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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Pada saat Revolusi Februari 1986 di Filipina ketika militer ikut terjun 

dalam penumbangan presiden Marcos rakyat Filipina dibuat terkagum-kagum 

pada sepak terjang perwira-perwira muda. Mereka berasal dari Reformed the 

Armed Forces Movement (RAM). Suatu gerakan pembaharuan angkatan 

bersenjata yang anggotanya sebagian berpangkat kolonel menjadi kunci 

keberhasilan pendepakan Marcos. Tanpa dukungan personel RAM sulit memaksa 

Marcos turun dari Malacanang.  

 Sumbangan RAM terletak pada kemampuannya mempengaruhi perwira-

perwira menengah untuk tidak membela Marcos. Dengan terkuasainya para 

perwira menengah terkuasai pula sebagian tentara. Sebab perwira menengah 

biasanya dipercaya mempimpin pasukan. Untuk pertama kalinya, RAM 

memecahkan tradisi militer Filipina. Sepanjang sejarah modern negeri tersebut, 

sebelumnya militer tidak pernah terlibat dalam penggulingan kekuasaan. Dengan 

terjunnya RAM peran militer di Filipina mengalami perubahan angkatan 

bersenjata tidak lagi sekedar bertempur tapi juga mengatur kehidupan bernegara. 

 Indikasi ke arah perubahan peran militer Filipina tersebut tampak dalam 

pernyataan RAM. Gerakan perwira-perwira muda itu mengumandangkan bahwa 

mereka akan menentang setiap tindak yang bersifat amatiran dan tanpa disiplin. 

Disamping itu, mereka juga menyatakan tidak akan berdiam diri terhadap 

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



 39 

perbuatan suap dan korupsi yang terjadi di manapun. Dalam negara berdomisili 

sipil seperti Filipina peran militer seharusnya tidak meluas sampai urusan korupsi 

karena sudah ada lembaga yang menanganinya sendiri tetapi dengan pernyataan 

RAM tersebut memungkinkan terjadinya perombakan sistem kekuasaan. 

Kehadiran militer dalam pemerintahan akan memaksakan perubahan kebijakan 

dalam politik di Filipina. 

 Pernyataan RAM sebenarnya merupakan jawaban terhadap kepemimpinan 

jenderal Fabian Ver, tokoh militer yang menduduki jabatan KSAB di zaman 

Marcos, ketika itu tentara hanya bisa menduduki jabatan penting apabila dekat 

dan setia kepada Fabian Ver, jenjang kenaikan pangkat di dalam militer tersendat-

sendat. banyak perwira muda yang seharusnya sudah diserahi pos-pos strategis, 

tetap memegang jabatan lama yang itu-itu saja, jabatan yang membosankan dan 

tidak berarti. di lain pihak tentara-tentara tua yang seharusnya sudah 

purnawirawan terus dipertahankan. 

 Kepemimpinan jenderal Ver yang semacam itu menimbulkan frustasi di 

kalangan perwira-perwira muda. Mereka merasa sudah berprestasi, tapi 

disepelekan, mereka akhirnya memprotes bahwa pertimbangan politis lebih 

penting daripada prestasi dalam hal kenaikan pangkat, mereka juga mendakwa 

adanya suap dan korupsi di kalangan perwira-perwira tinggi dalam rangka 

melestarikan jabatan mereka. (Jakarta-Jakarta, 4-10 September 1987) 

  Meletusnya Revolusi Februari 1986 di Filipina yang dikenal dengan 

revolusi Damai, yang berhasil menumbangkan rezim Marcos dan mendudukkan 

Corazon Aquino sebagai presiden, membuat rakyat Filipina mengharapkan adanya 

“babak baru” bagi kehidupan di negara tersebut. Namun kenyataannya tidak 

seperti apa yang diharapkan oleh rakyat Filipina, karena pada masa pemerintahan 

Cory Aquino pun masih terdapat banyak permasalahan, sama seperti pada saat 

Marcos berkuasa, pada intinya pemerintahan Cory tidak jauh berbeda dengan 

pemerintahan Marcos. 

 Revolusi damai itu sendiri dipicu oleh adanya otoriterisme masa 

pemerintahan Marcos. Pada masa kekuasaannya Marcos memberlakukan Undang-

Undang Darurat Perang (Martial Law). Martial Law merupakan sebuah Undang-
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Undang Perang, yang didalamnya memberikan kekuasaan dan wewenang kepada 

presiden Ferdinand E. Marcos untuk melakukan berbagai tindakan dengan tujuan 

untuk melindungi Filipina dari berbagai bahaya atau ancaman seperti 

pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, perampokan, pembunuhan, dan terorisme, 

baik yang digerakkan oleh kelompok kiri (komunis), muslim, mahasisiwa, buruh 

atau pekerja serta untuk mengatasi berbagai kemunduran sektor-sektor dasar 

kehidupan rakyat Filipina, yaitu sosial, ekonomi, dan politik (Raymond Bonner, 

1992 : 114). Jadi apa yang dilakukan oleh Marcos dengan Martial Law ini adalah 

sebagai sarana untuk dapat mempertahankan kekuasaannya sebagai penguasa di 

Filipina (Larry Diamond, (ed) 1994 : 197). 

 Untuk melengkapi dan melegitimasi pemerintahan otoriternya, Marcos 

menciptakan konstitusi baru, yaitu konstitusi 1973, sebagai ganti dari konstitusi 

lama, yaitu konstitusi 1935. menurutnya, konstitusi yang lama sudah tidak sesuai 

lagi dengan sistem pemerintahan yang baru. Menurut konstitusi tahun 1935 

disebutkan bahwa sistem pemerintahannya adalah presidensiil, dimana seorang 

presiden merupakan kepala pemerintahan dan sekaligus juga sebagai kepala 

negara. Sedangkan menurut konstitusi tahun 1973, sistem pemerintahan negara 

adalah parlementer hal ini ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang 

memegang peranan penting dalam struktur pemerintahan, diantaranya adalah 

presiden, kabinet atau dewan menteri, Majelis Nasional (National Assembly) dan 

Mahkamah agung (Supreme court). masing-masing lembaga tersebut memiliki 

tugas serta peran yang saling berkaitan. 

 Presiden menurut konstitusi 1973 adalah sebagai kepala negara, tugas dan 

kewajibannya memberi amanat pada pembukaan sidang-sidang Majelis Nasional, 

kemudian mengumumkan suatu pemilihan untuk jabatan perdana menteri, 

membubarkan majelis nasional, dan memerintahkan untuk mengadakan pemilihan 

umum guna memilih anggota-anggota Majelis Nasional yang baru, menerima 

penyerahan mandat, dari kabinet atau dewan menteri yang meletakkan jabatan, 

serta mengambil sumpah para menteri anggota kabinet atau pejabat-pejabat tinggi 

negara lain yang diangkat menurut ketentuan konstitusi atau hukum yang berlaku 

(Syahbudin Mangandaralam, 1988 : 37). 
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 Untuk memperlancar  pelaksanaan program-program pemerintah dan 

mengamankan kedudukannya, Marcos melakukan kerjasama dengan pihak 

militer. Marcos membentuk kesatuan-kesatuan khusus yang langsung berada di 

bawah komandonya, seperti misalnya pembentukkan Pasukan Pengawal Presiden 

atau Presidential Security Command (PSC) di bawah komandan Fabian C. Ver, 

pembentukan Pasukan Pelindung Istana Malacanang atau Presidential Security 

Unit (PSU), dan pembentukan Pasukan Khusus Gerak Cepat atau Regional 

Unified Command (RUC), yang merupakan pasukan gabungan dari tentara AD, 

AL, AU dan kepolisian yang siap dikirim ke wilayah-wilayah tertentu untuk 

menangkap dan menangani berbagai bentuk tindak kriminal, subvrersif, terorisme 

dan pemberontakan. (Suryohadi, 1986 : 144). 

 Pada tahun 1975 Ferdinand  Marcos juga mengintegrasikan polisi-polisi 

lokal ke dalam kesatuan polisi nasional atau Integrated National Police (INP) di 

bawah komando panglima PC (Police Constabury). Dengan melakukan 

sentralisasi kepolisian-kepolisian lokal dalam satu komando tersebut membuat 

kekhawatiran Marcos terhadap penguasa-penguasa lokal yang sering 

memanfaatkan polisi lokal untuk kepentingan atau maksud-maksud politik 

menjadi semakain berkurang. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya 

Martial Law atau Undang-Undang Darurat Perang, Ferdinand Marcos berusaha 

untuk tampil sebagai pemimpin di Filipina. Keinginan tersebut didukung lagi 

dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, antara lain melakukan 

perubahan konstitusi pada tahun 1973 dan mengeluarkan Amandemen No. 6, serta 

menjalin kerja sama dengan pihak militer. Kondisi politik Filipina di bawah 

Ferdinand Marcos selama berada di bawah Martial Law berubah drastis, dari 

bentuk negara yang otoriter atau diktator, di mana kekuasaan dan wewenang 

dalam pemerintahan Filipina semua terpusat pada satu tangan, Ferdinand E. 

Marcos. 

 Cory Aquino, yang mencanangkan demokrasi bagi Filipina, yang selama 

hampir 20 tahun berada di bawah kediktatoran Marcos. Dan salah satu tekad Cory 

Aquino sebagai program utamanya adalah untuk mengembalikan ketenangan, 
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kedamaian, dan persatuan rakyat Filipina. (Syahbudin Mangandaralam, 1993 : 

13). Akan tetapi tekad tersebut tidaklah mudah dilaksanakan karena ternyata 

hanya dalam lima bulan setelah pelantikannya, salah seorang tokoh militer 

pendukung Marcos dengan 200 anggota militer melakukan pembangkangan, akan 

tetapi bisa digagalkan. Pada saat Cory Aquino berkuasa terus-menerus 

digoyahkan oleh banyaknya usaha pemberontakan yang mencoba merongrong 

pemerintahannya. Antara lain: pemberontakan oleh para pendukung-pendukung 

Marcos, mereka-mereka yang tetap menginginkan Marcos berkuasa berusaha 

melakukan kudeta, tokoh yang ditonjolkan selama kudeta itu adalah Arturo 

Tolentino tokoh yang dicalonkan Marcos untuk jabatan wakil presiden dalam 

pemilu Filipina Februari 1986. Tolentino menegaskan alih kekuasaan telah 

dilancarkan atas nama bekas presiden Marcos yang saat itu berada di pengasingan 

di Honolunu. akan tetapi kudeta tersebut berhasil digagalkan. (Jakarta-Jakarta, 4-

10 September 1987). 

 Selain menghadapi kudeta dari para pendukung Marcos, Cory Aquino 

harus menghadapi pemberontakan kaum separatis Moro, bangsa Moro yang 

terletak di Filipina selatan ini ingin mewujudkan cita-citanya membentuk negara 

sendiri lepas dari Filipina. Kaum muslim Moro hampir selama 300 tahun berada 

dalam penindasan, tekanan, dan diskriminasi rasial maupun agama, baik yang 

mereka alami selama penjajahan Spanyol, Amerika, maupun setelah Filipina 

merdeka. perjuangan bangsa Moro dimulai di bawah pimpinan Nur Misuari. 

Hampir 85 persen penduduk Filipina beragama Khatolik. Sisanya adalah islam, 

protestan, budha dan konghucu yang dianut kaum imigran turunan cina. Orang-

orang Cina tinggal terutama di kota-kota, pencaharian mereka umumnya 

berdagang dan pengusaha restoran. Warga negara Filipina sekitar 70 persen masih 

hidup dari suatu usaha pertanian. Sisanya menjadi buruh, pegawai pemerintah dan 

swasta, penguasa, tentara, dosen, guru dan pendeta. Sebagai warisan sistem 

penjajah, penduduk suku Moro yang beragama islam kurang memperoleh 

kesempatan dalam pemerintahan dan agak terbelakang dibandingkan dengan 

penduduk yang beragama khatolik. Adanya ketimpangan dalam kehidupan sosial 

dan ekonomi mendorong mereka untuk menuntut perhatian pemerintah pusat yang 

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



 43 

jauh lebih besar. Para pemimpin suku Moro dari tuntutan otonomi yang 

memungkinkan mereka dapat mengatur masyarakatnya sendiri telah berkembang 

menjadi gerakan separatisme.   

 Permasalahan lain yang harus dihadapi Cory Aquino adalah 

pemberontakan komunis, yang sebenarnya sejak zaman Marcos sudah ada, dan 

tokoh-tokoh komunis seperti Jose Maria Sison yang dipenjarakan oleh Marcos,  

pada saat Cory tampil sebagai presiden justru dibebaskan, langkah yang fatal 

karena setelah dibebaskan Sison lantas membentuk partai baru New People Army 

(NPA) atau tentara rakyat baru dan terus melakukan kudeta terhadap pemerintah. 

komunisme memang mudah  tumbuh di negara-negara miskin, begitu pula di 

Filipina situasi ekonomi nasional yang makin memburuk yang mendorong kaum 

buruh untuk melancarkan gerakan mereka, para petani miskin mudah terpengaruh 

oleh ajakan komunis untuk mengangkat senjata guna menghadapi pemerintahan 

Cory Aquino tuntutan mereka adalah program land reform atas dasar pemilikan 

tanah oleh negara, Kalangan elit Filipina yang memiliki kekayaan atas tanah-tanah 

pertanian atau perkebunan yang luas, sedangkan para petani hanya menggarap 

lahan dari tuan-tuan tanah tersebut, mendapat hasil yang tidak seberapa mereka 

mengharapkan dengan land reform akan ada sistem pembagian tanah yang adil 

yang bisa membuat taraf hidup petani miskin menjadi lebih baik. selain itu mereka 

juga menginginkan penghapusan pangkalan-pangkalan militer Amerika dari bumi 

Filipina.  

 Dalam menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang merongrong 

pemerintahannya, Presiden Cory Aquino bersikap terlalu lunak, yakni dengan 

membebaskan pimpinan pemberontak komunis, juga dalam hal peran militer yang 

telah mengangkatnya menjadi presiden, merasa tidak dianggap karena dalam hal 

kenaikan pangkat mereka-mereka yang telah berjasa pada revolusi Februari 

seperti kolonel Gregorio Honasan justru tidak disebut-sebut. Sikap Cory yang 

terlalu lunak dan juga melupakan jasa militer yang telah membantunya mencapai 

puncak kekuasaan. membuat anggota-anggota RAM untuk bangkit memberontak. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam, serta mengangkatnya 

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



 44 

kedalam skripsi dengan mengambil judul “Pemberontakan RAM dan 

Dampaknya Terhadap Pemerintahan Cory Aquino di Filipina”. 

 

 

 

 

B.Perumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

permasalahan dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Apa latar belakang pemberontakan RAM di Filipina? 

2. Bagaimana proses pemberontakan RAM? 

3. Bagaimana dampak pemberontakan RAM tehadap pemerintahan Cory 

Aquino? 

 

                             C. Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab 

dari perumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang pemberontakan RAM di Filipina. 

2. Untuk mengetahui proses pemberontakan RAM. 

3. Untuk mengetahui dampak pemberontakan RAM terhadap pemerintahan 

Cory Aquino. 

D. Manfaat Penelitian 

 

 Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Praktis: 

· Diharapkan dapat Menambah pengetahuan sejarah tentang sejarah 

Filipina. 
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· Diharapkan dapat Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi 

penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 

       2.manfaat Teoritis: 

· Diharapkan dapat Menambah khasanah penelitian bagi program 

sejarah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. 

· Diharapkan dapat Memberikan sumbangan bagi dunia ilmu 

pengetahuan di bidang sejarah, khususnya sejarah filipina. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. KAJIAN TEORI 
 

1.Pemberontakan 
 

  

 a.  Pengertian Pemberontakan. 

 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1988 : 109), pemberontakan 

adalah pertentangan terhadap kekuasaan yang sah. Senada dengan hal ini, Hartini 

G Kartasapoetra (1992 : 346) mengartikan pemberontakan sebagai bentuk 

tindakan kekerasan yang mempunyai tendensi untuk merebut kekuasaan yang sah 

dari suatu pemerintahan. Istilah pemberontakan berasal dari kata berontak yang 

menurut Van Dijk (1995 : 198) berarti meronta-ronta hendak melepaskan diri, 

melawan atau menentang kekuasaan. Oleh karena itu pemberontakan diartikan 

sebagai suatu perlawanan atau penentangan kepada kekuasan yang sering kali 

dikaitkan dengan unsur kekerasan yang menggunakan senjata.  

 Beberapa ahli mengidentikkan pemberontakan dengan revolusi, James C 

Davies (dalam Jhon R.G. Djopari, 1993 : 8) menganalisis lahirnya revolusi dan 

pemberontakan mengemukakan bahwa ”penurunan tingkat kepuasan akan 

kebutuhan dasar manusia, akan menimbulkan frustasi yang sangat potensial untuk 

melahirkan revolusi atau pemberontakan.” yang dimaksudkan dengan kebutuhan 

dasar dalam hal ini, Abraham Maslow (dalam Jhon R.G. Djopari, 1993 : 8) 
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mengajukan lima kelompok kebutuhan yang disusun secara hirarkis yaitu: 

Pertama, physiological needs atau kebutuhan fisiologis; misalnya makan, minum, 

pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Kedua, safety needs atau kebutuhan 

keamanan; seperti kebutuhan perlindungan terhadap bahaya atau kekerasan, 

keselamatan, dalam hal kebutuhan pertama sudah dipenuhi. Ketiga, social needs 

atau kebutuhan sosial; dalam arti bahwa bila kedua kebutuhan tersebut diatas telah 

dipenuhi maka orang ingin kebutuhan akan afiliasi, persahabatan serta memberi 

dan menerima kasih sayang / dihargai. Keempat, ego/ esteem needs atau 

kebutuhan akan prestise; menurut Maslow bahwa kebutuhan ini jarang dapat 

dipuaskan, namun merupakan motivasi bila ketiga kebutuhan diatas telah 

dipenuhi. Kelima, self-actualization needs atau kebutuhan akan mempertinggi 

kemampuan kerja; merupakan kebutuhan terakhir yang mendorong perilaku 

apabila kebutuhan ke-4 yang lain telah terpenuhi. 

 Perlu diketahui bahwa dalam hidup seseorang tidak dapat meraih seluruh 

kebutuhan tersebut. Untuk itu orang harus menyadari bahwa ia membutuhkan 

orang lain, ia harus mengenal dirinya, dan harus sadar akan kemampuan dirinya. 

Kebutuhan itu tidak akan dicari kalau orang telah mati atau meninggal dunia. 

Hirarki kebutuhan menurut Maslow merupakan sesuatu bagian yang penting dari 

penjelasan psikologis tentang penyebab revolusi atau pemberontakan. 

 Manusia dikenal sebagai mahluk yang senantiasa mengejar kehormatan 

bagi dirinya sendiri. Ia tak rela direndahkan atau dihina, atau akan membiarkan 

dirinya diremehkan dan dianggap tidak berharga oleh orang lain. Semua orang 

memiliki nafsu dan keinginan yang kuat untuk dihargai, dihormati dan atau 

dimuliakan. Itulah sebabnya maka manusia akan senantiasa berupaya untuk 

meraih penghargaannya, kehormatan, dan kemuliaan dalam segala hal dan dalam 

setiap kesempatan. Tetapi bilamana moralitas manusia telah hancur maka nafsu 

untuk meraih penghargaan, kehormatan dan kemuliaan itu akan memaksa dia 

untuk menempuh segala jalan dan cara yang tak terpuji sekalipun, untuk 

pemuasan nafsunya itu, termasuk melakukan revolusi atau pemberontakan. 
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 Sedangkan menurut Samuel P Huntington, (2004 : 275) ”kudeta perang 

kekerasan di dalam negeri yang ruang lingkupnya terbatas kadang-kadang diganti 

oleh perang revolusioner atau pemberontakan kekerasan yang melibatkan 

berbagai elemen di dalam masyarakat”. Lebih lanjut perebutan kekuasaan yang 

dilancarkan oleh militer di dalam suatu kup untuk mencegah perluasan partisipasi 

partai politik hanya dapat memulihkan sistem politik untuk sementara waktu saja. 

