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ABSTRAK 

Hijr, RP. Fida‟ El. 2015. Proses Indoktrinasi Ideologi Komunisme Dalam 

Novel Kubah Karya Ahmad Tohari. Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 

Brawijaya Malang. 

Pembimbing: Wahyu Widodo, M.Hum 

Kata Kunci: Indoktrinasi, Komunisme, Sosiologi Sastra 

PKI merupakan salah satu partai politik berpengaruh di Indonesia pada 

tahun 1945 hingga 1965. PKI memiliki simpatisan anggota tertinggi ke-empat 

dalam sejarah politik Indonesia. Namun, PKI akhirnya hancur, hilang, dan 

dilarang di Indonesia, tepatnya setelah peristiwa 30 September 1965. 

Pembungkaman terhadap buku sejarah dan pemberitaan media massa pada Orde 

Baru yang menghancurkan citra PKI. Pemerintah membuat seakan masyarakat 

Indonesia dibutakan akan sejarah tentang ideologi komunisme di Indonesia.  Hal 

tersebut mendorong sastrawan salah satunya Ahmad Tohari untuk mengungkap 

sisi lain kemenangan PKI di Indonesia melalui novel. Oleh karena itu, tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan proses indoktrinasi ideologi komunisme 

dan menjelaskan strategi indoktrinasi PKI dalam novel Kubah karya Ahmad 

Tohari menurut tinjauan sosiologi sastra. Data proses indoktrinasi ideologi 

komunisme pada penelitian ini bersumber dari novel Kubah karya Ahmad Tohari. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Pada tahap 

analisis data digunakan model analisis isi. 

Hasil penelitian proses indoktrinasi ideologi komunisme dalam Novel 

Kubah karya Ahmad Tohari adalah penerapan doktrin-doktrin komunis dilakukan 

secara bertahap dan tepat sasaran. Karman menjadi subjek pengindoktrinasian dan 

pemahaman ideologi komunisme yang dilakukan oleh orang-orang komunis yaitu, 

Margo, Triman, dan Si Gigi Besi. Indoktrinasi komunisme dilakukan kepada 

Karman karena kondisi kepribadian yang sedang mengalami gejolak perasaan 

tentang pekerjaan dan asmaranya dengan anak tuan tanah. Hingga orang-orang 

komunis memberikan doktrin PKI kepada Karman,agar Karman menjadi salah 

satu kader PKI yang dapat mencari kader lain dan simpatisan untuk memilih PKI. 

Proses indoktrinasi yang dipaparkan oleh Ahmad Tohari dalam Novel Kubah 

memiliki dua tahap yang terjadi pada Karman yaitu, (1) pra-komunis, dan (2) 

komunis. Pertama pra-komunis dibagi menjadi dua proses (1) proses pemisahan 

Karman dengan tuan tanah (2) menikahkan Karman dengan wanita pilihan 

komunis. Kedua tahapkomunis dibagi menjadi empat proses (1) pemberian 

brosur-brosur komunisme, (2) pemberian buku-buku sejarah materialisme dan 

pertentangan kelas, (3) mengajak kader baru rapat bulanan partai, (4) memusuhi 

tuan tanah. 
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ABSTRACT 

Hijr, RP. Fida‟ El. 2015. Indoctrination Process Of Communism Ideology In 

Kubah by Ahmad Tohari. Study Program of Indonesian 

Education and Literature, Faculty of Culture, University of 

Brawijaya Malang. 

Preceptor: Wahyu Widodo, M.Hum 

Key words: Indoctrination, communism, sociology of literature 

PKI was one of the massive Indonesian political parties from 1945 to 

1965. Based on the Indonesian political history, PKI had the fourth highest 

members among other political parties. However, PKI ruined, disappeared and 

forbidden. It was the Indonesian tragedy of September 30 1965, which ruined its 

reputation. Moreover, the policy of Orde Baru political system forbidding the 

existence of Indonesian history books and restricting the mass media freedom to 

raise the actual history made the PKI reputation worse in most of Indonesian‟s 

mindset. The condition restricted the Indonesians‟ knowledge of the true history 

of communism ideology. Nevertheless, the situation was the initial motive for one 

of the Indonesian authors, Ahmad Tohari, to depict the victory of PKI in 

Indonesia through novels. Thus, the aim of this research is to describe the 

indoctrination process of communism ideology and the strategy used by PKI to 

indoctrinate within a novel by Ahmad Tohari entitled Kubah from the sociology 

of literature approach. Data of the research is from the novel and the technique 

used to obtain them is by going the library research. Dealing with the analysis, the 

content analysis is the applied technique in this research. 

The finaly of this research showed that the process of indoctrination was 

done gradually and accurate. In this novel, Karman was the subject of 

indoctrination and implanting of communism ideology done by communist 

people, Margo, Triman and Si Gigi Besi. Karman was chosen as the target of 

indoctrination because the internal condition of him was in conflict as he had 

some problems in his work and love story with a daughter of a landlord. Based on 

the factual condition, the communist people decided to indoctrinate Karman with 

communism ideology in order to get other members and supporters to choose 

PKI. There were two phases of implanting communism ideology to Karman 

described in this novel. They were pre-communist and communist. In Pre-

communist phase, Karman experienced two important events. The first was the 

action of separating Karman from the landlord and the second was to hold a 

marriage between Karman and bride chosen by communist people. Within the 

communist phase, there were four important events happened to Karman. They 

were an act of spreading communism brochure, supplying books of materialism 

history and clash of caste, inviting the new members to the communist monthly 

meeting and standing against landlords. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PKI (Partai Komunis Indonesia) berhasil tumbuh dan berkembang dengan 

pesat pada tahun 1950 sampai tahun 1965. Pada awal tahun 1952, PKI gencar 

melakukan pengkaderan partai untuk menambah jumlah anggota massa. Pada 

bulan Mei anggotanya meningkat menjadi 100.000, pada bulan Maret 1954 

meningkat menjadi 165.000. Kemudian pada tahun 1959 diumumkan 

sebanyak 258.000 anggota yang terdiri dari kaum tani dan perempuan 

(Tornquist, 2011: 143). 

Pada pertengahan tahun 1962, jumlah anggota PKI melonjak menembus 

angka dua juta (Tornquist, 2011: 143). Hasil Pemilu tahun 1955 juga terhitung 

luar biasa yang berhasil menempatkan PKI posisi ke-empat perolehan suara 

terbanyak pada pemilu pertama tahun 1955 di Indonesia setelah Partai 

Nasional Indonesia (PNI) memperoleh 22,3% , Masyumi memperoleh 20,9%, 

dan Nahdlatul Ulama memperoleh 18,4%. Partai Komunis Indonesia 

memperoleh suara sebanyak 6,1 juta pemilih atau 16,4% dari seluruh pemilih 

di Indonesia (Tornquist, 2011: 144). Pemerolehan suara pemilu 1955, 

merupakan sesuatu yang menakjubkan karena bertolak belakang dengan 

perilaku yang dilakukan PKI pada tahun tersebut. Trauma politik peristiwa 

Madiun 1948, PKI berusaha melakukan pemberontakan dan 

memproklamasikan berdirinya “Soviet Republik Indonesia” merupakan 

perbuatan penghianaan terhadap Republik Indonesia yang baru tiga tahun 
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merdeka (SETNEG, 1992: 22). Peristiwa yang belum lama terjadi tersebut 

tidak berpengaruh terhadap pemerolehan suara PKI dalam pemilu 1955.  

Sebagai partai politik yang memperoleh suara tertinggi keempat pada 

pemilu 1955, PKI pada tahun 1965 dituduh sebagai dalang pembunuhan tujuh 

Jendral Angkatan Darat yang dalam narasi pemerintah dikenal sebagai 

peristiwa G30S/PKI. Peristiwa G30S/PKI merupakan sejarah kelam bangsa 

Indonesia. Pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965, tujuh jenderal 

senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke Lubang Buaya.1 

Pembunuh para jenderal mengumumkan keesokan harinya bahwa Dewan 

Revolusi baru telah merebut kekuasaan, yang menyebut diri mereka "Gerakan 

30 September ("G30S") gagal pada 2 Oktober. Tentara dengan cepat 

menyalahkan upaya kudeta PKI dan menghasut dengan kampanye propaganda 

anti-Komunis di seluruh Indonesia. Bukti yang mengaitkan PKI untuk 

pembunuhan para jenderal tidak meyakinkan yang mengarah ke spekulasi 

bahwa keterlibatan mereka sangat terbatas, atau bahwa Soeharto 

mengorganisir peristiwa, secara keseluruhan atau sebagian, dan 

mengkambinghitamkan kepada komunis (Tornquist, 2011: 284-288) 

Pada 11 Maret 1966, ketetapan No.IX/MPRS/1966 mengukuhkan tindakan 

hukum pembubaran PKI serta pelanggaran terhadap paham 

Marxisme/Leninisme-Komunisme yang ditetapkan oleh Pengemban Surat 

Perintah 11 Maret 1966 atas nama Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan 

                                                           
1
Lubang Buaya merupakan tempat pembuangan tujuh Tentara yang telah dibunuh peristiwa 

G30S/PKI  (Subroto, 2008: 130-131). 
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Bersenjata Republik Indonesia/ Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi, 

kemudian secara resmi PKI dilarang di Indonesia (SETNEG, 1992: 153).  

Penjara-penjara di Jakarta begitu penuh, hampir seluruh penjara digunakan 

untuk menahan anggota PKI. Banyak tahanan politik ditahan tanpa dasar yang 

jelas. Menurut Herlambang (2014: 136) “Justifikasi kultural atas kekerasan 

terhadap kaum komunis ini memainkan peran penting dalam pembentukan 

ideologi anti-komunis di dalam kerangka proyek pembangunan ekonomi 

politik kediktatoran militer Orde Baru.” Sejak saat itu, identitas bangsa 

Indonesia berubah total sesudah peristiwa 1965. Semangat anti-kolonialisme 

hilang dan anti-komunisme menjadi dasar identitas bangsa. Kebencian 

terhadap sesama orang Indonesia menjadi basis untuk menentukan siapa 

warga negara yang jahat dan baik. Beberapa peristiwa yang menggemparkan 

itu dituangkan dalam karya sastra. “Dalam konteks inilah, baik intelektual 

anti-komunis maupun Angkatan Darat, dibawah kepemimpinan Jendral 

Soeharto, memainkan peran penting dalam melegitimasi Kampanye kekerasan 

terhadap PKI melalui produk-produk kebudayaan” (Herlambang, 2014: 136).  

Kehadiran karya sastra kususnya novel saat itu merupakan alat untuk 

menarasikan dan memberi gambaran bagaimana mengungkapkan suatu 

peristiwa dengan tersirat. Salah satu novel yang menggambarkan peristiwa 

saat itu ialah Kubah yang diterbitkan pertama kali oleh penerbit Pustaka Jaya, 

Jakarta pada tahun 1980 dan mendapatkan penghargaan dari Yayasan Buku 

Utama tahun 1981. Kemudian diterbitkan kembali pada bulan Juni 1995 oleh 

PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta dan diterbitkan ulang pada September 
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2001 (Yudiono, 2003: 53). Kubah menceritakan kehidupan Karman yang 

merupakan seorang bekas tahanan politik di Pulau Buru. Secara mengalir 

Kubah  menghadirkan kilas balik kehidupan Karman sebelum dia ditangkap 

dan dipenjara di Pulau Buru selama 12 tahun. Proses pengisahan kehidupan 

Karman sebelum menjadi tahanan Pulau Buru mengalir dengan penuh intrik 

politik, dan dinarasikan dengan jelas dari kecil hingga menjadi tahanan politik 

di Pulau Buru. Dari perjalanan kisah hidup Karman, tampak ideologi komunis 

yang terbentuk karena adanya proses indoktrinasi dalam kehidupan Karman 

tokoh dalam novel Kubah. Persoalan kultural menjadi bagian yang tak 

terhindari dalam proses indoktrinasi ideologi komunis yang terjadi dalam 

tokoh Karman pada novel Kubah.  

Faruk (2013: 132) mengatakan bahwa “Gagasan-gagasan dan opini-opini 

tidak lahir begitu saja dari otak individual, melainkan punya pusat informasi, 

iradiasi, penyebaran, dan persuasi”. Kehadiran novel Kubah pada tahun 1980 

memunculkan kontradiksi pada kalangan pembaca saat itu. Hal yang 

menjadikan novel Kubah ini lebih menarik untuk dikaji dibanding novel-novel 

lain yang memiliki latar belakang cerita yang sama, yaitu peristiwa G30S/PKI. 

Novel Kubah juga mengambarkan proses indoktrinasi ideologi komunisme 

pada saat itu bisa diterima oleh masyarakat. Dengan berbagai cara, PKI 

berusaha mempengaruhi masyarakat agar masuk dalam PKI atau menjadi 

simpatisan komunis. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mempertimbangkan untuk 

meneliti novel Kubah karya Ahmad Tohari. Peneliti menemukan kuat 
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bagaimana proses indoktrinasi ideologi komunisme bisa mempengaruhi 

pegangan hidup tokoh Karman. Ideologi dalam novel Kubah mengalami 

konflik dalam upaya proses indoktrinasi ideologi komunisme pada tokoh 

Karman. Karman lahir dari kalangan priyayi yang taat ajaran agama dan 

lingkungan masyarakat taat agama pula. Karman tetap tertunduk karena 

merasakan kejujuran dalam dirinya telah terasa, meskipun telah menjadi 

bagian dari partai komunisme, tetapi Ia mengakui bahwa kehadiran Tuhan 

tetap ada pada dirinya (Tohari, 1995:26). 

Selain Karman sebagai tokoh utama, ada beberapa tokoh pendukung 

dalam novel ini. Haji Bakir misalnya, dalam novel ini merupakan seorang 

tokoh agama dan terkemuka di desanya. Ia sesosok orang yang berbudi luhur, 

penolong, pemaaf. Haji Bakir tidak pernah menganggap Karman sebagai 

pembantu dalam rumahnya, Ia diberi kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikannya di sekolah rakyat yang telah ditinggalkannya selama dua tahun  

(Tohari, 1995: 60). Dalam novel Kubah, pengarang tampak berusaha 

menunjukkan proses indoktrinasi ideologi komunisme sebelum pemberontakan 

G30S\PKI terjadi melalui tokoh Karman. Proses indoktrinasi dalam novel 

Kubah  terlihat ketika kelompok Margo hanya memiliki waktu tiga bulan untuk 

memberikan Karman sebuah bacaan-bacaan yang berisi tentang doktrin-doktrin 

partai komunis dan pemikiran Lenin (Tohari, 1995: 89).   

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan dikaji menggunakan 

teori sosiologi sastra untuk mengungkapakan proses indoktrinasi ideologi 

komunisme. Indoktrinasi sendiri memiliki tahapan-tahapan yang dapat 
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mengungkapkan proses indoktrinasi ideologi komunisme dalam novel Kubah 

karya Ahmad Tohari. Sehingga akan tampak tahapan atau fase-fase yang 

dilakukan komunis untuk melakukan proses indoktrinasi ideologinya sehingga 

PKI dapat memperoleh suara yang signifikan pada pemilu tahun 1955.    

Pada penelitian sebelumnya, yaitu “Negosiasi Ideologi dalam Novel 

Kubah Karya Ahmad Tohari: Analisis hegemoni Gramsci”. Penelitian ini 

dilakukan oleh Mira Tri Rahayu pada tahun 2014 sebagai tugas akhir Skripsi 

Jurusan Sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hasil 

penelitian tersebut, Penelitian ini menghasilkan temuan tentang dua hal, yaitu 

formasi ideologi dan negosiasi ideologi yang terdapat dalam novel Kubah 

karya Ahmad Tohari. Formasi ideologi tersebut yang dimaksudkan oleh 

peneliti merupakan empat buah ideologi yang ditemukan dalam novel Kubah.  

Sedangkan negosiasi ideologi merupakan peranan empat buah ideologi yang 

berhasil ditemukan oleh peneliti dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. 

