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Abstract 
 

Map of the global condition in the 21st century after Cold War, is a reflection of superiority in 
field of economy, politics, culture from the North (Europe-North America) over the South (Asia-
Africa-Latin America). In the end, it map will build Empire formation and New-World Order in 
accordance with the spirit underlying age. The historical roots, post-World War II, in addition 
to the rise of Asian-African nationalism, there was also conflict between the world, which began 
declare on “two power” of the Soviet Union represented of East Block, and West Block was 
represented by United States of Amerika. This variety of clash field’s ranging from economics, 
politics, culture, and even technology. Of course, this affects how the two powers were run its 
foreign policy in Asia, Africa, Latin America commonly known as the South Region or the Third 
World. Indonesia's position is in cultural crossbreeding Asia and Australia, in anthropological 
give ethnic and racial diversity in the archipelago, says historical reading of the cultural 
centers and international trade routes could not let go of two Empire of Sriwijaya and 
Majapahit archipelago. In this position, clearly crosses resulted in the production of knowledge 
and culture resulting from geopolitical position and geohistorical. Perspective from Rising-Tide 
Colored that the pattern of expansion-colonialism by "whites" against the "skin color". So, 
when talking about independence and the resistance movement in South Region, so that 
movement of color are also included, even the clash of civilizations between the North-South. 
The existence of nations stretching Asia-Africa-Latin America as a geo-historically, through the 
"longing for" the triumph of the past is shown by evidence of civilization and cultural lines, 
according to the characteristics and surrounding geography. The momentum of Asian-African 
Conference in Bandung, 18-24 April 1955 specifically meant as Indonesia's efforts to color the 
world civilization through the solidarity between the nation-state that is geographically 
colonized existing South region and have similar nationalistic character, culture, and no 
exception of race / Skin Color. Later, cultural contacts in the form of conferences and a lot of 
intensive cooperation between the two continents was carried out in running a huge vision 
about the New World. This paper will discuss the relation of geopolitical Nusantara with the 
Indonesia position itself as a representation of Colored Movement who met culmination point 
on the Asian-African Conference, 18-24 April 1955, and then linked in the framework of the 
Cultural Strategy of Indonesia in the bond of Colored Solidarity in Asia-Africa sphere. 

Keywords: Nusantara Geopolitic, Rising Tide of Colors, Asian-Africa Solidarity, Cultural 
Strategy. 
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A. Pendahuluan 

“...I hope that it will give evidence that Asia and Africa have been reborn, that a 
New Asia and New Africa have been born !...And let us remember, Sisters and 
Brothers, that for the sake of all that, we Asians and Africans must be united !(Ir. 
Soekarno, 1901-1970) 

“We face neither East nor West ; we face Forward” 
(Kwame Nkrumah, 1909-1972) 

Sekiranya membayangkan dunia sebagai sebuah taman sari yang terdiri dari 
bermacam bunga, maka pikiran kita akan membayangkan ragam rupa/ciri khas dari 
masing-masing tanaman yang menghiasi taman tersebut. Begitu pula dengan tatanan 
pergaulan internasional sebagai desain peradaban dunia yang melibatkan seluruh 
kekuatan manusia mulai dari ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Dalam 
pembacaan itu, kita bisa melihat usaha integrasi yang dilakukan oleh negara Utara 
(Eropa dan Amerika Utara) lewat bumbu dominasi serta koersi penaklukan peradaban, 
terlepas dari segala kampanye yang “ditiupkan dari atas” mulai dari HAM, Demokrasi, 
sampai Globalisasi, pada dasarnya menyiratkan senyawa antara ruang kuasa 
pengetahuan dan kepentingan yang berujung kepada benturan antara Dunia Utara dan 
Dunia Selatan1. 

Berbicara tentang kearifan lokal tentunya berkaitan dengan segala bentuk 
identitas nasional yang membentuknya dalam relasi internasional sesuai pembagian 
Charactergemeinschaft ataupun “le desir d’etre ensemble"2 dengan batasan teritori 
sesuai kekhususan geopolitik dan geohistoris. Secara umum, kearifan lokal bersumber 
dari kristalisasi kebudayaan dan rangkaian sejarah peradaban. Pada akhirnya, dialektika 
serta dinamisasi ruang-waktu antara manusia dan lingkungan melahirkan semangat 
sekaligus produk zaman yang mewarnai masing-masing corak tersebut.  

Fenomena sekarang yang ditandai dengan krisis demokrasi dan kapitalisme 
global hanyalah sebagian kecil, dari sebuah pergerakan arus zaman yang dimana seluruh 
identitas melakukan gesekan saling bernegasi serta bersintesis. Pada akhirnya, 
pengkerdilan karakter serta tercerabutnya manusia dari lokalitas “kontrak sosial” berupa 
bangunan ideologis serta kebudayaan menjadi hal yang wajar dizaman transaksional 
kapital. Dalam beberapa kasus dikatakan bahwa kesenjangan ekonomi masih saja terjadi 
antara negara kawasan Utara dan kawasan Selatan, seperti yang dikatakan oleh Chandra 
dalam Khudori, hal.5, 2006 

..Agricultural trade illustrates some of the glaring inequities of contemporary 
globalisation. by providing huge subsidies, the rich countries drive down the world 
market prices, accentuating poverty in the developing countries, while enriching a 
handful of prosperous farmers and giant domestic companies. Thanks to its cotton 
subsidy, the US control 40% of global trade; that deprives West Africa of $200 
million in export revenue and pushes the region deeper into external 
debt...(Chandra, hal.5,2006) 

                                                 
1 Terima kasih atas Bung HS atas perbincangan di dunia maya, Bung ES, Pak SWS, Wendy,Bapak+Ibu..:) 
2 Lihat, Ir. Soekarno dalam Lahirnya Pancasila.1945. Feith, Herbert & Lance Castells.(Eds). 1988. 

Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES: 179-184 
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Namun disisi lain, kebangkitan China sebagai representasi Asia dalam 
percaturan global adalah hal yang patut diperhitungkan. Masdar Rauf dalam Tajuk 
Rencana, Suara Merdeka, 26 Mei 2011 mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi serta dominasi produk-produk manufaktur dan elektroniknya di dunia, China kini 
tampil sebagai negara dengan kekuatan ekonomi nomor dunia dunia terbesar setelah 
Amerika. Jepang dan Korea Selatan sudah dilewati3. Cadangan devisa China yang 
mencapai 3 triliun dolar AS merupakan yang terbesar di dunia. Bukan hanya itu, dalam 
20 tahun ke depan, kekuatan militer dan sistem persenjataan China diprediksi sudah 
menyamai Amerika. Pada saat itu, China akan tampil sebagai adidaya baru.Sementara 
itu dalam konteks Asia-Afrika, rangkaian sosio-antropologis diantara kawasan Selatan 
mengindikasikan sebuah ikatan peradaban yang dalam bahasa Imanuel Wallerstein 
sebagai sistem peradaban imperium dunia yang melakukan pola ekspansi dari Selatan 
ke Utara, sebagai model strategi kebudayaan sementara itu disatu sisi, pola tersebut 
berubah sejak terjadi perubahan peran Gereja di Eropa dan ditemukannya benua 
Amerika oleh bangsa Eropa, disaat itulah, serentak terjadi pergeseran arus yang semula 
dari Selatan ke Utara, menjadi Utara ke Selatan seperti yang dikatakan oleh Pramoedya 
Ananta Toer dalam Arus Balik.  

Dalam beberapa kesaksian, dikatakan bahwa Konferensi Asia Afrika 18-24 
April 1955 tidaklah hanya sekadar dimaknai sebagai momen kumpul belaka, namun 
lebih dari itu Perdamaian Dunia ala PBB4 mendapat pertanyaan ulang tatkala 29 Negara 
dari kawasan Asia-Afrika tersebut mendeklarasikan Dasa Sila Bandung atau Deklarasi 
Dekolonisasi. Menjadi catatan pula, bahwa pasca diadakan Konferensi Asia Afrika, 
sontak sejumlah negara Afrika berani mendeklarasikan kemerdekaanya seperti Ghana di 
tanggal 1957, bahkan lebih dari itu berbagai macam konferensi/festival intens diadakan 
dalam rangka interaksi kebudayaan yang mana design strategi kebudayaan Asia-Afrika, 
dirangkai dalam menyatukan seluruh local wisdom (nation wisdom) antar negara-bangsa 
untuk membangun Dunia Baru sekaligus membendung Arus Balik Utara ke Selatan. 

B. Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan makalah ini menggunakan studi 
literatur serta analisis sejarah sehingga diharapkan mendapat keterkaitan antara 
geopolitik Nusantara dengan kondisi sejarah-budaya. Khususnya, pada aspek wilayah 
Nusantara yang memiliki posisi persilangan antara Rumpun Austronesia dan Melanesia. 
Dengan begitu, ada sebuah keterkaitan dengan jalur perdagangan yang pernah dibangun 
disana, sekaligus berdirinya berbagai kekuatan politik yang mewujud dalam karakter 
budaya dan produksi pengetahuan. 

Pada poin berikutnya, penulis mencoba untuk merelasikan hipotesis tersebut 
dengan variabel strategi kebudayaan sebagai metode pembangunan kebudayaan yang 
mengarah kepada peradaban, sementara pada level item penulis coba mengambil pada 
studi antropologi ras, dengan pembahasan “pasang-surut kulit berwarna” yang 
melibatkan analisisnya pada kebangkitan ras berwarna serta hipotesis awal yang 
menyebutkan kesetaraan seluruh ras yang ada di dunia. Sementara di-item terakhir, akan 
dipaparkan pula tentang Konferensi Asia-Afrika di Bandung, 18-24 April 1955, yang 
                                                 
3 Lihat, Harian Suara Merdeka, 26 Mei 2011, Cara China Melawan Hegemoni Amerika Serikat, (diunduh 

tanggal 12 Juni 2011) 
4 Lihat, Perserikatan Bangsa-Bangsa. http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa. (diunduh 

tanggal 10 Juni 2011) 
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dilihat dari kaca mata strategi kebudayaan, yang mana, dihasilkan sebuah produk 
pengetahuan bernama Dasasila Bandung, selain itu kebangkitan Nasionalisme Asia-
Afrika yang mana ikon berupa kontak local wisdom memberi ciri tersendiri bagi adanya 
gagasan tentang persatuan Asia-Afrika. Disamping itu, dalam rangka menjalankan 
design besar Strategi Kebudayaan Asia-Afrika, penulis akan memaparkan beberapa 
laporan sejarah tentang kegiatan-kegiatan dalam event kebudayaan yang diadakan oleh 
kawasan ini. 

C. Geopolitik Nusantara 

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti 
bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti 
kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan teia yang berarti urusan 
(politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006: 
195)5. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan 
negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah 
atau tempat tinggal suatu bangsa. Sir Walter Raleight (1554-1618) menekankan 
wawasan maritim, yaitu penguasaan laut yang bertujuan untuk menguasai 
perdagangan.Dengan tujuan penguasaan kekayaan dunia. Geopolitik demikian pada 
akhirnya bertujuan akhir terhadap penguasaan dunia, dan untuk itu diperlukan 
keseriusan dalam pembangunan armada laut. Sir Halford Mackinder (1861-1947) 
memperluas konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-
daerah ’jantung’ dunia, dikenal dengan teori Daerah Jantung. Untuk menguasai dunia, 
maka harus menguasai daerah jantung sebab dunia terdiri dari 9/12 air, 2/12 pulau 
dunia, dan 1/12 pulau6. Karenanya membutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai 
prasyaratnya. Adapun daerah jantung dunia yang dimaksudkan Mackinder, yaitu : 
1. Bulan Sabit Dalam, meliputi daerah-daerah pantai pulau dunia 
2. Bulan Sabit Luar, meliputi UK, USA, Afsel, Ind, Australia, Oceania. 

Sementara itu, Friedrich Ratzel dalam Daldjoeni, hal.52, 1991 menuliskan 
bahwa negara beserta penduduk didalamnya seperti organisme yang bisa bergerak dan 
berkembang luas wilayahnya. Lebih lanjut, ada tiga fakta geografis yang sejalan dengan 
pertumbuhan negara. Pertama, suatu negara berifat teritorial; Kedua, negara itu 
mencerminkan suatu kelompok penduduk atau bangsa yang merasa dirinya atk 
terpisahkan dari wilayah negaranya dan terus mengikuti pertumbuhan negaranya. 
Ketiga,negara acapkali berkembang didalam batas-batas kerangka alami, dari pusatnya 
yang sempit, sehingga diperlukan perbatasan (catatan kaki). Selanjutnya, aspek penting 
dari perkembangan negara-bangsa dikaitkan dengan Situation yaitu lokasi sesuatu 
terhadap hal-hal lain atau bangsa-bangsa lain, Space yaitu ruang atau wilayah dalam 
makna dipusat atau dipinggiran dengan kecenderungan penduduk untuk berekspansi 
luar akibat keterbatasan sumber daya alam, Limits mengacu hasil ekspansi terhadap 
bangsa-bangsa tetangga7. 