Beberapa kelompok yang melibatkan diri di dalam kup biasanya hanya 

dipersatukan oleh hasrat mereka untuk menghentikan atau membelokkan 

kecenderungan yang mereka anggap mengandung unsur-unsur subversif di dalam 

tata tertib politik yang berlaku. 

b. Sebab dan Tujuan Pemberontakan 

 Munculnya pemberontakan tidak terlepas dari perbedaan paham atau 

perbedaan alternatif dalam bertindak tiap kelompok kepentingan. terbentuknya 

kelompok kepentingan yang terlibat pemberontakan dipengaruhi oleh kondisi: 

1.) Kondisi teknis 

 Kondisi teknis berhubungan dengan munculnya pimpinan dan 

pembentukan ideologi. Keduanya sangat penting untuk membentuk kelompok 

pemberontakan dan tindakan yang bersifat kolektif, tindakan kelompok yang 

diorganisir tidak dapat tanpa suatu kepemimpinan dan suatu bentuk kepercayaan 

yang membenarkan. 

2.) Kondisi politik. 

 Kondisi politik ditekankan pada tingkat kebebasan yang ada untuk 

membentuk kelompok dan tindakan kelompok. Dalam beberapa asumsi, 

pembentukan suatu kelompok secara terang-terangan atau samar-samar dipersulit 

bahkan dilarang hal ini bahkan dapat dilihat dari pemerintahan totaliter yang 

dengan kasus melarang terbentuknya partai-partai politik oposisi atau asosiasi. 

Sedangkan dalam asumsi yang lain kelompok konflik diijinkan atau diharapkan 

dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam batas tertentu. 

3.) Kondisi sosial 
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 Kondisi sosial meliputi tingkat interaksi antar anggota dari suatu 

kelompok kepentingan. Kelompok pemberontakan tidak dapat berbentuk antara 

orang-orang yang terpencil secara ekologis terpencar atau tidak bersedia karena 

alasan apapun untuk membentuk ikatan sosial. ( Van Dijk, 1995 : 198) 

 Ariestoteles (dalam Jhon R.G. Djopari, 1993 : 6-7) mengemukakan bahwa 

ada dua motivasi dasar yang mendorong dan merangsang manusia untuk 

mengobarkan api revolusi dan pemberontakan yaitu keuntungan dan kehormatan. 

Berkaitan dengan keuntungan, ia mengemukakan bahwa manusia senantiasa 

berupaya menghindari hal-hal yang merugikan dirinya atau senantiasa 

mendambakan keuntungan dalam segala hal bagi dirinya. Bilamana moralitas 

manusia telah hancur, maka nafsu untuk meraih keuntungan yang sebesar-

besarnya akan merayu dia untuk menempuh segala jalan dan cara, bahkan yang 

terkotor sekalipun demi memuaskan nafsunya. 

 Lebih lanjut Ariestoteles mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang 

menyebabkan revolusi itu timbul yaitu : Pertama, kondisi manusia yang 

menyebabkan revolusi itu. Kedua, keinginan dan impian yang hendak diraih. 

Ketiga, kondisi politis yang tidak sehat. Penyebab pertama, lebih tertuju pada 

kondisi sosial dan psikologis, yang oleh Ariestoteles disebut sebagai kondisi dasar 

yang merupakan ketidakpuasan terhadap ketidaksamarataan maka tidak ada 

keadilan dalam negara. Dengan demikian bila telah terjadi ketidaksamarataan 

dalam kehidupan negara, akan tercipta suatu kondisi yang sangat rawan bagi 

timbulnya suatu revolusi. Pada penyebab kedua itu merupakan sesuatu yang 

berada dalam diri manusia itu sendiri dan yang merupakan penyebab utama 

pecahnya revolusi. Hal ini tidak lain dari keuntungan dan penghargaan yang 

memotivasi manusia untuk berevolusi. Sedangkan pada penyebab ketiga, yaitu 

kondisi politis yang tidak sehat yang menyebabkan manusia tidak puas dan 

memberontak yaitu: 

a. Keuntungan (profit ) 

b. Penghargaan atau kehormatan (honour) 

c. Perlakuan yang tidak pantas atau perlakuan yang buruk (illtreatment) 
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d. Ketakutan (fear) 

e. Hal yang berlebihan (preponderance) 

f. Sikap memandang rendah atau menghina (contemptous attitudes) 

g. Ketidakseimbangan (disproportionate) 

h. Pengumpulan atau pemungutan suara (selecting of votes) 

i. Kekurangwaspadaan (lack of vigilance) 

j. Perubahan-perubahan yang tak dapat dipahami (imperceptible changes) 

k. Ketidakcocokan (dissimilarity). 

 Ada banyak alasan mengapa rakyat ikut memberontak. Baik aktif maupun 

pasif. Antara lain disebabkan oleh alasan-alasan keagamaan, faktor-faktor 

ekonomi bahkan ikatan keluarga juga memainkan peranan penting dalam 

mengarahkan rakyat untuk bergabung dengan para pemberontak. (Nazarudin 

Sjamsuddin, 1990 : 166) 

 Tujuan pemberontakan seperti terlihat dari definisinya yaitu merebut 

kekuasaan yang sah dari suatu pemerintahan. Selain merebut kekuasaan yang sah 

pemberontakan juga bertujuan untuk mendirikan negara tandingan, seperti 

dikemukakan oleh Sidik Suraputra (1991 : 167) apabila pemberontak telah 

berhasil merebut sebagian dari wilayah negara dan melaksanakan tugas 

pemerintah secara efektif, maka kedudukan sebagai pemberontak berubah menjadi 

pihak pelaku peperangan (belligerent). Kedudukan belligerent diberikan oleh 

hukum internasional kepada pihak pemberontak karena berhasil mendirikan 

negara tandingan.  

 Dari berbagai pandangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

revolusi dan atau pemberontakan itu terjadi karena ketidakpuasan dan kekecewaan 

yang dialami oleh manusia dalam suatu sistem politik atau negara. Dan tujuannya 

adalah merebut kekuasaan yang sah dari suatu pemerintahan. 

 

 

2.Hakikat Revolusi 

 

a. Pengertian Revolusi 
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 Istilah revolusi seringkali diartikan sebagai suatu tindak kekerasan yang 

biasanya diwujudkan dengan pemberontakan ataupun tindakan lain yang 

bertujuan untuk menentang ketidakadilan dan menginginkan perubahan. 

Pengertian revolusi itu sendiri sangat beragam karena banyaknya ahli yang 

mengemukakan pendapatnya mengenai batasan revolusi 

 Samuel P. Huntington (2004 : 315) memberi batasan revolusi sebagai 

“perubahan nilai dan mitos yang dominan dalam masyarakat terutama 

menyangkut lembaga politik, kegiatan dan kebijaksanaan pemerintah, yang 

berlangsung dengan kekerasan, mendasar dan dalam waktu yang cepat.” 

 Sedangkan Eugene kamenka dalam S.N. Eisenstadt (1986 : 5) menulis : 

Revolusi merupakan suatu perubahan yang mendadak dan tajam       
dalam siklus kekuasaan sosial. Ia tercermin dalam perubahan radikal 
terhadap proses pemerintahan yang berdaulat pada segenap 
kewenangan dan legitimasi resmi, dan sekaligus perubahan radikal 
dalam konsepsi tatanan sosialnya. Transformasi demikian pada 
umumnya telah diyakini, tak akan mungkin dapat terjadi tanpa 
kekerasan. Tapi seandainya mereka melakukannya tanpa pertumpahan 
darah, tetap masih dianggap sebagai revolusi. 

  

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1999 : 840) dijelaskan mengenai 

pengertian revolusi yaitu perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan 

sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan senjata ), 

atau perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. 

 Menurut Samekto (1982 : 224), revolusi adalah perubahan mendasar 

dalam bidang-bidang agraria, industri dan transportasi yang berlangsung secara 

cepat dan singkat dan mempengaruhi hidup orang banyak. 

 Dari beberapa batasan revolusi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian revolusi adalah perubahan secara menyeluruh dan mendasar yang 

disertai dengan kekerasan, terutama perubahan yang menyangkut bidang 

ekonomi, kekuasaan sosial, kegiatan dan kebijakan pemerintah, yang terjadi 

secara radikal dan dalam waktu yang cepat. 

b. Tujuan dan ciri-ciri Revolusi 
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 Menurut J.W. Schoorl (1980 : 207), tujuan revolusi yaitu : untuk 

melaksanakan suatu perubahan struktural yang fundamental dan sesuai dalam 

rangka proses kemajuan. 

 R.A. Schermerhorn (1987 : 70), menyatakan adanya ciri-ciri khas dalam 

revolusi yaitu : 

1) Tujuannya bukan untuk mendapatkan persamaan kekuasaan akan 

tetapi mengganti kekuasaan. 

2) Basis legitimasi diganti. 

3) Perubahan sosial yang terjadi mempengaruhi seluruh masyarakat. 

4) Koersi dan kekerasan biasa digunakan untuk menghancurkan rezim 

lama dan mempertahankan pemerintahan yang baru. 

 

c.Jenis-jenis Revolusi 

 Keanekaragaman revolusi tergantung dari bidang-bidang tertentu yang 

diperjuangkan, misalnya bidang sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. 

 Macam-macam revolusi yang terjadi di dunia adalah sebagai berikut: 

1) Revolusi Sosial 

 Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1992 : 199), “Revolusi 

sosial merupakan gerakan perubahan sistem sosial yang berlangsung secara besar-

besaran dan tiba-tiba, serta biasanya menggunakan kekerasan”. 

 Menurut Anton E. Lucas (1989 : 2), revolusi sosial dinyatakan sebagai 

revolusi untuk mengubah struktur masyarakat kolonial atau feodal menjadi 

susunan masyarakat yang lebih demokratis. Revolusi sosial adalah perubahan 

yang cepat dan mendasar dari masyarakat dan struktur kelas suatu negara dan 

revolusi tersebut dibarengi pemberontakan dari rakyat bawah. 

2) Revolusi Politik 

 Menurut P.J. Bouman (1957 : 95), revolusi-revolusi politik menunjukkan 

perubahan yang dahsyat dalam perimbangan-perimbangan kekuasaan. Revolusi 

secara politis merupakan perubahan lembaga politik secara cepat dengan 

kekerasan, penggolongan kelompok baru di bidang politik serta berusaha 

mengadakan pembentukan lembaga politik baru. Revolusi politik mengubah 
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struktur negara tetapi tidak merubah struktur sosial dan revolusi tersebut tidak 

perlu dilakukan melalui konflik sosial. 

3) Revolusi Ekonomi 

 Revolusi ekonomi menurut Maurice Duverger (1982 : xvii), diakibatkan 

oleh kemajuan teknologi yang pesat. Revolusi ekonomi merupakan suatu 

perubahan dalam bidang ekonomi akibat adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan 

baru dari pemerintah untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. 

 Revolusi industri di Inggris merupakan salah satu contoh dari suatu 

revousi ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 

revolusi industri mampu mengubah sistem ekonomi masyarakat Eropa pada waktu 

itu yang masih bersifat agraris menjadi masyarakat yang industrialis. 

4) Revolusi Kebudayaan 

 Kingsley Davis dalam Seorjono Soekanto (1982) berpendapat bahwa 

perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam 

kebudayaan mencakup semua bagiannya yaitu, kesenian, ilmu pengetahuan, 

teknologi, filsafat dan seterusnya bahkan perubahan dalam bentuk serta aturan-

aturan organisasi sosial. Jadi kesimpulannya revolusi kebudayaan adalah suatu 

perubahan yang terjadi dalam setiap unsur-unsur budaya yang merubah sistem 

kebudayaan masyarakat.  

 

3. Militer 

 

a. Pengertian Militer 

 Menurut Amos Perltmutter ( 1988 : 2 ) militer merupakan sebuah 

organisasi yang sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-

orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Militer adalah suatu 

profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di 

dalamnya, namun juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas 

untuk membentuk suatu hirarki birokrasi. 

  Kekuatan negara banyak ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas 

militernya. Sebuah negara akan disegani, diperhitungkan dan bahkan bisa 
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mempengaruhi negara lain apabila mempunyai kekuatan yang menyediakan 

sarana untuk integrasi nasional. Yahya Muhaimin (1982 : 1-2) menjelaskan bahwa 

militer adalah satu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disipiln dan 

dipersenjatai, yang diperbedakan dari orang-orang sipil,  yang mempunyai tugas 

pokok melakukan pertempuran dan memenangkan peperangan sebagai tanggung 

jawabnya guna mempertahankan dan memelihara keamanan dan keselamatan 

umum serta eksistensi negara. 

 Dari segi profesionalisme, keberadaan dan posisi militer pada umumnya 

langsung dikaitkan dengan keahlian yang mereka miliki, yakni sebagai penguasa 

alat-alat kekerasan (managers of violence) yang mereka manfaatkan untuk 

menjaga kestabilan pemerintahan yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil. 

Dalam konteks ini, militer adalah instrumen yang harus ada dalam seluruh sistem 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat. 

(Iswandi, 2003 : 3) 

 Tugas utama militer adalah untuk bertempur menghadapi musuh dalam 

rangka mempertahankan kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat S.E 

Finer (dikutip dalam Yahya Muhaimin, 1982 : 1) bahwa tujuan pokok adanya 

militer dalam suatu negara yaitu untuk bertempur dan memenangkan peperangan 

guna mempertahankan dan memelihara eksistensi negara. Sedangkan Janowitz 

(1985 : 224) menyatakan bahwa tujuan militer berkaitan dengan efektifitas militer 

yaitu peranan angkatan bersenjata dalam menangani kekerasan di dalam negara. 

Dari uraian di atas bisa dijelaskan bahwa pada dasarnya peran militer adalah 

untuk mendukung kepentingan dan aspirasi masyarakat di bawah kepemimpinan 

sipil. 

 Apabila diperhatikan hakekat militer berhubungan dengan tugas yang 

sebenarnya di dalam negara, yakni melatih diri dan mengadakan perlengkapan 

untuk menghadapi musuh dari luar. Mereka juga harus bertanggungjawab dalam 

berbagai bidang keamanan dan keselamatan umum. Menurut Mohammad Hatta 

yang dikutip dalam Yahya Muhaimin (1982 : 1) hakekat tugas militer dalam suatu 

negara adalah untuk melatih diri dan mengadakan perlengkapan untuk 
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menghadapi musuh dari luar dan mereka (golongan militer) yang harus 

bertanggungjawab dalam bidang keamanan umum. 

 Dari berbagai pendapat tentang definisi militer di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa militer adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai ciri 

yang berbeda dari orang-orang sipil, yang terorganisir di bidang pertahanan dan 

keamanan. 

 

b. Ciri dan Tipe Militer      

 Menurut Burhan Magenda (1988 : vi-vii) yang mengutip pendapat Samuel 

P. Huntington mengatakan bahwa militer profesional memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: Pertama, menyangkut keahlian sehingga profesi di bidang kemiliteran 

kian menjadi spesifik, serta memerlukan pengetahuan dan keterampilan. Keahlian 

dan keterampilan itu berkaitan dengan kontrol terhadap organisasi manusia yang 

tugas utamanya adalah menggunakan kekerasan. Kedua, terkait dengan tanggung 

jawab sosial yang khusus. Di samping memiliki nilai-nilai moral yang tinggi yang 

harus terpisah sama sekali dari insentif ekonomi, seorang perwira militer juga 

mempunyai tanggung jawab pokok kepada negara. Ketiga, yaitu adanya karakter 

korporasi (Corporate Character) para perwira yang melahirkan rasa esprit de 

corps (semangat korps) yang kuat. 

 Karakteristik militer yang utama adalah profesionalismenya. Tugasnya 

yang utama terbatas pada pelaksanaanya, bukannya perumusan kebijaksanaan, 

tetapi bekerja dalam satu kesatuan dengan para elit poltik di tingkat pengambilan 

keputusaan. Angkatan bersenjata tidak memiliki komitmen ideologi khusus yang 

terpisah dari apa yang sudah dirumuskan oleh para elit politik sipil. Militer 

bekerja dengan kode-kode etik organisasional yang dirumuskan dengan tegas, 

dengan memberi tekanan kecil terhadap personalitas, kecuali pada masa-masa 

perang untuk tujuan-tujuan propaganda. (Horowitz, 1985 : 8-9) 

 Herman Finer (dikutip dalam Arbit Sanit, 1993 : 50) mengemukakan 

bahwa keunggulan militer terletak pada sentralisasi komando yang lebih efektif, 

sistem hirarki yang jelas, disiplin, komunikasi, intern yang lancar dan esprit de 

corps atau rasa keterkaitan yang kuat. Di samping itu emosi yang tinggi terhadap 
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simbol dan monopoli menggunakan senjata merupakan sifat-sifat yang memberi 

keunggulan kepada militer untuk bersaing dengan sipil. Organisasi militer mampu 

menghubungkan komando di pusat dengan daerah secara timbal balik. Sentralisasi 

organisasi yang didampingi hirarki, memelihara keterkaitan daerah kepada 

komando. Begitu pula keterkaitan yang dilambangkan dalam simbol-simbol yang 

seragam makna dan fungsi, menyokong keutuhan militer. 

 Tugas dan tanggung jawab militer adalah membela dan mempertahankan 

eksistensi, dan bahkan perluasan eksistensi negara. Militer berurusan dengan 

strategi perang. Militer tidak berurusan dengan masalah-masalah politik yang 

menjadi bagian pokok dan tanggung jawab sipil. 

 Menurut Amos Perlmutter (1988 : 15-21) terdapat tiga jenis organisasi 

militer dalam negara bangsa modern, yang masing-masing bertindak sebagai 

reaksi terhadap jenis kekuasaan sipil yang dilembagakan. 

 

1). Prajurit Profesional 

 Tipe prajurit profesional terutama muncul di dalam sistem poltik yang 

stabil. Perwira profesional di zaman modern merupakan satu kelas sosial yang 

baru dan mempunyai ciri-ciri dasar : 1). Keahlian (manajemen kekerasan), 2). 

Pertautan (tanggung jawab kepada klien, masyarakat atau negara), 3). 

Korporatisme (kesadaran kelompok dan organisasi birokrasi), 4). Ideologi 

(semangat militer). (Amos Perlmutter, 1988 : 15 ) 

 Huntington yang dikutip dalam Amos Perlmutter (1988 : 16) menyatakan 

bahwa prajurit profesional klasik timbul apabila suatu koalisi sipil memperoleh 

supremasi terhadap tentara. Prajurit dengan pengetahuan dan keahlian 

profesionalnya, menjadi pelindung tunggal negara. 

 

2). Prajurit Pretorian 

 Pretorianisme merupakan keadaan di mana perwira-perwira militer tampil 

sebagai aktor politik utama, yang sangat dominan, dan secara langsung 

menggunakan kekuatan atau mengancam secara kekerasan dengan menggunakan 

kekerasan mereka (Iswandi, 2000 : 9). Prajurit pretorian berkembang di dalam 
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lingkungan politik yang tidak stabil. Kaum pretorian (rezim militer) memang 

lebih sering timbul di masyarakat-masyarakat yang bersifat agaris atau transisi 

atau secara ideologis terpecah-pecah. 

 Jenis-jenis pretorianisme dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut: 

Pertama, pretorianisme modern otokrasi; adalah bentuk tirani militer yang 

sederhana, pemerintahan oleh satu orang. Dalam sistem ini kekuasaan pribadi 

yang tidak dibatasi terwujud dalam diri penguasa tertinggi. Kedua, pretorianisme 

modern oligarki; adalah bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh segelintir orang. 

Ketiga, pretorianisme modern otoriter; adalah bentuk pemerintahan yang ditandai 

oleh fusionis militer-sipil. Kekuasaan pemerintah, sekalipun secara politis tidak 

dibatasi, merupakan koalisi pemerintahan militer dan sipil dengan hanya sedikit 

atau tidak ada kontrol politik ekstern. 