Mira Tri Rahayu (2014) menunjukkan bahwa dalam novel Kubah  terdapat 

empat buah ideologi, yaitu ideologi komunisme, teisme, humanisme, dan 

militerisme. Setiap ideologi memiliki fungsi untuk membangun gagasan 

utama pengarang secara koheren. Ideologi komunisme berfungsi untuk 

mengkritik pemerintah yang melakukan generalisasi hukuman kepada seluruh 

orang komunis pasca-peristiwa G30S terjadi. Ideologi Islamisme berfungsi 

untuk memberikan ruang yang humanis bagi orang-orang komunis yang 

terpinggirkan oleh sistem pemerintahan yang militeristik. Hal ini ditunjukkan 

melalui perilaku tokoh Haji Bakir dan warga Pegaten saat menerima Karman 
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yang sudah keluar dari hukuman penjara di Pulau Buru. Ideologi humanisme 

berfungsi untuk mengkritik pemerintah yang justru melupakan nilai-nilai 

humanis orang-orang komunis seperti tokoh Karman. Ideologi militerisme 

berfungsi untuk mengkritik proses koersi yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam mempertahankan kelas hegemoni saat peristiwa G30S terjadi.  

Persamaan mendasar dengan penelitian ini yaitu: 1) sumber data penelitian 

menggunakan Novel Kubah karya Ahmad Tohari. Perbedaannya terletak pada 

objek penelitian, jika dalam penelitian tersebut tentang pencarian ideologi dan 

peran masing-masing ideologi yang terdapat pada Novel Kubah karya Ahmad 

Tohari, maka dalam penelitian ini objeknya adalah tentang proses indoktrinasi 

ideologi dan komunisme dengan menggunakan sosiologi sastra. Penelitian ini 

terfokusakan pada proses indoktrinasi ideologi komunisme dalam Novel 

Kubah karya Ahmad Tohari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, dapat dirumuskan  

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses indoktrinasi ideologi komunisme dalam novel Kubah  

karya Ahmad Tohari? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses indoktrinasi ideologi komunisme dalam novel Kubah  

kaya Ahmad Tohari. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan 

perkembangan ilmu sastra, khususnya terkait tentang indoktrinasi dan 

representasi terhadap G30S dan PKI. Bagi peneliti, penelitian ini dapat 

sebagai rujukan, tambahan wawasan, dan tambahan pengetahuan 

khususnya yang meneliti novel Kubah sehingga bermanfaat bagai 

perkembangan sastra Indonesia. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

untuk memperkaya penggunaan teori-teori sastra secara teknik analisis 

terhadap karya sastra. 

 

2. Bagi Pendidik 

Bagai pendidik penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam mengapresiasi karya sastra. Novel kubah juga bisa sebagai alternatif 

sumber pembelajaran tentang G30S dan PKI, hasil dari penelitian ini juga 

dapat dipraktekkan untuk melakukan proses indoktrinasi ideologi yang 

mampu membuat siswa lebih percaya diri dan semangat dalam proses 

pembelajaran. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab 

untuk mempermudah pembaca memahami hasil penelitian. Penelitian ini 

terdiri dari masing-masing bab yang akan dipaparkan sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Latar belakang 

berisikan tentang realitas ideologi komunisme dan PKI mulai tumbuh di 

Indonesia yang kemudian dilarang setelah peristiwa G30S/PKI. Proses 

indoktrinasi ideologi komunisme bisa diterima dalam masyarakat Indonesia 

yang menggunakan pelbagai cara dalam proses indoktrinasinya. Proses 

indoktrinasi ideologi komunisme tersebut akan dikaji menggunakan sosiologi 

sastra. Bentuk bentuk dalam proses indoktrinasi tersebut merujuk pada 

rumusan masalah. 

BAB II Kajian Pustaka menjelaskan tentang proses indoktrinasi ideologi 

komunisme dan teori yang digunakan untuk menganalisi novel Kubah. Teori 

sosiologi sastra yang digunakan dalam penelitian ini akan dibahas secara rinci 

terkait dengan proses indoktrinasi ideologi komunisme dalam melakukan 

proses mempengaruhi masyarakat. BAB II membahas juga mengenai 

pelbagai macam penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian berisi tentang jenins penelitian, data sumber data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IVHasil dan Pembahasan berisi tentang analisis novel untuk menjawab 

rumusan masalah yang disebutkan pada BAB I diantaranya pada subbab 

pertama menjelasakan proses indoktrinasi ideologi komunisme dalam novel 

Kubah ditinjau dari sosiologi sastra. Subbab selanjutnya membahas tentang 

representasi ideologi komunisme dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. 
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BAB V Kesimpulan berisi simpulan dari hasil dan pembahasan pada BAB IV 

yang akan terdapat kritik dan saran. 



 
 

11 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Sastra dalam prespektif sosiologi sastra merupakan sebuah cermin dari realitas 

yang terjadi di masyarakat. Dalam pandangan Lowethal (Laurenson & Swingewood 

dalam Endraswara, 2004:88) sastra sebagai cermin nilai dan perasaan, akan merujuk 

pada tingkatan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang berbeda dan juga cara 

individu menyosialisasikan diri melalui struktur sosial. Hal ini mengakibatkan realitas 

yang terdapat dalam sastra tidak berbeda jauh dengan realitas yang terdapat dalam 

masyarakat (mimetik). Pada kondisi ini, nilai imajinasi sastra memiliki peran yang 

minimum. Ini bukan berarti menihilkan nilai fiksional, sebab sastra merupakan 

bentukan fiksi dan realitas. Namun demikian, sastra pada konteks ini akan melahirkan 

nilai historis yang tinggi. Sastra akan menjadi saksi jaman dan sejarah.  

Sosiologi sastra menurut Junus (1986: 1-4) ada tiga hal yaitu: (1) pengarang atau 

pencipta karya sastra dengan latar belakang kehidupannya dihubungkan dengan karya 

sastra yang dihasilkannya, (2) karya sastra sebagai cermin masyarakat tempat karya 

sastra tersebut dihasilkan, jadi sebagai dokumen sosiobudaya, dan (3) pembaca karya 

sastra, bagaimana pengaruh sebuah karya sastra terhadap masyarakat pembacanya. 

Faruk (2013 : 1) memberi pengertian bahwa sosiologi sastra sebagai studi ilmiah 

dan objektf mengenai manusia dalam masyarakat, studi mengenai lembaga dan 

proses-proses sosial. Selanjutnya, dikatakan bahwa sosiologi berusaha menjawab 
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pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana cara 

kerjanya, dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup. Sosiologi dikatakan 

memperoleh gambaran mengenai cara-cara menyesuaikan dirinya dengan ditentukan 

oleh masyarakat-masyarakat tertentu, gambaran mengenai mekanisme sosialitas, 

proses belajar secara kultural yang dengannya individu-individu dialokasikannya 

pada dan menerima peranan tertentu dalam struktur sosial itu.  

Kemampuan sastra sebagai cerminan masyarakat, tidak terlepas dari peran 

pengarang. Menurut Ratna (2006:334), pada umumnya para pengarang yang berhasil 

adalah para pengamat sosial sebab merekalah yang mampu untuk mengkombinasikan 

antara fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dengan ciri-ciri fiksional. Sastra, 

dengan demikian merupakan gabungan dari dua elemen, yakni fakta dan fiksi. 

Keduanya tidak dapat dipisahkan. 

Ahmad Tohari sebagai pengarang Kubah berhasil membangun sinergisitas 

elemen sastra tersebut. Selain itu Kubah dapat memberikan cerminan masyarakat  

Pegaten, Jawa Tengah. Mahayana (2005:41) mengatakan karya sastra merupakan 

tanggapan evaluatif sastrawan atas kondisi sosio-kultural masyarakatnya. Keberadaan 

masyarakat yang diceritakan dalam Kubah, tidak terlepas dari persoalan yang hadir 

dalam dunia nyata. Kajian sosiologi sastra dengan demikian memiliki relevansinya 

yang kuat terhadap kehadiran novel itu. Oleh karenanya, peneliti secara sossio-

kultural akan melihat aspek sosiologis karya satra Novel Kubah. 
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Menurut Ratna (2003: 2) ada sejumlah definisi mengenai sosiologi sastra yang 

perlu dipertimbangkan dalam rangka menemukan objektivitas hubungan antara karya 

sastra dengan masyarakat, antara lain : 

1. Pemahaman terhadap karya sastra dengan pertimbangan aspek 

kemasyarakatannya.  

2. Pemahaman terhadap totalitas karya yang disertai dengan aspek 

kemasyarakatan yang terkandung didalamnya. 

3. Pemahaman terhadap karya sastra sekaligus hubungannya dengan masyarakat 

yang melatar belakangi. 

4. Sosiologi sastra adalah hubungan dua arah (dialektik) antara sastra dengan 

masyarakat. 

5. Sosiologi sastra berusaha menemukan kualitas interdependensi antara sastra 

dengan masyarakat. 

Damono (1989: 14) juga mengemukakan bahwa segala yang ada di dunia ini 

sebenarnya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. 

Seniman hanyalah meniru apa yang ada dalam kenyataan dan hasilnya bukan suatu 

kenyataan. Menurut Ratna (2003 : 332) ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan 

mengapa sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat dan dengan demikian harus 

diteliti dalam kaitannya dengan masyarakat, sebagai berikut: 
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1. Karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh tukang cerita, disalin oleh 

penyalin, dan ketiganya adalah anggota masyarakat. 

2. Karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan yang 

terjadi dalam masyarakat yang pada gilirannya juga difungsikan oleh masyarakat. 

3. Medium karya sastra baik lisan maupun tulisan dipinjam melalui kompetensi 

masyarakat yang dengan sendirinya telah mengandung masalah kemasyarakatan. 

4. Berbeda dengan ilmu pengetahuan, agama, adat-istiadat dan tradisi yang lain, 

dalam karya sastra terkandung estetik, etika, bahkan juga logika. Masyarakat jelas 

sangat berkepentingan terhadap ketiga aspek tersebut. 

5. Sama dengan masyarakat, karya sastra adalah hakikat intersubjektivitas, 

masyarakat menemukan citra dirinya dalam suatu karya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sosiologi sastra dapat 

meneliti melalui tiga perspektif. Pertama, perspektif teks sastra, artinya peneliti 

menganalisisnya sebagai sebuah refleksi kehidupan masyarakat dan sebaliknya. 

Kedua, persepektif biologis yaitu peneliti menganalisis dari sisi pengarang. Perspektif 

ini akan berhubungan dengan kehidupan pengarang dan latar kehidupan sosial, 

budayanya. Ketiga, perspektif reseptif, yaitu peneliti menganalisis penerimaan 

masyarakat terhadap teks sastra. 
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Ahmad Tohari menceritakan keberadaan masyarakat dalam Novel Kubah, tidak 

terlepas dari persoalan yang hadir dalam dunia nyata. Kajian sosiologi sastra dengan 

demikian memiliki relevansinya yang kuat terhadap Novel Kubah karya Ahmad 

Tohari. Oleh karenanya, peneliti secara sosio-kultural akan melihat Novel Kubah 

karya Ahmad tohari dalam menarasikan proses indoktrinasi ideologi komunisme. 

Indoktrinasi menurut Alwi (2002) adalah “pemberian ajaran secara mendalam 

(tanpa kritik) atau penggeblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan 

melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja”. Proses indoktrinasi ideologi dapat 

ditanamkan dengan berbagai cara dan metode sesuai dengan kondisi sosial serta 

kejiwaan seseorang. Indoktrinasi dapat dilakukan karena merupakan sebuah proses 

ilmiah yang dapat mempengaruhi cara berpikir, keyakinan, dan tingkah laku manusia. 

Hal ini dilakukan kelompok atau seseorang untuk melakukan indoktrinasi kepada 

orang lain, merekrut atau mengkader masuk dalam organisasi dan partainya telah 

ditentukan. Sosiologi sastra sebagai pendekatan akan digunakan untuk menemukan 

proses indoktrinasi ideologi komunisme dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. 

Selain itu, akan menemukan sebuah fakta bagaimana PKI bisa memperoleh suara 

terbanyak keempat dalam pemilu 1955 dengan strategi proses indoktrinasi ideologi 

komunismenya. 
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2.2 Ideologi Marxisme-Leninisme 

Ideologi Marxisme-Leninisme terbentuk ketika terjadinya Revolusi 

Sosialis Oktober tahun 1917 di Rusia. Kemenangan revolusi ini 

memberikan inspirasi, kesadaran, serta pandangan baru kaum buruh 

(Arief dan Prasetyo, 2004 : 17). Revolusi di Rusia juga memberikan 

pelajaran baru akan terbentuknya partai tipe baru, yaitu bentuk tertinggi 

dari organisasi kelas proletariat yang berhaluan Marxisme-Leninisme. 

Partai ini ialah partai Lenin, Partai Komunis. Partai Komunis sama 

dengan pergerakan buruh yang ditambahkan teori tentang Marxisme, 

pelajaran-pelajaran serta teori Marxisme dipakai sebagai pedoman 

perjuangan untuk memudahkan partai dalam bekerja (CC.PKI., 1950 : 6). 

Ideologi Marxisme-Leninisme sebagaimana dijelaskan dalam buku 

Sekertariat Comite Central PKI memiliki enam pokok yang menjadi dasar 

partai komunis berhaluan Marxisme-Leninisme yang menitik beratkan 

kepada perjuangan kelas buruh untuk memperbaiki nasibnya dengan cara 

menjatuhkan kapitalisme2, sehingga tidak ada lagi penghisapan terhadap 

kaum buruh. 

Pokok (1) tentang perbaikan nasib kelas buruh. Kelas buruh dapat 

memperbaiki nasibnya hanya tercapai jika kapitalisme sudah dijatuhkan, 

                                                           
2
Kapitalis modern, pemiliki alat-alat produksi masyarakat yang menggunakan kerja upahan. Kelas 

buruh  upahan terpaksa menjual tenaga kerja untuk hidup, karena tidak memiliki alat-alat produksi 

sendiri. (Marx, 2015 :29) 
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sehingga tidak ada lagi tenaga buruh yang dihisap oleh kapitalis. Oleh 

karena itu, kelas buruh harus memiliki partai politik sendiri yang dapat 

memimpin perjuangan kelas buruh (CC.PKI., 1950: 3). Pokok (2) jika 

kelas buruh tidak memiliki partai yang memimpin perjuangannya, pasti 

aksi-aksi timbul dengan spontan, dan tidak teratur. Musuh kelas buruh 

kaum kapitalis mempunyai partai politik sendiri. Oleh karena itu, kaum 

buruh harus memiliki partai kelas buruh sendiri untuk perjuangannya 

(CC.PKI., 1950: 3-4). Pokok (3) kaum buruh harus diyakinkan bahwa 

aksi-aksi kapitalisme harus dihentikan. Kelas buruh harus bergabung 

dengan partai yang memahami teori perjuangan kelas, sehingga aksi-aksi 

masa bisa diperhitungkan dan tidak timbul dengan spontan (CC.PKI., 

1950: 4).  Pokok (4) aksi-aksi yang timbul spontan dari perjuangan buruh 

tidak dapat memberikan pemahaman ideologi sosialisme. Ideologi 

sosialisme diartikan oleh Lenin timbul dari ilmu pengetahuan. Hingga 

kesadaran dan keyakinan akan kemenangan kaum buruh melawan 

kapitalis dengan jalan ilmu pengetahuan. Pergerakan buruh harus diberi 

teori dan kaum buruh harus memiliki partai. Partai tersebut dinamakan 

Partai Komunis ialah pergerakan buruh yang berteori sosialisme 

(CC.PKI., 1950: 5).  Pokok (5) orang-orang yang tidak setuju dengan 

pemikiran Lenin, sebenarnya tidak menghendaki partai kelas buruh untuk 

memperbaiki nasibnya. Kelas buruh harus memiliki partai yang dapat 

memperbaiki kehidupannya, yaitu Partai Komunis bertujuan untuk 
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melakukan revolusi kaum buruh (CC.PKI., 1950: 5).  Pokok (6) banyak 

aliran3 baru yang ingin mengubah teori Marxisme yang ingin menghapus 

teori revolusioner. Hingga aliran tersebut akan disesuaikan dengan 

kepentingan kaum kapitalis (CC.PKI., 1950: 6-7).   

