistem politik baru (negara baru dan lembaga-

lembaga demokrasi) dan suatu budaya baru (yang secara histories terkait pada 

borjuis sebagai suatu kelas yang bercirikan, diantaranya, suatu penekanan baru 

pada individu). Semua unsur ini saling menjalin dalam budaya ekonomi 

kapitalisme, dialami oleh orang awam sebagai suatu totalitas atau kesatuan, dan 

seringkali dikonseptualisasikan sebagai apa adanya baik oleh para pembela atau 

pun para kritikus kapitalisme. 

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kapitalisme adalah 

suatu paham yang memberikan kebebasan seluas-luasanya kepada tiap individu 

untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam kehidupan ekonomi, 

yang kemudian berkembang menjadi semacam pedoman hidup. 

 

b. Ciri Kapitalisme 

Adapun ciri dari kapitalisme antara lain: meluasnya perekonomian-

perekonomian  pasar pada masa Eropa abad pertengahan, dengan berbagai 

kelembagaan istemewa yang menyertainya (seprti perkembangan kota-kota Eropa, 

rumah-rumah dagang, dan gilde-gilde), merupakan dasar tempat berkembangnya 

kapitalisme. Ciri lebih jauh adalah penyesuaian semua alat produksi marterial 

(tanah, perkakas, mesin-mesin dan lainnya) sebagai hak pribadi; kebebasan pasar 

(kebalikan dari berbagai pembatasan yang sangat feodal pada masa prakapitalis); 

teknologi rasional yang memacu aktifitas ekonomi; suatu sistem  hukum yang 

rasional (sehingga dapat diramalkan); buruh bebas (kebalikan dari berbagai 

bentuk perbudakan); dan tidak kalah pentingnya komersialisasi ekonomi, yang di 

atas segalanya berarti kepentingan pertumbuhan perdagangan saham yang bebas. 
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B. Kerangka Berpikir  
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Keterangan : 

Dari semenjak kemerdekaannya Filipina belum pernah mengalami suatu 

masa damai dalam jangka waktu yang sangat panjang. Di Filipina sering terjadi 

konflik-konflik dalam negri yaitu sering terjadi pemberontakan dan permasalahan-

permasalahan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.. Dan pada masa 

pemerintahan presiden Marcos Filipina dihadapkan pada masalah perlawanan 

kaum komunis yang menginginkan terbentuknya suatu Negara komunis di 

Filipina. 

Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang dan baru dalam masa 

transisi untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu negara yang mandiri dan baru 

dalam proses pendewasaan diri dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang 

tidak setabil, akhirnya menjadikan Filipina sebagai lahan yang empuk untuk 

penyebaran ideologi komunis dipengaruhi oleh kondisi  obyektif dan situasi 

konkrit yang terjadi pada masa itu. Timbulnya faham komunis ini dilator 

belakangi oleh situasi sosial,  ketika kaum buruh hidup dalam keadaan yang 

sangat menyedihkan. Sistem kapitalis Proses perkembangan ideologi komunis di 

Filipina ini sangat yang mendominasi perkembangan sek tor ekonomi serta sector 

industri dan lebih menggutamakan keuntungan ekonomis telah menimbulkan 

keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh. Hingga munculnya partai 

komunis ini mendapat tempat yang istimewa bagi kaum buruh karena di anggap 

akan memperjuangkan nasib mereka.  

Perkembangan komunis di Filipina ini dimulai pada pertengahan 

pemerintahan presiden Marcos yaitu tahun 1965-1969, hingga kebangkitan 

kembali gerakan radikal kaum komunis ini benar-benar terjadi yaitu tahun 

1968,tepat pada hari ulang tahun Mao Zedong sebelas intelektual muda Filipina 

berhaluan komunis menggadakan pertemuan di propinsi pengasingan Luzon 

Utara. Dalam pertemuan ini mereka berhasil mendirikan  Partai Komunis baru 

yang condong ke Peking, dan mereka bertekad untuk menjadikan Filipina menjadi 

negara komunis melalui revolusi bersenjata.  
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Berdirinya partai komunis baru pada akhir tahun 1960-an 