 Adapun pembagian pretorianisme berdasar peran dalam kelembagaan 

politik menurut Samuel P Huntington yang dikutip daalam Iswandi (2000 : 11-12) 

sebagai berikut: Pertama, tentara sebagai penegah (arbitrator); sifat intervensionis 

militer adalah pada saat muncul konflik. Setelah berhasil mengelola konflik, 

kekuasaan dikembalikan pada pemerintahan sipil. Kedua, tentara sebagai yang 

memerintah (the ruler army); model tentara ini tampak dari ambisi militer yang 

kuat untuk menguasai negara, yang seringkali meraihnya dengan cara-cara 

kekerasan. Ketiga, tentara revolusioner; merupakan model tentara yang 

kelahirannya berawal dari sebuah proses revolusioner. 

 

3.) Prajurit Revolusioner 

 Tipe prajurit revolusioner jelas dapat dibedakan dari tipe profesional dan 

tipe pretorian karena prajurit revolusioner lahir didasarkan pada kebutuhan akan 

kekuatan fisik yang mendukung terselenggaranya sebuah revolusi seperti yang 

lazim terjadi di negara dunia ketiga, yakni revolusi merebut kemerdekaan dari 

kekuasaan pemeritahan kolonial (Iswandi, 2000 : 12). Maka konsekuensi yang 

timbul adalah tentara revolusioner tidak memiliki ekslusivitas dalam bidang 

rekruitmen, sebab siapapun yang memiliki kapasitas untuk membela kepentingan 

revolusi, bisa menjadi tentara. Hal semacam itu pula yang mengakibatkan 
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terdapatnya kelonggaran jenjang karier bagi para prajurit profesional. Ini 

sebagaimana dijelaskan Perlmutter bahwa “mobilitas ke atas bagi prajurit 

revolusioner bukanlah hasil dari keahlian militer melainkan pengabdian kepada 

revolusi dan mendapat dukungan para partai” (Amos Perlmutter, 1988 : 22). 

 Berdasarkan klasifikasi Perlmutter di atas, maka militer di Filipina dalam 

hal ini RAM, bisa digolongkan sebagai prajurit revolusioner, karena RAM sebagai 

kelompok militer di Filipina lahir dari suatu revolusi yaitu Revolusi Februari 

1986, atau yang dikenal dengan Revolusi Damai. Revolusi yang telah menjadikan 

Corazon “Cory” Aquino sebagai presiden Filipina menggantikan presiden 

Ferdinand E. Marcos. 

  

  

4.Militer dan Politik 

 

 Berbicara mengenai politik, kita tidak dapat melepaskan diri dari 

persoalan ruling class (golongan yang memerintah), yaitu suatu minoritas yang 

memegang kekuasaan di tiap-tiap masyarakat dan negara, yang memerintah 

golongan terbesar, yakni rakyat. Dalam hal ini yang paling besar kekuatannya 

dalam suatu masyarakat atau negara adalah golongan yang bersenjata, tentara, 

atau juga disebut golongan militer (Onghokham, 1991: 74). 

 Keterlibatan militer dalam bidang ekonomi sudah menjadi ciri yang 

menonjol di negara-negara berkembang, di negara-negara dunia ketiga institusi 

militer  dilahirkan oleh pergulatan politik di masa kolonial dan masa-masa awal 

pasca kolonial. Pada umumnya di negara-negara dunia ketiga ini , militer sebagai 

organisasi modern lahir bersamaan atau hampir bersamaan dengan tercapainya 

kemerdekaan (Iswandi, 2000 : 15). Kaum militer di negara-negara ini dalam kadar 

yang berbeda-beda dan dengan variasi yang bermacam-macam melakukan fungsi-

fungsi sosial dan politik, memikul tugas-tugas sipil. Bahkan kaum militer di situ 

bukan sekedar ikut berpartisipasi di dalam urusan-urusan politik, tetapi pada 

banyak negara mereka memegang peranan-peranan politik yang dominan, 

melebihi kaum sipil sendiri. 
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 Gejala ini di satu segi berhubungan erat dengan kenyataan bahwa negara-

negara tersebut baru mendapatkan kemerdekaan atau baru membina dirinya 

sendiri sehingga belum memiliki sistem politik yang stabil, atau sekurang-

kurangnya masih mencari sistem politik dan pemerintahan yang mantap. 

Disamping itu, pencapaian kemerdekaan negara-negara itu kebanyakan dilakukan 

dengan menggunakan kekerasan senjata, atau melalui revolusi melawan penjajah 

di mana unsur militer memegang peranan yang menentukan. Hal itu seperti 

memberikan pengaruh psikologis dan moril yang istimewa kepada perwira militer. 

Faktor lain yang amat mempengaruhi adanya fenomena seperti tersebut tadi ialah 

segi kebudayaan dan kepribadian bangsa dan masyarakat di negara setempat. 

Semakin tinggi tingkat kebudayaan politik yang ada pada suatu masyarakat maka 

semakin kuat adanya faktor-faktor yang mencegah dan membatasi militer untuk 

memainkan peranan-peranan politik, sebaliknya semakin rendah tingkat 

kebudayaan politiknya maka semakin besar peluang dan kesempatan kaum militer 

memainkan peranan politik secara dominan (Yahya Muhaimin, 1982 : 2-3). 

 Setiap keadaan di mana kaum militer muncul sebagai kelompok politik 

yang dominan, bukan hanya sebagai pendukung politik yang bersifat sipil akan 

selalu dilihat sebagai telah terjadinya intervensi militer dalam politik. Konsep 

intervensi bertolak dari anggapan bahwa sesuatu telah memasuki daerah yang 

sebenarnya bukanlah haknya. Dengan kata lain, dalam pengertian intervensi 

terkaitlah suatu penilaian normatif tidak akan sahnya hal tersebut terjadi. (Taufik 

Abdullah, 1991 : 35-36). 

 Berkaitan dengan intervensi militer dalam bidang politik, ada beberapa 

sebab yang mendorong militer secara aktif memasuki arena politik dan 

memainkan peranan politik. Yahya Muhaimin (1982 : 3-7) membagi beberapa 

sebab tersebut ke dalam dua hal, yaitu sebab objektif dan sebab subjektif. 

 Beberapa sebab objektif tersebut antara lain, pertama, rangkaian sebab 

yang menyangkut adanya ketidakstabilan sistem politik. Keadaan seperti ini akan 

menyebabkan terbukanya kesempatan dan peluang yang besar untuk 

menggunakan kekerasan di dalam kehidupan politik. Berkaitan dengan 
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ketidakstabilan sistem politik yang menyebabkan intervensi militer ke dalam 

bidang politik. 

 Menurut Yahya Muhaimin dan Colin Mac Andrews (1995 : 74) Junta 

militer atau kediktatoran militer adalah tipe lain dari rezim yang umum di dalam 

negara-negara yang sedang berkembang. Perwira-perwira militer yang merebut 

kekuasaan dalam suatu negara yang sedang berkembang sering berbuat demikian 

sebagai reaksi terhadap kekacauan, kemacetan, korupsi dan sifat reaksioner dari 

rezim-rezim sipil yang mendahului mereka.  

 Hal ini juga sejalan dengan pendapat Nugroho Notosusanto (1985 : 24) 

bahwa munculnya ketidakstabilan politik karena ketidakmampuan pemerintah 

untuk memerintah yang terutama terungkap pada tiga bidang, yaitu: 1) banyaknya 

perilaku yang tidak konstitusional dan yang melawan hukum (seperti 

berkecamuknya korupsi politik),  2) merosotnya ekonomi dengan timbulnya 

inflasi, 3) ketidakmampuan untuk menanggulangi oposisi politik dan 

ketidakpuasan sehingga meledak dalam aksi-aksi kekerasan yang menganggu 

ketertiban umum. 

 Kedua, rangkaian sebab yang berkaitan dengan kemampuan golongan 

militer untuk mempengaruhi atmosfir kehidupan politik, bahkan untuk 

memperoleh peranan-peranan politik yang menentukan. Ketiga, rangkaian sebab 

yang berhubungan dengan political perspectives kaum militer. Yang paling 

menonjol di antara beberapa perspektif politik mereka adalah yang bertalian 

dengan peranan dan status mereka di dalam masyarakat, dan juga yang berkenaan 

dengan persepsi mereka terhadap kepemimpinan kaum sipil dan terhadap sistem 

politik secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, intervensi terjadi karena adanya 

campur tangan politik ke dalam urusan intern militer (corporate interest), seperti 

penyusunan kurikulum pendidikan dan latihan, penempatan perwira, soal 

kenaikan pangkat, serta perumusan srategi pertahanan. (Nugroho Notosusanto, 

1985 : 24)  

 Sedangkan beberapa sebab subyektif pada kaum militer dalam memasuki 

arena politik dan pemerintahan, terkait dengan individu militer itu sendiri. 

Pertama, golongan militer mempunyai keyakinan banwa eksistensinya di dalam 
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negara mengemban “tugas suci” selaku juru selamat tanah airnya. Oleh karena 

tugas ini pula maka rasa nasionalisme yang melekat pada pimpinan militer 

kelihatan amat kuat. Kedua, ada semacam kepercayaan pada golongan militer 

bahwa mereka memiliki identifikasi khusus di dalam masyarakat, yaitu mereka 

mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan nasional. Ketiga, ialah 

kepemimpinan golongan militer. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan 

militer sebagai satu institusi, dapat juga sebagai satu kepentingan kelas, dapat 

kepentingan daerah dan juga dapat sebagai kepentingan prajurit militer untuk 

dapat merebut kekuasaan. Keempat, mood atau lebih tepat disebut sebagai 

momentum-psikologis militer dalam memasuki arena politik. Dalam kaitan ini 

militer menyadari dirinya memiliki kekuatan tidak terkalahkan sehingga mereka 

merasa tidak akan ada yang mampu mencegah tindakannya, dan juga adanya 

perasaan dendam atau kecewa dari militer terhadap sipil karena rasa harga dirinya. 

Rasa harga diri ini terkait dengan campur  tangan politik ke dalam urusan intern 

militer. 

 Manakala semua sebab-sebab, baik yang objektif maupun yang subjektif 

tersebut di atas saling bertautan, maka masuknya tentara ke dalam arena politik 

dan pemerintahan hampir tidak bisa dielakkan, Bahkan pada suatu keadaan 

lingkungan tertentu militer akan bertindak di dalam politik dengan caranya sendiri 

yang paling dramatis yaitu Coup d` etat (kudeta). Finer  (dalam Yahya Muhaimin, 

1982 : 7) menyebutkan kudeta sebagai cara paling akhir yang dilakukan militer 

untuk menyingkirkan suatu pemerintahan atau mengganti suatu rezim. 

 Alasan yang menyebabkan militer di Filipina, dalam hal ini RAM 

mengambil langkah-langkah intervensi di bidang politik, apabila mendasarkan 

pada dua sebab seperti yang dikemukakan Yahya Muhaimin, maka sebab objektif 

yang mendasari langkah RAM tersebut adalah instabilitas politik/ ketidak stabilan 

politik yang ditandai dengan pertentangan partai politik, korupsi di kalangan 

pemerintah, maupun munculnya pergolakan-pergolakan daerah seperti 

separatisme Moro. Sedangkan sebab subjektifnya berkaitan dengan anggapan 

RAM bahwa mereka telah berjasa dalam peristiwa Revolusi Februari 1986 

(Revolusi Damai) yang berhasil mendudukkan Cory Aquino sebagai presiden.  
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5. Sistem pemerintahan 

 

a. Pengertian sistem Pemerintahan 

 Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata yaitu sistem dan 

pemerintahan, sistem adalah keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang 

merupakan hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan ini 

menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya bila salah satu 

bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan itu. 

(Harmaily Ibrahim, Moh. Kusnadi, 1998 : 7) 

 Menurut Wojosasito (1982 : 17), sistem adalah cara, sedangkan 

pemerintahan adalah bagian perbuatan memerintah yang dikeluarkan oleh organ 

eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara. 

Selanjutnya Pamudji (1992 : 9) berpendapat, sistem adalah suatu kebulatan atau 

keseluruhan yang utuh, di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang 

pada gilirannya merupakan sistem tersendiri, yang masing-masing fungsi saling 

berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam 

mencapai tujuan. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa yang 

dimaksud dengan sistem adalah suatu keseluruhan dari bagian-bagian yang saling 

berhubungan untuk mencapai tujuan di atas. 

 Abu Daud Busroh. (1989 : 7) mendefinisikan sistem adalah suatu susunan 

atau tatanan berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-

komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana 

untuk mencapai tujuan dan apabila salah satu komponen atau bagian tersebut 

berfungsi melebihi wewenangnya atau kurang berfungsi maka akan 

mempengaruhi komponen yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud sistem 

pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari 

lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya, baik langsung 

maupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan 

negara tersebut. Apabila pengertian sistem dan pengertian pemerintahan 

digabungkan maka, kebulatan atau keseluruhan yang utuh itu adalah pemerintah, 
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sedangkan komponen-komponen itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, 

yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri.  

 Istilah sistem pemerintahan biasanya dibicarakan pula dalam 

hubungannya dengan bentuk dan struktur organisasi negara dengan penekanan 

pembahasan mengenai fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya dengan 

legislatif, khususnya yang bersifat nasional. Perumusan mengenai sistem 

pemerintahan tingkat nasional biasanya menggunakan satu model dari dua model 

utama ditambah satu model campuran, yakni: (1) sistem kabinet atau perlementer, 

(2) sistem presidensiil, (3) sistem campuran antara sistem kabinet dan sistem 

parlementer (Jimly Asshiddiqie, 1986 : 59). 

 Ahmad Sanusi dalam Sumbodo Tikok (1998 : 166) mengemukakan arti 

dari sistem pemerintahan yaitu sebagai berikut: 

Suatu aturan kaidah-kaidah yang teratur dan mempunyai tujuan tertentu. 
Sedang kata pemerintahan kami maksudkan suatu lapangan kerja, suatu 
tugas, khususnya yang disebut pemerintahan dalam hubungannya dengan 
perundang-undangan. Sesuai dengan pengertian diatas dapat dikemukkan 
lebih dahulu bahwa pola-pola sistem pemerintahan yang dikenal dinegara 
kita dalam garis besarnya dapat dibedakan menjadi tiga macam. Pertama: 
sistem yang dipusatkan secara mutlak dan bersifat revolusioner. Kedua: 
sistem presidensiil. Ketiga : sistem pemerintahan parlementer. 

  

 Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem 

pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang diatur dari 

lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya, baik langsung maupun 

tidak langsung menurut rencana atau pola untuk mencapai negara tersebut. 

 

b. Macam-macam Pemerintahan 

 Jimly Asshiddiqie (1986 : 65) membagi sistem pemerintahan berdasarkan 

sifatnya menjadi tiga yaitu, (1) sistem Parlementer (2) sistem Presidensiil, dan (3) 

sistem Campuran (kuasi) pada sistem pemerintahan Parlementer hubungan antara 

eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya 

pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang 

dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan dukungan suara 

terbanyak dari parlemen, yang berarti bahwa kebijakan kabinet tidak boleh 
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menyimpang dari yang dikehendaki oleh parlemen. Jadi sistem Parlementer lahir 

dari pertanggungjawaban menteri. 

 Badan eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet yang terdiri dari 

perdana menteri dan para menteri. Menteri bertanggungjawab sendiri atau 

bersama-sama kepada parlemen tersebut dapat mengakibatkan kabinet meletakkan 

jabatan dan mengembalikan mandat kepada kepala negara, manakala parlemen 

tidak mempercayai kabinet lagi. (C.S.T. Kansil, 1993 : 21) 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa ciri dari sistem 

pemerintahan parlementer yaitu: (a) Presiden sebagai kepala negara, tidak dapat 

diganggu gugat dan tidak mempunyai tanggung jawab pemerintahan. (b) Presiden 

hanya bersifat simbolis tanpa peranan politik yang riil dan cakap. (c) kabinet 

dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen. 

Pertanggungjawaban ini tidak berarti bahwa badan eksekutif (kabinet) harus 

mengikuti segala apa yang dikehendaki oleh parlemen saja, tetapi kabinet masih 

mempunyai kebebasan dalam inisiatif. Hanya saja dalam tindakan-tindakannya 

kabinet bertanggungjawab kepada parlemen, yang berarti kabinet setiap waktu 

dapat dimintai pertanggungjawaban tentang kebijaksanaannya oleh parlemen. 

Apabila kabinet mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet 

harus mengundurkan diri. (d) sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, 

maka kepala negara dengan saran atau nasehat perdana menteri dapat 

membubarkan parlemen (Sumbodo Tikok, 1988 : 174). 

 Dalam sistem presidensiil, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan 

parlemen. Ciri dari sistem presidensiil adalah: (a) presiden adalah kepala eksekutif 

yang memimpin kabinetnya yang kesemuannya diangkat dan bertanggungjawab 

kepadanya. (b) presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, akan tetapi dipilih oleh 

anggota parlemen, sehingga presiden bukan anggota dari parlemen. (c) presiden 

tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan 

olehnya. (d) presiden tidak dapat menjatuhkan parlemen (S. Pamudji, 1982 : 19).    
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B. KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN: 

 Revolusi damai yang memaksa presiden Marcos turun dari jabatannya, 

serta mendudukkan Corazon Cory Aquino sebagai presiden Filipina yang baru, 

bisa terlaksana berkat peran serta RAM, pada waktu peran serta RAM sangat 

besar, RAM (Reformed the Armed forces Movement) yang merupakan gerakan 

pembaharu dari tubuh militer yang anggotanya terdiri dari para perwira menengah 

dengan dukungan dari rakyat mengadakan gerakan memaksa presiden Marcos 

untuk mundur, serta menuntut segera diadakan pemilu secepatnya. Akhirnya 

Marcos yang pada waktu itu masih menjadi presiden berjanji untuk segera 

mengadakan pemilu.  

 Pada saat pemilu berlangsung ternyata rakyat menemukan banyak  

kecurangan, antara lain hasil perolehan suara dimana pemilu tersebut 

Revolusi Damai 

Pemilu Februari 1986 

Presiden Cory Aquino RAM 

Komunis  
   NPA 

Separatisme 
     Moro 

Kudeta militer 
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dimenangkan oleh Marcos karena rasa tidak puas rakyat meminta untuk diadakan 

pemilu ulang, dan dalam pemilu ulang tersebut Cory lah yang unggul dan menjadi 

presiden. Tanpa peran serta RAM sulit untuk menurunkan Marcos karena Marcos 

yang telah berkuasa selama 20 tahun dengan kedikatorannya, mempunyai kontrol 

kendali yang absolut terhadap militer yang dibawahi Jenderal Fabian Ver, akan 

tetapi mereka lupa bahwa dalam setiap ketidakadilan pasti akan ada pergolakan 

yang pada akhirnya akan memberontak dalam hal ini adalah para perwira 

menengah yang tidak pernah mendapat “perhatian” justru akan menggulingkan 

kesewenang-wenangan. Peristiwa turunnya Marcos dari jabatannya yang tanpa 

pertumpahan darah itu dikenal dengan revolusi damai. 

 Setelah Cory Aquino menjadi presiden dia menghadapi banyak tantangan 

dalam pemerintahannya, antara lain menghadapi pemberontakan komunis, 

gerakan separatisme Moro, sikap Cory dalam menangani masalah-masalah yang 

dihadapinya antara lain mengadakan perundingan dengan tokoh komunis bahkan 

gembong tokoh komunis Jose Maria Sison, yang dulu telah dipenjarakan oleh 

presiden Marcos oleh Cory justru dibebaskan, yang ternyata membentuk partai 

komunis baru dan selanjutnya memberontak terhadap pemerintahannya, masalah 

komunisme memang sangat rawan melanda negara-negara yang berkembang 

seperti halnya Filipina. 