Ideologi Marxisme-Leninisme mengajarkan pencapaian sosialisme 

melalui jalan revolusi proletar dan untuk negeri-negeri jajahan melalui 

tingkat revolusi rakyat. Marxisme-Leninisme merupakan sebuah ide 

perjuangan, tidak hanya pemberontakan, tetapi juga sebuah cita-cita akan 

terwujudnya masyarakat sosialis tanpa penindasan antarkelas. Marxisme-

Leninisme pilihan ampuh untuk segera mengembalikan harkat dan 

martabat mereka yang dinistakan para pemilik modal. Kelas buruh di 

Indonesia harus memiliki perkumpulan partai politik, serikat-serikat 

kerja, dan koperasi buruh untuk memiliki semangat revolusioner dalam 

setiap perjuangan menentang kaum kapitalis. Marxisme-Leninisme 

menjadi dasar ideologi yang digunakan oleh Partai Komunis Indonesia 

untuk bekerja secara kolektif dan tidak bekerja secara individu untuk 

kepetingan partai proletar (CC.PKI., 1950 : 21).  

Novel Kubah karya Ahmad Tohari menceritakan salah satu 

ideologi Partai Komunis Indonesia yaitu, Marxisme-Leninisme. Ideologi 

                                                           
3
 Aliran itu ialah aliran revisonisme dan opportunisme dari partai-partai Sosial Demokrat Eropa Barat.  
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Marxisme-Leninisme didoktrinkan dalam seorang yang akan dijadikan 

kader partai, yaitu Karman. Berikut kutipan yang menggambarkan proses 

indoktrinasi ideologi tersebut. 

(1) Kelompok Margo hanya menginginkan tambahan waktu 

untuk membina Karman lebih lanjut, tidak lebih. Lulus 

atau tidak lulusnya Karman berada di tangan mereka 

sepenuhnya. Dan kini mereka mempunyai waktu tiga 

bulan lagi untuk memberi karman bacaan-bacaan yang 

berisi doktrin-doktrin partai komunis dan pikiran-pikiran 

Lenin. (N/PIK/1/89) 

Dalam kutipan terlihat adanya poses indoktrinasi yang dilakukan oleh PKI 

tentang partai komunis dan pemikiran Marxisme-Leninisme. Kutipan di atas 

setelah berhasil melakukan indoktrinasi akhirnya PKI melakukan intensif 

indoktrinasi pengkaderan dalam waktu tiga bulan dengan memberikan 

bacaan-bacaan Marxisme-Leninisme. Bacaan yang berisi doktrin-doktrin 

partai komunis dalam buku yang diterbitkan oleh Delegasi CC PKI berjudul 

Tegakkan PKI jang Marxis-Leninis Untuk Memipin Revolusi Demokrasi 

Rakyat Indonesia : Lima Dokumen Penting Politbiro CC PKI (1967) ialah 

tentang dasar-dasar pertentangan kelas dan teori revolusioner yang meliputi 

ideologi, politik, ekonomi, dan organisasi. Dengan demikian, bahwa PKI 

sangat serius dalam menyusun kader-kader partainya, agar mampu menjadi 

kader-kader dan terjun langsung ke masyarakat untuk mencari simpatisan 

partainya. Ditegaskan kembali melalui kutipan berikut. 
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(2) Karman tersentak. Ia tahu apa yang dimaksud dengan 

mengisap candu seperti yang diucapkan Margo. Ia masih 

ingat bahwa bagi kaum Marxis, agama adalah candu 

untuk meninabobokkan kaum tertindas agar tertidur dari 

rasa ingin menuntut hak-hak mereka.(P/PIK/2/160) 

Indoktrinasi ideologi Marxisme-Leninisme menanamkan bahwa agama adalah 

candu yang meninabobokkan kaum proletar. Lenin menyebutkan (dalam Arief 

dan Prasetyo, 2004 : 112) sebagai berikut:   

„„Religion is opium of the people. Religion is a sort of 

spiritual booze, in which the slave of capital down their 

human image, their demand for a man (Socialism and 

Religion)’’. 

 

Berdasarkan kutipan tersebut Lenin menjelaskan bahwa agama adalah candu 

yang bisa  membuat manusia terlena untuk bisa menjadi manusia sesuai 

dengan pemikirannya. Manusia seutuhnya yang tidak melupakan tugas 

historisnya untuk membuat realitas. Agama juga membuat manusia lebih suka 

lari dalam dunia bayang-bayang ketimbang menghadapi dunia realitas. 

Agamawan mengajak masyarakat untuk lari ke dalam angan-angan tentang 

kebahagian sesat yang dijanjian oleh agama sebagai kompensasi penderiataan 

di dunia. Hingga menghilangkan kesadaran agar struktur dan sistem sosial, 

ekonomi, politik yang mengatur penderitaan kaum buruh diabaikan. 

(3) Apa hubungannya antara mata ujian yang harus dihadapi 

oleh Karman dengan teori-teori tentang pertentangan 

kelas, cerita tentang pertanian kolektif di Rusia, bahkan 

teori-teori tentang sejarah materialisme? Tetapi Karman 
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membaca semua buku itu serta sebuah buku kecil tentang 

pengetahuan administrasi pemerintah. (N/PIK/3/88) 

Berdasarkan kutipan di atas, PKI telah melakukan penekanan pemahaman 

dogma komunisme kepada Karman mengenai pemikiran yang dianut PKI, 

yaitu Marxis-Leninisme. Dengan memberikan bacaan-bacaan tentang teori-

teori pertentangan kelas, sejarah materialisme, dan ideologi organisasi 

komunis. Semua ditekankan oleh PKI dalam novel Kubah dengan sangat rapi 

dan hati-hati. Pertentangan kelas yang dimaksudkan oleh komunis ialah 

menghapusakan kepemilikan perseorangan sehingga tidak ada lagi 

penghisapan kaum buruh (Marx dan Engels, 2015 : 46). Teori sejarah 

materialisme yang diajarkan oleh PKI terdiri dari Materialisme, Materialisme 

Primitif, Materialisme Mekanik, dan Materialisme Marxis (Aidit, 1963 : 20-

25). Semuanya itu untuk memahamakan Karman pada ideologi Marxisme-

Leninisme. Sebagai tindakan preventif juga memberikan bacaan tentang 

administrasi pemerintah agar Karman tidak terlalu curiga. Hingga akhirnya 

PKI berhasil mengubah cara berpikir seorang Karman sesuai dengan 

keinginan partai. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan indoktrinasi 

pemahaman dogma komunisme ini dilakukan secara berkala, seperti pada 

kutipan berikut. 

(4) Orang Pegaten tak ada yang tahu bahwa Karman sering 

terlibat dalam diskusi-diskusi dengan Margo dan kawan-

kawannya. Di kamar Karman tersusun buku-buku yang 

hampir semuanya didapat secara cuma-cuma. Tiga orang 
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menjadi pemberi bacaan teratur : Triman, Margo, atau 

orang yang bergigi besi itu. (N/PIK/4/127)  

Novel Kubah semakin memaparkan keberhasilan PKI dalam mencari 

kader dan menanamkan pemahaman Marxisme-Leninisme. PKI melakukan 

proses indoktrinasinya melalui tiga orang pengindoktrinasi, yaitu Triman, 

Margo, dan Orang bergigi besi. Salah satu cara yang ampuh dengan 

memberikan bacaan-bacaan dan buku-buku secara rutin, serta juga 

mengikutkan Karman dalam dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh orang-

orang komunis. Mengajak anggota kader memang merupakan cara PKI untuk 

memelihara kader4 sehingga kader dapat mengenal kader-kader lain, 

membantu kerja dan pemahaman tentang ideologi partai, dan memberikan 

kepercayaan kepada kader (CC.PKI, 1951:18-19). Dengan demikian, 

indoktrinasi pemaham dogma komunisme yang dilakukan oleh PKI bukan 

hanya melalui pemberian bacaan, tetapi juga dalam tindakan-tindakan seperti 

memberikan kesempatan mengutarakan pendapat tentang pandangan-

pandangan setelah mereka membaca buku-buku Marxis-Leninis dalam sebuah 

rapat. Aidit menyerukan dalam pidato yang berjudul Masalah Pembangunan 

Partai pada tahun 1952 untuk melanjutkan perluasan keanggotaan dan 

organisasi partai, menarik lebih banyak kaum tani ke dalam barisan partai, 

mementingkan ideologi di dalam partai dengan lebih banyak mempelajari 

                                                           
4
Dalam buku pedoman organisasi PKI, manusia adalah kapital yang paling tinggi nilainya. Kader-

kader kita yang siap untuk berjuang adalah milik kita yang paling berharga (CC.PKI, 1951:19) 
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tulisan-tulisan Lenin, Stalin, Malenkov, Mao Tse-tung, Liu sau-tsi dan 

pemimpin partai lain-lainnya (Aidit, 2014: 132). 

2.2.1 Pengkaderan PKI dari Masa Ke Masa  

Pengkaderan PKI tentang ideologi Marxisme-Leninisme, terjadi dalam 

dua golongan. Golongan pertama golongan tua yang diwakili Musso5, Tang 

Ling Djie dan Njono. Disebut sebagai golongan tua karena Musso, Tang Ling 

Djie, dan Njono termasuk dalam PKI „356. Musso memimpin PKI dengan 

doktrin Zhdanov. Musso pada waktu itu masih berusia 38 tahun, usia yang 

masih muda untuk memimpin sebuah organisasi partai. PKI 35 

memperjuangkan revolusioner, menuntut kemerdekaan penuh Indonesia, 

tanah untuk kaum tani, dan penghapusan untang-utang sewa kaum tani (Gie, 

2005: 22).Doktrin Zhdanov merupakan gagasan-gagasan yang dikeluarkan 

Andrei Alexandrovich Zhdanov. Doktrin ini menegaskan tentang terbelahnya 

dunia menjadi dua blok: blok kapitalis imprealis yang dimotori Amerika 

Serikat dan blok anti-imprealis yang dimotori Uni Soviet. Doktrin Zhdanov 

juga menegaskan, penghentian kerja sama dengan kaum imprealis. Sebelum 

doktrin Zhdanov disahkan menjadi komando baru bagi Kominform, berlaku 

doktrin Dimitrov. Doktrin Dimitrov digagas oleh Georgi Dimitrov, yang 

                                                           
5
Lahir dengan nama Munawar Musso pada tahun 1897, di Desa Jagung, Kecamatan Pagu, Kabupaten 

Kediri, Jawa Timur (Dhayatmika, 2015:  2). 
6
Grup PKI 35 adalah PKI angkatan 1935 yang dipimpin oleh Musso.(Gie, 2005: 23) 
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ketika itu menjabat sebagai sekretaris jendral (sekjen) Komintern7. Doktrin 

Dimitrov menganjurkan, kerja sama antara kaum komunis dengan kaum 

imprealis dan borjuis nasional untuk melawan fasis (Dhyatmika: 2015: 17-

21).  

Golongan muda8 yang diwakili oleh D.N. Aidit9, M.H. Lukman10, dan 

Njoto11. Aidit, Lukman, dan Njoto adalah sahabat12 yang mucul menjadi 

tulang punggung partai, ketiganya berhasil menghidupkan partai untuk 

menjadi lebih besar. Pada tahun 1948 Trisula PKI Aidit, Lukman, dan Njoto 

diam-diam memperluas jaringan dengan membentuk Onder Seksi Comite 

ditingkat kecamatan. Mereka kemudian menjadi pemimpin PKI pada tahun 

1951 (Roosa, 2008: 200). Mereka kemudian disebut sebagai trisula PKI, D.N 

Aidit sebagai Sekertaris Jendral, M.H. Lukman Sebagai Wakil Sekjen I, dan 

Njoto sebagaiWakil Sekjen II (Zulkifli & Hidayat, 2015:  43). Aidit sebagai 

ketua melihat politik secara umum, Lukman memimpin Front Persatuan, 

Njoto sebagai urusan agitasi dan propaganda serta meluaskan jaringan dengan 

                                                           
7
Komunis Internasional (Komitren) menggatikan organisasi Komunis Informasi (Kominfrom) 

didirikan pada 22 September 1947 di Warsawa,Polandia. Merupakan pusat pengendali organisasi 

orang-orang komunis dan partai-partai kumunis di seluruh dunia (SETNENG, 1994: 68).  
8
Grup-grup muda Aidit dan kawan-kawan, grup Surabaya tetap tinggal dalam PKI walaupun Musso 

telah tertembak mati pada peristiwa Madiun 1948 (Gie, 2005: 119). 
9
 Dipa Nusantra Aidit, dilahirkan dengan nama asli Achmad Aidit pada 30 juli 1923 di Pangkallalang, 

Belitung  (Zulkifli, Hidayat, dkk  2015:  8-10). 
10

Muhammad Hatta Lukman lahir di Tegal pada 1920, masuk PKI pada 1943 (Ricklefs, 2005: 458) 
11

Njoto lahir pada 17 Januari 1927 di Jember. Pada usia 16 tahun Njoto menjadi anggota KNIP 

(Komite Nasional Indonesia Pusat). Njoto mewakili PKI Banyuwangi dalam KNIP (Zulkifli & 

Hidayat, 2015:  4-13).
 

12
Persahabat Aidit, Lukman, dan Njoto terjalin ketika masuk salam Komisi Penterjemah PKI 

yang tugasnya menerjemahkan Manifes Partai Komunis karya Karl Marx dan Friedrich 

Engles pada awal 1948 (Zulkifli & Hidayat, 2015:  45). 
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mendirikan sekolah dari tingkat dasar, menengah, atas, juga universitas 

(Zulkifli & Hidayat, 2015:  46). Pada Pemilihan Umum 1955, PKI berhasil 

mengejutkan lawan partai politiknya dengan menduduki posisi keempat 

perolehan suara  dengan 6.176.914 pemilih (Ricklefs, 2005: 496). Aidit 

memimpin PKI dengan strategi baru yang dimodifikasi dari kepimpinan 

Musso dan Mao Tze Tung13 yang lebih menganggap kapitalisme birokrat 

sebagai musuh penting (Tornquist, 2011: 104). Dalam pelaksanaannya Aidit 

menyebut lawan-lawanya sebagai “Tujuh Setan Desa”  tuan tanah jahat, lintah 

darat, tukang ijon, kapitalis birokrat (kabir), tengkulak jahat, bandit desa, dan 

penguasa jahat (Aidit, 1964: 27). Tanpa membasmi “Tujuh Setan Desa” 

tersebut tidak ada penyelesaian revolusi-nasional-demokratis serta masyarakat 

yang adil dan makmur, hingga PKI gencar melakukan aksi massa dan aksi 

sepihak secara sistematis dan terencana (Aidit, 1964: 27).   

2.2.2 Pengkaderan PKI dari Masa  1935-1948 

Sejak gagalnya pemberontakan PKI pada 1926, Musso bermukim di 

Uni Soviet untuk menghindari penangkapan. Ia menjadi agen Komintern yang 

bertugas menyampaikan komando-komando Komintern di Indonesia. Pada 

1935, Musso menyampaikan doktrin Dimitrov kepada PKI, setelah itu 

kembali ke Uni Soviet (Dhyatmika dkk.,2015: 18-21). Pada April 1948, 

Musso kembali ke Indonesia, setelah lama bermukim di Uni Soviet. Musso 

                                                           
13

 Mao Tze Tung adalah wakil kaum progresif di Tiongkok, yang memimpin revolusi Tiongkok 

dengan memperaktikan teori Marxisme-Leninisme (Ta Po, 2009: 1-2) 
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kembali dengan bekal doktrin Zhdanov yang dibukukan berjudul “Jalan Baru 

Untuk Republik Indonesia”14. Untuk melaksanakan “Jalan Baru” tersebut, 

Musso memimpin sendiri kaum komunis yang ada di Indonesia.  