dilatarbelakangi oleh kondisi sosal, ekonomi di Filipina pada masa pemerinthan 

Presiden Marcos. Semenjak kemerdekaannya Filipina belum pernah merasakan 

masa damai karena di Filipina selalu terjadi konflik yang terjadi di dalam negeri 

bahkan kepentingan rakyat kecil semakin terabaikan. Kondisi ini diperburuk 

dengan adanya pengaruh dari Amerika serikat yang memegang pengaruh dalam 

kebijakan pemerintahan di Filipina, serta adanya pangkalan militer Amerika 

Serikat yang  ada di Filipina hal ini memperkuat peranan Amerika terhadap 

kondisi Filipina. 

Munculnya kembali partai komunis Filipina dipengaruhi juga adanya 

kegagalan dari perjuangan partai sebelumnya yang ada di Filipina dengan 

demikian maka memunculkan partai komunis baru yang dimulai oleh para 

generasi muda marxis. Partai komunis ini muncul di dukung oleh masyarakat 

yang menginginkan perubahan di Filipina. Partai komunis banyak berkembang di 

kalangan masyarakat petani khususnya di daerah pedalaman yang banyak 

mendapatkan dukungan dari penduduk pedesaan yang kebanyakan adalah petani. 

Dalam perkembangannya partai komunis melakukan pemberontakan di 

Filipina, aksi pemberontakan ini mulai menurun pada akhir tahun 1951, hal ini di 

sebabkan gerakan ini mengalami kesulitan dalam mencari kader-kader baru 

sebagai penerus, makin sulit mencari petani-petanimuda untuk bergabung pada 

partai komunis itu. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A .   Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dari judul perkembangan Partai Komunis Filipina pada masa 

Pemerintahan Presiden Marcos tahun 1965 – 1986 dilakukan dengan cara studi 

pustaka. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

peneliti banyak memanfaatkan perpustakaan, perpustakaan yang dilakukan 

sebagai tempat penelitian adalah :  

1. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret  

2. Perpustakaan Program Sejarah Universitas Sebelas Maret  

3. Perpustakaan Fakultas Universitas Sebelas Maret  

4. Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta  

5. Perpustakaan Universitas Sanata Dharma  

6. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta 

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejak pengajuan 

proposal sampai penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan pada bulan April 

2006 samapi dengan Desember 2006.  

 

B .   Metode Penelitian 

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methos yang berarti cara 

atau jalan dan teodhos yang berarti masalah. Jadi dapat diartikan menjasi cara atau 

jalan menyelesaikan masalah, sehubungan dengan cara ilmiah. Dengan demikian 

metode merupakan cara yang utama untuk mencapai tujuan dengan teknik dan alat 

tertentu.  

Dalam penelitian ilmiah metode memegang peran yang sangat penting 

terhadap keberhasilan penelitian yang dilaksanakan karena tanpa menggunakan 

metode yang sesuai, maka penelitian sejarah tidak dapat dilanjutkan sampai 
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dengan penulisan sejarah. Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha 

merekonstruksi perkembangan Partai Komunis di Filipina pada masa 

Pemerintahan Presiden Marcos. Berdasarkan permaslaah dalam penelitian ini 

maka metode yang digunakan adalah metode historis atau metode sejarah karena 

obyeknya berupa peristiwa pada masa lampau. 

 Metode sejarah adalah prosedur-prosedur pemecahan masalah dengan 

menggunakan data masa lampau. Dengan kata lain metode sejarah merupakan 

seperangkat asas dari kaedah yang sistematis untuk membantu secara selektif dan 

mengumpulkan bukti dan sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan 

mengujinya dalam bentuk historiografi.  