  Dalam menangani separatisme Moro, suatu gerakan yang menginginkan 

adanya kemerdekaan  tersendiri atas daerah Moro yang terletak di Filipina selatan, 

hal ini disebabkan karena masyarakat Moro yang mayoritas beragama islam 

merasa didiskriminasikan, selama ini selama 300 tahun berada dibawah tekanan, 

penindasan dan diskriminasi rasial termasuk dalam segala hal, akhirnya gerakan 

ini dibawah pimpinan Nur Misuari menginginkan kemerdekaan, Moro ingin lepas 

dari Filipina terhadap masalah ini Cory juga mengadakan perundingan-

perundingan, karena tidak menginginkan Moro lepas oleh pihak RAM langkah ini 

dianggap terlalu lunak karena dalam pandangan mereka gerakan separatisme 

Moro merupakan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan 

menurut RAM gerakan ini seharusnya dibasmi dan bukan diajak beruding. 
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  Menyangkut RAM sendiri adanya masalah dalam tubuh militer yaitu 

tentang pengangkatan anggota baru militer dan kenaikkan pangkat para anggota 

RAM yang dulu telah berjasa menjadikan Cory sebagai presiden justru tidak 

pernah dianggap.  Tokoh-tokoh yang berjasa dalam revolusi Februari seperti 

kolonel Gregorio Honasan justru tidak pernah disebut. 

 Sikap Cory yang terlalu lunak dalam menangani para pemberontak serta 

mengesampingkan jasa militer yakni RAM yang telah membuatnya jadi presiden 

mengakibatkan RAM bangkit dan memberontak. Hal yang sangat menarik, RAM 

yang semula mendukung Cory hingga dirinya bisa duduk di tampuk pimpinan 

akhirnya justru memberontak, suatu kelalaian Cory yaitu menyepelekan fungsi 

militer yang berbuntut pada kudeta yang siap menjatuhkan pemerintahannya. 

 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

    1.Tempat Penelitian 

  

 Penelitian dengan judul “Pemberontakan RAM dan dampaknya 

terhadap pemerintahan Cory Aquino di Filipina” dilakukan dengan cara studi 

pustaka. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan studi tentang buku-buku, majalah-majalah dan surat kabar. Adapun 

tempat penelitian yang penulis gunakan antara lain: 

a. Perpustakaan Program Sejarah Universitas Sebelas Maret  

b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas sebelas 

Maret 

c. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret 
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d. Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret 

e. Perpustakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 

Maret 

f. Perpustakaan Monumen Pers Nasional  

g. Perpustakaan Permata Kestalan Surakarta 

h. Buku-buku koleksi Pribadi. 

 

2.Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian merupakan jangka waktu yang peneliti gunakan 

untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, waktu yang dipergunakan 

dimulai sejak pengajuan judul bulan Maret 2006 sampai dengan terselesaikannya 

penelitian ini, yakni bulan Februari 2007. Adapun jadwal pelaksanaannya adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel Waktu Penelitian 

Waktu Pelaksanaan 

2006 2007 No Kegiatan 

Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Nov Des Jan Feb 

1 Pengajuan Judul            

2 Penyusunan Outline            

3 Penyusunan Proposal            

4 Perizinan            

5 Pengumpulan Data            

6 Analisis Data            

7 Penyusunan Laporan            

 

B. Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ilmiah, metode memegang peranan yang sangat 

penting terhadap keberhasilan penelitian yang dilaksanakan, sebab berhasil 
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tidaknya tujuan yang akan dicapai dari penelitian perlu disesuaikan dengan objek 

yang diteliti. 

 Dalam Kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan mengenai pengertian 

metode, yaitu: cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

agar tercapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem 

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan. 

 Menurut Gilbert J.Garraghan (1957 : 33), bahwa metode penelitian 

sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan 

sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan 

sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Senada dengan 

pengertian ini, Louis Gottechalk (1983 : 32) menjelaskan metode sejarah sebagai 

“proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa 

lampau”. Sedangkan Sartono Kartodirjo mendefinisikan 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 imajinatif” 

(Sartono Kartodirjo, 1982 : 19) 

 Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa metode 

sejarah adalah kegiatan yang dilakukan seorang sejarawan untuk meyajikan suatu 

sajian historiografi, kegiatan tersebut berupa pengumpulan data, menguji data 

secara kritis hingga penyajian dalam bentuk historiografi. 

 Berdasarkan penjelasan tentang metode sejarah di atas, maka peneliti 

menggunakan metode sejarah dengan alasan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

merekonstruksi peristiwa yang terjadi di Filipina yaitu tentang pemberontakan 

RAM dan dampaknya terhadap pemerintahan Cory Aquino di Filipina. Sedangkan 

objek penelitian dan waktu terjadinya fenomena yang diteliti yaitu situasi 

pemerintahan Filipina pada masa berlangsungnya pemberontakan RAM tersebut 

serta dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pemberontakan tersebut. 
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C. Sumber Data 

 Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian 

yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis 

sumber data yang akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi 

yang diperoleh. Data tidak bisa diperoleh tanpa adanya sumber data. Betapapun 

menariknya suatu permasalahan atau topik penelitian, bila sumber datanya tidak 

tersedia, maka ia tidak akan mempunyai arti karena tidak akan bisa diteliti dan 

dipahami. 

 Sumber sejarah sering kali disebut juga “data sejarah”. Perkataan 

“data” merupakan bentuk jamak dari kata tunggal “datum” (bahasa latin) yang 

berarti “pemberitaan” (Kuntowijoyo, 1995 : 94). Data sejarah itu sendiri berarti 

bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian. 

 Sejumlah sumber yang tersedia pada dasarnya adalah data verbal, 

sehingga membuka kemungkinan bagi penelitian sejarah untuk memperoleh 

pengetahuan tentang berbagai hal. Adapun klasifikasi sumber sejarah itu dapat 

dibedakan menurut bahannya, asal-usul atau urutan penyampaiannya dan tujuan 

sumber itu dibuat. Sumber menurut bahannya dapat dibagi menjadi 2, yaitu 

tertulis dan tidak tertulis, sumber-sumber menurut penyampaiannya dapat 

dibedakan menjadi primer dan sekunder. Dan menurut tujuannya sumber-sumber 

dapat pula dibagi atas sumber-sumber formal dan informal. (Dudung 

Abdurrahman, 1993 : 31)  

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer tertulis 

berupa majalah-majalah yang diterbitkan pada masa-masa sekitar pemberontakan 

tersebut, seperti Tempo dan Jakarta-Jakarta. Selain itu penulis juga menggunakan 

sumber tertulis sekunder berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, 

misalnya buku karya Nugroho Notosusanto, P.J Bouman, Samuel P Huntington, 

Syahbudin Mangandaralam, Maurice Duverger. Peneliti berharap sumber-sumber 

yang didapatkan mampu membantu menjawab permasalahan dalam penelitian 

yang sedang diteliti. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting 

dalam setiap bentuk penelitian. Menurut Moh Nazir (1988 : 211), pengumpulan 

data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode memgumpulkan data dengan 

masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan 

mempengaruhi metode pengumpulan data. 

 Berdasarkan sumber sejarah yang dipergunakan ini, maka dalam 

melakukan pengumpulan data dipergunakan teknik kepustakaan yaitu melakukan 

pengumpulan data tertulis dengan membaca buku-buku literatur, majalah-majalah, 

surat kabar, dokumen dan artikel-artikel dari internet. 

 Adapun teknik studi pustaka dilaksanakan dengan sistem katalog. 

Louis Gottehalk (1985 : 46) menyatakan “laboratorium yang lazim bagi sejarawan 

adalah katalogus”. Di mana sistem ini mencatat beberapa aspek yang merupakan 

hal terpenting yang berkaitan dengan sebuah buku ataupun artikel yang terdiri 

nama pengarang, tahun terbit, judul buku atau artikel, kota di mana buku tersebut 

terbit dan penerbit dari buku tersebut, sehingga nantinya seorang sejarawan yang 

menggunakan sebuah buku, majalah ataupun artikel tidak akan mengalami 

kesulitan ketika harus mencantumkan daftar referensinya. 

 

E. Teknis analisis data 

 Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis 

data historis, yaitu suatu analisis yang menggunakan ketajaman dalam melakukan 

kritik dan interpretasi data sejarah untuk mencari kepastian sebab akibat bagi 

kejadian-kejadian di masa lampau dan perkembangannya. 

 

 
F. Validitas data 

 Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan 

penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu 

setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk 
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mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Cara pengumpulan data 

dengan beragam tekniknya harus benar-benar sesuai dan tepat untuk mengali data 

yang benar-benar diperlukan bagi penelitiannya. Ketepatan data tersebut tidak 

hanya tergantung ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulannya, 

tetapi juga diperlukan teknik pengembangan validitas datanya, karena validitas 

data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai 

hasil penelitian. 

 Untuk mengusahakan terjaminnya validitas data yang diperoleh maka 

digunakan trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Denzin (dalam Lexy 

Moleong, 2001 : 178) membedakan empat macam trianggulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori. Penelitian ini uji validitasnya dengan trianggulasi sumber atau data, artinya 

data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari 

beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari 

sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan 

data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber 

sejenis maupun sumber yang berbeda jenisnya. 

 

G. Prosedur Penelitian 

 Penelitian merupakan suatu proses, jadi harus ada tahapan-tahapan atau 

langkah-langkah yang harus dilakukan dari awal sampai akhir penelitian adapun 

proses dalam penelitian ini terdiri empat langkah, sesuai dengan metode yang 

penulis gunakan yaitu metode sejarah. Yang dimaksud empat tahapan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1.Heuristik 

 Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam penulisan sejarah yaitu 

Heuristik. Heuristik adalah kegiatan untuk menghimpun jejak-jejak masa lampau 

yang merupakan peristiwa sejarah. Dalam penelitian ini pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data tertulis dalam 
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penelitian ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan sumber data yang 

berkaitan dengan tema penelitian mengenai pemberontakan RAM dan dampaknya 

terhadap pemerintahan Cory Aquino di Filipina. Dengan mengadakan studi 

kepustakaan yaitu berusaha mendapatkan data-data tertulis berupa buku-buku, 

majalah, surat kabar dan sumber tertulis lainnya. Sumber primer yang berupa 

majalah dan surat kabar yang mengulas pemberontakan RAM di Filipina penulis 

peroleh dari Monumen Pers Nasional, sedangkan data-data sekunder berupa buku-

buku diperoleh di beberapa perpustakaan antara lain: perpustakaan Program 

Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, perpustakaan pusat Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, perpustakaan Fakultas Sastra universitas 

Sebelas Maret Surakarta, perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, perpustakaan Permata Kestalan Surakarta. 

Selain itu data juga dapat dipenuhi melalui buku-buku koleksi pribadi. 

2. Kritik 

 Setelah data terkumpul, tahapan yang kedua adalah kritik, yaitu dengan 

memeriksa keaslian sumber (otentisitas) dan kesahihan sumber (kredibilitas). Hal 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan kritik sumber secara ekstern dan intern 

adalah sebagai berikut: 

a.) Kritik sumber Ekstern 

 Kritik ekstern atau kritik luar yaitu dengan cara melakukan pengujian 

terhadap aspek-aspek luar dari sebuah sumber sejarah. Fungsi kritik ekstern 

adalah untuk memeriksa sumber sejarah dan menjaga sebisa mungkin otentitas 

(keaslian suatu sumber) dan integritas (keutuhan) sumber itu. Dalam kritik ekstern 

dilakukan pengujian sumber dari aspek luarnya seperti penggarang dan asal 

sumber. Dalam penelitian ini, kritik ekstern dilakukan dengan menyeleksi bentuk 

sumber data tertulis berupa literatur dan ensiklopedia. Aspek fisik kedua sumber 

dilihat dari penggarang, tahun, dan tempat penerbitan sumber, gaya bahasa dan 

ejaan yang digunakan. 

b). Kritik Intern 
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 Yaitu kritik yang dilakukan untuk mengevaluasi sumber yang 

digunakan dari “dalam” reliabilitas dan kredibilitas isi sumber-sumber sejarah 

(Hellius Sjamsudin, 1996 : 118) dalam kritik intern, hal yang dilakukan adalah 

menyelidiki isi dari sumber sejarah. Kritik intern dilakukan untuk mencari 

kesahihan. Kritik ini digunakan untuk membuktikan apakah kesaksian yang 

diberikan oleh sumber dapat dipercaya atau tidak. Hal ini bisa dibuktikan apabila 

pemberi kesaksian mampu dan berkeinginan menceritakan kebenaran atau dengan 

akurat melaporkan secara terperinci mengenai hal yang diteliti untuk mendapatkan 

pendukung terhadap suatu fakta (Louis Gootschalk, 1975 : 102). Kritik intern 

digunakan untuk menilai dan menguji kredibilitas suatu sumber dari segi isi fakta 

dan ceritanya. Kritik intern dalam penelitian ini dilaksanakan dengan 

mengidentifikasi gaya, tata bahasa, dan ide yang digunakan penulis sumber data, 

situasi di saat penulisan dan tujuan dalam mengemukakan peristiwa yang 

berkaitan dengan tema Pemberontakan RAM dan Dampaknya Terhadap 

Pemerintahan Cory Aquino di Filipina.  

3. Interprestasi 

 Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi dan ditafsirkan dengan cara 

membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. 

selanjutnya dipilih data yang relevan sehingga data yang terpilih, diseleksi dan 

ditafsirkan akan menghasilkan fakta sejarah. Interprestasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah untuk menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta 

yang lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari adanya 

pemberontakan RAM terhadap pemerintahan Cory Aquino di Filipina, yang 

menjadi objek penelitian. Kemudian fakta-fakta tersebut ditafsirkan, diberi makna 

dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga dapat dipahami makna tersebut 

sesuai dengan pemikiran yang relevan, logis, dan berdasarkan objek penelitian 

yang dikaji. 

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 
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diintrepretasi.kegiatan historiografi dalam penelitian ini dilaksanakandengan 

menyalin buku-buku literatur, arsip dan sumber tertulis lainnya dan kemudian 

diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul 

”Pemberontakan RAM dan Dampaknya terhadap Pemerintahan Cory Aquino di 

Filipina”. 

  

 

 

 

Sumber: Nugroho Notosusanto. 1978. Masalah Penelitian Sejarah  Kontemporer. 

Jakarta: Yayasan Idayu 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

BAB IV 
 
 

HASIL PENELITIAN 
 

Latar belakang munculnya RAM 

 

1. Pemerintahan Marcos yang diktator 

 Hal yang melatar belakangi lahirnya RAM, dimulai sejak tahun 1982, 
pada waktu itu Filipina berada di bawah pimpinan Presiden Ferdinand Marcos. 
Sekelompok militer yang anggotanya adalah para perwira muda sekitar 1000 
perwira menengah lulusan Akademi Militer Filipina (PMA) yang tergabung 
dalam RAM, berusaha menggulingkan pemerintahan yang dipimpin Presiden 
Marcos tersebut, kelompok RAM baru terbentuk secara resmi pada bulan 
Agustus tahun 1985 (Tempo, 19 Desember 1986). RAM mencanangkan 
keprofesionalan tentara dibangkitkan lagi, para perwira yang tergabung dalam 
RAM tersebut adalah perwira alumnus tahun 1971-1974, alumnus angkatan 

Heuristik Kritik sumber Historiografi Interprestasi 
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inilah yang pernah mengalami masa-masa penuh kepahitan pada saat Marcos 
berkuasa. Begitu menyelesaikan pendidikan militer mereka, para perwira ini 
langsung diterjunkan dalam kancah perang di Mindanao, tahun 1972-1975. 
Pada waktu itu Marcos memiliki rencana akan melakukan pembersihan 
terhadap gerakan separatis muslim dan komunis di Filipina Selatan oleh sebab 
itu perwira-perwira tersebut diterjunkan dalam medan pertempuran untuk 
mengatasi kelompok-kelompok yang berusaha menentang pemerintahan 
Marcos. (Tempo, 5 September 1987) 

 Pada saat perwira-perwira ini berjuang di medan pertempuran, ada 
sebagian militer yang justru bersantai-santai di Manila. Perwira militer yang 
bersantai-santai tersebut adalah para perwira militer yang memiliki hubungan 
dekat dengan Marcos, mereka yang menjadi tangan kanan Marcos tidak pernah 
mendapat tugas sulit, tetapi justru diberi keleluasan untuk berbisnis dan hidup 
dengan harta yang melimpah, selain itu beberapa perwira tinggi yang sudah 
memasuki usia pensiun jika mereka loyal atau setia kepada Marcos, maka masa 
dinas mereka diperpanjang, hal semacam itu mengakibatkan terhadangnya 
formasi yang seharusnya diisi oleh perwira dari generasi yang lebih muda, 
kenyataan seperti ini membuat perwira menengah yang tergabung dalam RAM 
semakin putus asa. Dari sinilah benih ketidakpuasan itu muncul. Setelah perang 
di Mindanao berakhir, seorang perwira yang merupakan pahlawan dalam 
perang di Mindanao tersebut, direkrut oleh Menteri Pertahanan yang pada 
waktu itu dijabat oleh Juan Ponce Enrile, perwira tersebut adalah Gregorio 
Honasan yang dikenal dengan julukan “Gringo”. Oleh Juan Ponce Enrile, 
Honasan kemudian diserahi jabatan Komandan Pasukan Pengawal di 
Kementerian Pertahanan. Selanjutnya Honasan mengumpulkan sejumlah 100 
perwira dalam satuan ini. Satuan perwira inilah yang menjadi inti kelompok 
RAM. (Tempo, 5 September 1987) 

RAM menjadi Kelompok pembaharu, dan menyampaikan ide-ide 
pokok mereka kepada Enrile, yaitu ide-ide dalam mengembalikan citra 
Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) sebagai militer yang profesional dan 
tanguh serta dapat diandalkan daya tempurnya. Secara tidak langsung Enrile 
berperan sebagai Godfather yang melindungi kegiatan-kegiatan kelompok 
RAM. Kelompok ini ternyata bukan hanya sekedar kelompok yang bisa diikat 
oleh rasa nostalgia sesama alumnus PMA. Kebersamaan RAM lebih bertumpu 
pada nasib masa depan profesi sebagai anggota tentara AFP, hal ini yang 
menyebabkan RAM sangat kompak dan solid. Rasa solidaritas dan 
kesetiakawanan di kalangan RAM sangat tinggi, meskipun hanya sebagai 
kelompok informal dalam jajaran angkatan bersenjata Filipina, RAM ternyata 
mampu mengorganisasikan kelompoknya secara rapi. RAM memiliki 
mekanisme komunikasi yang mampu menjangkau anggota-anggotanya yang 
tersebar di berbagai tempat di Filipina. 