Langkah pertama yang diambil Musso, yaitu mengambil alih Front 

Demokrasi Rakyat15(FDR) dari tangan Amir Syarifuddin dan menyatukan 

partai-partai berhaluan kiri ke dalam satu partai, PKI. Selanjutnya, Musso 

keliling Jawa Tengah utuk melakukan propaganda menentang diplomasi 

pemerintah dalam menghadapi Belanda, dan menyerukan mengangkat senjata 

dalam menghadapi Belanda. Propaganda ini, berhasil menarik simpati 

masyarakat terutama petani miskin dan buruh. Masyarakat kecewa atas sikap 

Pemerintah Hatta, yang tidak tegas dalam menghadapi blokade Belanda 

(Dhyatmika, 2015: 46-47). 

Masih minimnya pengetahuan politik masyarakat juga dimanfaatkan 

dengan baik oleh orang-orang komunis untuk terus menancapkan paham 

komunisnya di daerah ini. Tidak jarang mereka menyelenggarakan 

                                                           
14

Jalan Baru Untuk Republik Indonesia” berisi tentang langkah-langkah yang harus diambil PKI dalam 

memperjuangkan revolusi di Indonesia. Salah satu ajarannya yaitu, membentuk Front Nasional untuk 

menggalang kekuatan dengan organisasi lain yang memiliki ideologi yang sama, dengan PKI sebagai 

pemimpinnya. Dalam “Jalan Baru” tersebut, Musso juga memerintahkan supaya PKI berdiri secara 

legal, setelah sebelumnya dilarang dan berdiri secara ilegal akibat peristiwa pemberontakan 1926. 

Musso, Jalan Baru Untuk Republik Indonesia: Rencana Resolusi Polit-Biro untuk dimajukan pada 

Kongres ke-V Partai Komunis Indonesia, Disetujui oleh Konperensi PKI pada tanggal 26 dan 27 

Agustus 1948 (Jakarta: Jajasan Pembaruan, 1953: 7-34.)
 

15
FDR didirikan Amir Syarifuddin pada 26 Februari 1948. FDR terdiri dari kumpulan partai, ormas, 

dan organisasi lainnya yang berhaluan kiri, yang kecewa dengan Kabinet Hatta, karena tidak dilibatkan 

dalam kabinet atau tidak setuju dengan program Re-Ra (Reorganisasi dan Rasionalisasi) Angkatan 

Perang. Organisasi yang tergabung dalam FDR, diantaranya: PKI, Partai Sosialis, Partai Buruh, dan 

Pesindo. (Gie, 2005:124-128)
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pertunjukkan-pertunjukkan kesenian. Masyarakat desa yang biasanya 

kekurangan hiburan tentu saja akan berbondong-bondong datang untuk 

menyaksikan pertunjukkan, contohnya Kethoprak (Dwiyono, 2012: 69). 

Cerita-cerita rakyat yang dibawakan di dalam pertunjukkan kethoprak ini 

biasanya disisipi dengan slogan-slogan komunis, masyarakat sudah mulai 

ditanamkan jiwa-jiwa komunis. Bukan hanya kesenian, tetapi juga bahasa 

daerah juga dimanfaatkan PKI untuk semakin mendekatkan diri kepada kader-

kadernya. Bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa juga menjadi pilihan bahasa yang 

digunakan oleh PKI dalam melakukan pengkaderan. Aksi ini disebut 

sebagai „„Turun ke Bawah‟‟ (Turba) adalah metode kerja dalam berkarya 

yang disampaikan pada Kongres Nasional Lekra I16 dan bertolak dari 

mukadimah PKI yang menganjurkan pemaham yang tepat, kenyataan, 

mempelajari kebenaran dari kehidupan (Yuliantri, 2008:31). Dengan 

demikian, PKI melakukan dogma Marxisme-Leninisme juga melalui 

kehidupan langsung masyarakat, juga memanfaatkan bahasa daerah yang 

masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia saat itu. Seperti yang 

diungkapkan oleh Mahayana  (2010: 225) sebuah karya dapat dilihat sebagai 

sebuah propaganda politik dan doktrin moral ketika mengabaikan struktur 

wacana. Sehingga dalam kutipan tersebut terlihat jelas ketika lebih 

mengfokuskan pembicaran kepada indoktrinasi moral yang telah disepakati 

                                                           
16

Lembaga Kebudayan Rakyat (Lekra) dibentuk atas inisiatif D.N. Aidit, M.S. Ashar, A.S. Dharta, dan 

Nyoto pada 17 Agustus 1945 setelah Gelanggang Seniman Merdeka dideklarasikan (Yuliantri, 

2008:31). 



28 

 

 
 

kedua belah pihak. 

Pemikiran Marxisme-Leninisme diindoktrinasikan yang lebih intensif 

oleh PKI. Seperti yang dijelaskan oleh Soe Hok Gie bahwa PKI memiliki 

Marx House, yaitu pendidikan kader-kader Marxis, pendidikan kader Marxis 

ini secara sistematis diberikan “pondokan“ untuk mendalami Marxisme-

Leninisme untuk dididik beberapa bulan oleh tenaga pengkaderan komunis 

(Gie, 2005: 87). Sampai akhir Juni 1947, Marx House berhasil mencetak 560 

kader17. Dengan demikan,  PKI sangat serius dalam menyusun kader-kader 

partainya, agar mampu menjadi kader-kader yang terjun langsung ke 

masyarakat untuk mencari simpatisan partainya. 

Secara garis besar ada empat cara yang dipakai oleh PKI dalam 

usahanya menyebarkan pengaruh komunis pada tahun 1935 sampai 1948. 

Pertama, masyarakat saat itu mayoritas petani miskin. Maka digunakan 

propaganda dan janji-janji bahwa mereka akan memperjuangkan nasib para 

petani dan buruh. Kedua, ialah perekrutan melalui jalur pernikahan. Kader-

kader PKI melakukan pernikahan dengan anggota keluarga yang belum 

terkena paham komunis, selanjutnya kader PKI tersebut akan mengajak 

keluarga dan sanak kerabatnya yang lain untuk bergabung dengan PKI 

(Dwiyono, 2012: 69). Ketiga, membentuk kelompok-kelompok rakyat, yaitu 

PPDI (Persatuan Pamong Desa Indonesia), Pemuda Rakyat, Pemuda Rakyat, 

                                                           
17

 Setelah bulan Juni 1947 tidak ada lagi berita-beritanya. Melalui Marx House, kaum komunis dapat 

menyuplai sebagian kebutuhan kader pekerja-pekerja lapangan. (Gie, 2005: 88) 
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SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Tani Indonesia), BTI (Barisan Tani 

Indonesia), HIS (Himpunan Sarjana Indonesia). PPDI menjadi organisasi 

yang paling berperan, sikap masyarakat pedesaan yang sangat patuh terhadap 

lurah dan pamong desa dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok-

kelompok PKI untuk mempengaruhi masyarakat desa. Keempat,  membuat 

pondokan pengkaderan yang lebih mendalam tentang pemikiran komunis 

Marxisme-Leninisme, yaitu Marx House.  

Pada masa 1935-1948 PKI tidak begitu memperhatikan tentang 

keanggotaan resmi yang besar, mereka lebih mementingkan anggota yang 

terorganisir dan berpengaruh di dalam masyarakat. PKI yakin bahwa untuk 

membangun dan mewujudkan kekuasan negara, yaitu dengan revolusi; massa 

yang bersatu-padu (Ling, 2010: 163-164). Mereka membina suatu kelompok 

pimpinan yang kecil, tetapi militan dan disiplin dan selanjutnya mereka akan 

berusaha mempengaruhi rakyat melalui organisasi-organisasi massa seperti 

PPDI, Pemuda Rakyat, SOBSI, BTI, dan HIS. Hingga meletusnya 

pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dan tewas tertembaknya 

Musso, berakhir sudah pengkaderan yang dilakukan oleh golongan PKI tua 

tahun 1935-1948. Pengkaderan dilanjutkan oleh golongan PKI muda Aidit, 

Lukman, dan Njoto. 
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2.2.3 Pengkaderan  PKI dari 1948-1964 

PKI masih bergerak secara ilegal untuk melakukan pengorganisasian 

dan kaderisasi setelah peristiwa Madiun, dipimpin oleh Alimin18. Konsentrasi 

pengorganisasian dan pengkaderan terpusat terhadap tani, buruh, pemuda, dan 

wanita. Aidit mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang bersifat revolusioner, 

seperti menjalin koalisi permanen dengan partai-partai atau disebut 

Pemerintahan Koalisi Nasional, Pandangan Baru Demokrasi, dan Watak 

Kelas Negara (Tornquist, 2011: 101-103). 

Pengorganisasian kembali PKI setelah peristiwa Madiun secara 

perlahan membuahkan hasil. Pada 7 Januari 1951 PKI mengadakan Sidang 

Pleno CC (Comite Central) pertama kali, setelah bangkit dari kehancuran 

yang disebabkan akibat peristiwa Madiun. Hasil sidang Pleno tersebut 

menghasilkan D.N Aidit sebagai Sekertaris Jendral, M.H. Lukman Sebagai 

Wakil Sekjen I, dan Njoto sebagai Wakil Sekjen II. Menggantikan serta 

menyingkirkan Tan Ling Djie dan Alimin yyang termasuk dalam golongan 

tua yang pada saat itu menjabat sebagai  Sekertaris Jendral serta Politbiro 

(Zulkifli & Hidayat, 2015:  53-54). 

Aidit memiliki pandangan yang lebih luas dalam ideologi. Aidit 

mempelajari dan mengerti teori tentang Marx, Engels, Lenin, dan Stalin yang 

kemudian dijadikan pimpinan dalam pekerjaannaya di partai (Aidit, 2014: 

                                                           
18

Alimin datang di Indonesia pada Agustus 1946, kemudian PKI mengadakan Kongrres ke-4. Alimin 

menjabatt sebagai Politbiro PKI bersama Sardjono, Maruto, Darusman, Soetrisno. (Gie, 2005:106-108) 
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128). Aidit dalam praktiknya lebih condong menggunakan strategi Mao Tze 

Tung yang melibatkan kaum tani sebagai salah satu elemen penting dalam 

revolusi, sangat cocok diterapkan di Indonesia yang penduduknya didominasi 

kaum tani (Aidit, 1958: 18-19). Strategi Mao Tze Tung untuk melakukan 

revolusi Tiongkok pada tahun 1929, pertama mendidik anggota-anggota 

partai untuk menganalisis situasi politik serta memperhitungkan kekuatan 

kelas, kedua anggota partai menyelidiki dan mempelajari keadaan masyarakat 

dan ekonomi serta menentukan taktik perjuangan dan cara-cara bekerja (Po 

Ta, 2009: 68). 

Pengkaderan yang dilakukan oleh Aidit dilakukan melalui aksi masa ( 

Front Nasional), berorganisasi (pandangan demokrasi), dan mobilisasi masa 

(watak kelas Negara). Pertama aksi masa disebut Aidit sebagai Front 

Nasional. Aksi masa atau Front nasional merupakan aksi-aksi aidit untuk 

mendapatkan simpatisan dengan mengakomodasi buruh tani, tani miskin, dan 

tani sedang, untuk melawan tuan tanah sehingga memberikan doktrin-doktrin 

anti-foedal serta pemahaman ajaran  komunisme (Aidit, 1958: 27-31). Kedua 

berorganisasi, Aidit membuat buku pedoman para anggota dan kader PKI 

yang diterbitakan oleh “Bintang Merah” yaitu Pedoman Organisasi untuk 

dipelajari dan dipahamkan oleh setiap anggota partai; anggota baru dan 

anggota lama, pimpinan dan bekas pimpinan dari yang paling bawah dan 

paling atas (C.C. PKI., 1951: 3-4). PKI agar  dapat menjalankan kewajibannya 
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sebagai partai kelas buruh, harus memahami dasar organisasi. PKI juga 

membagi peran dalam memahamkan organisasi komunisme menjadi dua, 

yaitu Resort Lokal19 dan Resort Badan Produksi20. Tugas dari kedua Resort ini 

ialah melakukan gerakan perjuangan; memajukan persatuan di kalangan kelas 

buruh; menjalankan agitasi dan propaganda secara teratur; menyebarkan 

siaran-siaran, surat kabar, dan brosur-brosur partai; mengumpulkan iuran 

untuk partai; menarik anggota baru; mengorganisasi pekerjaan sosial, 

kebudayan dan pendidikan di dalam partai dan di kalangan umum (C.C.PKI., 

1952: 5). Resort memiliki peran penting dalam penyebaraan ideologi 

Marxisme-Leninisme dan mencari kader untuk partai. Penyebaran ideologi 

Marxisme-Leninisme harus dengan jalan apa pun untuk memperluas kader-

kader dan anggota-anggota menguasai dasar-dasar Marxisme-Leninisme serta 

mendiskusikan berulang-ulang masalah ideologi borjuis tidak bisa disatukan 

dengan ideologi kaum komunis (C.C.PKI., 1952: 26). 

Ketiga, mobilisasi masa dilakukakan untuk memperkuat organisasi dan 

mempersatukan kelas-kelas kaum tani dan buruh, agar melahirkan lebih banyak 

kader-kader serikat buruh yang revolusioner; mempunyai kesadaran politik; memiliki 

keahlian serikat buruh yang Manipolis revolusioner (Aidit, 1962: 89). Mobilisisasi 

                                                           
19

 Resort yang mengatur anggota-anggota menurut tempat tinggalnya didalam satu lingkungan (daerah 

kecil-lokal) (C.C.PKI., 1952: 5). 
20

 Resort yang mengikat anggota-anggotanya menurut tempat pekerjaannya (dikota-kota industri) 

(C.C.PKI., 1952: 5). 



33 

 

 
 

masa dilakukan dalam “Gerakan 1001”21 gerakan-gerakan tersebut terdiri dari 

gerakan turun-sewa, gerakan 6:4, gerakan turun-bunga, gerakan naik upah, gerakan 

naik-produksi, gerakan naik-kebudayaan, gearakan naik politik (Aidit, 1962: 91-93). 

Banyaknya gerakan yang dimobilisasi oleh Aidit ini tidak lain untuk menumbuhkan 

semangat revolusioner dan menanankan kecintaan terhadap PKI yang Marxisme-

Leninisme. Sehingga banyak simpatisan serta kader-kader yang ingin menjadi 

anggota partai untuk memahami ideologi Marxisme-Leninisme.PKI akhirnya berhasil 

menempatkan posisi keempat pada pemilu 1955. 

2.3 Penelitian Terkait 

Pada penelitian terkait yang memiliki krieteria dengan penelitian ini dari segi 

objek, topik, maupun teori akan digunakan sebagai refrensi dan acuan untuk 

mendapatkan pandangan yang objektif dalam interpretasi data. Penelitian tersebut 

berjudul “Negosiasi Ideologi dalam Novel Kubah Karya Ahmad Tohari: Analisis 

hegemoni Gramsci”. Penelitian ini dilakukan oleh Mira Tri Rahayu pada tahun 2014 

sebagai tugas akhir Skripsi Jurusan Sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut, Penelitian ini menghasilkan analisis tentang 

dua hal, yaitu 1) formasi ideologi dan 2) negosiasi ideologi yang terdapat dalam novel 

Kubah karya Ahmad Tohari. 