Berbincang tentang geopolitik peradaban Nusantara serta warisannya maka kita 
akan menemukan sebuah rangkaian panjang mulai dari penyebutan Nusantara sampai 
terciptanya Indonesia yang kelak menimbulkan corak baru bagi adanya budaya tak 
                                                 
5 Lihat, Geopolitik Indonesia. Tanpa Tahun.Slide Show MPKD Pend. Kewarganegaraan UGM. Slide 

hal.5-15 
6 Lihat, Ibid 
7 Lihat, Daldjoeni, N.Drs. 1991. Dasar-dasar Geografi Politik. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 52-53 



 143

terkecuali paham nasionalisme yang ditonjolkan oleh para pemimpin di negeri ini. Pun 
demikian, faktor tersebut tak dapat dipisahkan dari paham “dunia baru yang lebih 
beradab” sebagai bagian karakter dari dialektika-historis masyarakat yang pernah ada 
sebelumnya sekaligus interaksi dengan lingkungan sebagai unsur pembentuk karakter 
tersebut. Dalam beberapa analisis sejarah disebutkan pula tentang keterlibatan faktor 
laut sebagai penghubung silang budaya Nusantara, pemaknaan laut tidak hanya sekedar 
jalur perdagangan semata, namun lebih dari itu pertukaran kebudayaan, sekaligus faktor 
politik yang mana melibatkan gesekan antar wilayah kerajaan di masa lalu, sehingga 
sangat beralasan kalau Sriwijaya dan Majapahit membangun angkatan laut yang 
terbesar se-Asia Tenggara. Disamping itu, penyebutan bangsa bahari atau budaya 
maritim menjadi populer dan dominan saat menyebut hubungan antara manusia dan 
laut. 

“...Indonesia ialah kepulauan yang geografis terletak ditenggara Asia, menyebelah 
Melanesia, termasuk didalamnya pulau raksasa Irian. Demikian juga dalam 
pengertian geo-politik yang lebih modern. Tetapi apabila yang dikehendaki 
Indonesia tersebut dengan bahasa dan semi, maka diluar daerah itu dapat ditunjuk 
secara lebih lugas, yakni sampai pulau Madagascar (Malagasi), semenanjung 
Malaya, hingga pulau Paas disamudera raya Pasifik...”(Stoddard, hal. 275,1926) 

Dari pendapat Stoddard tersebut, setidaknya penulis menyimpulkan bahwasanya 
secara geografis Indonesia ada disebuah wilayah antara dua samudera dan dua benua, 
yang pada akhirnya membenarkan tentang posisi Nusantara yang terkenal strategis serta 
potensial akan kekayaan alam. Pun demikian, posisi ini membuat persilangan 
kebudayaan yang terjadi di wilayah Nusantara terjadi lebih kompleks, tak terkecuali 
dengan “globalisasi kuno” yang pernah dilakukan oleh Eropa melalui VOC.  

Pada akhirnya, konsep Nusantara dianggap mewakili dengan apa yang 
dinamakan National-Staat seperti yang diucapkan Soekarno saat ia berpidato Lahirnya 
Pancasila lewat penekanan “kehendak untuk bersatu dari persamaan karakter”. 
Ditambahkan pula, untuk penegasan wilayah Indonesia, Ir. Soekarno, 1945 
menambahkan tentang peradaban National-Staat yang dianggap menemui puncak 
kejayaan saat Imperium Sriwijaya dan Imperium Majapahit. 

“...Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sri Wijaya dan di 
zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nationale staat...bangsa 
Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang, menurut geopolitik yang telah 
ditentukan oleh Allah S.W.T., tinggal dikesatuannya semua pulau-pulau Indonesia 
dari ujung Utara Sumatra sampai ke Irian! Seluruhnya!, karena antara manusia 
70.000.000 ini sudah ada „le desir d’etre enemble", sudah terjadi 
„Charaktergemeinschaft"! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia 
jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu, 
satu, sekali lagi satu ! ..”(Ir. Soekarno, 1 Juni 1945) 

Secara implisit memang tidak dijelaskan secara gamblang, hipotesis apa yang 
mendukung Soekarno untuk mengatakan bahwa wilayah geopolitik-geohistori Indonesia 
mengacu kepada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Namun setidaknya, analisis tentang 
persilangan kebudayaan serta model pemerintahan pada saat itu yang merupakan 
cerminan “dunia yang beradab”. Persilangan kebudayaan yang dimaksud mengacu 
kepada pertemuan unsur kebudayaan yang menurut Kluckhohn 1981, 203  dalam 
Koentjaraningrat antara lain Bahasa, Sistem Pengetahuan, Organisasi Sosial, Sistem 
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peralatan hidup dan teknologi, Sistem Mata Pencaharian Hidup, Sistem Religi, 
Kesenian8.  

Dhia Prakarsa Yoedha, hal. 10,1998 menambahkan bahwa pengelompokkan 
kepulauan Indonesia atas karakteristik geologi berdasar perbedaan flora dan fauna lewat 
pembagian Landas Kontinen Asia atau lazim disebut Dangkalan Sunda, sedangkan 
berikutnya Landas Kontinen Australia, atau Dangkalan Sahul. Berikutnya, Dangkalan 
Sunda sejak abad lampau didiami oleh Rumpun Melayu selaku penduduk asli. Salah 
satu rumpun khas dari penduduk Asia Timur Mongoloid. Sebaliknya, penduduk asli 
Dangkalan Sahul, secara ethnology tak hanya bukan rumpun Melayu. Tapi justru 
rumpun bagian dari ras penduduk asli Australia, Selandia Baru, Kepulauan Pasifik Barat 
Daya, seperti Fiji. Yaitu, rumpun Melanesia. Praktis, kedua rumpun tersebut itu berbeda 
satu sama lain, mulai dari fisik hingga sistem mata pencahariannya9.Stoddard sendiri 
berpendapat bahwasanya kondisi geologis serta alam adalah faktor yang berpengaruh 
kepada silang pertemuan kebudayaan Indonesia mengingat kondisi alam yang subur 
serta lalu lintas perdagangan, kelak dikemudian hari hal tersebut akan menginspirasi 
Charaktergemmeinschaft dari bangsa Indonesia, sekaligus corak budaya yang 
ditimbulkan. 

Dilihat dari segi rasial, maka Indonesia dapat dikatakan sebagai bagian bumi 
yang paling banyak mempunyai campuran. Apabila letak geologis Indonesia saya 
terletak pada daerah “Gojah Berganda”, daerah yang sangat labil, karena 
terletak pada dua sistim pegunungan “Mediterran” dan “Circum-Pasifik”, yang 
keduanya bertemu dinegeri kepulauan itu, membentuk ribuan pulaunya, besar 
maupun kecil dengan gunung-gunung apinya yang dahsyat karena sering 
menunjukkan kemarahan vulkanisnya. (Stoddard, hal. 276, 1920) 

Lebih lanjut, Stoddard menganalisis bahwa perlintasan antara dua benua dan dua 
samudera, adalah keunggulan geografis bagi terciptanya daerah yang subur serta 
komoditi yang kelak akan diperjualbelikan dalam perdagangan antar benua, yang 
melibatkan Eropa, India, dan China.  

Apalagi letaknya yang paling menguntungkan antara dua benua dan dua 
samudera, sebuah perempatan strategis yang terdiri puluhan ribu pulau, sebuah 
arena manusia bergerak yang paling mudah, dengan laut-laut antara yang tenang 
untuk dilayari, daratan-daratannya yang subur dan mengasyikkan para pendatang 
dari manapun; lebih-lebih arus yang berkisar menyusuri khattulistiwa dari Pasifik 
utara dan selatan, juga di Samudera Indonesia...(Stoddard, hal.276, 1920) 

 

 

                                                 
8 Lihat, Koentjaraningrat, 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 203. Lebih jauh 

lagi, Kluckhon mengatakan bahwa kesemua unsur tersebut adalah unsur kebudayaan universal yang 
mewujud dalam sistem sosial dan kebudayaan fisik 

9 Lihat, Bambang Budi Utomo, Landasan Kerja Sama Indonesia – Yunani Dari Sisi Kesejarahan,  
Puslitbang Arkeologi Nasional, tanpa tahun. Suatu jaringan pelayaran di Nusantara telah terbentuk 
pada awal abad pertama masehi. Jaringan ini terbentuk antara lain karena ada satu komoditi 
perdagangan yang cukup digemari pada masa itu, yaitu rempah-rempah dan mempunyai daerah 
pemasaran yang luas. Berdasarkan sumber-sumber naskah Eropa, Rouffaer menduga bahwa rempah-
rempah yang diperdagangkan di Eropa berasal dari Nusantara. Komoditi ini tampaknya hanya 
dihasilkan di Nusantara. Karena itulah, banyak pedagang yang datang jauh-jauh menempuh 
perjalanan melalui laut untuk mencarinya. (diunduh pada 10 Juli 2010) 
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D. Antropologi Ras Dunia 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kekhasan wilayah Nusantara adalah faktor 
tersendiri dalam perkembangan kebudayaan yang diwakili oleh percampuran Rumpun 
Austronesia dan Rumpun Melanesia. Pada akhirnya seperti yang dilukiskan dalam peta 
persebaran ras oleh Stoddard, maka dapat kita temukan bahwasanya Indonesia adalah 
percampuran antara dunia Kulit Kuning, Cokelat, dan Hitam sehingga dapat kita 
temukan ragam rupa tentang ciri fisik dari penduduk Nusantara10. Koentjaraningrat, hal. 
90, 1980 sendiri berpendapat bahwa makhluk manusia yang tersebar diseluruh muka 
bumi dan yang hidup didalam segala macam sekitaran alam, menunjukkan suatu aneka 
warna fisik yang tampak nyata. Ciri-ciri lahir seperti warna kulit, warna dan bentuk 
rambut, bentuk bagian-bagian muka, dan sebagainya menyebabkan timbulnya 
pengertian ras sebagai suatu golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh 
yang tertentu dalam frekuensi yang besar11. Sementara itu, konsep ras dipahami pula 
sebagai asal-muasal dari terbentuknya bangsa, kemudian menjalin ikatan yang didasari 
kesamaan budaya untuk membentuk kerajaan atau negara. 

“...The concept of race is socially and historically constructed in the particular 
context of each society. It has been utilized, with other factors, such as gender and 
class, when a nation-state formed itself by defining who should be the authentic 
“nation” and who should not...”(Goldberg, 2002)12 

Khusus, untuk metode analisis ras manusia, Koentjaraningrat, hal. 91, 1981 
memaparkan perspektif antropologi fisik. Dalam hal ini, setidaknya turut pula 
memperhatikan ciri-ciri lahir, atau ciri-ciri morfologi, pada tubuh individu-individu 
berbagai bangsa di dunia. Ciri-ciri morfologi itu antara lain aspek fenotipe, terdiri dari 
dua golongan, yaitu:1) ciri-ciri kualitatif (seperti warna kulit, bentuk rambut, dan 2) ciri-
ciri kuantitatif (seperti berat badan, ukuran badan, index chepallus, dan sebagainya. 
Untuk mengukur ciri-ciri kuantitatif tadi, antropologi fisik melengkapi dengan metode 
antropometri. 

Lebih lanjut, A. L. Kroeber dalam Ibid, hal. 94, 1980 membagi klasifikasi ras 
terpenting di dunia serta hubungannya13. 