 Honasan sebagai pemimpin kelompok RAM, bahkan menyusun jaringan 
intelijennya sendiri terpisah dari intelijen AFP yang  pada waktu itu dikuasai 
oleh orang kepercayaan Marcos, yakni Jenderal Fabian Ver. RAM juga 
menciptakan bahasa sandi, itu sebabnya, ketika “Revolusi Februari” 
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berlangsung, Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Fidel Ramos yang saat 
itu menjabat sebagai Kepala Staf AFP berhasil selamat dari kejaran Jenderal 
Ver berkat perlindungan dari kelompok RAM. Kedua tokoh tersebut menjadi 
incaran Jenderal Ver karena dianggap membangkang atau membelot kepada 
pemerintahan Marcos Langkah Presiden Marcos untuk menyingkirkan tokoh-
tokoh militer yang dianggap melawan terhadap pemerintahannya, yaitu Juan 
Ponce Enrile dan juga Fidel Ramos tersebut, bisa dengan mudah digagalkan 
oleh Gregorio Honasan dan kelompoknya yakni RAM. (Tempo, 5 September 
1987) 

 

2. Kekecewaan terhadap Pemerintahan Cory Aquino 

Ferdinand Marcos, Presiden yang memerintah negara Filipina dengan 
diktatorismenya berhasil digulingkan tanpa harus dengan pertumpahan darah, 
yakni dengan Revolusi Februari (Revolusi Damai), di mana revolusi tersebut 
bisa berhasil karena hasil kerja berbagai pihak, antara lain: masyarakat 
pendukung Cory, pihak gereja dan militer yang tergabung dalam RAM. Setelah 
peristiwa Revolusi Damai tersebut, selanjutnya Cory Aquino istri dari senator 
Benigno Aquino yang terbunuh pada masa pemerintahan Marcos, menjadi 
Presiden baru Filipina, atas pilihan rakyat. Namun ternyata dalam tempo yang 
sangat singkat untuk suatu pemerintahan baru, yakni 18 bulan, sebuah 
demokrasi harus berhadapan dengan kekuatan  senjata, bahkan dengan darah. 
Sebuah kekuasaan hasil pilihan rakyat yang bebas, harus berhadapan dengan 
keinginan yang sangat kuat dari sekelompok militer yang tidak sabar. Dan 
dalam masa yang begitu pendek untuk suatu pemerintahan itulah Cory Aquino, 
Presiden Filipina pengganti Marcos tersebut berhasil selamat dari lima kali 
percobaan kudeta dan pembunuhan terhadap diri dan keluarganya. (Jakarta-
Jakarta, 4-10 September 1987) 

  Presiden Cory Aquino, adalah pahlawan demokrasi bagi rakyatnya setelah 
Cory berhasil menyingkirkan Presiden yang diktator, Ferdinand Marcos dari 
Filipina, rakyat yang tidak sabar dan tentara yang juga tidak sabar yang telah 
mendudukkan Cory Aquino ke kursi presiden tanpa pertumpahan darah. 
Namun hanya dalam waktu 18 bulan, rakyat yang sama dan sebagian besar 
tentara yang sama menentang secara terbuka kekuasaan yang telah mereka 
dukung sebelumnya. Ketidaksabaran rakyat terhadap perlunya perubahan yang 
cepat, terutama perbaikan  di bidang ekonomi Filipina yang kacau balau setelah 
Marcos turun dari jabatannya sebagai Presiden, semakin meningkatkan suhu 
politik di Filipina. Dengan semangat dari perwira muda Angkatan Bersenjata 
Filipina yang tidak puas. Kelompok pembaharu di kalangan militer, yakni 
RAM, tidak sabar melihat sikap Presiden Aquino yang tidak tegas terhadap 
pemberontak komunis dan gerakan separatisme Moro. Sementara rakyat kecil 
tetap menderita karena situasi ekonomi Filipina yang sangat buruk, dan rakyat 
Filipina tidak bisa dipuaskan oleh tindakan simbolik Presiden Aquino di bidang 
politik. Sebab, menurut rakyat Filipina, di zaman yang sulit, di mana harga-
harga barang kebutuhan pokok terus melambung, tindakan di bidang ekonomi 
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akan lebih berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari rakyat banyak, 
dibanding upaya untuk menegakkan citra demokrasi. (Jakarta-Jakarta, 4-10 
September 1987) 

 Pada masa pemerintahannya, Cory Aquino menaikkan harga bahan bakar, 
pada saat tersebut, rencana kudeta militer dari pihak-pihak yang tidak puas 
terhadap Cory semakin terlihat jelas, tentara Filipina yang profesional dan 
tidak berpolitik dalam doktrinnya, yakni RAM mengajukan petisi, tentara-
tentara tersebut menginginkan sejumlah anggota kabinet yang cara kerjanya 
tidak benar diganti. Cory Aquino dengan dukungan Panglima Besar Jenderal 
Fidel Ramos menyetujui keinginan sekelompok tentara tersebut, tetapi RAM 
yang dipimpin Gregorio Honasan dan merupakan suatu gerakan bebas yang 
dipelopori oleh  mantan Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile tersebut, 
ternyata berhasil mengilhami munculnya penentangan terbuka yang radikal, 
akibatnya serangkaian pembunuhan berlangsung setiap hari di Filipina. 
Akibatnya RAM di bawah pimpinan Kolonel Gregorio Honasan, tangan kanan 
Enrile selama menjadi Menteri Pertahanan, yang memberontak pada saat rezim 
Marcos berkuasa dan kemudian memunculkan Cory Aquino sebagai presiden, 
berbalik memberontak terhadap pemerintahan Cory Aquino (Jakarta-Jakarta, 4-
10 September 1987). 

 Sebelum bernama RAM, kelompok perwira-perwira itu dikenal dengan 
nama we belong (mestinya kami). Kelompok ini menamakan diri begitu, 
maksudnya sebagai pernyataan bahwa mereka pantas menduduki jabatan-
jabatan yang masih diduduki para perwira senior yang seharusnya sudah 
mundur. Sejak we belong lahir, dukungan terus menerus mengalir, anggota we 
belong mencapai 15.000 perwira menengah ke atas tetapi yang betul-betul aktif 
sekitar 700 sampai 800 orang perwira. Sasaran mereka adalah merebut posisi-
posisi puncak yang dikuasai Jenderal Fabian Ver dan anak buahnya. Sebagian 
besar perwira-perwira itu lulusan Akademi Militer Filipina angkatan tahun 
1970-an. Merekalah yang mengalami pertempuran yang berat dengan 
gerilyawan komunis (NPA) (Jakarta-Jakarta, 4-10 September 1987). Dan we 
belong kemudian berganti dengan nama RAM, dan baru secara resmi terbentuk 
pada bulan Agustus 1985. 

 Pada waktu Corazon Aquino disumpah sebagai Presiden oleh Hakim 
Claudion Teehankee, dan Salvador Laurel sebagai Wakil Presiden, pada 
kesempatan itu Juga diangkat: Juan Ponce Enrile sebagai Menteri Pertahanan, 
sedangkan Fidel Ramos menjabat Panglima Besar. Kedua Jenderal itu, Juan 
Ponce Enrile dan Fidel Ramos adalah dua orang yang mendukung Cory 
Aquino setelah menyatakan perlawanannya terhadap Ferdinand Marcos. Pada 
tanggal 26 Februari 1986, pemerintahan Cory mulai berjalan dengan 
membentuk kabinet baru yang terdiri dari 16 orang, termasuk Enrile, yang 
merupakan satu-satunya orang yang berasal dari kabinet Marcos. Program 100 
hari pertama segera dicanangkan Presiden Cory Aquino dengan agenda sebagai 
berikut: I.) pembersihan korupsi dalam birokrasi pemerintahan. 2.) 
mengupayakan penarikan kembali uang rakyat yang disimpan sebagai 
kekayaan pribadi oleh mantan presiden Marcos baik di dalam maupun di luar 
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negeri. 3.) memikat penanaman modal dan penciptaan lapangan kerja baru. 
Mengenai pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Filipina, Cory 
akan menghormati perjanjian antara pihak Amerika Serikat dengan pemerintah 
Filipina yang berlaku sampai tahun 1991. Di saat awal berjalannya 
pemerintahan Cory itulah tawaran bantuan ekonomi mengalir dari berbagai 
kalangan, baik yang datang dari Jepang maupun dari Bank Dunia. (Jakarta-
Jakarta, 4-10 September 1987) 

 Agenda-agenda Cory Aquino pada masa pemerintahan daruratnya, 
menurut majalah mingguan Jakarta-Jakarta yang terbit tanggal 4-10 September 
1987 halaman: 8-9 antara lain: Kamis tanggal 27 Februari 1986, membebaskan 
sejumlah 39 tahanan politik. Atas perintah Cory. Tercatat, seluruhnya ada 548 
tahanan politik, termasuk Jose Maria Sison, dan Barnabe Buscayno, yang 
merupakan pimpinan kaum komunis Filipina pada masa pemerintahan Marcos. 
Tokoh komunis lain yang juga dibebaskan: Cesar Bristol, Romeo Castillo, 
Danilo Garcia. Diumumkan pula oleh Presiden Cory bahwa kaum oposan yang 
berada  di pengasingan diperbolehkan pulang kembali. Minggu, tanggal 2 
Maret 1986, di hadapan massa akbar, dan dengan didampingi Kardinal Jaime 
Sin, serta Fidel Ramos dan Wakil Presiden Salvador Laurel, Cory 
mengumumkan pembubaran lembaga kontrol politik Marcos, dengan jalan 
memulihkan kembali lembaga hobeas corpus. Hal ini berarti, kebiasaan 
Marcos menangkap orang tanpa tuduhan dan tanpa proses pengadilan akan 
dihapuskan. UU Darurat 1972, yang berlaku pada masa pemerintahan Marcos, 
dicabut secara resmi dan pemerintah membebaskan lagi 484 tahanan politik. 
Pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 1986, Jose Maria Sison resmi dibebaskan oleh 
Cory. Tetapi pembebasan Sison itu justru mengakibatkan datangnya protes dari 
pihak militer, karena pihak militer merasa khawatir pembebasan tokoh-tokoh 
komunis tersebut bisa membahayakan keadaan. Apalagi karena tiga pimpinan 
NPA (New People Army) suatu partai komunis di Filipina juga ikut dibebaskan 
mereka adalah: Barnabe Busycano, Ruben Alegre dan Alex Beron. Maksud 
Cory dengan pembebasan tokoh-tokoh itu diharapkan secepatnya dapat 
tercapai suatu rekonsiliasi nasional, dan agar pemberontakan-pemberontakan 
yang terjadi di Filipina segera berakhir. Cory juga menyatakan kemungkinan 
legalisasi partai komunis Filipina. Golongan komunis sendiri bersikeras 
meneruskan perjuangan sampai tujuan utama mereka tercapai. Jose Maria 
Sison mengatakan “perlawanan bersenjata adalah hak rakyat yang demokratis”. 

 Pada tanggal 25 Maret 1986, Cory mengumumkan pembubaran parlemen 
(Dewan Nasional) yang dikuasai partai KBL suatu partai yang dibentuk 
Marcos, dan menyatakan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara di 
masa darurat. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, berarti Cory 
Aquino mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Sebab, presiden juga bisa 
memerintah melalui dekrit. Pengumuman pemberlakuan Undang-Undang 
tersebut langsung disambut protes keras di kalangan KBL. Tetapi Cory 
meyakinkan, ia tidak akan menjadi diktator seperti Marcos, yang telah berhasil 
ditumbangkan. Tanggal 5 Juli 1986, pertama kalinya perundingan dengan 
pihak komunis dilakukan. Pemerintah mengutus Menteri Pertanian Ramon 
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Mitra sebagai perunding. Pihak pemberontak diwakili Antonio Zumel 
Saturnino Ocampo. Ramon Mitra menginginkan gencatan senjata dahulu, baru 
perundingan. Tetapi pihak komunis merasa tidak percaya terhadap militer. 
Tanggal 5 September 1986, setelah jalan kearah perdamaian dengan pihak 
komunis mulai terbuka, Cory memperluas misi damainya dengan menemui 
pemberontak Moro, ia bersama Enrile, Joker Arroyo dan Teodoro Locksin, ke 
Filipina Selatan untuk berunding dengan pemimpin MNLF, suatu gerakan 
separatisme yang menginginkan kemerdekaan tersendiri bagi kaum Moro, yang 
terletak di Filipina Selatan, Nur Misuari. Pada waktu itu, Fidel Ramos 
memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengawal Presiden Aquino.  Nur 
Misuari mengatakan, akan melaksanakan Kongres Bangsa Moro untuk 
menerima otonomi. Kalau tidak, mereka akan tetap berjuang untuk 
kemerdekaan terpisah bagi bangsa Moro. Kedua belah pihak setuju untuk 
membentuk komisi bagi perundingan selanjutnya dibawah pengawasan 
Organisasi Konferensi Islam. Kelompok Moro lainnya, Front Pembebasan 
Islam Moro, tidak diikutsertakan dalam pertemuan itu. (Jakarta-Jakarta, 4-10 
September 1987) 

 Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 1986, Cory menerima rancangan 
konstitusi baru setebal 109 halaman, di mana isi dari rancangan konstitusi baru 
tersebut juga kembali ke sistem badan legislatif dua kamar: DPR dengan 200 
anggota, dan MPR 24 anggota. Dalam konstitusi baru itu hukuman mati 
dihapuskan, presiden hanya bisa dipilih sekali untuk masa jabatan enam tahun. 
Keadaan darurat hanya berlaku selama 60 hari, kalaupun harus diperpanjang, 
harus mendapat persetujuan kongres. Rencana ratifikasi konstitusi akan 
dilakukan dengan plebisit nasional, 23 Januari 1987. Di pihak lain, perpecahan 
Cory dengan Menteri Pertahanan Enrile semakin nyata dan tidak terhindarkan. 
Pihak militer tidak berhenti mengecam sikap Presiden Cory Aquino sebagai 
presiden yang terlalu lunak dalam menangani masalah pemberontak. (Jakarta-
Jakarta, 4-10 September 1987) 

Melihat sikap Presiden Aquino yang terlalu lunak terhadap 
pemberontak komunis dan separatisme Moro itulah, serta tindakannya yang 
mengabaikan jasa militer, yakni dalam hal kenaikkan pangkat anggota militer, 
mereka yang berjasa dalam revolusi Februari yang telah mengangkat Cory 
Aquino menjadi presiden justru tidak pernah disebut, dengan kata lain jasa 
militer tidak pernah dianggap, mengakibatkan sekelompok militer pembaharu 
yang tergabung dalam RAM bangkit mengangkat senjata dan memberontak 
kepada pemerintahan Cory. 

 

3. Ambisi mantan Menteri Pertahanan, Juan Ponce Enrile. 

 RAM sebenarnya terbentuk karena menteri Pertahanan Filipina yang pada 
saat Marcos berkuasa, yakni Juan Ponce Enrile mendengar kehebatan perwira 
muda yang dipimpin oleh Gregorio “Gringo” Honasan yang pada waktu 
berpangkat Letkol, dalam peristiwa penumpasan pemberontak muslim di 
Mindanao. (Jakarta-Jakarta, 4-10 September 1987) 
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Juan Ponce Enrile, adalah orang yang dilahirkan dari perkawinan tidak 
sah, seorang wanita dari Cagayan. Enrile Lahir dengan nama Juanito 
Furaganan pada tanggal 14 Februari 1924. Enrile adalah anak haram seorang 
ahli hukum terkenal bernama Don Allonso Ponce Enrile dengan wanita petani, 
setelah Perang Dunia II selesai, Enrile mengetahui bahwa ayahnya masih 
hidup. Dari kaki pegunungan Cagayan, ia berjalan menuju ibu kota Manila. Di 
depan Don Allonso Ponce Enrile, ahli hukum dan politisi ternama di Filipina 
Enrile berkata, “saya adalah anak Tuan.” Pertemuan itu mengubah jalan hidup 
Enrile, karena kemudian ia terdaftar di Universitas Ateneo de Manila, sekolah 
orang-orang kaya, dengan nama: Juan Ponce Enrile. Kemudian Enrile 
melanjutkan pelajaran di Universitas Filipina dan Universitas Harvard. 
Ferdinand Marcos yang pada waktu itu masih menjadi senator, menarik Enrile 
sebagai stafnya, pada tahun 1964. Ketika Marcos naik menjadi presiden dua 
tahun kemudian yakni tahun 1966, Enrile ditawari jabatan pembantu Menteri 
Keuangan. Selanjutnya menjadi Menteri Kehakiman, pada tahun 1968, setelah 
itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tahun 1970. Ketika Undang-Undang 
Darurat diberlakukan, Enrile menjadi orang yang berkuasa ke dua setelah 
Marcos. Namun kejayaan Enrile memudar sewaktu Jenderal Fabian Ver naik 
sebagai kepala staf AFP. (Tempo, 29 November 1986) 

 Sebenarnya Enrile adalah orang yang sangat ambisius, ambisi Enrile 
dimulai sejak dia diangkat sebagai Menteri Pertahanan, pada tahun 1970. 
Enrile adalah orang yang berkuasa dan merupakan salah satu orang terkaya di 
Filipina, setelah pada 1972 ia membantu Presiden Marcos mencanangkan 
Undang-Undang Darurat. Tepatnya setelah Enrile dan mobilnya diserang 
dengan tembakan peluru dalam suatu percobaan pembunuhan di mana 
peristiwa tersebut adalah suatu rekayasa yang telah direncanakan oleh Enrile, 
dan dalam peristiwa itu Enrile selamat. Sebagai hadiah, Marcos memberi 
Enrile hak untuk mengontrol industri kopra yang sangat menguntungkan. 
Bahkan Enrile kemudian diangkat sebagai Ketua Bank Persatuan Petani  
Kelapa. Tetapi Enrile tidak puas dengan semua yang diperolehnya, dan Marcos 
yang dikenal Enrile pada tahun 1964 sewaktu Marcos masih menjadi senator, 
mengetahui ambisi Menteri Pertahanannya itu. Dan karena itu, kekuasaan 
Enrile kemudian dibatasi sedikit demi sedikit. Akhirnya diputuskan oleh 
Marcos bahwa Menteri Pertahanan tidak mempunyai garis komando langsung 
terhadap AFP. Tentara Filipina hanya memiliki satu panglima yaitu Jenderal 
Ver. Karena itu, beberapa kali Enrile mengajukan pengunduran diri, tetapi 
Marcos selalu menolak pengunduran diri Enrile, karena Marcos khawatir jika 
di luar kabinet, Enrile justru bisa lebih berbahaya. Namun seperti dalam 
pemilu-pemilu sebelumnya, Enrile tetap berniat membantu Marcos dengan 
memanipulasi jumlah pemilih Marcos di Cagayan untuk pemilu 7 Februari 
1986. (Tempo, 19 Desember 1987) 

 Setelah Enrile mengetahui bahwa sesungguhnya di hampir seluruh Filipina 
Marcos telah kalah, Enrile merasa bahwa saat yang ditunggu-tunggunya telah 
tiba. Dan sebenarnya pula sudah sejak lama Juan Ponce Enrile mempersiapkan 
semua rencananya. Enrile mulai membuka jurus-jurusnya. Pertama-tama ia 
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mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia akan mengundurkan diri. Suatu 
hari di kantor pribadinya, kantor pengacara yang baru dibukanya setelah sekian 
tahun ditutup, sambil masuk ruang kantornya, Enrile berteriak kepada 
sekretarisnya, “apakah surat pengunduran diriku sudah diketik?”. Kemudian, 
Sebelas hari sesudah pemilu yakni pada tanggal 18 Februari 1986, Enrile 
makan malam bersama dua orang Amerika. Kepada dua orang Amerika itu, 
Enrile mengatakan akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada 
Marcos hari senin tanggal 24 Februari 1986, yakni di hari sebelum pelantikan 
presiden. Bila Marcos menolak, Enrile akan tetap duduk di kabinet untuk dua-
tiga bulan, guna “membantu pemindahan kekuasaan secara damai” karena 
Enrile mengetahui secara pasti bahwa dua orang Amerika itu akan 
menyampaikan apa yang diceritakannya ke Washington yakni kepada 
pemerintah Amerika Serikat. (Tempo, 19 Desember 1987) 

Juan Ponce Enrile benar-benar yakin bahwa rezim Marcos telah 
berakhir. Namun, tidak satu namapun disebut Enrile siapa yang akan menjadi 
presiden baru Filipina. Tidak lama setelah itu RAM, kelompok militer yang 
dibentuk Enrile, (suatu kelompok yang mencanangkan agar keprofesionalan 
tentara dibangkitkan lagi). Menyebarkan himbauan kepada seluruh anggota 
militer dan polisi Filipina. Isi dari himbauan tersebut adalah: “kami 
mengimbau agar kalian ingat sanak famili dan teman-teman anda yang 
mungkin bersama jutaan rakyat Filipina sekarang ini menuntut agar suara 
mereka didengar. Dukunglah perjuangan menegakkan demokrasi dan 
kebebasan dengan cara menghindarkan cara-cara kekerasan terhadap mereka 
yang tidak bersalah dan yang cinta damai.” Dan kepada kedua orang Amerika 
teman makan malamnya Enrile juga mengatakan, pihak tentara akan menolak 
keras bila diperintahkan melawan mereka yang anti-Marcos. “Tentara mungkin 
pertama-tama akan menembak, tapi selanjutnya mereka akan menyimpan 
senjatanya.” Enrile memang mempunyai ambisi yang besar, dan ia sudah 
memperhitungkan segalanya, beberapa tahun sebelum pemilu (waktu itu 
diperhitungkan bahwa pemilu akan diselenggarakan normal, yaitu pada 1987; 
belum ada tanda-tanda pemilu akan dimajukan setahun). Pasukan Pengawal 
Kementerian Pertahanan diseleksi sendiri oleh Enrile, pasukan ini terdiri atas 
serdadu-serdadu pilihan, yakni serdadu-serdadu yang pernah tergabung dalam 
operasi penumpasan Moro dan gerilyawan komunis, penyeleksian dan 
pembentukan pasukan dilakukan di awal sampai pertengahan tahun 1970. 
Dalam pasukan tersebut tergabung 100 perwira, yang kemudian menjadi inti 
RAM. Dan komandan pasukan pengawal itulah Kolonel Gregorio Honasan. 
(Tempo, 19 Desember 1986) 

 Pada tahun 1984, guna melengkapi pasukan yang sudah dipersiapkan, 
Enrile mengadakan pembelian di bawah tangan sejumlah senjata antiteroris, 
suatu senjata yang dipakai untuk menyelamatkan sandera, dan senjata untuk 
melawan pembajak. Antara lain 1000 senapan mesin Uzi buatan Israel, senapan 
yang dilengkapi teropong inframerah. Dan termasuk dalam paket pembelian 
senjata itu, dua mantan anggota kesatuan SAS Inggris, pasukan khusus yang 
sangat terkenal di Inggris, Enrile mendatangkan mereka untuk melatih pasukan 
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pengawal dan perwira intelijen. Adapun Enrile mempersiapkan semua itu dua 
tahun sebelum pemilu, dengan alasan tambahan. Yakni, setelah politikus yang 
menjadi lawan Marcos yaitu Benigno Aquino, tertembak mati di lapangan 
udara Manila, tahun 1983. Enrile memperoleh laporan bahwa sasaran 
berikutnya adalah dia. Kata Kapten Rex Robles, staf intelijen Enrile, “dalam 72 
jam kami menemukan orang yang kami duga hendak membunuh menteri.” 
Ketika secara resmi terbentuk RAM, tahun 1985, Enrile maju selangkah lagi. 
Menyusul penemuan Komisi Agrava (komisi penyelidik pembunuhan Benigno 
Aquino), bahwa korban bukan ditembak oleh Galman, seperti tuduhan 
pemerintah (Marcos), Robles mulai menyebarkan kabar bahwa dibutuhkannya 
suatu pemindahan kekuasaan secara damai. Sementara itu pemimpin RAM, 
Honasan dan rekannya Kapunan yang bergerak secara rahasia mengerilya para 
militer dan polisi, dalam gerilya itu ditegaskan pentingnya Marcos dan Jenderal 
Ver digulingkan, bila perlu dibunuh. Kesatuan rahasia ini dalam geraknya 
meniru kesatuan teroris. Yaitu terpecah-pecah dalam sel-sel yang tidak 
berhubungan. Hal itu untuk menghindarkan bila ada yang tertangkap. Seperti 
diungkapkan kolonel Reynaldo Rivera “sejauh anggota gerakan cuma tahu 
tugasnya saja, bila ia tertangkap tak akan membahayakan keseluruhan 
rencana,” (Tempo, 19 Desember 1986).  