                                                           
21

 Gerakan 1001 merupakan gerakaan untuk menuntut kenaikan hasil produksi petani, yang menuntut 

gerakan 6 baik. Gerakan 6 baik antara lain 1) menurunkan sewa tanah; 2) menurukan bunga yang yang 

dipinjam; 3) menaikan upah buruh tani; 4) menaikkan produksi pertanian; 5) menaikkan kebudayan 

kaum tani; 6) menaikkan tingkat kesadaran politik kaum tani yang juga berlaku bagi nelayan (Aidit, 

1962: 91) 
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Formasi ideologi tersebut yang dimaksudkan oleh peneliti merupakan empat buah 

ideologi yang ditemukan dalam novel Kubah. Sedangkan negosiasi ideologi 

merupakan peranan empat buah ideologi yang berhasil ditemukan oleh peneliti dalam 

novel Kubah karya Ahmad Tohari. Mira Tri Rahayu menunjukkan bahwa dalam 

novel Kubah terdapat empat buah ideologi, yaitu 1) ideologi komunisme, 2) teisme, 

3) humanisme, dan 4) militerisme. Setiap ideologi memiliki fungsi untuk membangun 

gagasan utama pengarang secara koheren. 

Ideologi komunisme berfungsi untuk mengkritik pemerintah yang melakukan 

generalisasi hukuman kepada seluruh orang komunis pasca-peristiwa G30S terjadi. 

Ideologi teisme (Islamisme) berfungsi untuk memberikan ruang yang humanis bagi 

orang-orang komunis yang terpinggirkan oleh sistem pemerintahan yang militeristik. 

Hal ini ditunjukkan melalui perilaku tokoh Haji Bakir dan warga Pegaten saat 

menerima Karman yang sudah keluar dari hukuman penjara di Pulau Buru.Ideologi 

humanisme berfungsi untuk mengkritik pemerintah yang justru melupakan nilai-nilai 

humanis orang-orang komunis seperti tokoh Karman. Ideologi militerisme berfungsi 

untuk mengkritik proses koersi yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

mempertahankan kelas hegemoni saat peristiwa G30S terjadi. 

Persamaan mendasar dengan penelitian ini yaitu: 1) sumber data penelitian 

menggunakan Novel Kubah karya Ahmad Tohari. Perbedaannya terletak pada objek 

penelitian dan teori yang digunakan, jika dalam penelitian tersebut tentang pencarian 

ideologi dan peran masing-masing ideologi yang terdapat pada Novel Kubah karya 

Ahmad Tohari, maka dalam penelitian ini mengkaji isi dari novel tentang proses 
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indoktrinasi ideologi dan representasi ideologi komunisme. Penelitian ini 

terfokusakan pada proses indoktrinasi dan representasi ideologi komunis dalam 

Novel Kubah karya Ahmad Tohari. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang memberikan 

perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks 

keberadaannya (Ratna,2012; 47). Sebelum melakukan penelitian pembahasannya 

akan dilakukan dengan menguraikan hubungan realita komunisme di Indonesia 

dengan teks dalam novel Kubah. Proses dan strategi indoktrinasi ideologi komunisme 

tersebut ditinjau dari sosiologi sastra. Sebelum melakukan pengumpulan data, 

diperlukan untuk menentukan objek yang akan diteliti dengan menentukan objek 

material dan objek formal penelitian (Faruk, 2012: 23). Objek material dari penelitian 

ini adalah novel Kubah  karya Ahmad Tohari, sedangkan objek formalnya adalah 

teks-teks di dalam novel yang merefleksikan proses dan strategi indoktrinasi ideologi 

komunisme. 

3.2  Data dan Sumber Data 

Objek formal data ialah teks-teks di dalam novel yang merefleksikan tentang 

proses indoktrinasi ideologi komunisme dan representasi ideologi komunisme. Proses 

indoktrinasi ideologi komunisme yang ditanamkan dalam masyarakat atau individu 

melalui sosiologi sastra hingga mengetahui juga representasi ideologi komunisme 

dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. Objek material atau sumber data dari 

penelitian ini ialah novel Kubah karya Ahmad Tohari, sedangkan data sekunder atau 
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data pendukung berupa data-data tentang PKI, G30S, dan komunisme dari buku 

maupun artikel guna mendukung analisis data. 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. 

Data berupa primer dan sekunder diperoleh melalui kepustakaan dan data-data tertulis 

berupa novel dan buku-buku tentang PKI, G30S, dan komunisme. Langkah-langkah 

pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara berikut. Pertama, 

melakukan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder guna mendukung analisis 

data, berupa hasil penelitian dan buku-buku yang membahas tentang PKI, G30S, dan 

komunisme. Kedua, membaca keseluruhan teks novel Kubah secara intensif untuk 

menemukan data berupa proses indoktrinasi ideologi komunisme, dan representasi 

ideologi komunisme. Ketiga, menandai data untuk diklasifikasi ke dalam bentuk 

kalimat (narasi, deskripsi, atau percakapan). Keempat mengklasifikasi data dan 

kodifikasi data pada tiap bagian ke dalam bentuk proses indoktrinasi ideologi 

komunime dan representasi ideologi komunis. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini akan menggunakan analisis konten untuk mengumpulkan data. 

Analisis konten adalah strategi yang digunakan untuk membuat inferensi melalui 

identifikasi dan penafsiran (Endraswara, 2011: 161. Data yang telah diperoleh dan 

telah diklasifikasikan dalam bentuk tabel, kemudian akan disusun inferensi 
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berdasarkan abstraksi dari pemahaman data secara menyuluruh yang disinkronkan 

langsung dengan teori, berupa interpretasi terhadap data yang diperoleh (Endraswara, 

2011: 164).  Data dianalisis dengan mengumpulkan ke dalam referensi yang telah 

umum untuk membangun konsep dan menyambungkannya dengan sosologi sastra. 

Refrensi didapat melalui metode studi pustaka untuk mendukung interpresentasi dan 

data pendukung. Pada tahap akhir akan menyimpulkan proses indoktrinasi ideologi 

komunisme dan representasi ideologi komunisme dalam novel Kubahpada setiap 

subbab pembahasan. Pada tahapan penulisan saran akan disampaikan makna berupa 

aspek proses indoktrinasi ideologi yang diperoleh dari hasil analisis dipergunakan 

dalam proses indoktrinasi pembelajaran.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Masa Pengkaderan Karman  

Pengkaderan Karman dimulai ketika berumur 18 tahun setelah berhasil 

menyelesaikan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Karman merupakan 

seorang yang taat beribadah dan terpelajar di Pegaten karena berhasil 

menyelesaikan pendidikannya. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya 

Karman menjalani masa sulit karena tidak memiliki pekerjaan. Membuat 

Karman hampir putus asa, tetapi putus asa itu hilang ketika Karman bertemu 

dengan Triman, Margo, dan Si Gigi Besi. Triman, Margo, dan Si Gigi Besi 

sejatinya merupakan kader PKI yang ditugaskan untuk mencari kader baru 

dan simpatisan massa untuk partai. Karman berhasil mendapatkan pekerjaan 

dan juga berhasil diindoktrinasi sehingga hilang kepriyayian Karman serta 

menjadi seorang yang berideologikan komunis. Masa pengkaderan Karman 

beserta Indoktrinasi ideologi komunisme yang terdapat dalam novel Kubah 

karya Ahmad Tohari akan diuraikan pada subbab berikut. 

4.2 Proses Indoktrinasi PKI dalam Novel Kubah 

Metode indoktrinasi ideologi komunisme dalam novel Kubah karya 

Ahmad Tohari dilakukan kepada tokoh yang bernama Karman. Seperti pada 

kutipan berikut. 

(5) “KARMAN lahir di Pegaten pada tahun 1935. Ayahnya 

seorang mantri pasar di sebuah kota kecamatan. Waktu itu gaji 

seorang mantri pasar bisa diandalkan untuk mencukupi 
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kebutuhan rumah tangga. Hampir semua warga desa Pegaten 

adalah petani. Maka ayah Karman sangat bangga akan 

jabatannya sebagai pegawai gubermen.” (N/PIK/5/54) 

  

Karman seorang tokoh utama yang diceritakan oleh Ahmad Tohari dalam 

novel Kubah. Karman lahir dan dibesarkan di Pegaten dalam keluarga 

priyayi. Kehidupan keluarga Karman semua terpenuhi karena ayahnya 

bekerja sebagai pegawai gubermen (pemerintahan Belanda). Hingga, ayah 

Karman mendapatkan julukan Pak Mantri yang tak pantas menggarap sawah. 

Berikut kutipannya. 

(6) “Sehari-hari lelaki yang selalu bertopi gabus itu biasa dipanggil 

sebagai Pak Mantri. Dan karena begitu membanggakan 

kepriyaiannya, Pak Mantri merasa dirinya tak pantas 

menggarap sawah. Padahal dia punya satu setengah hektar 

warisan orang tuanya“. (N/PIK/6/54) 

  

Karman kemudian menjadi siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) 

pada tahun 1950. Seperti pada kutipan berikut. 

(7) “Karman meras menjadi anak yang paling berbahagia di dunia. 

Pada permulaan tahun ajaran baru 1950, Karman sudah 

menjadi seorang murid SMP di sebuah kota kabupaten yang 

terdekat.“ (N/PIK/7/74) 

 

Karman masuk SMP pada tahun 1950, ketika berumur 15 tahun. Hingga 

Karman tidak kesulitan dalam memahami pelajarannya, tetapi semakin 

mudah dalam memahaminya. Faktor kelebihan umur yang membuat Karman 

lebih cepat dalam memahami dan menerima pembelajaran di SMP. Berikut 

kutipannya.  
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(8) “Dalam usianya yang lima belas tahun itu Karman memang 

terlambat masuk SMP. Namun Karman merasa beruntung. 

Karena kelebihan umur ia jadi cepat menerima pelajaran 

dengan sangat baik“. (N/PIK/8/74) 

 

Akhirnya Karman berhasil menyelesaikan pendidikan SMP dengan tepat 

pada waktunya, yaitu tiga tahun. Berikut kutipannya. 

(9) “Maka Karman dapat menyelesaikan pendidikannya di SMP 

tepat pada waktunya. Sesungguhnya Karman sangat berhasrat 

meneruskan sekolah ke tingkat lanjutan atas. Namun Paman 

Hasyim menyatakan tak sanggup lagi menyokong kemenakan 

itu. “Cukuplah dulu sekolahmu sampai sini,“ kata Hasyim 

suatu hari, “Carilah pekerjaan di kantoratau perusahaan. Bila 

sudah dapat, kamu bisa meneruskan sekolah atau kursus di sore 

hari“. (N/PIK/9/74) 

 

Karman lulus SMP pada tahun 1953, sehingga usianya menjadi 18 tahun. 

Pada saat itu, Karman memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan sekolah 

ditingkat atas. Namun, keinginannya harus ditahan karena tidak ada biaya 

untuk mendaftarkanya ke SMA. Karman pun memutuskan untuk mencari 

pekerjaan dengan ijazah SMP bertuliskan lulusan 1953. Seperti pada kutipan 

berikut. 

(10) “Di tangan pemuda itu ada gulungan kertas tebal yang diam-

diam amat dibanggakannya; ijazah SMP berangka tahun 1953. 

Selain tuan rumah, Karman menjumpai Margo di sana. Kedua 

orang itu sudah dikenalnya. Triman adalah kepala Kantor 

Penerangan dan Margo adalah guru sekolah. Karman tidak tahu 

lebih dari itu.“ (N/PIK/10/85) 

 

Karman berjumpa dengan Triman dan Margo, mereka berdua merupakan 

orang yang memberikan pekerjaan kepada Karman. Karman tidak mengetahui 
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bahwa Triman dan Margo sebenarnya merupakan kader Partai yang mencari 

kader baru untuk partainya. Karman hanya mengetahui bahwa Triman 

seorang pegawai kantor dan Margo merupakan seorang guru. 

  Triman dan Margo sebenarnya merupakan kader partai yang dididik 

oleh Musso, pemimpin PKI tahun 1935 sampai 1948. Namun, Musso tewas 

dalam pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Akan tetapi Musso 

berhasil mempengaruhi kader-kader dari kaum terpelajar, seperti Margo dan 

Triman. Berikut kutipannya. 

(11) “Orang kurang memperhitungkan bahwa Musso, tokoh komuis 

pergerakan makar itu telah berhasil menanamkan pengaruh 

terhadap sementara kaum terpelajar. 

Seorang terpelajar yang sangat terpengaruh oleh pikiran-pikiran 

Musso lolos dari madiun dan menjadi guru di Pegaten. Kawan 

Margo, demikian ia dipanggil oleh teman-teman separtai, 

adalah seorang kader pilihan.“ (N/PIK/11/76) 

 

Margo berhasil lolos dari makar peristiwa Madiun 1948 dan menjadi guru di 

Pegaten. Kader pilihan merupakan kader yang dapat mengindoktrinasi dan 

mencari anggota serta simpatisan di daerah lokal dalam hal ini desa Pegaten, 

sehingga Margo bisa disebut sebagai Resort Lokal dalam PKI.  

(12)  “Seorang lagi adalah Triman yang seusia dengan Margo. 

Namun Triman berhasil merahasiakan hubunganya dengan 

kelompok Margo. Ini taktik. Demi taktik itu Triman pada 

kenyataannya adalah seorang ketua Partai Indonesia, Partindo 

yang nasionalis.” (N/PIMK/12/77) 

Triman merupakan kader PKI yang memiliki anggota rangkap di Partindo 

(Partai Indonesia). Kemunculan PKI di Indonesia yang secara diam-diam  
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menjadi fraksi kiri dalam SI (Serekat Islam) atau disebut juga SI Merah, 

strategi ini disebut sebagai “taktik keanggotaan rangkap“ (SETNENG, 1992; 

8). Sistem rangkap juga terlihat pada novel Kubah karya Ahmad Tohari, 

keanggotaan rangkap tersebut menjadi salah satu tahapan untuk 

mengendalikan Karman agar lebih mudah percaya dengan Triman. 

Keanggotaan rangkap ini menunjukkan bahwa salah satu upaya PKI dalam 

menjaring kader dan massa untuk bergabung dengan partai. Triman dan 

Margo memiliki peran untuk tidak menunjukkan bahwa ia adalah seorang 

kader PKI yang ingin mencari kader di Pegaten untuk memobilisasi 

simpatisan massa. Sistem keanggotaan rangkap ini menjadi awal dimulainya 

indoktrinasi komunisme. 

 Metode indoktrinasi komunisme yang digunakan dalam novel Kubah 

ialah metode PKI golongan tua atau PKI „35, karena Triman dan Margo 

merupakan binaan dari Musso. Akan tetapi, indoktrinasi ini dilakukan ketika 

PKI dipimpin oleh D.N Aidit, karena indoktrinasi komunisme Karman 

dilakukan pada tahun 1953 sesudah lulus SMP dengan usia 18 tahun. Ada tiga 

cara yang dipakai oleh Ahmad Tohari dalam novel Kubah untuk menunjukkan 

indoktrinasi komunisme kepada Karman. Pertama, masyarakat saat itu 

mayoritas petani miskin. Maka, digunakan propaganda dan janji-janji bahwa 

mereka akan memperjuangkan nasib para petani miskin. Kedua, ialah melalui 

jalur pernikahan. Ketiga, melakukan pondokan pengkaderan yang lebih 

mendalam tentang pemikiran komunis Marxisme-Leninisme yang hampir 
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sama dengan Marx House.  

4.3 Kondisi Personal Individu Karman (Pra-Komunis) 

Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu 

sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang 

tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. individu adalah 

manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya 

(Hartomo, 2004: 64). Proses yang meningkatakan ciri-ciri individualitas pada 

seseorang sampai pada dirinya sendiri, disebut proses individualisasi atau 

aktualisasi diri. Dalam proses ini maka individu terbebani berbagai peranan 

yang berasal dari kondisi kebersamaan hidup, yang akhirnya muncul suatu 

kelompok yang akan menentukan kemantapan satu masayarakat.  