1. Australoid, penduduk asli Australia 
2. Mongoloid 

2.1 Asiatic Mongoloid (Asia Utara, Asia Tengah, Asia Timur) 
2.2 Malayan Mongoloid (Asia Tenggara, Kep. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan 

penduduk asli Taiwan) 
2.3 American Mongoloid (Penduduk asli Benua Amerika Utara dan Selatan, 

Eskimo di Amerika Utara, sampai penduduk Tera del Fuego di Amerika 
Selatan) 

3. Caucasoid 
3.1 Nordic (Eropa Utara sekitar Laut Baltik) 
3.2 Alpine (Eropa Tengah dan Timur) 

                                                 
10 Lihat, Stoddard, Lothrop. 1920. Pasang Naik Kulit Berwarna. New York: Madison Grant 
11 Lihat, Koentjaraningrat, op cit, hal. 90 
12 Lihat, Goldberg dalam Araki, Keiko. 2007. Building a New Racial World Order: Intersection of Pan-

Asianism and Pan-Africanism in the Post-WWI World. G-SEC WORKING PAPER No.15, hal.5 
13 Lihat, Koentjaraningrat, op cit, hal. 94 
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3.3 Mediteranian (Penduduk sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, 
Iran) 

3.4 Indic (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka) 
4. Negroid 

4.1 African Negroid (Benua Afrika) 
4.2 Negrito (Afrika Tengah, Semenanjung Melayu, Filipina) 
4.3 Melanesian (Irian/Papua, Melanesia) 

5. Ras-ras Khusus 
Tidak dapat diklasifikasikan kedalam empat ras pokok 
5.1 Bushman (di daerah Gurun Kalahari di Afrika Selatan)  
5.2 Veddoid (Di pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Selatan) 
5.3 Polynesian (Di kepulauan Mikronesia dan Polinesia) 
5.4 Ainu (Di pulau Karafuto dan Hokkaido di Jepang Utara) 

Pada akhirnya, pembagian ras tersebut mengacu kepada daerah kebudayaan 
yang merupakan penggabungan dari suku bangsa yang dalam masing-masing 
kebudayaannya beraneka warna, namun memiliki unsur dan ciri menyolok yang serupa. 
Dengan demikian, ada penggolongan daerah kebudayaan sebenarnya yang merupakan 
sistem klasifikasi yang mengklaskan beraneka ragam warna suku bangsa dalam suatu 
daerah dan benua besar. Sebagai contoh, kawasan Asia yang dibagi oleh Kroeber dalam 
Daerah Kebudayaan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan China. Lebih 
mendalam lagi, proses migrasi antar suku bangsa dan ras adalah penyebab dari 
persebaran kebudayaan. Sehingga terjadilah model interaksi dan pertukaran unsur 
kebudayaan yang biasanya mewujud dalam benda material. Sementara itu, kesatuan-
kesatuan dari kelompok kolektif manusia tersebut melakukan pola adaptasi secara 
evolutif dengan lingkungannya sehingga terjadilah perkembangan unsur kebudayaan 
yang baru.  

Pada aspek lain, muncul pula pemikiran tentang sosiologi ras yang dikemukakan 
oleh Eugene Du Bois, seorang Afro-Amerika dan Lothrop Stoddard yang melihat 
pembagian dunia berdasarkan ras. Salah satu gagasan teorinya adalah selubung yang 
menciptakan pemisahan jelas, atau tembok penghalang, antara warga Amerika 
keturunan Afrika dengan kulit putih. Gagasan lainnya adalah tentang kesadaran ganda, 
pemahaman atas “kedua-an”, atau perasaan sebagian warga Amerika keturunan Afrika 
yang melihat dan mengukur mereka melalui matanya.  

Pada akhirnya, analisis Du Bois dipakai sebagai gagasan teoritis tentang ras dan 
hubungan antarras di Amerika Serikat dan Dunia yang terkenal dengan Diaspora Ras. 
Sementara itu, dalam karyanya Pasang-Naik Kulit Berwarna, Stoddard memaparkan 
tentang persebaran ras di dunia yang terbagi atas Dunia Kulit Putih dengan Dunia Kulit 
Berwarna, ia beranggapan bahwa ada korelasi antara keadaan alam dengan produk 
budaya yang pernah mereka hasilkan. Bahkan ciri-ciri fisik diantara manusia tersebut 
merupakan bentukan alam yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana mereka 
bersikap kepada dirinya ataupun dunia luar. Disamping itu, Stoddard secara “futuristik” 
meramalkan tentang kebangkitan Ras Berwarna yang mengambil “keuntungan” dari 
pertentangan Eropa dalam Perang Dunia I, yang identik dengan politik imperialisme 
dalam pembagian wilayah jajahan mereka sendiri.  

Pada aspek yang lain, pemikiran ras disumbangkan pula oleh Count Arthur de 
Gobineau dalam bukunya berjudul Essai Sur l’Inegalite des Races Humaines. Dalam 
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karyanya tersebut, Gobineau berpendapat tentang doktin abad ke-18 tentang asal-usul 
bangsa Prancis yang berasal dari keturunan budak-budak Gallo-Roman, kaum 
bangsawan adalah keturunan Jerman. Arendt, hal.97, 1995 mengatakan bahwa 
pemikiran Gobineau adalah definisi tentang penciptaan suatu “elite” yang dapat 
menggantikan aristokrasi. Sebagai ganti pangeran-pangeran, ia menyodorkan suatu “ras 
para pangeran”, yaitu ras Arya14. 

“..Konsep ras memungkinkan pengorganisasian“kepribadian yang mereka 
berbakat”dari romantisme Jerman, menetapkan mereka sebagai anggota-anggota 
aristokrasi alamiah yang ditakdirkan untuk menguasai semua ras lain”..(Arendt, 
hal.97, 1995) 

Kelak, dikemudian hari, pemaknaan “ras unggul” melegitimasi banyak 
pertentangan antar Eropa (baca: Nazi Jerman dalam Perang Dunia II) dan ekspansi 
Eropa di tanah Asia-Afrika. Arendt, hal. 119, 1995 memaparkan bahwa pemikiran ras di 
abad ke-18, sudah memasuki prinsip lembaga politik, dan kedua birokrasi sebagai 
prinsip dominasi di luar negeri15.  

“...Tanpa ras sebagai substitusi bangsa, perjuangan merebut Afrika dan demam 
investasi emas hanya akan tetap tinggal tak bermakna...Tanpa birokrasi sebagai 
substitusi pemerintah, pemilikan Inggris atas India hanya akan menciptakan 
kekacauan hukum di India...” (Arendt, hal. 119, 1995) 

E. Memandang (si) Kulit Berwarna 

Dalam ranah yang lain, pembangkitan kembali produksi pengetahuan dalam 
ruang kebudayaan dinilai sebagai usaha melepas stigmatisasi Indigenous Peoples yang 
digolongkan sejajar dengan flora dan fauna, tipologi hirarkis evolusi manusia dan 
berbagai sistem perekamannya diisi oleh penemuan baru, peta wilayah yang 
diperebutkan penguasa Eropa. Smith, hal.86, 2003 mengkaitan dengan Indigenous 
Peoples disusun dalam urutan berdasarkan: keyakinan bahwa mereka mendekati 
manusia (nearly human), hampir manusia (almost human) atau belum manusia (sub-
human)16. Dengan demikian, pola pendisiplinan pribumi ala Foucaldian ataupun relasi 
kuasa-pengetahuan ditanamkan sebagai upaya penaklukan sosio-antropologis dalam 
ruang kolonisasi kebudayaan atau dalam bahasa Edward Said disebut Orientalisme17.  

                                                 
14 Lihat, Hannah Arendt. 1995. Asal-usul Totalitarisme: Imperialisme.hal.97. Konsep ras memungkinkan 

pengorganisasian “kepribadian mereka yang berbakat” dari romantisme Jerman, menetapkan mereka 
sebagai anggota-anggota aristokrasi alamiah yang ditakdirkan untuk menguasai ras lain. 

15 Lihat, Ibid, hal. 119. Dua temuan itu senyatanya dibuat di Benua Hitam. Ras adalah penjelasan darurat 
tentang manusia, yang baik orang Eropa maupun orang-orang beradab lainnya tidak mampu 
memahaminya, dan yang kemanusiaannya sedemikian terancam dan direndahkan oleh kaum imigran, 
sehingga mereka tidak lagi dianggap menjadi bagian dari sesama bangsa manusia 

16 Lihat, Smith, Tuhiwai Linda. 2003. Kolonisasi Pengetahuan: Pandangan Intelektual Maori-Selandia 
Baru. Hal 83-104. Lebih lanjut lagi, Penggolongan ini sering kali didasari oleh pertimbangan bahwa 
bangsa yang dimaksud mempunyai “jiwa”,dan karena itu layak”diselamatkan” serta dapat dididik dan 
disekolahkan. Sistem untuk menata, menggolongkan dan menyimpan pengetahuan baru tersebut, dan 
untuk mengemukakan makna dari berbagai penemuan ilmiah yang lazim disebut “penelitian” 

17 Lihat, Kusmarni Yani. Tanpa tahun. Teori Poskolonial: Suatu Kajian Tentang Teori Poskolonial 
Edward W.Said. hal.7, lebih lanjut Isu-isu ini muncul pada awalnya ke permukaan berhubungan dengan 
control militer dan keterbelakangan ekonomi. Dominasi dan subordinasi adalah sebuah hubungan yang 
tidak hanya terjadi antarnegara atau antaretnis, tetapi juga dalam sebuah negara atau dalam suatu etnis 
tertentu, bahkan pada relasi kekuasaan gender 
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Smith dalam Kusmarni, hal.5 mengatakan bahwa penelitian akademis 
menunjukkan bahwa dampak pendudukan Barat terhadap masyarakat pribumi pada 
umumnya diteorikan sebagai sebuah fase kemajuan dari: (1) penemuan dan kontak 
awal, (2) penyusutan populasi, (3) akulturasi, (4) asimilasi dan (5) perekaan ulang 
sebagai sebuah hibrida budaya etnis. Sedangkan perspektif pribumi memperlihatkan 
sebuah gerak maju bertahap, sebagai berikut: (1) kontak dan invansi, (2) genocide dan 
penghancuran, (3) perlawanan dan upaya bertahan hidup (survival) dan (4) pemulihan 
sebagai bangsa pribumi18. Edward Said dalam Smith, hal.86, 2003, mengatakan bahwa 
pembagian garis batas antara Barat-Timur membuka peluang bagi pembagian dunia 
secara politik dan pertarungan antar negara Barat dalam membangun superioritas 
posisional yang lentur atas dunia yang dikenal dan yang diperkenalkan. Stelsel 
Imperialisme dan Kolonialisme adalah formasi spesifik untuk melihat, menamai, dan 
mengetahui komunitas indigenous. 

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Araki, hal.5,2007 yang menyatakan bahwa 
pembagian dunia berdasarkan ras lebih cenderung kepada pandangan Eropa yang 
menganggap kulit berwarna sebagai manusia kelas dua, dalam beberapa literaratur 
sastra, sosiologi, budaya, dan antropologi. 

“...This kind of global racial order was partly due to the myth of Social Darwinism, 
which was widely accepted in the late 19th century. It believed that blacks were 
hereditarily inferior to white people, so blacks did not deserve independence, 
justifying European colonization of Africa. Homogenized and degraded, people of 
African descent realized the necessity of African redemption in order to uplift their 
own status in the New World...”(Araki, hal.5, 2007) 

Sehingga, tataran budaya, ide-ide citra dan pengalaman tentang pihak Liyan (The 
Others) membantu mewujudkan dan melukiskan perbedaan mendasar antara bangsa 
Eropa dan lainnya. Pada akhirnya, penundukkan kebudayaan itu dapat dibuktikan oleh 
superioritas pengetahuan Eropa kepada dunia kulit berwarna, yang menganggap bahwa 
proyek besar bernama Enlightened harus diberikan kepada daerah-daerah dengan 
identifikasi barbar, tidak cerdas, serta lemah. Seperti yang diungkapkan oleh Mudimbe 
dalam Blay, hal.9, 2011 tentang pendefinisian wilayah Afrika oleh orang Eropa19. 

“...Africa represented everything that the “Enlightened” West (Europe) was not. 
Thus, “logically,” any people able to survive in what was later termed the “White 
Man’s Grave” represented everything that Europeans were not barbaric, 
unintelligent, and powerless. (Mudimbe, 1998). 

Pada konteks sekarang, mungkin bisa dilihat dari komodifikasi antroplogi ras 
lewat media dan konteks neo-liberalisme yang mana dihiasi oleh iklan-iklan kecantikan 
dengan identifikasi “putih” sebagai supremasi kemenangan “warna-kulit”, serta 
penundukkan relasi gender dan ras. Pun demikian, pendisiplinan “warna-kulit” tersebut 
dibarengi pula oleh bergeraknya kapitalisme global pada level produksi pengetahuan 

                                                 
18 Lihat, Ibid, hal.5. Rasa harapan dan optimisme merupakan ciri karateristik politik pribumi kontemporer 

yang kerap menuai kritik dari para sarjana non pribumi, karena hal itu dianggap over dosis idealisme. 
19 Lihat, Blay, Yaba Amgborale. PhD. 2011. Skin Bleaching and Global White Supremacy: By Way of 

Introduction. The Journal of Pan African Studies, vol. 4, no. 4, June 2011, hal. 11. According to V.Y. 
Mudimbe (1988), colonization, characterized by “the domination of physical space, the reformation of 
natives’ minds, and the integration of local economic histories into the Western perspective” (Emphasis 
his, p. 2), organized and transformed Africa into a fundamentally European construct 
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tentang warna kulit, yang secara tidak langsung membawa pada inferioritas budaya dari 
orang kawasan Selatan.  