RAM membuat kesepakatan, yaitu meski ada gerakan militer semua 
sepakat untuk menghindarkan kekerasan. Karena apabila terjadi kontak senjata, 
dikhawatirkan negara akan jatuh dalam keadaan tanpa kendali. Tetapi pada 
bulan Agustus tahun 1985, Honasan, Kapunan dan Letkol. (Constabulary) 
Victor Batac berpendapat bahwa tanpa kekerasan tidak akan menyelesaikan 
apa-apa. Pendapat itu disetujui oleh perwira senior Kolonel Jose T Almonte. Di 
luar rencana besar, keempat orang ini menyusun rencana penangkapan Marcos, 
dan mungkin membunuhnya. Sementara itu, Enrile menyusun gerakan politik. 
Ia merencanakan penggantian pemerintahan waktu itu, menjadi pemerintahan 
“komite” sipil-militer guna menghindarkan istilah “junta” dan “komite” akan 
terdiri atas dia sendiri, Letjen Ramos, Cory Aquino, Kardinal Sin, Letjen. 
(Purnawirawan ) Rafael Ileto,  dan dua birokrat yang punya nama 
internasional: Rafael Salas, dan Alejandro Melchor, ditambah seorang 
pengusaha, Jimmy Ongpin. (Tempo, 19 Desember 1987) 

 Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile tidak bisa menahan diri untuk 
mengeser kedudukan Cory sebagai Presiden, dia selalu mengecam tindakan 
Cory, kata-kata yang diucapkan Enrile berubah menjadi senjata yang bisa 
menguncang kestabilan politik negeri Filipina, tetapi sekelompok pejabat sipil 
yang merasa tidak senang dengan tindakan Enrile, sedikitnya dua dari tiga 
menteri diantaranya adalah Menteri Kehakiman Neptali Gonzales, dan Menteri 
Pemerintahan Daerah Aquilino Pimentel, mengangkat suara menegur Enrile. 
Kedua tokoh yang pro-Cory ini memperingatkan Menteri Pertahanan itu 
supaya mengundurkan diri jika merasa tidak cocok, reaksi keduanya agak keras 
karena menganggap tindakan Enrile sudah keterlaluan. Enrile terus-menerus 
memaksakan tentang keharusan diadakannya pemilu, dan Enrile juga dengan 
sengaja tidak menghadiri sidang kabinet dan justru menghadiri pertemuan 
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dokter gigi di sebuah hotel di Manila. Ditegaskan Enrile bahwa ia mempunyai 
hak prerogatif untuk tidak menghadiri sidang kabinet. Tantangan Enrile 
semakin gencar diarahkan kepada Cory, dan mencapai puncaknya dalam suatu 
rapat umum antikomunis di Manila, Enrile menandaskan kabinet Cory harus 
bubar jika dirinya sebagai Menteri Pertahanan diminta untuk mengundurkan 
diri, dan mengatakan “anda tahu pemerintahan ini sebuah koalisi dan jika satu 
anggotanya diminta mundur, berarti koalisi harus bubar.” Dari pernyataan 
Enrile tersebut mengesankan sikap Enrile yang mendua: tidak setuju dengan 
kebijaksanaan atasannya, yakni Cory Aquino, tetapi enggan mengundurkan 
diri. Enrile adalah tantangan terbesar bagi Cory, dan secara kebetulan Enrile 
tidak merahasiakan ambisinya, dan Enrile juga tidak gentar bersaing dengan 
siapa saja dalam mengincar kedudukan sebagai Presiden, termasuk bersaing 
dengan Presiden Cory. Ahli hukum lulusan Harvard itu merasa memiliki segala 
persyaratan: cerdas, kaya, berpengalaman dan juga mempunyai massa. Hanya 
saja Enrile tidak sepopuler Cory, dan banyak orang meragukan sikap politik 
Enrile. Rakyat tidak lupa bahwa Enrile dulu pelaksana UU Darurat pada masa 
pemerintahan Marcos, dia juga terlibat dalam kecurangan pemilu orde lama, 
dan kebencian Enrile pada komunis tidak membuat dirinya terlihat lebih baik 
dari Marcos. Mereka yang berjuang di pihak Cory mempunyai gambaran 
bahwa figur Enrile tidak mewakili citra kepemimpinan yang mereka cita-
citakan. Tetapi demokrasi memberi ruang gerak bagi siapapun, termasuk 
kepada Enrile. (Isma Sawitri, 1986 : 22) 

Pada waktu Juan Ponce Enrile bergabung dengan suatu gerakan yang 
berusaha meruntuhkan rezim Marcos, keputusan Enrile tersebut memang 
sesuatu yang mengejutkan bagi kaum pembaharu Filipina. Kehadiran Enrile di 
tengah-tengah arena perubahan ditanggapi oleh kaum pembaharu dengan sikap 
mendua, di satu pihak, Enrile adalah kawan. Di pihak lain Enrile adalah beban. 
Kawan, karena Enrile turut menuntaskan gerakan pembelotan militer terhadap 
Marcos, suatu gerakan yang dipimpin Jenderal Fidel Ramos. Di mana 
pembelotan tersebut, berubah menjadi dukungan bagi kekuatan rakyat, 
pendukung Cory Aquino. Beban karena setiap orang di Filipina tidak lupa jejak 
Enrile semasa mengabdi pada Marcos, Enrile adalah administrator penerapan 
hukum darurat perang (martial law) terpanjang dalam sejarah Filipina, dan 
sebagai akibatnya, rakyat mencurigai reputasi Enrile tidak bersih. Peristiwa 
seputar kejatuhan Marcos adalah awal jejak petualangan Enrile, setelah berada 
di Camp Aquinaldo, markas pertama pembelot, Enrile tidak serta merta 
mendukung Cory Aquino. Dengan cerdik Enrile hanya mengatakan 
memisahkan diri dari pemerintahan Marcos. Alasannya karena menurut Enrile, 
pemerintahan Marcos tersebut telah kehilangan legitimasi, kecurangan dalam 
pemilu dan protes meluas yang datang dari rakyat dijadikan dasar pembuktian 
tentang adanya pencabutan mandat rakyat terhadap Marcos. (Soetjipto 
Wirosardjono, 1986 : 42) 

Banyak orang menafsirkan motif pembelotan Enrile sebagai jurus 
pendek belaka. Enrile sudah berhitung bahwa, Marcos mulai nyata akan 
dicampakkan oleh rakyat Filipina. Sementara itu, Amerika sudah siap-siap pula 
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membantu menyingkirkan Marcos. Maka, Enrile pun kemudian membuat 
perhitungan untuk mempertahankan eksistensinya di dunia politik Filipina. 
Jadi, motif pembelotan Enrile bukan karena alasan ideologi atau pemihakan 
pada suatu konsep alternatif pemerintahan. Karena hanya setelah jelas-jelas 
Cory dipilih rakyat memimpin pembaruan, Enrile mulai bergabung. Apapun 
alasan pembelotan yang dilakukan Enrile, bagi kaum pembaharu, Juan Ponce 
Enrile bukanlah mitra seiring dalam menegakkan masyarakat dan pemerintahan 
bersendikan kekuatan rakyat (people power). Karena itu, ketika pemerintah 
mulai bekerja secara serius, Enrile yang dipertahankan sebagai Menteri 
Pertahanan oleh Cory Aquino, menjadi unsur ganjil dalam kabinet. Ucapan 
Enrile di dalam sidang kabinet sering tidak seirama. Sikapnya yang berusaha 
mematahkan pemberontakan melalui upaya perdamaian dan rekonsiliasi terasa 
aneh, misalnya dalam hal menangani Arturo Tolentino yang berusaha 
memberontak di hotel Manila, serta dalam hal rancangan konstitusi baru, 
pengelolaan politik dalam perumusan berbagai kebijaksanaan pemerintahan, 
suaranya selalu sumbang. Karena itu kehadiran Enrile, ibarat “Rambo” yang 
muncul di panggung Lagendriyan diantara jajaran menteri-menteri dalam 
kabinet yang dibentuk Cory, tidak terhindarkan lagi, gambaran sosok kehadiran 
Enrile dalam kabinet baru tersebut menjadi semacam karikatur: mahluk aneh. 
Suaranya keras tetapi minor. Tindakannya sigap tetapi tidak tepat sasaran. 
Enrile menjadi bahan hinaan di antara pendukung pembaharuan Filipina, serta 
terpencil di tengah-tengah pemerintahan yang serba populis, seorang Juan 
Ponce Enrile bertindak serba salah. Sikap dan ucapan Enrile yang sok 
pahlawan justru membuat rakyat Filipina tidak menyukainya. (Soetjipto 
Wirosardjono, 1986 : 42) 

 

Proses Pemberontakan  

 

1. Jalannya Pemberontakan 

Salah satu latar belakang munculnya gerakan RAM, karena 
kekecewaan terhadap pemerintahan Cory Aquino, sebagai manifestasi dari rasa 
tidak puas tersebut, sekelompok perwira yang tergabung dalam RAM ini 
memulai gerakannya dengan melancarkan aksi-aksi protes yang ditujukan 
kepada presiden Filipina pengganti Marcos  tersebut: Cory Aquino, mereka 
pun melakukan gerakan yang bertujuan untuk mengacau keamanan, dengan 
cara mengerahkan pasukan untuk menyerang istana Malacanang. 

Puncak dari pemberontakan RAM adalah pada tanggal 28 Agustus 
1987, Menurut majalah Jakarta-Jakarta, yang terbit tanggal 4-10 September 
1987 halaman: 4-5, pada tanggal 28 Agustus 1987, menjelang tengah malam 
sekelompok tentara dari kam pelabuhan Magsasay, provinsi Neuva Ecija, 
Luzon Tengah, yang merupakan pangkalan militer terbesar di provinsi tersebut, 
dua buah truk yang penuh dengan muatan tentara meluncur ke istana 
Malacanang, dipimpin Letkol Gregorio Honasan. Pada pukul 01.00 pasukan 
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berkekuatan 300 orang itu menyebar, sebagian mengepung kediaman Presiden 
Cory Aquino, di Arlegui Street, di dekat istana Malacanang. Sebagian lagi 
bergerak di kegelapan malam, mendekati jembatan Mendiola, yang berjarak 
satu kilometer dari halaman depan istana. Pasukan keamanan kepresidenan 
mengetahui adanya situasi yang membahayakan. Mereka langsung bersiaga, 
siap menghadapi gerak pasukan tidak dikenal itu. Tidak diketahui pihak mana 
yang memulai, dalam waktu sekejap kemudian terjadi tembak-menembak. 
Serangan pemberontak tersebut dilakukan merata ke berbagai sasaran di metro 
Manila. Antara lain, stasiun televisi pemerintah. Kemudian, sebuah kantor 
pemerintah juga dibom. Bahkan mereka juga menghantam markas besar 
Angkatan Udara, dan berhasil mendudukinya. Panglima AU Mayjen Antonio 
Sotelo sempat disandera, meskipun akhirnya bisa meloloskan diri. Pada saat itu 
seluruh pesawat AU di pangkalan Villamor masih dikuasai pasukan 
pemerintah. Pasukan pemberontak dipimpin Letkol Legaspi,  salah satu mantan 
orang terdekat senator Enrile. Rumah kediaman Cory Aquino, tidak dibiarkan 
tenang. Tembakan peluru dari kaum pemberontak berhasil menewaskan  nyawa 
tiga orang pengawal. Sedang putra Presiden Cory, Benigno Aquino Jr. lehernya 
tertembak peluru. Mendapat laporan adanya kudeta militer Kastaf Angkatan 
Bersenjata Filipina Jenderal Fidel Ramos langsung turun ke lapangan. Jenderal 
Ramos memimpin pasukan pemerintah untuk menggempur kaum pemberontak. 
Dan Jenderal Ramos terus-menerus mengontak presiden.  

Pada hari yang sama, tanggal 28 Agustus 1987 Pukul 03.30. Di istana 
Malacanang terjadi pertumpahan darah. Dalam peristiwa pertempuran tersebut 
menewaskan 29 orang, dan 94 orang luka-luka. Bahkan, tembak-menembak 
kemudian bergeser ke sekitar jembatan Nagtahan, yang hanya berjarak ratusan 
meter dari sebelah timur halaman istana Malacanang. Cahaya mesiu 
menyemburat ke langit, pasukan pemerintah terus mendesak pasukan 
pemberontak. Pada pukul 05.00 pasukan pemberontak mulai kewalahan. 
Pertempuran tersebut berlangsung selama empat jam penuh. Dengan dilindungi 
kendaraan lapis baja, pasukan Ramos terus-menerus mendesak posisi “gringo” 
Honasan. Dan akhirnya kaum pemberontak mundur. Mereka menuju kam 
Aquinaldo, Markas Besar Angkatan Bersenjata Filipina. Dalam perjalanannya 
kelompok pemberontak memisahkan diri, mereka berusaha menduduki stasiun 
pemancar televisi saluran empat. Tetapi, mereka mendapat perlawanan keras 
dari polisi. Mereka dipukul hingga pasukan pemberontak tercerai-berai, 
kemudian pasukan ini lari ke hotel Camelot, yang letaknya berdekatan dengan 
stasiun pemancar televisi tersebut. Pasukan pemberontak tersebut bertahan di 
hotel tersebut. Padahal pada waktu itu hotel Camelot sedang dihuni penuh oleh 
turis dari Amerika dan  Jepang. Beberapa saat setelah pasukan pemberontak 
diusir dari istana, Presiden Aquino berpidato di radio dari rumah kediamannya. 
Presiden Cory ingin memberi kepastian pada rakyatnya, bahwa Presiden Cory 
Aquino dalam keadaan baik dan selamat. Presiden Cory membenarkan 
terjadinya serangan terhadap keluarganya dan istana Malacanang. Tetapi, 
Menteri Pertahanan Fidel Ramos berhasil menguasai keadaan, Presiden juga 
mengimbau, agar pada hari tersebut anak-anak sekolah diliburkan. Pada Pukul 
07.30 keadaan sepenuhnya dapat dikuasai oleh pasukan pemerintah. Pihak 
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pemberontak berhasil dikalahkan, tetapi para pemberontak tersebut berhasil 
melarikan diri. (Jakarta-Jakarta, 4-10 September 1987) 

Penduduk sipil, yang selama peristiwa kudeta tersebut berlangsung, 
pada malam harinya mengunci diri di dalam rumah, mulai berani bergerombol 
di jalan-jalan. Sejumlah orang mengibarkan bendera Filipina di depan stasiun 
pemancar televisi. Ada juga yang ikut membantu merawat tentara yang terluka. 
Siang harinya, Presiden Aquino, mengadakan pertemuan khusus dengan 
stafnya. Dalam pertemuan itu diputuskan militer pemerintah akan menyerang 
kam Aquinaldo dan melumpuhkan tentara pemberontak yang membangkang. 
Kemudian setelah itu, dalam pidato televisi Presiden Aquino membeberkan, 
serangan akan didahului dengan gempuran artileri. Di samping itu, Presiden 
juga merinci segala gerakan pasukan pemberontak, yang dapat dipukul mundur 
dari segala posisi yang mereka serang. “kita harus mengalahkan dan 
menghukum para pengkhianat” ujar Presiden Cory dalam bahasa Inggris 
dengan marah. Kemudian nada bicaranya merendah, ketika berbicara dalam 
bahasa Tagalog. Ia mengambarkan kaum pemberontak sebagai orang-orang 
yang membohongi rakyat Filipina, dengan berpura-pura akan mengawal dan 
menjaga kemerdekaan bangsa. Kaum pemberontak mengatakan akan 
melindungi anak-anak, padahal satu-satunya anak laki-laki Ny. Aquino, 
mereka tembak. “saya tidak akan membiarkan orang-orang itu berdusta kepada 
kita, untuk mengembalikan kekejaman dari kediktatoran masa lalu,” kata 
Presiden Cory Aquino dingin. (Jakarta-Jakarta, 4-10 September 1987) 

Sementara itu di depan para wartawan, di kam Aquinaldo, pimpinan 
pemberontak Letkol “gringo” Honasan menandaskan, “Tidak ada kudeta 
militer, kami berjuang untuk anak-anak kita dan putra-putra Filipina.” Terjadi 
hal yang mengejutkan di Cebu City, kota kedua terbesar di Filipina, 563 
kilometer dari Manila, pimpinan militernya, Brigjen Eduardo Abenina, 
menyatakan dukungan terhadap para pemberontak. Dukungan muncul juga di 
Pampanga dan Luzon tengah. Tetapi Jenderal Ramos bertindak tegas. Brigjen 
Eduardo langsung dipecat. Pada sore harinya di hari yang sama, beberapa saat 
setelah turun perintah dari Presiden Aquino, Kastaf Angkatan Bersenjata 
Filipina, Jenderal Ramos segera menyiapkan satuan-satuan tempur, untuk 
menghajar kam Aquinaldo. Basis pasukan pemerintah ditetapkan di cam 
Crame, berseberangan dengan markas besar Angkatan Bersenjata yang 
diduduki pasukan “Gringo” Honasan. Ramos sendiri yang memimpin 
penyerangan. Maka, pertempuran babak kedua dimulai. Dua pesawat pembom 
tempur Vintage dari pihak pemerintah mengawali serangan. Mereka 
menyerang pasukan Honasan dengan sebuah bom. Disusul serangan peluru 
artileri. Asap mengepul, dan kaum pemberontak membalas menyerang. Tetapi, 
kedua pesawat itu berputar dan menukik kembali, mengguyurkan sepuluh bom 
sekaligus. Kam Aquinaldo terguncang. Dalam kecamuk kepanikan, dalam 
kepulan asap tebal, sebuah helikopter swasta mengudara, lalu dengan cepat 
meninggalkan pasukan pemberontak yang porak-poranda. “Gringo” Honasan, 
sang pimpinan, berada dalam helikopter itu. Honasan menghilang tanpa 
diketahui jejaknya. Sementara, pasukannya mengibarkan bendera putih, tanda 
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menyerah. Sekitar 300 orang ditahan pihak pemerintah, dan 39 orang luka-
luka. (Jakarta-Jakarta, 4-10 September 1987) 