Kondisi personal individual sangat menentukan keberhasilan proses 

indoktrinasi. Kondisi personal individu yang terjadi pada diri Karman ini 

menentukan proses indoktrinasi komuisme. Indoktrinasi komunisme bisa 

masuk menjadi ideologi baru dan merubah pemikiran Karman dari yang 

sebelumnya. Proses indoktrinasi komunisme pun terjadi hingga Karman 

menunjukkan aktualisasi dirinya. Faktor-faktor personal individual tersebut 

akan dijabarkan dalam sub-bab berikut.  
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4.3.1 Dari Logika Mistika ke Dialektika Materialis: Penghancuran Ideologi 

Santri Karman 

 “Logika mistika atau logika yang berdasarkan rohani merupakan 

pemahaman pemikiran asal bumi, bintang, dan langit diciptakan oleh Maha 

Dewa Rah, Maha Terkuasa atas semua benda di dunia” (Malaka, 2007: 24). 

Karman yang dari kecil dididik mempercayai Tuhan dan menjalankan semua 

perintah agama dengan taat. Berikut kutipanya. 

(13) Semasa kecil Karman beriman penuh terhadap ajaran 

bahwa segala yang maujud berasal dari Tuhan dan akan 

kembali kepada Tuhan pula. (N/PIK/21/153) 

Karman percaya seutuhnya dengan Tuhan yang Maha Esa. Segala yang 

ada dibumi, yang dilihatnya semua akan kembali pada Tuhan. Sehingga 

Karman termasuk dalam golongan santri yang menjadi taat dan patuh 

terhadap ajaran agamanya, yaitu Islam. Kepercayaan segala maujud 

semuanya akan kembali pada Tuhan tersebut merupakan gambaran logika 

mistika atau logika yang berdasarkan rohani.   

 Idealisme tak akan mati selama masih ada perjuangan klas, selama 

ada kaum yang menghisap dan menindas (Malaka, 2007: 40). Margo dan 

Triman mengetahui bahwa Karman adalah seorang yang taat kepada dunia 

mistika yang memunculkan idealisme dunia dan kepercayaan. Melahirkan 

dialektika idealistis dan dialektika materialistis, yang pertama dipegang 

oleh kaum bermodal dan berkuasa, yang kedua oleh kaum proletar yang 
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revolusioner (Malaka, 2007: 40). Margo dan Triman akan melakukan 

dialektika Materialistik kepada Karman dengan menjauhkannya dari kaum 

bermodal atau tuan tanah, yaitu Haji Bakir. Dalam kutipan di bawah ini 

akan terlihat partai ingin menjauhkan Karman dengan tuan tanah atau 

tokoh agama dilingkungannya. 

(14) Jauhkan Karman dari Haji Bakir, dari mesjidnya. Harus 

ditemukan cara untuk memisahkan Karman dari tuan tanah dan 

mesjidnya itu. (P/IIK/16/80) 

Pada kutipan di atas menunjukan keinginan yang sangat besar untuk 

memisahkan Karman dengan tuan tanah yang mempunyai masjid. 

Menjauhkan Karman dari tuan tanah yang dilakukan PKI ini merupakan 

cara dialektika materialistis. Karman dihindarkan dari ideologi mistis yang 

dianutnya sejak kecil, hingga Karman tidak lagi mempercayai mistika 

agamanya. Dengan demikian, Karman akan mudah dalam memahami 

dialektika materialisme  unutuk melakukan gerakan revolusioner.Proses 

indoktrinasi ideologi partai juga dengan mudah bisa masuk kedalam diri 

Karman. 

Proses indoktrinasi ideologi partai mulai masuk kedalam diri 

Karman. Pemberian doktrin mengenai tuan tanah
22

jahat yang juga 

merupakan seorang muslim, seperti pada kutipan berikut. 

                                                           
22

Tuan tanah merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai di desa berjumlah beberapa hektar, beberapa 

puluh, dan bebrapa ratus atau beberapa ribu hektar (Aidit, 1964: 20) 
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(15) “Kau ingat Karman! Seorang tokoh agama seperti Haji 

Bakir dengan serakah menguasai tanah sawah milik 

orangtuamu! Itulah kenyataan yang ada. Haji Bakir dengan 

caranya yang licin dan licik kini menguasai sawah milik 

orangtuamu. Lalu apa namanya hal semacam itu kalau bukan 

kejahatan yang sangat nyata?” (P/IIK/18/93) 

Margo dan Triman berusaha melakukan upaya penanaman tuan tanah jahat 

kepada Karman, dengan indoktrinasi bahwa Haji Bakir merupakan tuan tanah  

yang serakah, bahkan seorang muslim juga tidak bisa menutupi 

keserakahnnya akan hak-hak yang dimiliki oleh kaum tani. Karman berusaha 

digiring ke dalam pola pemikiran Margo dan Triman mengenai kerakusan dan 

keserakahan tuan tanah muslim. Hingga pada tahap ini Karman semakin 

membenci Haji Bakir serta tuan tanah lainnya dan menjauhkan diri dari 

agama. 

 Penegakan peninggalan ideologi misitistika Karman diperlihatkan. 

Karman telah meninggalkan pemahaman lamanya tentang agama. Berikut 

kutipannya. 

(16) Penampungan air wudu itu dibuatnya menjadi serpihan 

bambu kecil-kecil. Karman hanya menghancurkan tiga ruas 

bambu yang tampak tidak berarti itu. Tetapi itulah 

pelambangan yang nyata atas pergeseran nilai yang telah 

melanda dirinya. (N/IIK/30/94) 

Suatu pemberontakan terhadap ajaran agama dengan merusak tempat wudu 

masjid yang dilakukan Karman. Seakan-akan Karman ingin segera melakukan 

pemberontakan yang diinginkan oleh partainya, tidak lagi percaya dengan 

segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh lingkungannya. Karman  telah 
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berupaya melakukan penolakan-penolakan tentang ajaran agama dalam 

lingkungannya denga cara-cara merusak, memberontak, dan mempropaganda 

lingkungannya.  

4.3.2 Wanita Komunis: Upaya Penghancuran Ideologi Santri  Karman 

Wanita komunis dalam novel Kubah dinarasikan oleh Ahmad Tohari 

merupakan wanita yang  amoral dan anti-agama. Wanita komunis memiliki 

peran dalam upaya penghancuran ideologi santri Karnan. Hingga 

mengakibatkan Karman melupakan ideologi mistikanya lebih jauh. Upaya 

wanita komunis dalam novel Kubah ialah untuk memuaskan hasrta Karman 

yang sedang patah patah hati dengan anak tuan tanah.  

Wanita komunis ini dikenalkan oleh Triman dan Margo. Triman  

sudah sangat mengenal betul Suti sebagai wanita komunis atau wanita dalam 

partai.  Seperti pada kutipan berikut.  

(17) Selalu ada acara lain sesudah diskusi itu selesai. Kalaulah 

Suti bukan perempuan istimewah, tentu suaminya akan 

membawa pentungan, masuk ke kamar dan menangkap basah 

istrinya yang sering melayani orang-orang seperti Triman, 

konon demi partai. (N/IIK//109) 

Suti memang bukan wanita pada umumnya yang hanya mengurus 

pekerjaan rumah tangga dan suaminya. Suti dinarasikan merupakan wanita 

yang giat berdiskusi politik. Setelah berdiskusi dengan orang-orang 

petinggi seperti Triman, Suti juga melayani hasrat-hasrat lelaki yang 
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berdiskusi dengannya itu semua dilakukan untuk partai. Dengan demikian, 

melalui tokoh Suti sebagai wanita komunis dalam novel Kubah 

dinarasikan dengan prilaku-prilaku amoral, anti-agama, dan bejat.  

Suti memiliki peran dalam upaya penghancuran ideologi santri 

Karnan. Karman pun diajak untuk meninggalkan dan melupakan ideologi 

mistikanya lebih jauh. Karman yang sedang patah patah hati dengan anak 

tuan tanah dengan sangat mudah melupakan semua ajaran agamanya. Suti 

pun dengan mudah mengajak Karman untuk mengeluarkan segala hasrat 

berahinya. Seperti pada kutipan berikut.  

(18) Suti berusia tiga puluh dua tahun. Disebuah losmen yang 

hanya mementingkan banyaknya tamu, ia mendapat mainan 

sebuah boneka. Segar dan perjaka pula. Suti menggunakan 

partai untuk berahinya, atau ia menyalurkan berahi demi partai. 

Sama saja. (N/IIK//111) 

Suti dengan lihay dalam sebuah penginapan, melayani dan memuaskan 

dirinya sendiri. Karman yang dinarasikan masih perjaka atau dengan kata 

lain masih belum pernah melakukan hubungan suami istri dipuaskan 

hasrtanya oleh Suti seorang wanita partai. Suti pun juga ingin mencari 

kesenangan dari perjaka Karman. Karman tidak terlalu banyak berbuat 

apa-apa, ia hanya melampiaskan segala hasrta dan berahinya untuk 

melupakan rasa sakit hati kepada anak tuan tanah. Berikut kutipannya. 

(19) Bahkan Karman tidak bias mengatakan apa-apa tentang 

pengalamannya bersama Suti di Semarang kecuali apa lagi 

kalau bukan berahi semata-mata. (N/IIK//111) 
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Karman pun sudah semakin jauh meninggalkan logika mistika yang 

diajarkan oleh agamanya. Karena sakit hati yang mendalam dirasakan 

Karman, sehingga upaya yang dilakukan oleh Triman dan Margo telah 

berhasil untuk menghancurakan ideologi Karman. Karman dengan tidak 

langsung telah menghancurakan ideologi agamnya sendiri dan melakukan 

tindakan yang tidak bermoral dan tidak beragama.  

4.3.3 Karman Patah Hati dengan Anak Tuan Tanah 

Setelah menjadi buruh tani, ketika Karman bekerja selalu bertemu 

dengan Rifah. Rifah ialah anak Haji Bakir majikannya sendiri yang 

merupakan tuan tanah23 besar di Pegaten. Berikut kutipannya.   

(20) “SUNGGUH tidak adil!” begitu keluh Karman. Setap kali 

teringat lamrannya yang tidak diterima oleh Haji Bakir. 

Lamaran Karman untuk memperistri Rifah yang disampaikan 

oleh Paman Hasyim ternyata terlambat sehingga tak mungkin 

dilayani.” (N/IIK/1/90) 

Sering bertemunya Karman dengan anak tuan tanah, membuat Karman ingin 

melamar untuk menjadikan istrinya. Tetapi, lamaran yang ditujukan untuk 

Rifah itu ditolak oleh Haji Bakir. Penolakan lamarannya kepada anak tuan 

tanah ini membuat Karman sakit hati. Seperti kutipan berikut.  

(21) “Pemuda yang baru menginjakan usia dua puluh tahun itu 

terguncang batinnya oleh kekecewaan yang amat sangat. Dia 
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 Tuantanah merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai di desa berjumlah beberapa hektar, beberapa 

puluh, dan bebrapa ratus atau beberapa ribu hektar (Aidit, 1964: 20) 
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merasa telah ngemong Rifah selagi ia masih bermain titiran.“ 

(N/IIK/2/91) 

Batin Karman terguncang karena penolakan lamaranya ditolak oleh Haji 

Bakir. Rifah telah mengenal Karman sejak kecil, sejak masih bermain titiran24. 

Karman merasa telah mengasuh dan menjaga Rifah sejak kecil. Tetapi, tetap 

saja lamaran Karman yang ditujukan oleh Rifah ditolak oleh Haji Bakir tuan 

tanahnya sendiri. Karman sangat marah terhadap Haji Bakir, berikut 

kutipannya.    

(22) “Rasa Kecewa, marah, dan malu berbaur di hati Karman. 

Akibatnya ia mendendam dan membenci Haji Bakir.“ 

(N/IIK/3/91) 

Diceritakan bahwa Karman mendendam terhadap tuna tanah, yaitu Haji Bakir. 

Semua rasa kecewa, marah, dan malu yang ada dalam hati Karman menjadi 

satu. Hingga Karman begitu membeci Haji Bakir, salah satu tua tanah di 

Pegaten. Karman melampiaskan kekecewaanya seperti pada kutipan berikut. 

(23) Karman memulai dengan enggan bertemu, bahkan enggan 

mengginjak halaman rumah orangtua Rifah. Sembayang wajib 

ia tunaikan dirumah. Dan ia memilih tempat lain bila 

menunaikan sembayang Jumat. (N/IIK/4/92) 

Kemarahan Karman terhadap tuan tanah dilampiaskan dengan mulai 

meninggalkan salat25 di masjid Haji Bakir. Karman ketika menunaikan salat 

                                                           
24

 Titiran merupakan mainan anak-anak yang menyerupai baling-baling. 
25

 Salat merupakan ibadah umat Islam yang terdiri dari Sholat Isya‟, Subuh, Duhur, Ashar, dan 

Mahgrib. 
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Jumat26 juga tidak lagi menunaikanya di masjid Haji Bakir. Betapa besarnya 

sakit hati Karman hingga Ia tidak ingin bertemu dan mengerjakan ibadah  di 

masjid tuan tanahnya. Berikut kutipannya. 

(24) Apa yang diperbuat Karman adalah balas dendam. Ia 

merasa disakiti, dinistai. Dengan meninggalkan mesjid Haji 

Bakir, ia pun bermaksud membalas dendam. Bahkan ia mulai 

sekali-dua meniggalkan sembahyang wajib, ia juga merasa 

sedang membayar kesumat. Haji Bakir mempunyai mesjid, dan 

bagi Karman, orang tua itu adalah tokoh agama. Dan wujud 

nyata agama di desa Pegaten adalah pribadi Haji Bakir itulah! 

maka makin sering meninggalkan peribadatan, Karman makin 

makin merasa puas. (N/IIK/5/92) 

Sakit hati Karman tampaknya sangatlah besar, hingga ia juga berani untuk 

mulai meninggalkan ibadah wajibnya sebagi santri. Karman sangat puas 

ketika meninggalkan ibadahnya, karena Haji Bakir merupakan tokoh agama di 

Pegaten. Melihat pergolakan hati Karman, Margo dan Triman mulai 

menghilangkan rasa sakit hatinya dengan wanita lain. Berikut kutipannya. 

(25) Tetapi dengarlah, seorang yang menginginkan sate 

kambing, keinginannya agak berkurang bila kepadanya kita 

sodorkan sesuatu sebagai gantinya. Sate daging sapi misalnya. 

Kawan bisa mengerti apa yang saya maksud?“ Margo tertawa. 

“dan partai mempunyai seorang perempuan yang punya bakat 

menjadi sate sapi seperti itu.“ (N/IIK/6/104) 

Margo dan Triman bergerak cepat agar Karman segera melupakan Rifah anak 

tuan tanah. Margo dan Triman memperkenalkan seorang perempuan dari 

partainya untuk menghapus sakit hati Karman. Perempuan yang dikenalkan 

kepada Karman memiliki bakat untuk mengobati sakit hati Karman. 

                                                           
26

 Salat Jumat ialah salat wajib bagi laki-laki muslim yang dikerjakan setiap hari Jumat. 
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Perempuan tersebut diistilahkan sebagai “sate sapi“ yang dinilai lebih baik 

dari pada “sate kambing“. Istilah tersebut merupakan pengalihan kepada 

sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi agar bisa menerimanya (Kristeva, 

2015: 692). Marni seorang perempuan yang dikenalkan oleh partai kepada 

Karman untuk melupakan Rifah. Berikut kutipannya.     

(26) Karman sudah mengenal gadis lain yang bila sekaya Rifah 

pasti ia lebih cantik. Marni mempunyai lekuk di sudut bibir 

yang amat menarik. Selalu jantung Karman terpacu bila 

terpandang kelebihan gadis ramping, berlengan kecil serta 

bening suaranya itu. Marni selalu tampang tenang dan lembut. 

(N/IIK/7/104) 

Karman menerima pengenalan yang dilakukan partai melalui Margo dan 

Triman. Marni memiliki penampilan yang menarik dari paras wajah dan 

tubuhnya, meski tidak sekaya Rifah. Sakit hati Karman terobati dengan 

perkenalannya dengan Marni. Marni membuat Karman beranggapan bahwa 

wanita bukan hanya anak tuan tanah, memandang Marni Karman selalu 

terpacu untuk mendapatkannya. Berikut kutipannya. 