“...Throughout Africa, Asia, and Latin America, skinbleaching is a common 
practice as people try to acquire lighter skin and the social and economic status 
that goes with it (Perry, 2006)20. 

Sekiranya hampir sama, dengan pola dominasi yang dilakukan kekuatan Utara di 
Jazirah Arab lewat penaklukan kekuatan militer. Semisal, untuk politik luar negeri atau 
proyek besar Open Global Society dikawasan Afrika Utara (baca;Libya). Dalam 
Rimanews. 24/03/2011, tentara koalisi telah menembakkan paling sedikit 162 rudal 
jelajah Tomahawk dari kapal laut AS di Laut Tengah. Harga satu rudal 1 juta dollar AS 
hingga 1,5 juta dollar AS atau paling kurang Rp 9 miliar dan paling mahal Rp 13,5 
miliar. Ongkos tersebut, bisa saja impas dengan berhasilnya dikuasai kilang minyak di 
Benghazi, Libya. Mengingat harga minyak dunia langsung labil, saat serangan tersebut 
berlangsung21. Dalam Tempo Interaktif, 21/3/2011, harga minyak kembali naik hingga 
US$ 2 per barel (setara 158,9 liter) setelah negara-negara Barat meluncurkan serangan 
militer terhadap Libya. Serangan ini telah melumpuhkan ekspor minyak dari negara 
Afrika Utara ini. Harga minyak mentah Brent (minyak laut utara Eropa) untuk Mei naik  
US$ 2,26 menjadi US$ 116,19 per barel.  Sedangkan minyak mentah Amerika Serikat 
untuk pengiriman April naik US$ 2,12 menjadi US$ 103,1922. Dengan demikian, 
menjadi catatan penting saat memandang permasalahan Asia-Afrika yang cenderung 
diselesaikan lewat pendekatan dominasi budaya bahkan senjata.  

Proyek demokratisasi yang dibungkus oleh HAM sebagai senjata untuk 
penaklukan yang pada akhirnya hampir sama dengan studi Orientalisme ala Edward 
Said, saat ia mengkritik bagaimana orang Arab dipandang oleh kolonialisme Dunia 
Eropa dan Amerika Utara. Pada akhirnya, pola ini masih dipakai sebagai bagan strategi 
kebudayaan yang mana proses hegemoni sedang dilakukan. Serupa yang diungkapkan 
oleh Samuel Huntington dalam Tesisnya tentang Clash of Civilization. Dalam Noorsena 
hal. 3, 2010, dipaparkan bahwasanya pandangan manusia ditentukan oleh sentimen-
sentimen bawaan dirinya, lewat dalil ini Huntington sedang mendeklarasikan Islam 
sebagai musuh baru bagi Dunia Barat, agaknya hal ini sejalan dengan ofensif militer 
yang dilakukan Amerika Serikat pasca Perang Dingin, yang menetapkan kawasan 
Afrika Utara dan Jazirah Arab. Pendapat lain, justru mengatakan bahwasanya tesis 
Huntington tidak jauh beda dengan Politik Devide Et Impera yang secara terburu-buru 
mengatakan bahwa Dunia Arab selalu identik dengan Islam. Sebagai contoh, Mesir 
yang menyatakan dirinya sebagai Al-A’midah As-Sa’bah li Asy-Syakhsyiah Al-
Mishriyah (tujuh pilar kepribadian Mesir).23 

 

 

                                                 
20 Lihat, Hunter, Margaret L. Ph.D.2011. Buying Racial Capital: Skin-Bleaching and Cosmetic Surgery in 

a Globalized World. The Journal of Pan African Studies, vol. 4, no. 4, June 2011. Hal. 143 
21 Lihat, dalam Rimanews, 24/03/2011, Hamburkan 300 Juta Dolar, Nanti Ditebus Oleh Kabinet Baru 

Libya dan Prampokan Lainnya! (diunduh pada tanggal 20 April 2011) 
22 Lihat, Tempo Interaktif, 21/3/2011, Krisis Libya Berlanjut, Harga Minyak Naik Lagi (diunduh pada 

tanggal 18 April 2011) 
23 Lihat, Noorsena, Bambang. 2010. Tantangan Nasionalisme Indonesia memasuki abad XXI. 

Disampaikan dalam Seminar Nasional, PA-GMNI, Malang, 25 November 2010 
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F. Kebangkitan Kulit Berwarna 

Secara khusus, Ir. Soekarno, 1928, mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad 
perbedaan warna kulit, yang mana ide nasionalisme dan kebangkitan kembali peradaban 
“kuno” bisa mengambil peluang dari Perang Dunia I24. 

“..Seluruh rakyat Asia, seluruh rakyat kulit berwarna...harus membela diri, yakni 
oleh instinct of self-preservation, sudahlah tergabung menjadi satu gabungan 
perasaan yang kokoh dan bertentangan dengan kekuasaan bangsa kulit putih” 
(Ir. Soekarno,hal.2, 1928) 

Pada artikel ini, bisa kita lihat bagaimana fondasi awal dari terbentuknya Pan-
Asia dimulai lewat kesamaan nasib antar bangsa diwilayah Benua Asia yang sama-sama 
didominasi oleh supremasi Eropa. Supremasi yang dimaksud mengacu kepada ekonomi, 
politik, kebudayaan, bahkan bahasa. Sementara itu, imaji tentang solidaritas kebudayaan 
sudah dimulai lewat penyebutan simbol kebudayaan yang mengacu kepada identitas 
peradaban sebagai perwakilan dari national wisdom masing-masing wilayah. 

“...Zaman menuntut kepada kita, memaksa kepada kita, melebarkan kita punya 
usaha sampai keluar batas-batasnya negeri kita, melancar-lancarkan kita punya 
tangan ke arah tepi-tepinya Sungai Nil atau datar-datarnya negeri Naga”.. 
(Ir. Soekarno,hal.5, 1928) 

Gerakan tentang kebangkitan Ras Berwarna yang ada dikawasan Asia-Afrika-
Amerika Latin,diawali dengan pembagian dunia Kulit Coklat, Kulit Kuning, Kulit 
Merah, dan Kulit Hitam yang bertahan dan menggeliat dibawah supremasi dunia Kulit 
Putih yang notabene direpresentasikan oleh penduduk kawasan Eropa dan Amerika 
Utara, pada poin ini, kita dapat melihat bagaimana pertautan antara kondisi geografi, 
geologi ataupun keadaan alam terhadap sikap, pandangan hidup, ataupun corak 
kebudayaan di wilayah tersebut, tak terkecuali pola persebaran ras yang ada dimuka 
bumi.  

Pada akhirnya, konsep ini dipakai untuk mendeskripsikan relasi internasional 
yang dibentuk antar ras yang ada dimuka bumi, lewat pemahaman Pasang Surut Kulit 
Berwarna oleh Lothrop Stoddard25. Dengan mengambil setting pasca Perang Dunia I, 
Stoddard beranggapan bahwa perang yang terjadi antar dunia Kulit Putih (Perang 
Eropa) adalah pucak pertanda rusaknya solidaritas bangsa Eropa. Kemudian, memberi 
keuntungan bagi tumbuhnya persatuan antara bangsa kulit berwarna, antara lain Pan 
Asia, Pan Arab/Pan Islamisme, dan menyusul Pan Afrika, termasuk kawasan Amerika 
Tengah/Latin dengan Mexico yang mengumumkan konstitusi barunya, lewat idiom 
“Renaissance Aztec”, tertanggal 31 Januari 191726.  

                                                 
24 Lihat, Sukarno, Ir. 1928. Indonesianisme dan Pan-Asiatisme. Suluh Indonesia Muda. Diterbitkan 

kembali Raharjo, Iman Toto K dan Herdianto WK (eds). 2001. Bung Karno dan Tata Dunia Baru: 
Kenangan 100 Tahun Bung Karno. Jakarta: Gramedia. Hal. 1-6 

25 Lihat, Lothrop Stoddard. http://id.wikipedia.org/wiki/Lothrop_Stoddard.Theodore Lothrop Stoddard 
(June 29, 1883 – May 1, 1950) was an American political scientist, historian, journalist, anthropologist, 
Islamic scholar, eugenicist, pacifist, and anti-immigration advocate who wrote a number of books 
which are cited by historians as prominent examples of early 20th-century scientific racism. 

26 Lihat, Kohn, Hans. 1955. Nationalism, Its Meaning and History. Terjemahan oleh Sumantri 
Mertodipuro. 1984. Jakarta: Erlangga. Hal. 40 
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Stoddard sendiri memetakan bahwa wilayah Kulit Berwarna terbagi dalam Kulit 
Kuning, Merah, Hitam, Coklat. Secara implisit, ia memaparkan bahwa perbandingan 
antara kulit berwarna dan kulit putih, adalah 2:1. Kenyataan lainnya, bahwa sebagian 
besar Kulit Putih ada diwilayah Eropa, yang menurut data statistik tahun 1914 sejumlah 
450.000.000 orang, namun mengalami penurunan drastis akibat Perang Dunia I (1914-
1918). Sementara itu, untuk Kulit Berwarna, Stoddard mengatakan bahwa Kulit Kuning 
yang paling banyak jumlahnya dan berdiam di kawasan Asia Timur, Kulit Coklat 
memanjang dari Lautan Pasifik kearah barat melalui Asia Selatan dan Afrika Utara 
sampai ke Lautan Atlantik, Kulit Hitam berada diwilayah Afrika Selatan Sahara. 
Diantara bangsa-bangsa kulit berwarna yang paling kecil jumlahnya ialah ras merah, 
suku Indian yang terdapat dibelahan dunia sebelah barat.27 

Dalam konteks global, ide untuk penyatuan Pan-Africa28 dan Pan-Asia, sudah 
dimulai sejak memasuki abad ke-20, yang mana Perang Eropa 1914-1918 memasuki 
puncaknya, dengan cepat mengubah format kerajaan/kekaisaran yang ada di Eropa 
menjadi negara, ekses perubahan internal di negara-negara Eropa tentunya membawa 
dampak bagi pola kekuasaan dan penguasaan yang dipraktekan di Asia-Afrika-Amerika 
Latin.29 Sementara itu disatu sisi, kesadaran akan imagined communities ala 
nasionalisme mulai merambah, banyak kulit berwarna yang sudah berdiaspora ke 
seluruh wilayah dunia, tak terkecuali Amerika Serikat. Araki, hal. 4, 2007 mengatakan 
bahwa gerakan untuk menuntut hak-hak sipil di Amerika Serikat yang dipelopori oleh 
Marcus Garvey dan pemikiran Eugene Du Bois30, malah memunculkan imaji tentang 
bersatunya bangsa kulit berwarna.  

“...He proposed an “imagined community” of Africans at home and abroad by 
transforming the notion of black “race,” which had been degraded in the 
European, racial order, into a “nation,” to gain a fair and respectable position in 
world politics in an era when the principle of self-determination was 
justified...”(Araki, hal. 4, 2007) 

Khusus untuk Indonesia sendiri secara implisit, dikatakan tentang kaitannya 
dengan gerakan Pan Asia yang dinilai sebagai awalan setelah kemenangan Jepang atas 

                                                 
27 Lihat, Stoddard, Lothrop. 1920. Pasang Naik Kulit Berwarna. New York: Madison Grant. Hal.32. 

Sebaliknya, tiada satupun ras kulit berwarna memperlihatkan tanda-tanda yang nyata untuk angka 
kelahirannya yang menurun, sedang semuanya condong untuk bertambah lebih banyak lagi sehingga 
mencapai batas-batas kemungkinan mereka dapat memperoleh makanan. Hal ini mengingatkan kita 
dengan hubungan antara manusia/kependudukan dengan krisis pangan, air serta pemanasan global. 
Lihat, Sejati, Kuncoro. 2011. Pemanasan Global, Pangan, dan Air: Masalah, Solusi, dan Perubahan 
Konstelasi Geopolitik Dunia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 

28 Lihat, di Kwame Nkrumah, http://id.wikipedia.org/wiki/Kwame_Nkrumah ,Nkrumah was also perhaps 
best known politically for his strong commitment to and promotion of Pan-Africanism. He was inspired 
by the writings of black intellectuals like Marcus Garvey, W. E. B. Du Bois, and George Padmore, and 
his relationships with them. Nkrumah's biggest success in this area was perhaps his significant 
influence in the founding of the Organization of African Unity. 