Brigjen Ernesto San Diego dan Brigjen Pol Alfredo Lim, menyerang 
hotel Camelot. Pasukan pemberontak yang dipukul mundur dari stasiun 
pemancar televisi, lalu bersembunyi di hotel itu, dan mereka langsung 
menyerah, setelah peristiwa tembak-menembak tersebut mengakibatkan 
beberapa korban tewas. Jumlah mereka 40 orang. Pangkalan udara Villamor, 
berhasil direbut kembali oleh pasukan pemerintah. Begitu juga 400 
pemberontak yang berada di Kam Olivas, markas Constabulary di San 
Fernando, 60 kilometer utara Manila. Setelah mendengar rekan-rekan mereka 
di Manila menyerah, mereka minta izin meninggalkan kam dan oleh pasukan 
pemerintah diizinkan. masih dengan senjata lengkap, mereka mengundurkan 
diri, tetapi tidak diketahui kemana perginya pasukan pemberontak tersebut. 
Pada tanggal 29 Agustus 1987, sore harinya, ketegangan kembali pecah. Tiga 
puluh orang bersenjata menyerang sebuah patroli polisi, di dekat pangkalan 
AU-AS di Clark. Para penyerang langsung menghilang begitu saja. Dan saat 
itu juga, seluruh tentara AS disiagakan. Hari berikutnya, pada tanggal 30 
Agustus 1987, keadaan di Manila masih genting. Ribuan tentara pemberontak 
masih berada di sekitar Manila, dan pasukan pemerintah tidak berhasil 
mengatasi mereka, sementara itu pemimpin pemberontak, “Gringo” Honasan 
tidak diketahui keberadaannya. (Jakarta-Jakarta, 4-10 September 1984) 

Kolonel Gregorio Honasan setelah delapan hari menghilang, ia 
berpidato dengan berapi-api selama 15 menit dari radio swasta terkenal di 
Manila, DZRH, tanggal 7 September 1987. Rekaman pidato Honasan tersebut 
masuk ke DZRH melalui hubungan telepon yang disambung dari Manila. 
Namun  tidak ada yang bisa memastikan di mana keberadaan Honasan. 
Seorang juru bicara menyebutkan, Honasan bersembunyi di Pegunungan 
Filipina Utara. Dalam pidatonya tersebut, Honasan mengecam semua 
kebijaksanaan Cory Aquino, yang dianggap lemah dalam melawan komunisme 
dan ketidakmampuan sang Presiden menghadapi korupsi yang terjadi dalam 
pemerintahnanya serta sikapnya yang ingkar janji. Honasan menjelaskan 
bahwa ia mundur dalam usaha kudeta tanggal 28 Agustus 1987, dengan 
perhitungan strategis, agar tidak kehilangan prajurit yang terlampau besar di 
pihaknya. Honasan juga mengklaim dirinya mempunyai 1000 pengikut yang 
siap menggempur kekuasaan Cory dan Honasan mengakhiri pidatonya dengan 
imbauan kepada para prajurit yang diucapkannya dalam bahasa Tagalog, “kita 
dirongrong masalah moral dan disiplin dalam tubuh AFP. Kami perwira senior 
mencoba menyampaikannya kepada para prajurit.” (Tempo, 5 September 1987) 

 Juru bicara AFP Honesto Isleta, menilai bahwa siaran El “Gringo” 
Honasan yang mendadak itu tidak lebih dari perang urat saraf. Honesto Isleta 
tidak yakin pemberontak masih mempunyai kekuatan, “semua pasukan 
pemburu sedang mengejarnya dan bila tertangkap dia akan diadili” kata Isleta. 
Sedangkan kepala staf AFP Jenderal Fidel Ramos justru bersikap lunak, dari 
DZRH Ramos juga mnegumandangkan imbauan kepada Honasan, “Greg, di 
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sini Jenderal Ramos, kembalilah dan hadapi semua nyayian ini sebagai prajurit 
profesional” kata Jenderal Ramos. (Tempo, 5 September 1987)  

 

2. Tujuan umum pemberontakan 

 Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh RAM, dengan mengacau 
keamanan seperti menyerang istana Malacanang, menembaki rumah kediaman 
Presiden Cory Aquino, bahkan melukai putra Ny. Cory, semuanya dilakukan 
dengan beberapa tujuan, salah satunya adalah memberontak kepada 
pemerintahan Cory seperti dikatakan Honasan “kami ingin melanjutkan 
Revolusi Februari 1986, yang kami inginkan waktu itu adalah sebuah 
pemerintahan yang baik, kami waktu itu benar-benar memilih Nyonya Aquino 
untuk memimpin yang kami sebut komite persatuan multisektoral”. (Tempo, 
26 September 1987), namun dalam pandangan RAM, setelah Cory memimpin 
Filipina, presiden baru tersebut tidak sanggup menghadapi masalah komunisme 
dan juga tidak bisa menangani korupsi yang melanda negeri tersebut, menurut 
Honasan, Presiden Cory juga mengingkari janji yakni dengan mengatakan 
bahwa dia tidak akan menaikkan pajak dan harga barang kebutuhan pokok, 
namun justru menaikkan harga minyak bumi dari 13 dollar AS/barell menjadi 
18 dollar AS/barell, hal itu mengakibatkan rakyat menjadi menderita, sehingga 
demo terus-menerus terjadi menentang kebijaksaan Cory tersebut. (Jakarta-
Jakarta, 4-10 September 1987) 

 Selain ingin melanjutkan Revolusi Februari, pemberontakan yang 
dilakukan RAM juga bertujuan untuk mengembalikan citra militer AFP 
menjadi militer yang bersih, handal, tangguh dan profesional. Karena sejak 
militer Filipina di bawah kendali Jenderal Fabian Ver, kelompok militer hanya 
menjadi alat kekuasaan semata, yakni orang-orang yang menjabat kedudukan 
penting di militer adalah orang-orang yang menjadi kepercayaan Presiden 
Marcos, mereka diberi keleluasaan dalam berbisnis, hidup dalam kemewahan 
dan perwira yang setia kepada Marcos, sekalipun sudah waktunya pensiun 
namun masa jabatan atau masa dinasnya terus diperpanjang. (Tempo, 5 
September 1987) 

 Pada masa pemerintahan Cory, militer juga kurang mendapat perhatian, 
Presiden Cory dianggap telah melupakan jasa militer yang telah menjadikan 
dirinya sebagai Presiden, hal tersebut tampak pada saat kenaikkan pangkat di 
tubuh militer, perwira-perwira yang berjuang dalam revolusi Februari, 
diabaikan bahkan tidak pernah disebut sama sekali. RAM menginginkan 
kesejahteraan militer lebih diperhatikan, dalam kondisi di mana harga barang-
barang kebutuhan pokok semakin meningkat, gaji prajurit yang hanya sekitar 
Rp 125 ribu sebulan terasa tidak ada nilainya (Ahmed K. Soeriawidjaja, 1987 : 
32). Jadi dalam hal ini tujuan RAM adalah menginginkan perbaikan taraf hidup 
anggota militer.  

 Tujuan lain dari pemberontakan RAM adalah melawan komunisme yang 
berkembang di Filipina, RAM adalah kelompok militer yang sangat anti 
terhadap komunis, maka ketika Cory Aquino membebaskan tokoh-tokoh 
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pimpinan komunis seperti Jose Maria Sison, Barnabe Busycano, Ruben Alegre 
dan Alex Beron, bahkan pemerintah juga mengadakan perundingan-
perundingan dengan komunis dan melegalisasi partai komunis, maka kelompok 
RAM menentang keras tindakan pemerintah tersebut. (Jakarta-Jakarta, 4-10 
September 1987) selain menentang komunisme RAM juga menginginkan 
gerakan-gerakan separatis seperti separatisme Moro yang dipimpin oleh Nur 
Misuari agar tidak diberi tempat atau tidak dibiarkan tetap eksis, menurut RAM 
gerakan semacam ini seharusnya dibasmi. Sehingga ketika Presiden Cory 
mengadakan perundingan dengan kelompok muslim Moro di Filipina Selatan 
tersebut, RAM pun menentang dan dengan tegas mengatakan Presiden Cory 
adalah presiden yang sikapnya terlalu lunak terhadap pemberontak RAM juga 
sangat tidak setuju dengan sikap pemerintah Filipina yang terlalu bergantung 
pada bantuan-bantuan dari AS. 

 

3. Akhir pemberontakan. 

Pemberontakan-pemberontakan yang merongrong Filipina pada masa 
kekusaan Presiden Cory Aquino, menunjukkan lemahnya pemerintahan di 
bawah kepemimpinannya, di mana demokrasi senantiasa didengungkannya, 
tetapi Cory justru harus menghadapi serangan komunis, gerakan separatisme 
Moro, dan kelompok militer RAM yang semula mendukungnya dalam revolusi 
Februari, berbalik menentangnya. Hal semacam ini memberi kesan bahwa 
situasi politik di Filipina sangat tidak kondusif pada saat itu, semua itu 
dikarenakan ketidak percayaan militer kepada Presiden Cory Aquino, sehingga 
sekelompok militer sering berupaya menggulingkan Presiden tersebut. (Tempo, 
9 Desember 1989) 

 Presiden Cory Aquino yang mulai tegas dalam menghadapi serangan para 
pemberontak terutama yang datang dari pihak militer RAM, menawarkan 
sayembara dengan hadiah satu juta peso kepada Angkatan Bersenjata Filipina 
(AFP) bagi yang mampu menangkap Gregorio Honasan, hidup atau mati. 
Seperempat dari hadiah itu ditanggung sendiri oleh Kastaf Angkatan 
Bersenjata Filipina, Jenderal Fidel Ramos. Sedangkan sisanya dipikul bersama 
oleh tokoh-tokoh militer lainnya. Dengan adanya imbalan semacam itu 
diharapkan dapat menciptakan peluang yang lebih besar untuk menangkap 
Gregorio Honasan. dalam ketidakberdayaan, Jenderal Ramos berusaha 
menunjukkan bahwa inisiatif tetap ada walaupun terbatas. (Ahmed K. 
Soeriawidjaja, 1987 : 32) 

 Pada tanggal 20 Oktober 1987, di hadapan lebih dari seribu tokoh bisnis, 
Presiden Cory Aquino menyatakan akan meninggalkan gaya kepemimpinannya 
yang kompromis. Hal itu diucapkannya dalam menanggapi kecaman meluas 
atas kepemimpinannya yang lemah dan kurang wawasan. Gejala meninggalkan 
gaya kompromis itu mulai tampak dengan memerintahkan tentara dan polisi 
untuk menggunakan kekerasan dalam menghadapi aksi-aksi pemogokan yang 
disponsori organisasi buruh militan Gerakan 1 Mei 1987. Presiden Aquino juga 
mengatakan dirinya mulai menangani detail-detail masalah pemerintahan, 
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contohnya, ia telah memerintahkan Departemen Pekerjaan Umum untuk 
menambal lubang-lubang di jalanan kota, dan Presiden juga meminta 
perusahaan telepon jarak jauh (interlokal) yang dikelola swasta untuk lebih 
memperhatikan keluhan pelanggan dalam tempo 48 jam. Pidato Presiden yang 
menjanjikan ketegasan sikap itu dimaksudkan untuk menenteramkan 
kebimbangan di kalangan bisnis yang sebagian percaya bahwa Presiden 
Aquino lemah. (Jakarta-Jakarta, 16-22 September 1987) 

 Kolonel Honasan begitu diketahui bahwa dirinya secara terang-terangan 
menunjukkan perlawanannya kepada pemerintah, langsung dipecat dari dinas 
Angkatan Bersenjata, Honasan dipecat bersama 16 perwira lain dan tiga 
Jenderal yang terlibat dalam usaha kudeta 28 Agustus 1987, tetapi sikap aneh 
justru diambil Honasan, dia menawarkan beruding dengan Presiden Cory 
Aquino, padahal sebelumnya Honasan begitu lantang mengatakan tidak peduli 
dengan pemerintah. (Jakarta-Jakarta, 9-15 Oktober 1987)   

Serangan-serangan yang dilancarkan RAM terhadap pemerintahan Cory 
Aquino berakhir dengan tertangkapnya sang pimpinan gerakan ini, Gregorio 
Honasan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 1987, lima hari menjelang KTT 
ASEAN ke-3 di Manila, Kolonel Honasan ditangkap tanpa terjadi tembak-
menembak di tempat persembunyiannya, di sebuah rumah di pinggiran Manila, 
yakni di rumah Juan Guilermo Hernandes, mantan sekretaris Enrile. Honasan 
ditangkap bersama delapan pengikutnya. (Farida Sendjaja, 1987 : 40) 

Tertangkapnya Honasan merupakan suatu kemenangan bagi AFP, 
karena menjelang lima hari akan dilangsungkannya KTT ASEAN ke-3 di 
Filipina tersebut, pimpinan pemberontak yang menjadi musuh nomor satu di 
Filipina berhasil ditangkap, akan tetapi banyak yang menilai penangkapan 
Honasan tersebut merupakan suatu sandiwara yang sudah direncanakan untuk 
meningkatkan citra AFP dan pemerintah Filipina menjelang KTT ASEAN, 
tetapi Jenderal Ramos menyangkal pendapat itu. Jenderal Ramos mengatakan 
bahwa penangkapan tersebut sepenuhnya adalah hasil kerja keras dan operasi 
yang sungguh-sungguh intensif yang dilakukan AFP di mana operasi yang 
dilakukan dalam memburu jejak Honasan dilakukan dengan berbagai cara, dari 
operasi psikologis sampai operasi militer. Setelah tertangkap, Honasan ditahan 
di sebuah kapal perang di teluk Manila, hal itu dilakukan karena menurut 
Jenderal Ramos, pihak militer AFP tidak mempunyai tempat yang aman untuk 
Honasan, dan selanjutnya Honasan akan diadili, selama Honasan ditahan di 
kapal tersebut dirinya diperlakukan dengan baik, Honasan boleh dikunjungi 
keluarganya, penasehat hukumnya, dan rohaniawan yang ingin dimintai 
nasehat, tetapi Honasan tidak boleh dikunjungi wartawan. (Jakarta-Jakarta, 25-
31 Desember 1987) 

Setelah Honasan ditangkap, kemudian ditahan beserta sekitar 1000 
pengikutnya, sebagian pengikutnya dibebaskan tanpa dipecat dari kemiliteran, 
sebelum Honasan berhasil tertangkap, Jenderal Ramos pernah mengusulkan 
pembubaran RAM dengan jalan memecah belah anggota-anggota RAM dalam 
kesatuan-kesatuan yang berbeda, Jenderal Ramos tidak menghendaki adanya 
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militer dalam tubuh militer, karena jika hal itu tetap terjadi dikhawatirkan akan 
menimbulkan anarki. (Tempo, 26 September 1987) pemerintah menolak 
memberikan amnesti kepada Honasan walaupun sebelumnya pemerintah 
menjanjikan amnesti karena mengingat jasa-jasanya dalam Revolusi Februari. 
(Tempo, 26 Desember 1987), menanggapi usulan Jenderal Ramos tersebut, 
Honasan mengatakan RAM tidak akan pernah bubar, karena RAM sudah 
seperti gerakan agama. Dan ternyata ucapan Honasan memang benar, setelah 
berhasil ditangkap dan sempat ditahan, Honasan berhasil melarikan diri pada 
bulan April 1988, begitu berhasil meloloskan diri dari tahanan, Honasan pada 
tanggal 3 April 1988 langsung mengudang wartawan untuk menyiarkan 
pernyataannya. Dalam wawancaranya dengan wartawan harian ibukota The 
Malaya tentang pelariannya, Honasan mengatakan bahwa para penjaga di kapal 
mengikuti dan membantunya melarikan diri. Tetapi dia menolak anggapan 
yang menyebutkan bahwa para penjaga itu bersedia membantunya meloloskan 
diri karena telah disogok olehnya, Honasan mengatakan bahwa para penjaga 
tersebut membantunya karena keyakinan mereka sendiri dan dia mengartikan 
tindakan penjaga yang telah membantunya tersebut bahwa dalam tubuh AFP 
masih ada orang-orang yang bersedia mengorbankan apa saja, untuk 
memperjuangkan apa yang memang diyakini, dan memang harus 
diperjuangkan. Setelah usaha kudeta 28 Agustus 1987 Honasan dan 
kelompoknya, berpendirian tidak akan melibatkan diri dengan kegiatan-
kegiatan keras menentang pemerintah karena mereka (RAM) pikir tindakan 
seperti itu tidak perlu. Sesungguhnya RAM sudah puas apabila pemerintah 
mampu berbesar hati mengakui kesalahan-kesalahan serta berusaha 
memperbaiki kesalahan itu. (Jakarta-Jakarta, 3 Juni 1988) 

Presiden Cory Aquino tidak berhasil mengatasi pemberontakan RAM 
secara tuntas karena, sampai akhir pemerintahan Cory yakni pada tahun 1992, 
diadakan pemilu di Filipina dan dalam pemilu tersebut terpilih Presiden baru 
Filipina Fidel Ramos, pemerintah Cory tidak berhasil menangkap kembali 
pimpinan RAM Gregorio Honasan, setelah dia melarikan diri pada bulan April 
1988. (Syahbudin Mangandaralam, 1993 : 91) walaupun sebelumnya Honasan 
sempat tertangkap pada tanggal 9 Desember 1987 dan RAM dibubarkan, tetapi 
lolosnya Honasan pada bulan April 1988 berhasil mengilhami lahirnya 
pemberontakan militer lain yakni Scout Ranger, Honasan yang pernah menjadi 
pelatih Scout Ranger (semacam pasukan elit Filipina) disebut-sebut terlibat 
dalam kudeta militer yang dilakukan Scout Ranger yang terjadi pada tanggal 1 
Desember 1989. (Tempo, 9 Desember 1989) bahkan Honasan juga dituduh 
berada di belakang pemberontakan yang dilakukan kelompok militer tersebut.  