(27) Perkawinan dilangsungakan. Kehampaan di hati Karman 

cepat terisi oleh sikap istrinya yang mantap, penuh 

pengertian.(N/IIK/8/128) 

Perkawinan antara Karman dan Marni akhirnya dilangsungkan. Kekosongan 

yang terjadi pada hati Karman telah terisi dengan keberadaan Marni yang 

memiliki pengertian tinggi. Perkawinan ini sebenarnya merupakan perjodohan 

yang dilakukan partai, yaitu melalui Margo dan Triman. Karman tidak pernah 

menyadari langsung perjodohan tersebut, karena yang terpenting bagi Karman 
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hatinya telah terisi dengan istri yang cantik dan penuh pengertian. Partai juga 

tidak begitu mengkhawatirkan hubungan Karman dan Marni, seperti kutipan 

berikut.  

(28) Ia anak orang kebanyakan, dan tidak bisa menamatkan SKP 

karean kekurangan biaya. Ada keuntungan bagi Marni, karena 

dengan keadan yang demikian ia bahkan memiliki sikap dewasa. 

Sepanjang hubungannya antara Karman dan Marni, kelompok 

orang-orang partai itu tidak merasa perlu berbuat sesuatu. 

(N/IIK/9/127) 

Marni dilahirkan dari keluarga miskin, seperti kebanyakan anak orang di 

Pegaten yang berarti dari keluarga buruh tani. Marni yang tidak lulus SKP 

(Sekolah Kepandaian Putri) karena tidak mimiliki biaya untuk 

melanjutkannya. Sedangkan Karman memiliki pendidikan lulus SMP, tidak 

akan terpengaruh dengan Marni yang tidak lulus SKP. Kelompok orang-orang 

partai tersebut ialah Margo dan Triman. Hingga Margo dan Triman tidak 

mengkhawatirkan hubungan suami istri antara Karman dan Marni. 

4.4 Kondisi Sosial Ekonomi Karman (Pra-Komunis) 

Kondisi sosial ekonomi juga menentukan keberhasilan proses indoktrinasi. 

Kondisi sosial ekonomi merupakan keadan ekonomi Karman yang jauh dari 

kemewahan, Karman sebagai kaum proletar. Kondisi sosial ekonomi ini 

menentukan proses indoktrinasi komunisme yang didoktrinkan oleh 

kelompok-kelompk komunis. keadan ekonomi karman dapat dimanfaatkan 

oleh orang komunis untuk melakukan proses indoktrinasi komunisme. Hingga 
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Karman menunjukkan aktualisasi dirinya sebagai orang yang berpdangan baru 

yaitu, komunis. Faktor-faktor kondisi sosial ekonomi tersebut akan dijabarkan 

dalam sub-bab berikut.  

4.4.1 Karman Sebagai Kaum Tani dan Buruh  

Sebelum menjadi kaum tani dan buruh Karman merupakan anak 

seorang priyayi27 di Pegaten. Berikut kutipannya. 

(29) “KARMAN lahir di Pegaten pada tahun 1935. Ayahnya 

seorang mantri pasar di sebuah kota kecamatan. Waktu itu gaji 

seorang mantri pasar bisa diandalkan untuk mencukupi 

kebutuhan rumah tangga. Hampir semua warga desa Pegaten 

adalah petani. Maka ayah Karman sangat bangga akan 

jabatannya sebagai pegawai gubermen.” (N/PIK/13/54) 

Ayah Karman yang seorang mantri pasar membuat keluarganya kecukupan 

akan semua kebutuhan istri dan anaknya. Ayah karman juga sangat bangga 

dengan panggilan Pak Mantri. Seperti kutipan dibawah ini. 

(30) “Sehari-hari lelaki yang selalu bertopi gabus itu biasa 

dipanggil sebagai Pak Mantri. Dan karena begitu 

membanggakan kepriyaiannya, Pak Mantri merasa dirinya tak 

pantas menggarap sawah. Padahal dia punya satu setengah 

hektar warisan orangtuanya“. (N/PIK/14/54) 

Kebanggaannya dengan menjadi Pak Mantri, membuat Ayah Karman dan 

keluarganya menjadi keluarga priyayi di Pegaten. Mereka merasa tak pantas 

untuk mengerjakan sawahnya sendiri. Keluarga Karman termasuk dalam 

                                                           
27

 Orang jawa yang termasuk dalam lapisan masyarakat, yang kedudukannya dianggap sebagai 

golongan terhormat. Menurut Clifford Geertz (1960) Priyayi dibagi menjadi priyayi abangan dan 

priyayi santri (Budiawan, 2004: 86).  
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kaum tani kaya28 karena memiliki satu setengah hektar sawah dan membayar 

buruh tani untuk menggarap sawahnya. Hingga Karman ketika Ayahnya 

masih menjadi Pak Mantri tidak pernah merasakan kesusahan, mereka semua 

terbiasa makan nasi. Hingga Jepang mulai menduduki Pegaten, semua keadan 

berubah seketika. Berikut kutipannya. 

(31) “Pada masa pendudukan Jepang, orang-orang Pegaten 

mengalami masa yang sangat sulit. Kurang pangan terjadi di 

mana-mana karena padi orang kampung dijarah oleh tentara 

Jepang.“ (N/PIK/15/54-55) 

Pada masa kolonial Jepang, Indonesia memang mengalami kesengsaraan 

yang sangat menyedihkan dari pada ketika zaman kolonial Belanda. Di 

seluruh Nusantara, Jepang mempolitisasi bangsa Indonesia sampai ke tingkat 

desa-desa dan memiliki sifat rezim kolonial yang sangat menindas dan 

merusak (Ricklefs, 2005: 405). Pegaten diceritakan oleh Amad Tohari 

memiliki nasib yang serupa, sehingga kesengsaraan warga Pegaten saat itu 

menyulitkan siapa saja termasuk kaum priyayi. Berikut kutipannya. 

(32) “Priyayi itu sangat tersiksa, bukan hanya karena harus 

makan ubi. Menurut keyakinannya, seorang mantri hanya 

pantas makan nasi dari beras kualitas terbaik. Ubi tak pantas 

dihindangkan kepada Pak Mantri, baik pada zaman normal 

maupun pada zaman Jepang.“ (N/PIK/16/55) 

 

Pada zaman pendudukan Jepang keluarga Ayah Karman mulai kehilang 

jabatan sebagai Mantri. Tatanan organisasi politik Belanda di Indonesia 

                                                           
28

 Tanikaya pada umumnya kaum tanikaya yang memproduksi pertanian dan tanahnya sebagian 

dikerjakan dengan menggunkan tenaga upahan buruh tani. (Aidit, 1964: 22)  
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runtuh,di desa-desa secara keras digoncang dan isoloasi politik menyebar 

keseluruh nusantara (Ricklefs, 2005: 405).Pegaten juga mengalami 

keruntuhan tatanan sosial sehingga Ayah Karman kehilangan Jabatannya 

sebagai gubermen (pegawai Belanda).Namun, Ayah Karman masih 

mengaggap bahwa dirinya ialah seorang priyayi yang tak pantas makan ubi 

baik di zaman Belanda maupun zaman Jepang. Sehingga ia menukarkan 

sawahnya kepada Haji Bakir. Berikut kutipannya. 

(33) “Dalam kesulitannya memperoleh beras, Pak Mantri 

mengetahui bahwa Haji Bakir berhasil menyembunyikan 

sebagian padinya sehingga luput dari jarahan tentara Jepang. 

Dengan keyakinan bahwa dirinya hanya pantas makan nasi, 

Pak Mantri menemui Haji Bakir. Mantri pasar itu ingin 

melakukan tukar-menukar; mantri pasar itu meberikan sebagian 

sawahnya dan Haji Bakir diminta memberikan padinya. … 

Sebagian sawah Pak Mantri ditukar dengan lima kwintal padi.” 

(N/PIK/17/55) 

(34) “Belum lagi lima bulan, padi milik Pak Mantri yang 

diperoleh dari tukar menukar habis. Menyusul kemudian tukar-

menukar yang kedua, dan akhirnya habislah warisan milik 

priyayi Pegaten itu.“(N/PIK/18/56) 

Tukar-menukar yang diinginkan Pak Mantri telah dilakukan dan atas rasa 

kepriyayiannya yang tinggi untuk selalu makan nasi di zaman Belanda atau 

Jepang. Habislah sawah miliknya untuk ditukarkan lima kwintal padi yang 

dimiliki oleh Haji Bakri. Sehingga Ayah Karman sudah tidak memiliki apa 

pun lagi, sawah habis dan jabatan juga tidak akan kembali. Seperti pada 

kutipan berikut. 

(35) “Kemudian pecah perang kemerdekaan. Tatanan 

kemasyarakatan porak-poranda. Pasar seakan bubar. 
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Masyarakat terbelah dua; satu ikut Republik, dan sebagian 

kecil lainnya ikut pemerintahan sipil Belanda yang dicoba 

kembali ditegakkan. Pak Mantri, karena cinta kepada 

kepriyayiannya, tidak ikut barisan Republik yang ada di 

Pegaten dimotori oleh pemuda kampung dan para santri. 

Namun pilihan Pak Mantri salah. Dai tak pernah kembali jadi 

mantri pasar karena para pemuda pejuang membawa ke hutan. 

Ayah Karman itu tak pernah terlihat kembali oleh anak-

istrinya.” (N/PIK/19/56) 

Kemerdekaan Republik Indonesia akhirnya berhasil diproklamasikan oleh 

Bung Karno padat tanggal 17 Agustus 1945.Bendera merah-putih dikibarkan 

dan berkumandanglah lagu “Indonesia Raya”. Zaman Jepang telah 

menciptakan kondisi yang sangat kacau terhadap Republik Indonesia dari segi 

politik, kepemimpinan dan ekonomi (Ricklefs, 2005: 427). Pak Mantri yang 

ingin kembali menjadi mantri pasar dan kembali disegani kepriyayiannya 

memilih bergabung dengan Belanda yang ingin menegakkan kembali 

jajahannya. Pak Mantri akhirnya menghilang dibawa oleh pejuang santri29 

yang ingin menegakkan Republik Indonesia seutuhnya. 

 Penderitaan Karman sebagai kaum tani dan buruh dimulai. Karman 

yang dari kecil dididik mempercayai Tuhan dan menjalankan semua perintah 

agama dengan taat. Berikut kutipanya.  

(36) “ Sampai dekat serambi mesjid Karman berhenti, duduk di 

jenjang tangga. Masa kanak-kanak sebagaian besar 

dilewatkannya di tempat itu.“ (N/PIK/21/113) 

                                                           
29

 Kata ini terutama mengacu pada murid (keagamaan) di pesantren, tempat dimana meraka dididik , 

tetapi secara umum juga mengacu pada kaum Muslim yang taat, sebagai kebalikan dari kaum Muslim 

yang disebut abangan, atau Islam nominal (Budiawan, 2004: 198).  
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Ketika masa kanak-kanak Karman selalu menjalankan perintah agama, 

beribadah ke masjid merupakan salah satu contoh ketaatannya. Masjid 

melambangkan agama Islam, tempat beribadah umat Islam. Karman memang 

benar-benar taat kepada ajaran agama saat bersama keluarganya. 

(37) “Sepeninggalanya ayahnya, hanya dengan ibu dan seorang 

adik perempuanyang masih kecil. Sebenarnya Karman punya 

dua kakak lelaki tetapi keduanya meninggal dalam bencana 

kelaparan pada zaman Jepang. Keadaan keluarga Karman amat 

menyedihkan.“ (N/PIK/22/56) 

 Setelah Ayah Karman hilang beserta sawah-sawahnya yang telah ditukarkan 

dengan padi milik Haji Bakir, Karman dan ibunya sudah tidak memliki apa 

pun untuk keperluan makan sehari-hari. Kelaparan yang diakibatkan penjajah 

Jepang juga membuat keadaan semakin memburuk. Jepang pada masa 

penjajahanya memberlakukan „serdadu-serdadu ekonomi„ (romusha) terutama 

para petani di Jawa dipekerjakan sebagai buruh di mana pun Jepang 

memerlukannya dan harus memberikan berasnya secara wajib untuk 

keperluan perang Jepang (Ricklefs, 2004: 418). Keluarga Karman pun 

dinarasiakan menjadi keluarga yang menyedihkan, menyembunyikan diri 

kepedalaman dan tidak memiliki apa-apa lagi untuk dimakan. Berikut 

kutipannya. 

(38) “Apalagi setelah terjadi kekerasan oleh tentara Belanda di 

Pegaten tahun 1948. Bersama ibu dan adiknya, Karman pergi 

mengungsi jauh ke pedalaman. Belanda lalu membuat markas 

pertahanan di Pegaten. 
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Setelah datang masa aman Karman dan ibunya pulang ke Pegaten. 

Masa kurang pangan berakhir. Namun Karman kecil harus 

menerima kenyataan bahwa dia dan ibunya sudah tak punya apa-

apa lagi.“ (N/PIK/23/56-57) 

Pada tahun 1948 Belanda memang gencar melakukan agresi militernya untuk 

merebut kembali pemerintahan Indonesia. Belanda gencar melakukan “aksi 

polisional“ hingga pasukan Republik menggundurkan diri ke pedalaman dan  

tentara Belanda memulai perang grilya (Ricklefs, 2004: 462). Pegaten 

akhirnya kembali normal, tidak ada lagi penjajahan Jepang dan Belanda. 

Karman dan ibunya kembali ke Pegaten dengan kemiskinannya. Seperti 

kutipan berikut. 

(39) “Untunglah, karena panen padi selalu bagus maka orang 

Pegaten kurang peduli terhadap ubi dan singkong di ladang 

mereka. Maka Karman yang masih bocah biasa mengumpulkan 

singkong dari ladang orang dan dibawa pulang sebagai 

makanan. Singkong direbus, singkong ditanak,atau malah 

singkong cukup dibenam dalam api sampai empuk; semuanya 

cukup buat mengganjal perut Karman bersama ibu dan adiknya 

hingga dua tahun lamanya Karman hidup dengan singkong.“ 

(N/PIK/24/57) 

Normalnya kembali pemerintahan Republik Indonesia, Karman dan 

ibunya hanya bisa makan ubi dan singkong selama dua tahun. Karman 

bersama ibu dan adiknya tergolong menjadi keluarga yang miskin. Setelah 

berhasil bertahan dalam kemiskinannya dan kelaparan selama dau tahun. 

Karman dan adiknya bertemu dengan Bu Haji Bakir. Seperti pada kutipan 

berikut. 
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(40) “Dengan memberikan pekerjaan kecil, Bu Haji bermaksud 

mendidik Karman bekerja sehingga ia tidak terbiasa bergantung 

kepada pemberian orang. “Manakala mengaji berangkatlah 

lebih awal. Bantulah kami menyalakan lampu-lampu atau 

menyapu lantai mesjid. Kita dapat makan bersama sesudah 

itu“. (N/PIK/25/59) 

Bu Haji merupakan istri dari Haji Bakir yang mempunyai masjid di Pegaten. 

Merupakan seorang priyayi santri di Pegaten. Melihat keadaan Bu Mantri dan 

Karman yang selalu makan ubu dan singkong. Bu Haji memberikan pekerjaan 

kepada Karman untuk mengurusi masjid yang di punyai oleh keluarga Haji 

Bakir. Karman bersama ibunya serta adiknya bisa mendapatkan nasi untuk di 

makan. Bu Haji juga bermaksud untuk memebrikan pekerjaan tetap untuk 

Karman, seperti kutipan berikut. 

(41) “Setelah adik Karman bisa bermain sendiri, Bu Haji Bakir 

menemui Bu Mantri. Mereka ingin membicarakan dan mencari 

kesepakatan tentang Karman. Terjadi persetujuan antara kedua 

perempuan itu: Karman yang saat itu sudah mencapai tiga belas 

tahun akan tinggal bersama keluarga Haji Bakir. Meski belum 

dewasa, Karman akan dianggap bekerja penuh pada keluarga 

kaya itu.“ (N/PIK/26/60) 

Lewat persetujuan yang dilakukan oleh Bu Mantri dan Bu Haji Bakir, 

akhirnya Karman mendapatkan pekerjaanyan sebagai buruh tani30 Haji Bakir. 