29 Lihat, Araki, Keiko. Op.cit hal.5, Lebih lanjut, Araki menambahkan WWI caused the transformation of 
the international order and changed its main actors from empires to nation-states. Furthermore, any 
country without a “strong,” centralized government had no voice to be heard in the world. 

30 Lihat, Ibid. Hal. 6. Araki menganalisa bahwa Marcus Garvey ingin orang kulit hitam mampu 
membangun negara-bangsa. “He looked for land where blacks could build a nation-state, but he did not 
mean to bring all the black people back to the nation-state. His image of the black nation-state was 
rather that of empire. What was needed was a developed black nation-state that would receive full 
respect from other nation-states and speak for all the black people living in other areas.” 
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Russia ditahun 1905.31 Kelak peristiwa ini memberi inspirasi atas bangkitnya, gerakan 
nasionalisme yang muncul di wilayah Indonesia, India, dan China, warna tersebut turut 
memberikan bagi adanya semangat atas peradaban masa lalu, serta kejayaan sejarah 
yang secara sistematis mengalami distorsi sejak era imperialisme asing. Corak 
nasionalisme yang diusung pada wilayah Selatan (Asia-Afrika-Amerika Latin) memiliki 
sedikit perbedaan, yang dimana resistensi kebudayaan lokal/local wisdom memiliki 
pengaruh besar pada perkembangan pemikiran politik, ekonomi, dan sosial yang 
mengacu kepada kekhasan masing-masing wilayah tersebut, sebagai contoh, Kwame 
Nkrumah pada tulisan Africa Socialism, Julius Nyerre dengan konsep negara Ujamaa, 
Ir. Sukarno dalam kumpulan tulisan Di Bawah Bendera Revolusi, Lahirnya Pancasila, 
Marhaenisme, dan Amerika Latin lewat program Revolusi Bolivarian.32 

G. Secuil Peristiwa Konferensi Asia-Afrika 

“...Konferensi Asia-Afrika telah membantu sejumlah bangsa untuk mengenyahkan 
rasa rendah-diri mereka karena menjadi orang Asia. Inilah yang saya pandang 
sebagai prestasi besar dari Konferensi Asia-Afrika..” 
(Herawati Diah, Indonesian Observer, 29 April 1955)33 

Pada konteks sejarah politik, event ini digelar saat kondisi internasional diwarnai 
pembagian dunia berdasarkan dua kutub ideologi yaitu kapitalisme dan komunisme, dan 
uniknya juga pembagian ini disertakan “kode semantik” wilayah/Blok Barat yang 
diwakili Amerika Serikat dan Blok Timur diwakili oleh Uni Soviet. Pun begitu, 
pembagian blok yang selalu dihubung-hubungkan mistifikasi pemenang Perang Dunia 
II, ditandai dengan pembagian Jerman sebagai “pihak yang kalah perang” lewat 
pembangunan tembok yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur, sementara itu 
“kontestasi penguasa dunia” pun mulai dimulai dengan perlombaan IPTEK, 
pengembangan nuklir, intervensi militer di Semenanjung Korea dan Vietnam, ekspansi 
kebudayaan dan pengetahuan, dan perebutan pengaruh di negara-negara Asia-Afrika 
yang kebetulan baru atau sedang mencapai kemerdekaan. Tentunya, faktor eksternal 
tersebut menjadi variabel tersendiri bagi adanya Konferensi Asia-Afrika, 18-24 April 
1955.  

Sementara itu, pada level persamaan nasib-sepenanggungan antara Asia-Afrika 
bisa ditemukan pula kesamaan budaya dan sejarah peradaban yang pada akhirnya 
menentukan pula produksi pengetahuan, termasuk kondisi geografis disatu pihak. 
Dalam karyanya, Penjelajah Bahari, Read menyatakan bahwa aspek maritim menjadi 
faktor tersendiri dalam penjelajahan yang dilakukan oleh antara Asia dan Afrika. Hal ini 
menyebabkan terjadi banyak pertukaran barang dan jasa/tata-niaga antar wilayah 

                                                 
31 Lihat, Soekarno.Op.cit. hal.1. Soekarno melihat bahwa kemenangan Jepang atas musuhnya “beruang” 

di Kutub Utara dirasakan oleh dunia Asia sebagai suatu kemenangan Asia atas Eropa. 
32 Lihat, Nkrumah, Kwame. 1966. African Sosialism Revisited. London:African Forum. "We know that 

the traditional African society was founded on principles of egalitarianism. In its actual workings, 
however, it had various shortcomings”. Dan Nyerere, Julius K. 1962. Ujamma – The Basis of African 
Socialism.Diterbitkan ulang oleh The Journal of Pan African Studies, vol.1, no.1, 1987,hal.7, “In our 
traditional African society we were individuals within a community. We took care of the community, 
and the community took care of us. We neither needed nor wished to exploit our fellow men” 

33 Lihat, Compton, Boyd. R. 1993. Kemelut Demokrasi Liberal. Jakarta:LP3ES, hal.323-324. 
Sebelumnya, Herawati Diah berkomentar bahwa “Orang-orang yang meragukan prestasi Konferensi 
sekarang suaranya lain, dan yakin sepenuhnya bahwa meskipun terdapat perebdaan-perebdaan 
ideologi, bangsa Asia-Afrika memiliki suatu persamaan...” 
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tersebut hingga interaksi kebudayaan dalam bentuk artefak, bahasa, sampai hasil bumi 
yang diduga berasal dari pelaut Nusantara.34 Bisa jadi, bersemainya “pasang-surut” kulit 
berwarna adalah bagian tersendiri dari potongan-potongan sejarah yang melingkupi 
masa lalu dari dua benua ini, hingga pada akhirnya membentuk bagaimana pola 
solidaritas mereka dalam membentuk dunia baru. 

Konteks politik Indonesia di masa 1955, adalah fase trial and error masa 
Demokrasi Liberal, yang dimana kontestasi multi-partai berlangsung. Tercatat, kekuatan 
politik di Indonesia, “terbelah” menjadi empat partai pemenang pemilu 1955, yaitu 
Partai Nasional Indonesia (PNI), Nadhlatul Ulama (NU), Majelis Syuro Muslimin 
(Masyumi), Partai Komunis Indonesia (PKI). Sesuai dengan mekanisme demokrasi 
parlementer yang berlaku di zaman itu, maka partai “pemenang” Pemilu, mendudukkan 
wakilnya di parlemen (baca: Perdana Menteri) yaitu Ali Sastroamidjojo, secara otomatis 
maka kendali politik luar negeri “diambil alih” oleh PNI yang secara politik memiliki 
kedekatan dengan Ir. Soekarno dan berbagai elemen yang bernaung dalam PKI seperti 
Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat).35 Walhasil, kebijakan Konferensi Asia-Afrika 
(KAA) pada saat itu, bisa dibilang adalah hasil konsolidasi politik antara pembuat 
kebijakan dan pelaksana kebijakan di level pemerintah.36 Sehingga, Perdana Menteri Ali 
mengambil bagian dalam design awal KAA yang bertempat di Colombo (Srilangka) 
dengan nama Colombo Plan37 yang menggagas tentang pertemuan antar negara-bangsa 
Asia-Afrika.  

Pada akhirnya, Konferensi Asia-Afrika, tanggal 18-24 April 1955, berhasil 
dilaksanakan di Kota Bandung. Dalam kondisi ekonomi-politik yang masih “labil”, 
kapasitas Indonesia untuk mengadakan pertemuan skala internasional tentunya 

                                                 
34 Lihat, Read, Dick Robert. 2005. Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika. 

Bandung:Mizan. Hal.114-115. Pendapat Anthony Christie berpendapat bahwa kata Zanj kemungkinan 
berasal dari bagian terjauh dari Samudera Hindia. Zang atau Zenj dalam bahasa Arab, yang 
digunakan untuk menyebut Negro, mungkin bukan asli bahasa Arab. Sebuah bentuk dalam bahasa 
China yang muncul pada 607 M. Tak diragukan lagi bahwa seng-ch’i  adalah istilah khas Asia 
Tenggara. Ada kemungkinan bahwa kata tersebut adalah kata yang berasal dari Asia Tenggara. (NB: 
pada konteks itu, Kerajaan Sriwijaya sudah melakukan hubungan antar pulau dengan mengandalkan 
sektor kelautan/maritim) 

35 Lihat, Compton, Op.Cit, 229-284. 
36 Lihat, dalam Bandung Heritage.com, Sejarah Singkat KAA. Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo, 

di depan parlemen pada tanggal 25 Agustus 1953, menyatakan "Kerja sama dalam golongan negara-
negara Asia Arab (Afrika) kami pandang penting benar, karena kami yakin, bahwa kerja sama erat 
antara negara-negara tersebut tentulah akan memperkuat usaha ke arah tercapainya perdamaian 
dunia yang kekal. Kerja sama antara negara-negara Asia Afrika tersebut adalah sesuai benar dengan 
aturan-aturan dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menyenangi kerja sama kedaerahan 
(regional arrangements). Lain dari itu negara-negara itu pada umumnya memang mempunyai 
pendirian-pendirian yang sama dalam beberapa soal di lapangan internasional, jadi mempunyai dasar 
sama (commonground) untuk mengadakan golongan yang khusus. Dari sebab itu kerja sama tersebut 
akan kami lanjutkan dan pererat". 

37 Lihat, Ibid. Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon (Srilanka) Sir John Kotelawala 
mengundang para Perdana Menteri dari Birma (U Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali 
Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohammed Ali) dengan maksud mengadakan suatu pertemuan 
infor¬mal di negaranya. Undangan tersebut diterima baik oleh semua pimpinan pemerintah negara yang 
diundang. Pertemuan yang kemudian disebut Konferensi Kolombo itu dilaksanakan pada tanggal 28 
April sampai dengan 2 Mei 1954. Dikemudian hari, hasil pertemuan tersebut mengarah kepada 
Konferensi Panca Negara di Bogor, pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954, yang dikenal dengan 
sebutan Konferensi Panca Negara. Konferensi ini dianggap sebagai “embrio” persiapan Konferensi 
Asia Afrika. 
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dipertanyakan, apalagi konteks Internasional yang baru saja dihebohkan dengan “adu-
kekuatan” antara Uni Soviet dan Amerika Serikat di Semenanjung Korea. Tentu, 
keragu-raguan tersebut segera dijawab dengan arah kebijakan politik Indonesia yang 
dikendalikan oleh “kelompok nasionalis-kiri” dengan representasi Ir. Soekarno selaku 
Presiden, berikut pendukungnya di parlemen yang didominasi oleh PNI-PKI. Sementara 
di lain pihak, kehadiran KAA membawa arah baru bagi “program pembangunan” 
Indonesia yang diterjemahkan sebagai periode revolusi lewat idiom-idiom “menjebol-
membangun”. 

Pada konteks KAA sendiri, kehadiran 29 negara pada moment ini menandai 
sebuah “konsolidasi” dari Politik LebensRaum (Ruang Hidup) bangsa kulit berwarna. 
Lewat kesepakatan Colombo Plan, Moh. Ali Jinnah, Jawaharlal Nehru, U Nu, Sir John 
Kotelawala, Ali Sastroamidjojo menggagas even internasional yang secara khusus 
dibuka oleh Ir/ Soekarno. Dalam tulisannya Umar Said 2001, hasil konferensi Colombo 
dilanjutkan dengan konferensi Panca Negara di Bogor (Desember 1954) untuk 
menetapkan acara konferensi Asia-Afrika di Bandung (yang akan diadakan lima bulan 
kemudian), merumuskan tujuannya dan juga negara-negara yang diundang. Negara-
negara peserta Konferensi Bandung antara lain, dari Asia : Afganistan, Birma, Jepang, 
Filipina, India, Indonesia, Irak, Iran, Saudi Arabia, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, 
Kamboja, Laos, Libanon, Muangthai, Nepal, Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, 
Siria, Srilangka, Turki, Yaman, Yordania. Sedangkan dari Afrika : Ethiopia, Ghana, 
Liberia, Libia, Mesir, Sudan.  