 

C. Dampak Pemberontakan RAM terhadap pemerintahan Cory Aquino 

 

1. Bidang Politik 

Pemberontakan RAM yang terjadi di Filipina, meninggalkan berbagai 
dampak. Di bidang politik yakni, terguncangnya situasi politik di negara 
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tersebut, hal ini dapat diketahui dari adanya pengunduran diri secara massal 
para anggota kabinet yang merupakan dampak dari tuntutan RAM pada kudeta 
28 Agustus 1987, yang menginginkan agar anggota-anggota kabinet yang cara  
kerjanya tidak benar agar diganti, akhirnya Presiden Cory Aquino meminta 
agar anggota kabinet untuk mengundurkan diri, dan para menteri anggota 
kabinet mengundurkan diri secara serentak agar Presiden mempunyai 
kebebasan untuk menyusun kabinet baru. Pengunduran diri massal atas 
permintaan Presiden Cory tersebut dipicu oleh tindakan Sekretaris Eksekutif 
Joker Arroyo, yang berbicara keras di Dewan Perwakilan Rakyat dalam acara 
dengar pendapat. Dalam acara tersebut, Arroyo mengecam para pelaku kudeta 
28 Agustus dan menyamakan mereka dengan perwira-perwira di zaman Hitler. 
Arroyo juga mengecam Wakil Presiden Salvador Laurel dengan tuduhan secara 
sengaja memerintahkan berbagai kelompok militer untuk memberontak. 
Bahkan Joker Arroyo juga menyerang Menteri Keuangan Jaime Ongpin, serta 
Menteri Industri dan Perdagangan Jose Conception, Arroyo mengatakan bahwa 
saudara kembar Jose Conception yakni, Raul Conception yang menjabat 
Sekretaris Eksekutif pembantu dan merupakan orang dekat Presiden Cory 
Aquino, telah memanfaatkan posisi saudara kembarnya (Jose Conception) 
untuk melakukan manipulasi. (Tempo,19 September 1987) 

Ucapan-ucapan Joker Arroyo mendapat perlawanan dari Jose 
Conception dengan menegaskan bahwa tuduhan Arroyo tentang manipulasi 
yang dilakukan saudara kembarnya sama sekali tidak benar. Namun Arroyo 
tetap bertahan dengan pendapatnya dan terjadi pertengkaran di antara 
keduanya,  pada waktu itu Jose Conception berbalik menyerang Arroyo dan 
mengeluarkan ganjalan yang telah lama terpendam di kalangan teknokrat, 
kepada Presiden Aquino, Jose Conception memberitahukan kecaman-kecaman 
yang dilontarkan Arroyo yang telah membuat banyak perusahaan multinasional 
enggan untuk melakukan investasi. Joker Arroyo menangkis ucapan Jose, 
tanpa memberi kesempatan kepada Presiden untuk bertanya, Presiden yang 
marah meminta Sekretarisnya membagi-bagikan formulir pengunduran diri 
kepada para anggota kabinet. Segera setelah itu Presiden meresmikan 
pengalihan tugas kenegaraan kepada Dewan Negara yang sudah ditentukan 
pada bulan September 1986 dengan ketetapan pemerintah no.305. dalam 
ketetapan itu, disebutkan bahwa Dewan Negara bekerja bila negara dilanda 
krisis. Anggota Dewan ini adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri 
Pertahanan, kepala staf Angkatan Bersenjata, ketua Dewan Keamanan 
Nasional, ketua Senat, ketua DPR, dan staf Presiden. (Tempo, 19 September 
1987)  

Dampak di bidang politik lainnya dari pemberontakan RAM, negara-
negara ASEAN menjadi cemas dan khawatir, hal itu dikarenakan KTT ASEAN 
ke-3, direncanakan akan diselenggarakan di Manila, ibu kota negara tersebut. 
Selain itu pemberontakan tersebut juga menyebabkan diberangusnya beberapa 
stasiun radio swasta dan beberapa media massa, karena selama peristiwa 
pemberontakan berlangsung, di mana terjadi pertempuran antara pihak 
pemerintah dengan  para pemberontak, stasiun radio swasta di Filipina banyak 
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yang menyiarkan berita-berita yang biasanya disuarakan oleh para 
pemberontak. Hal itu membuat pemerintah Filipina sangat marah sehingga 
beberapa stasiun radio swasta diberangus, diantaranya: DZEC, DZME, dan 
DZXL. Ketiga radio tersebut senantiasa menyiarkan suara para pemberontak, 
berkali-kali wawancara dengan Kolonel Honasan bahkan wawancara dengan 
Kolonel Reynaldo Cabautan juga disiarkan. Bagi pemerintah, siaran-siaran 
tersebut merupakan suatu propaganda, dan membuat pemerintah sangat marah, 
karena kegiatan militer dalam menumpas para pemberontak tidak pernah 
disiarkan. Di samping itu, Presiden Aquino juga memerintahkan pengusutan 
sebuah rekaman televisi yang menayangkan wawancara satu jam dengan 
Kolonel Honasan. Selain memberangus beberapa stasiun radio swasta, 
beberapa media massa yang memberitakan para pemberontak secara sepihak 
juga diberangus karena dianggap merugikan pemerintah sebab, usaha-usaha 
pemerintah dalam menangani pemberontakan tidak pernah diberitakan. 
Sehingga rakyat hanya tahu tindakan-tindakan dari para pemberontak saja. 
(Jakarta-Jakarta, 9-15 Oktober 1987) 

 

2. Bidang Ekonomi 

Perekonomian yang dihadapi Presiden Cory dan juga Filipina akibat 
dari adanya pemberontakan RAM, mengalami lonjakan tingkat inflasi, di mana 
pada tahun 1986 tingkat inflasi rata-rata 1,4% pada bulan juli 1987 naik 
menjadi 5,8%  dan pada bulan Agustus di tahun yang sama naik lagi menjadi 
6,2%. Selain itu industri makanan mengalami pukulan hebat karena 
pemogokan yang terjadi tahun 1986 tercatat naik 61% dibandingkan tahun 
1985. Karena itu, para pengusaha menuduh pemogokan yang dijamin dalam 
Undang-Undang lebih merupakan usaha menghancurkan ekonomi daripada 
usaha perbaikan nasib. Percobaan kudeta yang terjadi berulang-ulang ditambah 
sikap staf Presiden yang mendua karena curiga, telah mematahkan semangat 
para investor asing. Pada catatan tahun 1986, investasi modal asing menurun 
tajam bila dibandingkan dengan tahun 1985. Mengecilnya lingkaran perputaran 
uang menyebabkan gerak bank menyusut. Pada tahun 1986, 260 bank besar 
tercatat mempunyai hutang sampai 142 milyar peso, karena itu pemerintah 
terpaksa menutup 100 bank dan mengurangi lagi jumlah bank dengan jalan 
merger dan konglomerasi. (Tempo, 19 September 1987)  Presiden Cory tidak 
mempunyai pilihan, buruknya perekonomian Filipina harus diatasi. 
Pembubaran kabinet pada akhirnya adalah salah satu upaya untuk mencegah 
kemerosotan ekonomi. Dalam pernyataannya, Presiden menetapkan bahwa 
kabinet yang akan dibentuknya haruslah merupakan tim yang mampu bekerja 
sama. Adanya kudeta yang terjadi di Filipina, menyebabkan situasi ekonomi di 
negara tersebut semakin memburuk, perdagangan terus-menerus mengalami 
penyusutan. (Tempo, 9 Desember 1987)  

Dampak di bidang ekonomi lainnya, berkaitan dengan adanya 
pangkalan militer AS di negara tersebut. Hubungan bilateral antara Filipina 
dengan Amerika Serikat sangat dekat, karena itu Filipina selalu mendapatkan 
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bantuan finansial maupun dukungan moril dalam hal legalitas pemerintahan, 
sejak zaman Marcos berkuasa sampai pemerintahan Cory Aquino, Filipina 
masih “bergantung” kepada Amerika. Dekatnya hubungan kedua negara itu 
menyebabkan pemerintah Filipina memberikan ijin kepada Amerika untuk 
mendirikan pangkalan militer di negaranya, yakni pangkalan militer yang 
berada di Clark dan teluk Subic, adanya pangkalan militer tersebut 
menimbulkan pro dan kontra di kalangan rakyat dan juga anggota kabinet 
Filipina, bagi pemerintah Filipina sendiri keberadaan pangkalan tersebut telah 
mendorong tumbuhnya laju ekonomi di daerah sekitar pangkalan. Akan tetapi, 
banyak pihak yang tidak setuju dengan adanya pangkalan militer di kedua 
tempat tersebut, karena adanya dugaan kuat bahwa pangkalan militer AS yang 
berada di Clark dan Teluk Subic dilengkapi dengan senjata-senjata nuklir. AS 
membangun pangkalan militer di Clark dan teluk Subic di Filipina tersebut, 
dengan alasan untuk menjaga kehadiran militer di Pasifik Barat. Pangkalan 
Clark diandalkan untuk menunjang operasi berskala besar. Sarana dan 
prasarananya tidak kalah dengan pangkalan-pangkalan utama di Amerika 
Serikat sendiri yang besar dan kehandalannya melebihi Clark. Sementara itu 
pangkalan militer yang berada di Teluk Subic berkemampuan mendukung 
operasi tempur besar-besaran, di sana dibangun 22 tanki yang sangat besar 
untuk menjamin kebutuhan bahan bakar bagi kapal-kapal AS, sehingga di teluk 
Subic tersebut merupakan penampungan minyak terbesar di dunia. Namun 
sebenarnya alasan utama AS membangun pangkalan militer di kedua tempat 
tersebut, terletak pada aspek strategi militer karena tidak jauh dari tempat itu, 
kekuatan perang Uni Soviet, yang pada saat itu merupakan musuh utama AS, 
mengintai di Cam Ranh, Vietnam. Para pemberontak, RAM tidak menghendaki 
adanya pangkalan militer AS di Filipina karena menginginkan agar pemerintah 
Filipina terlepas dari ketergantungannya kepada negara adikuasa tersebut, dan 
dengan adanya tuntutan dari RAM, keberadaan pangkalan militer AS di 
Filipina menjadi perbincangan utama di Dewan Kabinet, perdebatan yang 
semakin meruncing mengenai hal itu, membuat pemerintah Filipina 
memikirkan kembali keberadaan pangkalan militer AS di negara tersebut. Jika 
pemerintah Filipina menyetujui usulan kaum pemberontak untuk melepaskan 
pangkalan militer AS tersebut maka, kerugian dari segi ekonomi adalah 
kehilangan 2 Trilyun rupiah per lima tahun, puluhan ribu orang Filipina akan 
kehilangan pekerjaan karena pangkalan militer di Clark dan Subic sanggup 
menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Filipina. (Jakarta-Jakarta, 20-26 
November 1987) sebagai akibatnya hubungan kedua negara menjadi 
terganggu, terutama bagi Presiden Cory, bahkan pihak AS mengancam tidak 
akan membantu Presiden Cory jika suatu saat tergulingkan dari jabatannya. 
(Jakarta-Jakarta, 9-15 Oktober 1987) 

 

3. Bidang Sosial 

Tuntutan yang diajukan RAM selama melancarkan aksi kudetanya 
antara lain mengharapkan agar pemerintah Filipina mampu mengembalikan 
citra militer Filipina yang sebelumnya selama berada di bawah kekuasaan 
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Presiden Marcos, militer Filipina hanya sebagai alat kekuasaan saja. Selama 
pemerintahannya Marcos memberlakukan satu garis komando di tubuh militer 
yakni berada di tangan Jenderal Fabian Ver, para perwira yang loyal kepada 
Marcos mendapatkan keleluasaan dalam berbisnis dan hidup dengan harta yang 
melimpah, bahkan perwira-perwira senior yang telah habis masa jabatannya, 
asalkan mereka loyal atau setia kepada Marcos, maka masa dinasnya akan 
diperpanjang. Hal ini menyebabkan jabatan-jabatan yang seharusnya diisi oleh 
perwira baru menjadi terhadang. (Tempo, 5 September 1987) 

 Pada waktu Cory Aquino yang menjadi Presiden Filipina, militer masih 
kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Perwira-perwira yang berjasa 
dalam revolusi Februari sama sekali tidak pernah disebut, padahal tanpa peran 
serta perwira-perwira tersebut belum tentu Cory bisa menjadi Presiden. Dalam 
kudetanya, RAM menuntut kenaikkan gaji bagi perwira militer, dan 
kesejahteraan militer agar lebih diperhatikan. Gaji seorang bintaa pada waktu 
itu hanya 900-1000 peso atau sekitar 70.000 rupiah merupakan hal yang 
memprihatikan karena nominal tersebut tidak sesuai dengan kerja keras mereka 
di medan pertempuran. dengan gaji yang sangat minim, secara praktis 
kehidupan para bintara militer tersebut tidak bisa dikatakan sejahtera. Dengan 
adanya tuntutan dari RAM mengenai kesejahteraan anggota militer, memaksa 
pemerintah Filipina untuk memenuhi keinginan sekelompok perwira 
pembaharu tersebut, dan akhirnya Presiden Aquino menaikkan gaji anggota 
militer sampai 60% (Tempo, 16 Desember 1989) selain menaikkan gaji 
anggota militer, guna meningkatkan kesejahteraan tentara dan keluarganya, 
fasilitas ditingkatkan pula dan perumahan diperbaiki, Presiden juga 
memberikan beasiswa bagi anak tentara yang gugur dalam tugas serta 
bangunan-bangunan militer diremajakan. (Tempo, 9 Desember 1989) 

 Dampak sosial lainnya dari pemberontakan RAM yaitu, meningkatnya 
solidaritas di kalangan militer Filipina, pemberontakan yang dipimpin oleh 
Honasan, memang dapat dipatahkan oleh pemerintah akan tetapi dukungan dari 
militer yang bersimpati terhadap RAM sangatlah besar, karena ternyata 834 
kadet atau para taruna Akademi Militer Filipina (PMA) yang berada di Baguio 
melancarkan aksi mogok makan sebagai tanda simpati mereka terhadap RAM. 
Dukungan tersebut terang-terangan diperlihatkan di hadapan Wakil Presiden 
Salvador Laurel yang diutus Presiden Cory untuk menemui taruna-taruna 
tersebut, ketika Salvador Laurel menyatakan bahwa ada kemungkinan Honasan 
dan kelompoknya diampuni, para kadet bersorak-sorak sambil memukul-mukul 
meja. Mereka tidak takut dituduh berkomplot dengan pemberontak. (Tempo, 
19 September 1987) Dukungan untuk RAM datang bukan hanya dari para 
taruna muda, tetapi datang juga dari Brigjen Eduardo Abenina, namun karena 
sikap tegas dari Jenderal Ramos yang tidak menyukai sikap simpati yang 
ditujukan kepada pemberontak RAM, Brigjen Eduardo yang menjabat sebagai 
pimpinan militer di Cebu City langsung dipecat dari jabatannya. (Jakarta-
Jakarta, 4-8 September 1987) 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Latar belakang munculnya RAM, sekelompok militer yang berusaha 

memberontak kepada pemerintahan Cory Aquino, diawali pada saat Marcos 

berkuasa, Presiden Ferdinand E Marcos yang memerintah Filipina dengan 

diktatorismenya, pada masa pemerintahan Marcos inilah, terjadi ketidakadilan 

dalam tubuh militer. Hingga akhirnya sekelompok perwira yang tergabung 

dalam RAM, memberontak dan dalam peristiwa yang dikenal dengan 

Revolusi Februari, Marcos berhasil ditumbangkan, setelah Marcos tumbang ia 

digantikan oleh Cory Aquino, namun setelah Cory Aquino berhasil menjadi 

Presiden, jasa perwira RAM tidak pernah dianggap. Sehingga RAM pun yang 

semula mendukung Cory akhirnya berbalik memberontak. RAM sendiri 

sebenarnya adalah kelompok yang dibentuk oleh Juan Ponce Enrile, yang 

pada saat Marcos berkuasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Enrile 

adalah orang yang sangat berambisi untuk menjadi Presiden.  

2. Proses pemberontakan RAM dilakukan dengan melancarkan aksi kudeta 

dengan jalan menyerang istana Malacanang dan kediaman Presiden Cory, 

puncak dari pemberontakan yang dilakukan RAM tersebut pada tanggal 28 

Agustus 1987, akhir dari pemberontakan ini adalah tertangkapnya sang 

pimpinan yakni Gregorio Honasan pada tanggal 9 Desember 1987, lima hari 

menjelang pelaksanaan KTT ASEAN ke-3 di negara tersebut, Honasan 

ditangkap tanpa perlawanan untuk selanjutnya Honasan ditahan di sebuah 

kapal perang di Teluk Manila. Honasan berhasil meloloskan diri dari tahanan 

pada bulan April 1988. Pemberontakan RAM tidak berhasil diatasi secara 

tuntas oleh Presiden Cory Aquino, meskipun Gregorio Honasan pernah 

tertangkap dan ditahan tetapi berhasil meloloskan diri. Sampai akhir 

pemerintahan Cory yakni di tahun 1992, diadakan pemilu di Filipina dan 
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terpilih presiden baru Fidel Ramos, sang pimpinan RAM, Gregorio Honasan 

tidak berhasil ditangkap kembali.  

3. Dampak Pemberontakan RAM di bidang politik, menyebabkan terganggunya 

stabilitas politik di Filipina, yakni adanya pengunduran diri secara massal para 

anggota kabinet karena salah satu tuntutan RAM adalah anggota kabinet yang 

cara kerjanya tidak benar agar diganti. Selain itu situasi politik di Filipina 

yang tidak kondusif menyebabkan negara-negara ASEAN menjadi was-was, 

karena KTT ASEAN yang ke-3 akan dilangsungkan di negara tersebut. Di 

bidang ekonomi, pemberontakan RAM menyebabkan Filipina mengalami 

lonjakan tingkat inflasi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu karena 

banyak kalangan bisnis terutama para investor asing tidak mau menanamkan 

modalnya di Filipina, mereka percaya bahwa Presiden Cory lemah dalam 

mengatasi pemberontakan yang menyerang pemerintahannya. Selain itu rasa 

tidak suka RAM akan sikap ketergantungan pemerintah Filipina kepada 

Amerika Serikat menyebabkan keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat 

yang berada di Clark dan Teluk Subic menjadi perdebatan di kalangan 

anggota dewan, padahal jika pangkalan militer tersebut benar-benar ditiadakan 

maka Filipina akan mengalami kerugian yang sangat besar karena pangkalan 

tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pemasukan kepada 

negara Filipina sebesar 2 trilyun per tahun. Dampak di bidang sosial, adanya 

tuntutan dari para pemberontak RAM menginginkan agar kesejahteraan 

anggota militer lebih diperhatikan membuat Presiden Cory menaikkan gaji 

para bintara sampai 60%, Presiden juga memberikan beasiswa bagi anak 

tentara yang gugur dalam tugas selain juga meningkatkan fasilitas demi 

kesejahteraan anggota militer dengan menyediakan perumahan dan 

meremajakan bangunan-bangunan militer. Dampak sosial lainnya adalah 

meningkatnya solidaritas di kalangan perwira muda militer, karena mereka 

merasa bersimpati terhadap perjuangan RAM, terbukti dengan adanya 

dukungan untuk personel RAM yang datang dari para kadet atau taruna muda.  
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B. Implikasi 

 

 Implikasi hasil penulisan adalah penggunaan atau penerapan dari suatu 
penelitian penulisan skripsi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka 
dapat dikemukakan implikasi dari penelitian ini baik secara teoritis dan praktis. 

 

1. Teoritis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini berkaitan dengan penyelesaian 
pemberontakan RAM. Pemerintahan Cory Aquino, yang tidak berhasil 
mengatasi pemberontakan RAM secara tuntas, memberi kesan Cory Aquino 
sebagai Presiden yang lemah. Seharusnya Cory dapat mengatasi masalah-
masalah pemberontakan dengan tegas, karena jika suatu pemerintahan tidak 
berhasil mengatasi gangguan-gangguan yang mengancam stabilitas nasional, 
maka hal ini mengakibatkan diragukannya eksistensi suatu pemerintahan, baik 
oleh rakyatnya sendiri ataupun oleh dunia internasional. 

 Apabila pemerintahan dijalankan dan dipegang oleh orang-orang yang 
tidak bertanggung jawab dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri maka 
yang terjadi adalah ketidakpuasaan terhadap pemerintahan itu sendiri yang 
mengakibatkan suatu usaha untuk menjatuhkan kekuasaan tersebut. Salah satu 
cara untuk menjatuhkan kekuasaan adalah dengan mengadakan pemberontakan 
terhadap pemerintah, karena pemberontakan merupakan salah satu cara yang 
efektif untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap kondisi pemerintahan yang 
ada.  

 

 

2. Praktis 

Implikasi praktis dari peristiwa pemberontakan RAM terhadap dunia 
pendidikan, bahwa penerapan dari suatu hasil penulisan dapat dikembangkan 
sesuai dengan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan terapan, sehingga nantinya akan lebih 
bermanfaat praktis. Paling tidak sebagai dasar untuk penulisan yang lebih baik 
dan bermanfaat. 

C. Saran 

 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada pihak-
pihak yang terkait dengan penelitian mengenai pemberontakan RAM ini, antara 
lain: 

1. Bagi pemerintah Indonesia, seyogyanya dapat mengambil hikmah dari 

pengalaman negara lain bagaimana mengatasi suatu masalah, karena dapat 
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dimungkinkan terdapat kesamaan masalah yang sedang dihadapi oleh 

negara Indonesia dengan negara Filipina tetapi berbeda dalam penanganan. 

2. Bagi mahasiswa, penulis berharap akan lebih banyak mahasiswa atau 

peneliti yang mengembangkan penulisan mengenai sejarah Asia Tenggara 

sehinggga masyarakat luas akan lebih tertarik, terutama mengenai sejarah 

Filipina. 
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