Selanjutnya menurut Sartono Kartodirdjo (1975: 19) metode sejarah 

adalah suatu tulisan yang tidak terlalu bebas dalam mengekspresikan diri, terikat 

pada fakta-fakta dan bagaimana fakta-fakta itu sebenarnya terjadi sehingga untuk 

merangkai fakta-fakta itu diperlukan  kemampuan yang logis dan imaginatif.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode sejarah adalah suatu 

kegiatan mengumpulkan, menguji, menganalisis secara kritis mengenai data dan 

peninggalan-peninggalan masa lampau serta usaha untuk melakukan sintesa dan 

menyajikannya dalam bentuk historiografi. Sejarawan dalam menggunakan 

metode sejarah berusaha merekonstruksikan suatu peristiwa yang terjadi pada 

masa lampau.  

 

C.   Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data yang berupa sumber pustaka. 

Sumber Pustaka adalah sumber tertulis yang berupa buku-buku, disertasi atau 

tesis dan majalah ilmiah yang semua itu masanya diperoleh atau disimpan di 

perpustakaan.  

Data sejarah berarti bahan sejarah uyang memerlukan pengolahan, 

penyeleksian dan pengkategorian. Adapun klasifikasi sumber sejarah itu 

dibedakan menurut bahannya, asal-usulnya, atau sumber urutan penyampaiannya 

dan sumber itu dibuat. Sumber menurut bahannya dapat dibagi menjadi dua, 

tertulis dan tidak tertulis. Sumber sejarah dibedakan menjadi dua yaitu sumber 
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primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah tempat atau gedung 

penyimpanan yang orisinal dari data sejarah. Data primer merupakan sumber-

sumber yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian masa lampau. 

Sedangkan sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa atau 

catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal (Moh. Nazir, 1988: 

58-59). 

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber yang berupa 

buku-buku yang ada kaitannya dengan perkembangan Partai Komunis di Filipina 

dan juga buku-buku yang relevan dan ditulis oleh sejarawan. Jadi sumber sejarah 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder.  

 

D .   Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode 

mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahan. 

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

dalam melakukan pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka, yaitu 

melakukan pengumpulan data tertulis dengan membaca buku-buku literature, 

majalah, surat kabar dan bentuk pustaka lainnya. 

Ada keuntungan dengan menggunakan teknik perpustakaan yaitu untuk 

membantu memperoleh pengetahuan ilmiah yang dekat dengan gejala yang 

dipelajari, memberikan pengertian dalam menyusun persoalan yang 

tepat,mempertajam perasaan dalam emenliti, membuat analisa dan membuka 

kesempatan memperluas pengalaman ilmiah (Kontjaraningrat, 1971: 105) 

Adapun studi pustaka dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan sumber yang berupa buku dan majalah serta surat kabar yang 

terkait denga tema yaitu perkembangan partai komunis komunis di Filipina 

pada masa pemerintahan presiden Marcos tahun 1965-1986, yang tersimpan 

di perpustakaan Universitas Sanatha Dharma Yogyakarta. Kegiatan 

mengumplkan surat kabar dilakukan oleh peneliti di Monumen Press 
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Surakarta dan perpustakaan Universitas Negri Jakarta dan Kepusat Informasi 

Kompas Yogjakarta. 

2. Membaca, mencatat, meminjam dan memfoto copy terutama buku-buku 

literature karangan para sejarawan yang dianggap penting dan relevan dengan 

tema penelitian yang tersimpan di perpustakaan. 

3. Memfoto copy suber yang tidak dapat dipinjam terutama surat kabar dan arsip 

yang tesimpan di Monumen Pres dan perpustakaan Universitas Negri Jakarta 

serta di Kompas Yogyakarta. 

 

E.  Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data menjadi suatu 

bentuk data yang sudah dibaca dan diintepretasikan, sehingga dapat disajikan dan 

dipahami oleh orang lain dengan jelas. Sesuai dengan metode dalam penelitian ini, 

yaitu menggunakan metode penelitian historis, maka teknik analisa datanya juga 

nenggunakan teknik analisa historis. Teknik analisa historis adalah analisa data 

sejarah dengan menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai 

sumber-sumber yang digunakan untuk mengadakan penulisan sejarah (Helius 

Sjamsuddin, 1996: 89). 