Dalam pertemuan tersebut, lahirlah Dasasila Bandung, yang berisi antara lain : 
1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat 

didalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). 
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 
3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar 

maupun kecil. 
4. Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soalan-soalan dalam negeri 

negara lain. 
5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian 

mahupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB. 
6. (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak 

bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar,  
(b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain. 

7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan 
terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. 

8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti 
perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum , ataupun 
lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai 
dengan Piagam PBB. 

9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 
10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional 

Banyak beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa dengan adanya Dasa Sila 
Bandung mampu menghasilkan resolusi dalam persidangan PBB ke 15 tahun 1960 yaitu 
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resolusi Deklarasi Pembenaran Kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa yang 
terjajah yang lebih dikenal sebagai Deklarasi Dekolonisasi.38  

H. Strategi Kebudayaan Asia-Afrika 

Berbincang tentang strategi kebudayaan maka akan menjadi diskursus yang 
menarik saat memahami tentang arti kebudayaan itu sendiri yang terkadang mengalami 
penyempitan sehingga hanya dipahami sekadar an sich formalitas, prosedural, dan 
eventual. Namun, pada poin ini kebudayaan lebih diarahkan kepada penciptaan, 
penertiban, dan pengolahan nilai-nilai insani. Bakker, hal. 22, 1984 mengatakan bahwa 
dalam kebudayaan terlingkup pula usaha manusia untuk memanusiakan bahan alam 
mentah serta hasilnya. Dalam bahan alam, alam diri dan alam lingkungannya baik fisik 
ataupun sosial, nilai-nilai diidentifikasikan dan diperkembangkan sehingga sempurna. 
Membudayakan alam, memanusiakan hidup, menyempurnakan hubungan keinsanian 
merupakan kesatuan tak terpisahkan. Aspek keterkaitan dengan sejarah, antropologi, 
bangsa-bangsa mengacu pada pertumbuhan kebudayaan sebagai warisan sosial atau 
tradisi, yang diikuti pula dengan tata hidup, way of life, kelakuan, dan mewujud dalam 
artefak/benda hasil kesenian.39 Serupa dengan hal tersebut dengan apa yang dipaparkan 
dalam mukadimah Lekra Kebudayaan terbentuk melalui pertemuan dan perbenturan, 
perlayanan dan perlawanan seribu-satu pengalaman, seribu-satu ingatan. Melalui 
perjalanan sejarah. Karena itu kebudayaan ialah, kata Mukadimah Lekra, "hasil 
keseluruhan daya upaya manusia secara sedar, untuk memenuhi setinggi-tingginya 
kebutuhan hidup lahir dan batin, senantiasa maju dengan tiada putus-putusnya".40 

Sementara itu, aspek strategi kebudayaan memusatkan studinya pada proses 
deskriptif pola pikir, mental serta perwujudan interaksi antar manusia, manusia dengan 
alam menjadi sebuah bagan yang pada akhirnya membentuk strategi pembudayaan 
manusia atau manusia yang berbudaya. Van Peursen, hal.30, 1988 mengatakan bahwa 
strategi-strategi yang mengatur hubungan antara manusia dengan kekuasaan itu kaya 
akan gambaran dan gagasan sehingga jika disederhanakan dan dipetakan membentuk 
skema sederhana. Peta kebudayaan itulah yang dinamakan bagan kebudayaan. Fungsi 
bagan serupa itu bukanlah menyebut semua gejala satu persatu, melainkan menyediakan 
sekedar orientasi untuk menuju kepada kebijakan kebudayaan. Disamping itu, Van 
Peursen membagi tahap ini menjadi tiga tahap antara lain sebagai berikut: 
1. Alam pikiran Mistis 
2. Alam pikiran Mitologis 
3. Pemikiran Fungsionil41 

Masing-masing tahapan mewakili, tahapan perkembangan interaksi antara 
manusia dengan alamnya. Pun demikian, tahap tersebut dianggap sebagai fase 

                                                 
38 Lihat, Tim Litbang GMNI Malang Raya, Bahan Diskusi: Semangat dari Selatan (Membaca ulang 

“taman sari” internasional dari Asia-Afrika). 7 April 2011 
39 Lihat, Bakker,J.W.M. SJ.1984.Filsafat kebudayaan. Yogyakarta:Penerbit Kanisius 
40 Lihat, Hersri Setiawan, 14 Juni 2011. Surat Budaya 6: Lekra, Apa dan Bagaimana. (hasil korespondensi 

via Facebook). Sementara dalam Mukadimah Lekra dikatakan pula bahwa fungsi dari Kebudayaan 
Rakyat adalah menjanjikan, memuja, mencatat perjuangan kerakyatan, dan menghantam, membongkar, 
menggulingkan dan mengalahkan imperialisme dan feodalisme. Kebudayaan Rakyat berkewajiban 
mengajar dan mendidik rakyat untuk menjadi pahlawan dalam perjuangannya. Dahlan, Muhidin dan 
Rhoma D.A. Yuliantri. 2008. Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian 
Rakyat 1950-1965. Yogyakarta: Merakesumba, Lampiran I, hal:499-501 

41 Lihat, Peursen, C.A van.Dr. Prof. 1988. Strategi Kebudayaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hal.18-30 
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perkembangan produk pengetahuan manusia dalam perwujudan ruang Bahasa, Sistem 
Pengetahuan, Organisasi Sosial, Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi, Sistem Mata 
Pencaharian Hidup, Sistem Religi, Kesenian. Pada akhirnya, kesatuan itu melahirkan 
identitas, atau biasa disebut dengan “memori kolektif” yang dingat terus menerus, 
digali, dikumpulkan, dan diceritakan kembali. Identitas tersebut menjadi langgeng 
tatkala, ingatan tersebut mengisi pikiran kolektif masyarakat, sehingga bergerak kontinu 
dalam ruang dan waktu. Artinya, identitas terbuka untuk direkonstruksi dan ditafsir 
ulang lewat berbagai bentuk : memori, narasi, fantasi, dan mitos. 

Dalam Febriasih, hal.32, 2005 dikatakan bahwa kebudayaan adalah siasat 
manusia menghadapi hari depan. Ia juga menganggap bahwa kebudayaan merupakan 
suatu proses pembelajaran yang terus-menerus sifatnya. Karena sifatnya ini maka 
kebudayaan tidak dipandang sebagai suatu titik tamat melainkan penunjuk jalan. Bagi, 
Van Peursen, hal ini adalah bakat manusiawi sehingga dengannya dapat melihat batas-
batas, hambatan, dan kemungkinan. Rangkaian sistemik dari strategi inilah yang 
membentuk bagaimana manusia menjalankan tahapan-tahapan yang disebutkan diatas. 
Dinamika antara aktor-sistem-jaringan menjadi aspek penting dalam perkembangan 
ZeitGeist (Semangat Zaman) yang mana “tata-pergaulan” mengalami penataan ulang, 
terlepas bagaimana hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat. 

Khusus, untuk event KAA tentunya persemaian konsep strategi kebudayaan bisa 
dilihat dari Deklarasi Dekolonisasi yang pada intinya menegaskan kembali garis politik 
kebudayaan Asia-Afrika sebagai pembeda antara “Dunia Kulit Berwarna” dan “Dunia 
Kulit Putih”. Pun demikian, penegasan garis politik kebudayaan tersebut dibarengi 
dengan tumbuh suburnya paham “Politik sebagai Panglima” dilingkup Indonesia, 
sekaligus dominannya warna kelompok “nasionalis-kiri” yang dihiasi oleh PNI-PKI dan 
mewujud dalam institusi kebudayaan bernama LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat). 
Dengan begitu, faktor eksternal berupa “menyatunya” kutub Asia-Afrika memberi 
kesempatan bagi timbulnya relasi bagi sejumlah event lanjutan lainnya, yakni 
konferensi kebudayaan antar Asia-Afrika dalam bidang sastra dan perfilman.42 

Secara umum, tradisi literer untuk wilayah Nusantara khususnya Indonesia 
sejalan dengan rangkaian sejarah peradaban yang membentuk Indonesia sendiri, hal ini 
bisa dilihat dari berbagai macam tanda yang dibuat nenek moyang terdahulu ataupun 
model pendokumentasian “tradisional” hingga menemui abad teknologi informasi 
dewasa ini.43 Disisi lain, pemaknaan tradisi literer dalam aspek media akan berkutat 
pada ranah komunikasi yang mana pengenalan mesin cetakpun sudah dimulai, sehingga 
secara tidak langsung memberi pengaruh tersendiri bagi persebaran ide-ide pembebasan 
nasional yang berlangsung di era 1900-an awal.44 Dengan demikian, tradisi literer ini 

                                                 
42 Lihat, Dahlan, Muhidin dan Rhoma D.A. Yuliantri. 2008. Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap 

Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965. Yogyakarta: Merakesumba. Hal. 107-108. 
43 Lihat, Remy Silado, dalam harian Media Indonesia. Buku, Pembeda Manusia dan Hewan, 24 Juni 

2011: Baginya, manusia tak cukup hidup dengan sandang, pangan, dan papan saja, laiknya hewan. 
Kebutuhan akan sastra dan budaya baca ini, menurut penulis Kerudung Merah Kirmizi ini, bahkan 
menjadi pembeda manusia dengan makhluk lain. Tak heran, imbuhnya, sastra menjadi simbol majunya 
sebuah kebudayaan. Jika sastra dan budaya baca semakin ditinggalkan, ujarnya, maka, "Manusia 
modern telah mengambil inisiatif menjadi hewan." (diunduh tanggal 26 Juni 2011) 

44 Lihat, Siraishi, Takashi. 1997.Zaman Bergerak: Radikalisme rakyat di Jawa, 1912-1926, Jakarta: 
Pustaka Utama Grafiti bandingkan dengan Gie, Soe Hok. 1999. Di Bawah Lentera Merah. Yogyakarta: 
Yayasan Bentang Budaya. Munculnya RM. Tirto Adisuryo dan Mas Marco Kartodikromo tak bisa 
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dipakai pula sebagai strategi kebudayaan yang dilakukan LEKRA, lewat sastra yang 
diidentifikasikan sebagai bagian dari kebudayaan atau kepribadian nasional, hasil 
artikulasi dari sastra daerah.  

Muhidin, hal. 46, 2008 mengatakan bahwa Konfernas II, tanggal 24-25 Agustus 
1964 mendorong aksi pengintegrasian total sastrawan, seniman, dan pekerja-pekerja 
kebudayaan, dengan kaum tani dan buruh. Sekaligus, penegasan bahwa Gerakan 
Kebudayaan Baru, yakni pemberantasan keterbelakangan dan kemaksiatan di tingkatan 
pedesaan dan perkotaan. Sementara itu, dalam bidang perfilman, eskalasi pemboikotan 
kepada film Amerika Serikat semakin meningkat dengan dibentuknya Panitia Aksi 
Boikot Film Imperialis Amerika Serikat (PABFIAS). Lebih lanjut, Konfernas II 
berpendapat bahwa poros pertahanan Nefos (New Emerging Forces) di Asia (Jakarta-
Phnom Penh-Hanoi-Peking, dan Pyongyang), maka pos terdepan ada di Asia Tenggara 
yaitu Indonesia dan Indo-China.45 

Momen KAA memang menghasilkan berbagai macam resolusi ataupun program 
aksi, namun lebih dari itu gaung yang terasa di berbagai belahan dunia, pasca KAA 
berbuah pada kemerdekaan dari negara-negara dikawasan Afrika (catatan kaki). 
Kemudian, fase konsolidasi pertemuan antar benua pun semakin intensif dilaksanakan 
dalam rangka membendung pertarungan antara Blok Barat dan Blok Timur, seperti 
Gerakan Non-Blok, Poros Nefo,46 dan berbagai macam konferensi-konferensi tandingan 
lainnya, tak terkecuali festival olahraga sekalipun (baca:Ganefo). Bahkan, gagasan 
strategi kebudayaan ala Trisakti, dijadikan masukan pada Pertemuan Tingkat Menteri 
untuk persiapan KAA II, yaitu sila-sila mengenai: kemerdekaan politik, ekonomi yang 
berdiri atas diri sendiri, dan mempertahankan kebudayaan sendiri.47 

Walhasil, pengkondisian garis politik masing-masing negara mengharuskan 
terkonsolidasinya kekuatan-kekuatan pendukung “konsensus Asia-Afrika”, termasuk 
Indonesia sendiri dengan representasi LEKRA yang menggagas LESTRA (Lembaga 
Sastra Indonesia) sebagai usaha untuk penemuan “jati diri nation-state” sekaligus 
pengumpulan kembali karya sastra daerah untuk disatukan dalam kebudayaan Nasional. 
Pun begitu, peristiwa tersebut berlanjut kepada Konferensi Sastrawan Asia-Afrika 

                                                                                                                                               
dilepaskan dari keberadaan surat kabar yang beredar disekitar aksi pemogokan-pemogokan melawan 
pemerintah kolonial Belanda. 