Penulisan fakta sejarah yang dapat dipercaya memerlukan analisis data 

sejarah yang obyektif, sehingga unsur-unsur subjektifitas dalam menganalisis data 

sejarah dapat dikurangi. Dalam proses analisis data harus selalu diperhatikan 

unsur-unsur yang relevan dalam sumber data sejarah dan apakah sumber tersebut 

kredibel. Suatu unsur disebut kredibel, apakah unsur tersebut paling dekat dengan 

peristiwa yang benar-benar terjadi. Unsur tersebut dapat diketahui kredibel 

tidaknya diperoleh berdasarkan penyelidikan kritis terhadap sumber sejarah yang 

ada (Louis Gottschalk, 1986:42). 

Intepretasi data sejarah dilaksanakan dengan cara melaksanakan 

pengumpulan terhadap berbagai materi atau data yang sesuai dengan tema 

penelitian ini. Dari data yang telah terkumpul tersebut kemudian di laksanakan 

kritik sumber dengan cara membandingkan sumber antara data yang satu dengan 

data lainnya untuk mendapatkan data yang seobyektif mungkin. Atau yang telah 
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diseleksi tersebut kemudian ditefsirkan sehingga menghasilkan fakta-fakta 

sejarah. Fakta merupakan bahan utama bagi sejarawan untuk menyusun 

historiografi, sedangkan fakta sejarah selalu mengandung unsur subyektivitas 

sehingga dalam menganalisa data diperlukan konsep dan teori sebagai kriteria 

penyeleksian, mengidentifikasikan, dan pengklasifikasian (Sartono Kartodirdjo, 

1992:92). 

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan berguna jika tidak 

di analisis. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Moh. Nazir, 1988: 405). 

Kegiatan menganalisis data sejarah dalam penelitian ini dilakukan 

sebagai berikut : 1). Kritik Ekstern yaitu menganalisis fisik sumber data sejarah 

tertulis untuk mendapatkan data sejarah yang autentik atau asli.Analisi fisik 

sumbrer data sejarah tertulis berupa buku-buku, majalah dan surat kabar yang 

terkait dengan tema penelitian. Berbagai bentuk sumber data tertulis tersebut 

dikelompokkan apakah termasuk jenis sumber data primer atau sekunder. Kedua 

jenis sumber data tertulis tersebut diidentifikasi tentang penulis atau pengarang 

sumber data tersebut, tahun dan tempat penulisan atau penerbitan dan orisinalitas 

penulisan apakah asli ditulis oleh penulis sumber data tersebut atau bukan. 2). 

Kritik Intern yaitu menganalisis isi sumber data sejarah tertulis untuk 

mendapatkan data sejarah yang kredibel analisis isi sumber data tertulis 

dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi gaya, tata bahasa dan ide yang 

digunakan penulis, kecenderungan politik situasi di saat penulisan dan tujuan 

penulis dalam mengemukakan peristiwa yang terkait dengan tema perkembangan 

partai komunis di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Marcos tahun 1965 – 

1986. Kemudian isi dan pernyataan penulis sumber data tertulis yang satu 

dibandingkan dengan isi pernyataan penulis sumber data tertulis yang lain 

berdasarkan seleksi data tersebut dihasilkan fakta. 3). Interpretasi fakta yang 

dilakukan dengan menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain. 

Sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari suatu perkembangan partai 

komunis di Filipina yang menjadi obyek penelitian.    
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F.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian yang dimulai 

dari pengumpulan data sampai pada penulisan hasil penelitian. Prosedur penelitian 

atau metode sejarah terdiri dari empat kegiatan (1) Mengumpulkan jejak-jejak 

masa lampau atau heuristik; (2) Meneliti jejak masa lampau tersebut atau kritik 

sumber; (3) Penafsiran terhadap peristiwa masa lampau atau interpretasi; (4) 

Menyampaikan hasil rekonstruksi masa lampau dalam bentuk penulisan sejarah 

atau historiografi.  