45 Lihat, Dahlan, Muhidin. Op.Cit, hal.146. Lebih lanjut, “Segala karya-karya kesusasteraan dan 
kebudayaan Asia-Afrika Baru yang bersifat mengadili dan menghukum setiap bentuk tirani di negeri 
kami mendapat perhatian yang mendalam dan sangat membantu perjuangan dalam menghadapi 
imperialisme. Sudah tidak sedikit karya-karya pengarang Asia-Afrika yang berjuang, kami terjemahkan 
kedalam bahasa kami” 

46 Lihat, Gerakan Non Blok. http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement .The organization was 
founded in Belgrade in 1961, and was largely the brainchild of Yugoslavia's President, Josip Broz Tito, 
India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, Egypt's second President, Gamal Abdel Nasser, 
Ghana's first president Kwame Nkrumah, and Indonesia's first President, Sukarno. All five leaders 
were prominent advocates of a middle course for states in the Developing World between the Western 
and Eastern blocs in the Cold War dan Soekarno dalam Genta Suara Revolusi Indonesia (1963) 
NEFOS (New Emerging Forces) "Satu kekuatan raksasa yang terdiri dari bangsa-bangsa dan 
golongan-golongan progresif yang hendak membangun satu Dunia Baru yang penuh dengan keadilan 
dan persahabatan antar-bangsa...yang penuh dengan perdamaian dan kesejahteraan...tanpa 
imperialisme dan kolonialisme dan exploitation de l'homme par l'homme et de nation par nation. 

47 Lihat, Soekarno. Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru, hal.31-46 dan Sesudah 10 Tahun, Masih 
Tetap:Maju Terus Pantang Mundur hal.346-366 .dalam Raharjo, Iman Toto K dan Herdianto WK (eds). 
2001. Bung Karno dan Tata Dunia Baru: Kenangan 100 Tahun Bung Karno. Jakarta: Gramedia 
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sebagai keterlibatan penuh dunia sastra bagi design besar strategi kebudayaan 
kebangkitan Kulit Berwarna. Persis dengan pemaparan Pramoedya Ananta Toer dalam 
Muhidin, hal.147, 2008 yang mengatakan bahwa tugas sastra selamanya meningkatkan 
nilai dan harga Manusia yang real, bukan yang abstrak, sebagaimana dilakukan oleh 
sastra borjuis selama ini.48  

Di bidang lain, film pun menjadi media yang efektif dalam penggalangan 
semangat strategi kebudayaan Asia-Afrika. Terlepas dari aksi boikot film Amerika 
Serikat yang mewarnai suasana di awal dekade 1960-an, setidaknya ada pilihan 
kebudayaan serta model pencarian identitas kebudayaan nasional yang dibungkus oleh 
semangat solidaritas antar benua Asia-Afrika. Secara khusus, pemaknaan film sebagai 
media efektif tak lepas pula dari fungsinya sebagai alat komunikasi yang mana fungsi 
sosialisasi, kontrol sosial-politik, serta penyebaran ide menjadi pertimbangan sendiri. 
Termasuk kepada siapa film itu berpihak, dia (baca:film) diproduksi oleh siapa, serta 
bagaimana pemaknaan sekaligus negosiasi makna/tanda yang terjadi disana.49  

Serupa dengan epistema diatas, maka peranan lembaga perfilman serta ideologi 
yang melingkupinya menjadi faktor penting dalam seluk beluk perfilman. Muhidin, 225, 
2008 menafsirkan bahwa peran LEKRA sangat dominan dalam mengarahkan perfilman 
Indonesia ke arah “pembangunan revolusi” disamping penguatan komunike bersama 
Asia-Afrika. Kemudian, bagi LEKRA film adalah bangunan atas dari alas ekonomi dan 
kekuasaan politik, sehingga masalah perfilman dipandang dalam dua kutub film 
berbasis sosialis atau berbasis kapitalis, tidak terkecuali diskursus antara film yang 
diproduksi negara-negara Barat atau negara-negara Asia-Afrika.  

Salah satunya, lewat FFAA (Festival Film Asia-Afrika) berlainan dengan 
festival film lainnya yang menampilkan iklim kontestasi belaka secara eventual, dalam 
acara ini penekanan tentang keberpihakan budaya-politik menjadi point penting. Acara 
FFAA yang berlangsung di Jakarta merupakan yang ke-tiga kalinya, setelah rangkaian 
acara yang diadakan di Tashkent (FFAA I) tahun 1958, dan FFAA II di Kairo pada 
1960. Ajang FFAA ini menjadi menarik karena ia tak semata pesta film sebagaimana 
festival yang biasa kita pikirkan. Ia adalah peristiwa politik yang hiruk-pikuk, ketegasan 
dari pernyataan sikap atas kecenderungan orientasi politik, dan konsolidasi kekuatan. 
Seperti yang dikatakan Ny. Utami dalam Muhidin, hal.242, 2008. 

“Sebab yang jadi dasar dari festival bukan persaingan berlomba jatuh 
menjatuhkan seperti yang lazim terjadi dalam festival film dari kaum modal 
raksasa monopoli dalam perdagangan film. FFAA tetap merupakan arena 
pertemuan dan persahabatan pekerja-pekerja film Afro-Asia yang bekerja keras 
melawan musuh bersama, imperialisme.50 

                                                 
48 Lihat, Dahlan, Muhidin. Ibid, hal.147. Lebih lanjut, Pramoedya Ananta Toer mengatakan ”Kami 

melihat adanya tantangan zaman ini kepada sastra Asia-Afrika yang berjuang, yakni meninggalkan 
airmata bagi kemiskinan, kemelaratan dan ketidakmerdekaan, meninggalkan sistim hiburan pada 
makhluk yang diterjang papah, dan secara positif dan konkrit meningkatkan semangat manusia untuk 
menghadapi kemiskinan dan kemelaratan... 

49 Lihat, McQuail, Dennis. 1989. Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga, Jakarta 
50 Lihat, Muhidin, Op.Cit. Hal.242, Lebih lanjut, Ny. Utami menyatakan “ Festival Film Asia-Afrika 

bertujuan untuk memperkokoh persatuan, kerjasama dan persahabatan pekerja-pekerja film Asia-
Afrika, memajukan industri dan seni film nasional Rakyat Asia-Afrika. Melawan penetrasi kebudayaan 
imperialisme-kolonialisme dan memberikan sumbangan positif dalam perjuangan bersama melawan 
imperialisme-kolonialisme dan untuk membela perdamaian dunia” 
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Lebih lanjut, Joebbar mengatakan bahwa hubungan antara FFAA dengan politik 
perjuangan Asia-Afrika adalah paduan antara politik dan artistik. Dengan demikian, 
film yang patriotik memasukkan tradisi-tradisi artistik yang sudah menjadi adat-istiadat 
dengan kekinian yang revolusioner. Kemudian, ketentuan dan syarat film yang 
diikutkan memang ketat. Menurut Ketua Umum FFAA, Ny. Utami, pesertanya adalah 
negara pendukung “Semangat Bandung”. 

“...Tegas ditolak film-film yang isinya mempropagandakan politik imperialisme-
kolonialisme lama dan baru, politik agresi, diskrimnasi rasial, kebejatan moral, 
menghina Rakyat Asia-Afrika dan yang bertentangan dengan solidariteit Rakyat 
Asia-Afrika.” 

Jenis film yang difestivalkan antara lain film bergenre cerita, film anak-anak, 
film dokumenter (panjang dan pendek). Rentang waktu pembuatan film itu ialah hasil 
produksi sesudah FFAA II. Setiap negara bisa mengikutkan 3 film. Adapun juri untuk 
festival ini berjumlah 15 orang, 6 orang dari Asia, 6 dari Afrika, dan 3 Indonesia. Para 
juri terdiri dari sutradara, kritikus film, dan para ahli di bidang perfilman. Ada dua 
macam hadiah yang diperebutkan peserta. Pertama, “Bandung Award” (Hadiah 
Bandung) yang disediakan untuk 7 buah film cerita, anak-anak dan dokumenter. Kedua, 
“Lumumba Award” (Hadiah Lumumba) yang disediakan untuk penulisan skenario, 
penyutradaraan, aktor, aktris, fotografi, musik, dan art designing.51 Hal menarik dari 
adanya FFAA terletak pada dampak yang dihasilkan dari adanya event tersebut. Aksi 
pemboikotan berikut pembentukan panitianya dalam Panitia Aksi Boikot Film 
Imperialis Amerika Serikat (PABFIAS) menjadi contoh kecil, bagaimana ruang 
konsolidasi kebudayaan dan kepribadian nasional diposisikan dalam posisi konfrontatif 
dengan film dari Amerika dan Eropa. Seperti yang tertulis dalam kutipan Komunike 
FFAA III berikut ini: 

“Rakyat-rakyat benua Afrika dan benua Asia untuk suatu periode yang sangat 
lama telah ditindas oleh imperialisme dan melakukan perjuangan untuk 
kemerdekaan nasional, dan karena itu kami artis dan pekerja film kedua benua 
ikut serta dengan aktif dalam FFAA III guna mencari jalan bersama untuk 
perkembangan perfilman kita sebagai kebudayaan nasional”..(Muhidin, hal.246, 
2008)52 

Sementara dipihak lain, pengkonsolidasian dilapangan kebudayaan tersebut 
didukung pula dengan sikap Indonesia yang disimbolkan dengan kepemimpinan Ir. 
Soekarno dalam politik konfrontatif dengan Blok Barat, dan mengintensifkan relasi 
dengan Blok Timur, meskipun konflik Sino-Soviet terjadi pada masa itu. Pun demikian, 
landasan strategi politik kebudayaan Trisakti terus menerus di”promosi”kan sebagai 
ikatan penyatu antara kutub Asia-Afrika dan merambah ke Amerika Latin. Hal tersebut 
sangat terlihat dengan ide pembagian kutub dunia antara Nefo (New Emerging Forces) 
dan Oldefo (Old Establishment Forces) berikut kegiatan yang dijalin antara dua kutub 
tersebut. Penegasan pasang surut kulit berwarna tersebut nampak dalam pidato Ir. 
                                                 
51 Lihat, Ibid, hal. 245 
52 Lihat, Ibid, hal.246-247, Lebih lanjut, Komunike Bersama tersebut menyatakan, “...Kami sependapat 

bahwa perbedaan pandangan politik maupun sikap artistik tidak merupakan dan tidak boleh 
merupakan rintangan bagi kerjasama yang sehat diantara kita, guna dalam semangat berlomba, 
memajukan perfilman nasional kita dalam hal isinya dan bentuk seninya, mengembangkan industri film 
dan seni film yang dinamis di negeri-negeri Afrika dan Asia yang baru mencapai kemerdekaannya dan 
memajukan kerjasama dalam pertukaran pengalaman dalam pekerjaan film...” 
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Soekarno berjudul Sesudah 10 tahun, Masih Tetap Maju: Maju Terus Pantang 
Mundur53 yang menganggap “level pertarungan” dari sepuluh tahun pasca KAA (18-24 
April 1955) harus ditingkatkan sebab kondisi dunia menuju Perang Nuklir. Kelak, 
pertautan peristiwa historis tersebut “berulang kembali” dengan pendapat Stoddard yang 
menyatakan bahwa ikatan Dunia Kulit Putih sedang terguncang.  