1. Heuristik 

Bagi peneliti apabila tema yang akan diteliti sudah ditemukan, maka 

selanjutnya adalah mencari atau mengumpulkan sumber dan bukti-bukti yang 

relevan dengan tema tersebut. Sumber sejarah merupakan bahan mentah yang 

mencakup segala macam evidensi/bukti yang telah ditinggalkan oleh 

manusia. Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mencari dan mengumpulkan 

sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu dengan 

mengadakan studi tentang buku literatur, majalah dan mengumpulkan surat 

kabar terutama tahun literatur, majalah dan mengumpulkan surat kabar 

terutama tahun 1965 – 1989 di monument pers Surakarta, dan kompas Jogja.  

 

2. Kritik 

Dalam suatu penelitian, setelah penelitian berhasil mengumpulkan 

sumber-sumber yang akan dijadikan bekal awal penelitian, maka langkah 

selanjutnya menyaring secara kritis sumber-sumber atau data-data tersebut, agar 

menjadi suatu fakta sejarah. Langkah inilah yang dinamakan kritik sumber. Ada 

dua cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan kritik sumber tersebut, yaitu: 

a.  Kritik Intern 

Kritik intern dilakukan untuk mendapatkan sumber data yang dapat di 

percaya kebenarannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar dapat diketahui isi 

sumber data dan relevansinya dengan masalah yang diteliti. Kritik intern 

dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengidentifikasikan gaya, gaya 

bahasa yang digunakan penulis, situasi di saat penulis dan tujuan dalam 
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mengemukakan peristiwa yang berkaitan dengan tema perkembangan partai 

komunis di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Marcos. Dalam kritik 

ini, peneliti berusaha membandingkan antara sumber satu dengan sumber yang 

lain. Sebagai contoh dalam dalam buku karangan Bresnan disebutkan bahwa 

pada empat dasawarsa keadaan masyarakat Filipina telah terjadi dualisme 

sektor sosial, yang membagi masyarakat antara yang mapan dan yang miskin 

hal ini lah yang menjadi penyebab utama berkembangnya paham komunis di 

Filipina. Hal ini dibandingkan dengan tulisannya Herry Priyono, yang 

menyebutkan bahwa sejak berabad-abad sebelum kolonisasi Spanyol dan 

Amerika sampai kemerdekaan Filipina, para pemilik tanah mempunyai 

pengaruh dan kekuasaan yang cukup besar dalam bidang sosial, ekonomi, dan 

politik negara Filipina. Hal ini mendorong terabaikannya kepentingan rakyat 

kecil, menyebabkan tanda-tanda kebangkitan gerakan komunis mulai nampak 

kembali. Berdasarkan kedua data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

sebab utama munculnya kembali komunis di Filipina adalah dengan adanya 

kondisi umum Filipina pada masa ini yang dilanda berbagai permasalahan 

politik, egoisme dan ketamakan golongan tertentu dalam masyarakat Filipina, 

hal ini menyebabkan paham komunis berkembang di wilayah ini karena 

adanya kondisi saat itu, paham komunis mulai mendapatkan banyak pengikut. 

Paham komunis yang bercita-cita mewujudkan suatu masyarakat yang 

egaliter, dimana kekayaan dibagikan secara lebih merata dan adil, serta adanya 

pembatasan atas hak milik pribadi, telah memberikan sebuah obsesi kepada 

kaum tani di wilayah ini untuk merubah nasib mereka. Ditambah pula dari 

media masa (surat kabar) dengan tanggal, angka tahun yang sesuai dengan 

peristiwa untuk dibandingkan, seperti harian Kompas dengan tanggal 22 

Februari 1989 yang memuat berita tentang Tahun persiapan masa  depan 

Filipina, sehingga dari perbandingan ini dapat diharapkan menjadi fakta 

sejarah yang dapat diuji keabsahannya guna penulisan sejarah mengenai 

perkembangan partai komuis di Filipina pada masa pemerintahan Presiden 

Marcos 1965-1989. 
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b).  Kritik Ekstern 

 Kritik ekstern dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menyeleksi 

sumber data berupa buku-buku literatur, dan surat kabar. Kritik ekstern yaitu 

meneliti apakah data itu autentik yaitu kenyataan identitasnya, bukan tiruan, 

ataupun palsu. Semuanya dilakukan dengan meneliti bahan yang dipakai, jenis 

tulisan, gaya bahasa, dan lain-lain. 