“Dunia kulit putih sedang saling sobek-menyobek diri di antara mereka sendiri. 
Solidaritas bangsa-bangsa kulit putih terpecah-belah dan hancur. Kemudian, 
ketakutan terhadap peradabannya di tanggalkan seperti pakaian yang telah usang. 
Melalui pasar-pasar di Asia tersebarlah bisikan yang berkumandang: “Dunia 
timur akan melihat mundurnya Dunia barat”(Stoddard, hal.37, 1920)54 

I. Sekedar Menyimpulkan Sebuah “Kemungkinan” 

Pada akhirnya, berbincang tentang Asia-Afrika persamaan kebudayaan serta 
produk pengetahuan adalah sebuah realita historis yang terus menerus, berdialektika 
dengan situasi-kondisi. Hingga pada akhirnya, terjadi pasang-surut peradaban yang 
secara teratur ditandai pula dengan gerakan kulit berwarna dikawasan Asia-Afrika. 
Secara metodologi, gerakan kebudayaan yang dilakukan pasca Konferensi Asia-Afrika 
berkisar pada bidang sastra dan film, dengan tidak mengenyampingkan seni pertunjukan 
rakyat, buku, dan musik. Pun demikian, arahan serta bangunan “keberpihakan” dari 
budaya tersebut ditekankan pada kondisi Nefo (New Emerging Forces). Disamping itu, 
semangat zaman yang mendasari politik kebudayaan berkisar pada pembentukan 
kembali identitas kolektif yang ditingkatkan levelnya dari identitas nasional ke identitas 
global, lebih tepatnya globalisasi dari Selatan.55  

Sementara itu, menilik pada kondisi sekarang yang ditandai dengan zaman baru 
berupa Neoliberalisme dan Globalisasi, seyogyanya pemahaman kembali tentang 
rejuvenasi identitas nasional dan komunike antar negara yang didasari atas kebutuhan 
bersama akan membangun dengan sendirinya identitas global yang dimaksud. Pada 
akhirnya, ikatan identitas tersebut melahirkan semangat solidaritas tersendiri yang 
merupakan “bangunan” dari kesamaan nasib, sepenanggungan, serta kesamaan historis 
peradaban. Tentunya, ikatan tersebut akan melahirkan sebuah visi bersama tentang Tata 
Dunia Baru. Menilik pada kondisi sekarang penandaan “ruang-kuasa” global masih 
diwarnai dengan dominasi Kulit Putih yang kentara pada aspek pengambilan keputusan 
tentang relasi global, bahkan model pembangunan dalam seluruh ruang kuasa ekonomi, 
                                                 
53

 Lihat, Soekarno dalam pidato Peringatan Satu Dasawarsa Konferensi Asia-Afrika. Sesudah 10 tahun, 
Masih Tetap Maju: Maju Terus Pantang Mundur dalam Raharjo, Iman Toto K dan Herdianto WK (eds). 
2001. Bung Karno dan Tata Dunia Baru: Kenangan 100 Tahun Bung Karno. Jakarta: Gramedia. Hal. 
346-366. Lebih lanjut, Sukarno berpendapat bahwa gagasan lanjutan dari KAA, akan diwujudkan 
dalam CONEFO (Conference of New Emerging Forces) dengan partisipasi Amerika Latin, bahkan 
kekuatan progresif dari Eropa sendiri yaitu Prancis, Inggris, dan Amerika. 

54 Lihat, Stoddard, Lothrop. 1920. Pasang Naik Kulit Berwarna. New York. Secara historis, perang Dunia 
I dan II, bisa disimpulkan “benturan” kepentingan antara negara Eropa dan Amerika, yang mana 
perebutan tanah jajahan di Asia-Afrika menjadi bagian penting dari pertaruhan antara siapa yang 
menang dan kalah, disamping perjanjian/traktat non-agresi diantara pihak yang bertikai. Lihat juga, 
Lenin, Vladimir. 1917. Imperialism: The Highest Stage of Capitalism dan Nkrumah, Kwame. 1965.  
Neocolonialism: The Last Stage of Imperialism. London:Thomas Nelson & Sons,Ltd diterbitkan lagi 
oleh http://www marxists.org/subject/africa/nkrumah/neo-colonialism/(1of2) (diunduh pada tanggal 20 
Juni 2011) 

55 Lihat, Marcos, Subsomandante. 2005. Atas dan Bawah: Topeng dan Keheningan, Komunike Zapatista 
melawan Neoliberalisme. Yogyakarta:Resist Book. Hal. 105-128 
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politik, militer, dan budaya. Hal tersebut adalah tarikan historis dari kekhawatiran pasca 
Perang Dunia II, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan akan membawa kebinasaan 
peradaban, takut pertambahan dalam penduduk manusia akan membawa kerusakan 
yang tidak diperbaiki, dengan kalimat lain, krisis global, lewat berbagai tanda zaman 
antara lain, krisis finansial global, perlombaan nuklir, hegemoni politik, serta 
penggunaan kekuatan militer di wilayah Jazirah Arab.  Sehingga, diperlukan sebuah 
tatanan ulang sebuah dunia baru yang berlandaskan kedaulatan dalam politik, ke-
berdikari-an dalam ekonomi, serta kepribadian dalam budaya dalam sebuah masyarakat 
global yang semakin menggurita dan meng-Juggernaut. Dan sekali lagi, posisi 
Nusantara yang ada dipersilangan peradaban menjadi titik kunci strategis dalam 
pergulatan tanda, teks, dan identitas Global yang dimaksud. 
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Lampiran 

Lampiran I. Peta Persebaran Ras di Dunia 
 

 
Sumber:  

Stoddard dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_people 
(diunduh tanggal 10 Juni 2011) 

 
 

Lampiran II, 
Peta Migrasi-migrasi Besar dari Penduduk Dunia Antara 80 SM sampai 1000 SM 

Sumber: Koentjaraningrat, hal.241,1990 
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Lampiran III.  
 

KOMUNIKE 
Konfernas I Lembaga Sastra Indonesia 

 
Konferensi Nasional I Lembaga Sastra Indonesia yang berlangsung di Medan 

dari tgl 22 sampai 25 Maret 1963, dan dihadiri oleh utusan-utusan sastrawan seluruh 
Indonesia, telah membincangkan secara luas dan mendalam Laporan Umum Ketua 
Lembaga Sastra Indonesia, Prof. Bakrie Siregar, Laporan Umum Pengajaran Sastra 
yang disampaikan oleh Pramoedya Ananta Toer dan Laporan Organisasi dan 
Pendidikan Ideologi yang disampaikan oleh S. Anantaguna.Konferensi juga telah 
mendengar dan mendiskusikan Laporan Pelengkap mengenai kesusateraan 
Revolusioner dan Gerakan Revolusioner dan Gerakan Revolusioner yang disampaikan 
oleh Nyoto, tentang kritik Sastra oleh Joebbar Ajoeb, tentang Puisi oleh Hr.Bandaharo, 
tentang Drama oleh Rivai Apin, tentang Novel oleh Agam Wispi, tentang Hubungan 
Sastrawan Asia-Afrika dengan gerakan anti-imperialis oleh Ibrahim Isa, dan tentang 
Penulisan Scenario Film oleh Bachtiar Siagian serta sambutan-sambutan lainnya dari 
Utuy Tatang Sontani dan Basuki Resobowo.  Konferensi telah mengambil sikap 
mengenai masalah-masalah yang paling urgen yang dihadapi oleh para sastrawan 
Indonesia dalam menunaikan tugasnya terhadap revolusi Indonesia dan dituangkan 
dalam revolusi sebagai berikut: 
1. Resolusi Laporan Umum menelanjangi semboyan humanisme universil sebagai 

manifestasi neo-kolonialisme dan mempertegas perlawanan terhadap revisionisme 
yang memperlemah perjuangan sastra terhadap imperialisme. 

2. Resolusi Pengajaran Sastra menunjukkan bahwa pengajaran sastra dewasa ini 
kepada pengobaran patriotisme dan pengganyangan neokolonialisme 

3. Resolusi mengenai Organisasi dan Pendidikan Ideologi menekankan bahwa front 
seni dan sastra revolusioner harus terus diperkembang dengan mengkonsolidasi 
organisasi dan pendidikan ideologi. 

 
Selanjutnya dalam memperbincangkan politik dalam negeri pada saat ini 

konferensi nasional mengambil resolusi-resolusi antara lain: 
1. Menuntut segera dibentuknya Kabinet Gotong Royong yang berporoskan Nasakom 

yang merupakan satu-satunya jalan untuk terbukanya kemungkinan pelaksanaan 
secara konsekuen Panca Program Front Nasional 

2. Konferensi Nasional berketetapan untuk memperkuat lebih lanjut front nasional 
revolusioner. Konferensi Nasional dengan bulat menyokong pidato Presiden 
Sukarno didepan Kongres Baperki yang menandaskan bahwa soal nama, agama, dan 
perkawinan adalah soal-soal pribadi warganegara 

3. Menuntut dicabutnya larangan terhadap kumpulan sajak, “Matinya seorang Petani”, 
yang merupakan  karya yang tegas-tegas mengabdi kepada Manipol 

4. Menuntut agar politik penerbitan dari Dinas Penerbitan Balai Pustaka tak benar-
benar seirama dengan Manipol, setelah mengkonstatasi bahwa usaha-usaha Balai 
Pustaka bagi perkembangan kemajuan sastra Indonesia tak sepadan dengan derap 
ofensif Manipol dibidang politik. 

5. Menyerukan kepada pemerintah untuk mengatasi kesulitan kertas dan menambah 
percetakan demi peningkatan potensi sastra dan pers nasional dalam mengabdi 
kepada rakyat. 
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Mengenai soal luar negeri konferensi nasional telah mengambil resolusi-resolusi 

untuk menyambut dan menyokong penuh KPAA, KWAA, FFAA, dan Ganefo yang 
dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan di Indonesia. Dengan penuh kemarahan 
konferensi mengutuk dan menentang gagasan Malaysia buatan Inggris. Konferensi 
Nasional dengan tegas mendukung penuh politik konfrontasi pemerintah Republik 
Indonesia terhadap Tengku Abdul Rachman. Konferensi menuntut ditariknya pasukan-
pasukan Inggris, Gurkha, Malaya dari Kalimantan Utara dan mengutuk kebuasan 
Inggris menindas perjuangan Rakyat Kalimantan Utara. Konferensi Nasional 
menyokong penuh dan membela perjuangan kemerdekaan Rakyat Kalimantan Utara. 
Mengenai Kuba telah diambil resolusi yang menyerukan kepada Rakyat-rakyat sedunia 
untuk membela Kuba yang heroik dalam melawan agresi baru Amerika Serikat dengan 
boneka-bonekanya di Amerika Tengah. Dengan sedih dan geram Konferensi Nasional 
mengutuk teror berdarah yang dilakukan oleh rezim Salim Arif terhadap Rakyat Irak 
dan putera-putera terbaiknya. Konferensi telah menyusun Pengurus Pusat Lembaga 
Sastra Indonesia dan plenonya, yang antara lain terdiri dari Bakrie Siregar, Pramoedya 
Ananta Toer , Utuy Tatang Sontani, Agam Wispi, Sobron Aidit, M.S. Ashar, S. Rukiah, 
Sugiarti, Hr. Bandaharo, dll 
 
Sumber: 
Harian Rakyat, 6 April 1963,dalam Dahlan, Muhidin dan Rhoma D.A. Yuliantri, 
hal.551-552. 2008 
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Lampiran IV. 
 

Ikrar Seniman dan Pekerja Film Indonesia Setelah FFAA 
 
KAMI, seniman-seniman dan pekerja-pekerja film Indonesia yang ambil bagian 

aktif dalam FFAA III, pada kesempatan yang bersejarah dilangsungkannya FFAA III di 
ibukota RI ini, memperbarui kebulatan tekad kami untuk ikut menyelesaikan tuntutan-
tuntutan Revolusi 1945 dan mengabdikan segala bakat dan kecakapan kami untuk 
tujuan mulia ini.  

Sesuai dengan filsafat Bung Karno, menjebol dan membangun, kami bertekad 
untuk menjebol dominasi imperialis dalam kehidupan kebudayaan di Indonesia 
terutama dominasi imperialis dibidang film. Kami menyadari keharusan ini sebagai 
syarat mutlak untuk pembangunan perfilman nasional yang sehat, patriotik, dan 
demokratik.  

Kami tanpa cadangan apapun berjanji akan melaksanakan garis Manipol 
dibidang kebudayaan, yaitu melawan kebudayaan imperialis, memisahkan kawan dan 
lawan, mengkonsentrasikan semua potensi nasional, dan menyelesaikan revolusi tahap 
nasional, demokratis, menuju sosialisme Indonesia. 

Kami berketetapan hati untuk meneruskan perjuangan melawan phobia-phobia-
an, Manikebu-Manikebu-an, terutama dibidang film, dan kami dalam semangat 
kompetisi nasional berjiwa Pancasila dan manipol akan berlomba-lomba untuk 
membuat film yang sebaik-sebaiknya yang memuhi harapan sokoguru-sokoguru 
revolusi dan harapan rakyat seluruhnya. 

Kami sepakat untuk menjadikan 30 April sebagai Hari Film Nasional. 
 

Jakarta, 30 April 1964 
Seniman-seniman dan pekerja-pekerja film dalam FFAA III 

 
Sumber: 
Harian Rakyat, 6 April 1963,dalam Dahlan, Muhidin dan Rhoma D.A. Yuliantri, 
hal.553. 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