Dalam melakukan kritik ini, peneliti berusaha mengetahui tahun terbit 

atau tahun pembuatan sumber baik itu maskah pidato maupun buku. Langkah 

tersebut dimulai dari melihat sampul, keahlian pengarang, serta jenis bahan 

yang digunakan. Contohnya, buku yang ditulis oleh John Bresnan tahun1986. 

Sumber ini ditulis pada tahun 1986 di mana pada masa ini komunis masih 

berkembang di Filipina.  

 

3. Interpretasi 

Setelah kritik sumber, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

interpretasi. Interpretsasi merupakan kegiatan penafsiran, menetapkan makna dan 

saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Kegiatan ini dilakukan 

dengan cara menghubung-hubungkan, membandingkan diantara sumber yang satu 

dengan sumber yang lain serta mensintesakannya, sehingga dapat diketahui 

hubungan sebab akibat dari peristiwa kerusuhan rasial tahun 1969 terhadap 

kondisi sosial ekonomi dan politik di Filipina yang menjadi obyek penelitian. 

Kemudian fakta-fakta tersebut ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang 

sebenarnya dengan diperkuat teori-teori sehingga dapat dipahami makna tersebut 

sesuai dengan tema yang relevan, logis dan berdasarkan obyek penelitian yang 

dikaji. Dengan demikian dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut 

dihasilkan fakta sejarah. 

 

4. Historiografi 

Historiografi adalah kegiatan terakhir dari metode sejarah untuk 

menyampaikan fakta sejarah dalam bentuk penulisan sejarah berdasarkan bukti 

berupa sumber-sumber data sejarah yang telah dikumpulkan, dikritik dan di 
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interpretasi. Menurut Louis Gottschalk (1983: 37) historiografi adalah kegiatan 

rekonstruksi yang imajinatif berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dengan 

menempuh proses metode sejarah. Penyampaian hasil rekonstruksi imajinatif dari 

masa lampau dari data dan fakta yang diperoleh adalah merangkaikan fakta-fakta 

menjadi kisah sejarah. Historiografi atau penulisan kisah sejarah bukanlah sekedar 

menyusun dan merangkai fakta hasil penelitian, melainkan juga menyampaikan 

pendirian, serta pikiran melaui interpretasi sejarah berdasarkan fakta-fakta hasil 

penelitian. 

Pada tahap ini historiografi merupakan kegiatan guna menyusun fakta 

sejarah menjadi sebuah kisah yang disajikan dalam bentuk tulisan. Penulisan 

jejak-jejak sejarah yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dapat menjadi 

hasil penelitian yang berupa tulisan yang dapat dipercaya dan logis sesuai dengan 

prinsip-prinsip ilmiah. Dalam penyusunan kisah sejarah ini diperlukan suatu 

kemampuan dan kemahiran penulis sehingga fakta-fakta sejarah dapat dirangkai 

secara kronologis, logis, dan sistematis menjadi suatu kisah sejarah yang ilmiah. 

Usaha yang dilakukan untuk menarik kesimpulan yang kemudian ditulis 

dalam bentuk karya tulis selalu berdasarkan pada semua fakta yang diperoleh 

dalam kegiatan penelitian, dilengkapi dengan imajinasi penulis yang rasional dan 

selaras. Pada tahap historiografi ini dilakukan untuk menyusun fakta sejarah 

menjadi sebuah kisah yang disajiakan dalam bentuk tulisan tentang Perkembangan 

partai komunis di Filipina pada masa pemerintahan Presiben Marcos 1965-1989 

 Adapun prosedur penelitian digambarkan dengan skema di bawah ini :  
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