Karman diusia 13 tahun telah menjadi buruh yang bekerja di perkebunan atau 

sawah Haji Bakir, berikut kutipannya.  

                                                           
30

Buruhtani atau proletar-desa tidak memiliki tanah sama sekali dan sepenuhnya hidup dari penjualan 

tenaga kerja. Karena ia tidak selalu mendapat pekerjaan sawah, ia mengerjakan bermacam-macam 

pekerjaan sambilan. (Aidit, 1964: 25) 
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(42) “Ia sering terlihat mengiringkan gerobak yang mengangkut 

kelapa yang baru dipanen dari kebun Haji Bakir. Petani kaya 

itu merasa puas, karena kalau menyangkut panen kelapa, 

Karman selalu telti.“ (N/PIK/27/60) 

 

Karman bekerja sangat baik diusia yang baru 13 tahun dan membuat Haji 

Bakir senang akan pekerjaan yang dilakukannya dengan hati-hati. Perkebunan 

kelapa milik Haji Bakir menjadi ladang bekerjanya terlebih jika musim panen 

tiba. Karman juga bekerja untuk menuai padi, seperti kutipan berikut. 

 

(43) “Di gang yang menuju ke sawah, Karman bertemu dengan 

para penuai lainnya. Mereka berjalan seraya tertawa-tawa. 

Sungguh, banyak orang Pegaten yang tertawa pada waktu 

panen tiba.“ (N/PIK/28/65) 

(44) “Setiap orang ingin memperoleh hasil sebanyak-banyaknya. 

Mereka bekerja keras tanpa bicara, tak terkecuali Karman yang 

jarinya sudah terluka oleh ani-ani.”(N/PIK/29/67) 

Karman ketika waktu panen padi telah tiba, segera bergegas untuk mulai 

bekerja sebagai buruh tani Haji Bakir. Karman bekerja dengan sangat baik 

dan tanpa banyak bicara diselesaikan tugasnya sebagai buruh tani yang  

memanen padi.  

(45) “Matahari berada tepat di atas kepala ketika panen di sawah 

Sanawi usai. Para penuai mengumpulkan hasil kerjanya dan 

mengangkutnya ke rumah pemilik sawah. Yang lelaki 

memikul, yang perempuan menggendong dengan ikan. Karman 

berhasil mengetam enam ikat padi dan upahnya pasti lumayan.” 

(N/PIK/30/71) 

Setelah menyelesaikan pekerjaanya Karman akan mendapatkan upah akan 

kerja kerasnya bekerja untuk Haji Bakir. Haji bakir tidak hanya memberikan 
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Karman upah tetapi juga menyekolahkan kembali Karman untuk 

meyelesaikan Sekolah Rakyat (SR) yang sempat terputus karena masa 

penjajahan dan biaya yang tidak di miliki Bu Mantri untuk melanjutukan 

lagi.Berikut kutipannya. 

(46) “Ternyata Keluarga Haji Bakir tidak pernah 

memperlakukan Karman sebagai pembantu rumah tangga yang 

sebenarnya. Anak itu diberi kesempatan menamatkan 

pendidikannya di sekolah rakyat yang sudah dua tahun 

ditinggalkannya." (N/PIK/31/60) 

 

Kehidupan Karman memiliki perjalananya yang sangat panjang. 

Dilahirkan dari kedua orang tua priyayi santri menjadikan Karman taat 

beribadah sejak kecil. Kemudian Karman menjadi yatim karena ayahnya yang 

lebih memilih bergabung dengan Belanda yang mencoba mendirikan kembali 

pemerintahannya di Pegaten. Kehilangan ayahnya, Karman pun menjadi kaum 

miskin dan bekerja menjadi pembatu rumah tangga hingga menjadi buruh tani 

dikeluarga Haji Bakir. Lingkungan keluarga Haji Bakir yang santri dan 

memiliki masjid, menjadikan Karman tetap taat akan beribadah. Ketika masih 

bekerja untuk keluarga Haji Bakir Karman masih menjadi seorang buruh tani 

yang santri di lingkungan Pegaten. 

4.4.2 Permusuhan Karman Dengan Tuan Tanah 

Cara Margo dan Triman agar Karman semakin dapat diindoktrinasi 

dan menjadi kader yang cerdas sesuai dengan doktrin-doktrin komunisme. 
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Dalam kutipan di bawah ini akan terlihat partai ingin menjauhkan Karman 

dengan tuan tanah atau tokoh agama dilingkungannya. 

(47) “Jauhkan Karman dari Haji Bakir, dari mesjidnya. Harus 

ditemukan cara untuk memisahkan Karman dari tuan tanah dan 

mesjidnya itu.“ (P/IIK/16/80) 

Pada kutipan di atas menunjukan keinginan yang sangat besar untuk 

memisahkan Karman dengan tuan tanah yang mempunyai masjid. 

Menjauhkan Karman dari tuan tanah yang dilakukan PKI ini disebut sebagai 

“Seribu Satu Macam Cara“. Seribu satu macam cara ini bertujuan untuk 

membangkitkan semangat tani untuk bagi hasil dengan tuan tanah dan 

membangkitkan aksi landrefrom (Setiawan, 2003: 263). Salah satu cara untuk 

mempengaruhi kelompok buruh tani adalah dengan mengkampayekan anti 

“Tujuh Setan Desa“. Tujuh Setan Desa” adalah tuan tanah jahat, lintah darat, 

tukang ijon, kapitalis birokrat (kabir), tengkulak jahat, bandit desa, dan 

penguasa jahat (Aidit, 1964: 27). Tuan tanah merupakan salah satu yang 

dilawan oleh PKI, karena tuan tanah ialah musuh dari kaum tani di Indonesia. 

Hal tersebut seperti yang disampaikan dalam pidato pemimpin PKI D.N. Aidit 

bahwa 70% penduduk Indonesia merupakan kaum tani yang masih menjadi 

budak, memiliki kehidupan melarat, ditindas tuan tanah dan lintah darat 

(Aidit, 2014: 90).  Haji Bakir merupakan tuan tanah yang taat beribadah dan 

memiliki masjid, hingga harus benar-benar dijauhkan dari Karman. Hingga 

tidak ada lagi intervensi yang dilakukan tuan tanah mengenai pembagian hasil 
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dan ketaatan pada agama kepada Karman. Indoktrinasi yang dilakukan Margo 

dan Triman berhasil dilakukan. Berikut kutipannya. 

(48) Hanya setahun sejak perkenalannya dengan kelompok 

Margo, perubahan besar terjadi pada pribadi Karman . Ia 

menjadi sinis. Segala sesuatu, apalagi yang menyangkut Haji 

Bakir ditanggapi dengan prasangka buruk. (N/IIK/17/93) 

Rangkaian aksi PKI dalam rangka menciptakan situasi ofensif 

revolusioner31 ditingkatkan lagi melalui agitasi dan propaganda dengan tujuan 

untuk lebih membakar emosi massa, dengan cara melalui tokoh-tokoh 

utamanya melakukan pidato-pidato di segala forum kegiatan baik 

pemerintahan maupun non-pemerintahan. Aksi retorika yang diangkat dalam 

novel Kubah adalah mengenai tuan tanah yang juga merupakan seorang 

muslim, seperti pada kutipan berikut. 

(49) “Kau ingat Karman! Seorang tokoh agama seperti Haji 

Bakir dengan serakah menguasai tanah sawah milik 

orangtuamu! Itulah kenyataan yang ada. Haji Bakir dengan 

caranya yang licin dan licik kini menguasai sawah milik 

orangtuamu. Lalu apa namanya hal semacam itu kalau bukan 

kejahatan yang sangat nyata?” (P/IIK/18/93) 

Margo dan Triman berusaha melakukan upaya penanaman dalam aksi retorika 

kepada Karman dengan indoktrinasi bahwa Haji Bakir merupakan tuan tanah  

yang serakah, bahkan seorang muslim juga tidak bisa menutupi 

keserakahnnya akan hak-hak yang dimiliki oleh kaum tani. Karman berusaha 

digiring kedalam pola pemikiran Margo dan Triman mengenai kerakusan dan 

                                                           
31

 Slogan-slogan politik tentang kehebatan PKI dan mewaranai kehidupan politik dimana-mana, 

mendominasi kehidupan sosial masyarakat pada saat itu (SETNENG, 1994: 57).  
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keserakahan tuan tanah muslim. Hingga pada tahap ini Karman semakin 

membenci Haji Bakir serta tuan tanah lainnya dan menjauhkan diri dari 

agama.  Seperti pada awal tahun 1960-an PKI menyaksikan apa yang telah 

diamati presiden Seokarno dalam artikelnya berjudul “Islam Sontoloyo”32 

semakin merajalelanya praktik-praktik lintah darat di desa-desa, dan banyak 

pemakan riba itu Haji yang di nilai memahami Islam seutuhnya (Soekarno, 

1959 : 494). Menyiarkan kembali kata-kata “Islam sontoloyo”, PKI hendak 

mengkritik pimpinan muslim di pedesaan dan membangun citra partai itu 

sendiri (Budiawan, 2004: 125). Ahmad Tohari ingin menggambarkan kembali 

bahwa PKI melakukan Indoktrinasi yang memanfaatkan istilah “Islam 

sontoloyo” di desa-desa. 

Cara pandang komunisme mulai ditampakkan oleh Margo dan Triman 

mengenai agama dan kepercayaan sesuai paham-paham partai.Berikut 

kutipannya.  

(50) “Kita heran. Mengapa di antara kita ada yang membiarkan 

istrinya menjadi pengisap candu, suatu perbuatan yang hanya 

dilakukan oleh kaum reaksioner!“ (P/IIK/20/130) 

(51) Karman tersentak. Ia tahu apa yang dimaksud dengan 

mengisap candu seperti yang diucapkan Margo. Ia masih ingat 

bahwa bagi kaum Marxis, agama adalah candu untuk 

meninabobokkan kaum tertindas agar tertidur dari rasa ingin 

menuntut hak-hak mereka. (N/IIK/21/130) 

 

                                                           
32

 Sesuatu perbuatan dosa dihalalkan menurut hukum fiqih. Tak ubahnya dengan tukang merentenkan 

uang yang “menghalalkan“ ribanya itu dengan berpura-pura berjual-beli sesuatu barang dengan orang 

yang mau meminjam uang daripadanya (Soekarno, 1959 : 494). 
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Karman dengan tidak sadar mulai digiring ke dalam pola berpikir komunis, 

yang mengaggap agama sebagai candu yang menghalangi kebangkitan kaum 

proletariat. Hingga tidak bisa berkembangnya kehidupan kaum proletariat atau 

kaum tani yang selamanya akan menjadi budak dan ditindas oleh tuan tanah. 

Menunjukkan bahwa PKI memiliki sikap anti-agama yang dapat mengancam 

agama (Budiawan, 2004: 37). Pengisap candu yang disampaikan oleh Margo 

ialah masih mempercayai agama. Perbuatan mempercayai agama hanya 

dilakukan kaum reaksioner, maksud dari PKI ialah yang menentang 

revolusioner kesejahteraan kaum tani, yaitu kaum beragama. Pandangan anti-

agama diindoktrinasikan secara terus menerus kepada Karman, seperti kutipan 

di bawah ini. 

(52) Karman pun mulai berani berterus terang meninggalkan 

masjid, meninggalkan peribadatan. bahkan tentang agama, 

Karman sudah pandai mengutip kata-kata Margo bahwa agama 

adalah candu untuk membius kaum tertindas.(N/IIK/22/94) 

Penggambaran masjid yang merupakan tempat beribadah agama Islam 

menunjukkan bahwa Margo dan Triman ingin menjauhkan dari candu agama 

Islam yang dianut oleh Karman, agarbisa berkembangnya rasa ketidakpuasan 

akan hak-hak yang ditindas oleh tuan tanah untuk melakukan pemberontakan. 

Dapat dikatakan bahwa Margo dan Triman berhasil melakukan 

Indoktrinasi. Margo dan Triman menjauhkan dari semua gangguan yang 
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menghalagi kebebasan berpikir Karman tentang penindasan kaum tani yang 

dilakukan tuan tanah, seperti pada kutipan berikut.  

(53) Namun setelah menjadi orang partai, keimanan itu dibuang 

jauh tasa pengaruh Margo dan kawan-kawan. Bagi Margo, 

yang kemudian diikuti Karman, segala yang maujud-mengada-

memang harus ada, dan sama sekali tak perlu dipertanyakan 

dari mana datang dan mau kemana mereka kembali. “Segala 

sesuatu jadi ada dan kemudian tiada, semuanya karena 

dialektika sejarah.“ (N/IIK/23/153) 

PKI menyebutkan bahwa ciri proses produksi di pedesaan sebagai setengah 

feodal yang merugikan kaum tani dan buruh (Tornquist, 2011: 159). Tujuan 

utama Margo dan Triman ialah menanamkan kebenaran bahwa PKI ingin 

mensejahterakan kaum tani bukan malah menyengsarakan kaum tani dan 

buruh tani. Margo dan Triman menanamkan bahwa pemikiran tuan tanah 

harus dilawan untuk menghapusakan tuan tanah besar adalah salah satu jalan 

yang benar. Terlihat pada kutipan berikut. 

(54) “Aku juga sudah mempelajari teori-teori yang 

membicarakan bagaimana cara menghapus kemiskinan di 

tengah masyarakat. Kuncinya, keadilan harus ditegakkan 

miskin harus bersatu dan merebut kendali atas sistem yang 

mengatur mekanisme kehidupan masyarakat.“ (P/IIK/24/161) 

Margo dan Triman menanamkan cara berpikir pemberontakan yang harus 

dilakukan oleh kaum tani, dengan cara bersatunya kaum tani miskin atau 

masyarakat miskin dan merebut kendali tuan tanah atas sistem yang mengatur 

kehidupan masyarakat. Aidit mengatakan pada pidatonya (dalam SETNENG, 

1994: 58-59) “...yang paling penting sekarang ini bagaimana kita memotong 
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penyakit kanker dalam masayarakat kita, yaitu setan kota, setan desa. Kalau 

revolusi mau subur, kita harus menyingkirkan kaum dinasti ekonomi kapbir 

dan setan kota, setan desa dari segenap aparatur politik dan ekonomi negara“. 

Cara itu dinilai tepat oleh PKI karena mampu membawa kaum tani terlepas 

dari diskriminasi, kebohongan-kebohongan dari tuan tanah yang merupakan 

setan desa dan setan kota yang merupakan pemegang kebijakan negara. 

Indoktrinasi ideologi komunisme untuk membenci tuan tanah dan 

orang-orang kaya merupakan kaum penindas dijelaskan dalam novel Kubah 

dengan propaganda untuk melakukan pemberontakan. Seperti kutipan berikut. 

(55) “Mereka orang-orang kaya, adalah kaum penindas yang 

secara historis selalu mempertahankan kelestarian kelasnya. 

Mereka tidak ingin seseorang seperti engkau masuk ke dalam 

kalangan mereka. Sadarlah kau sekarang, betapa jahat kaum 

tuan tanah itu.” (P/IIK/25/93)  

Indoktrinasi yang dilakukan oleh Margo dan Triman tentang tuan tanah 

bertujuan agar Karman melakukan sebuah aksi pemberontakan melawan 

penindasan oleh tuan tanah dan orang-orang kaya. Dengan penekanan-

penekanan bahwa tuan tanah merupakan orang yang jahat kepada kaum tani. 

Karman menerima itu sebagai kebenaran tanpa melihat kebenaran-kebenaran 

lainnya. Misalnya tuan tanah yang tetap membayar zakatnya kepada 

buruhtani. 
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Indoktrinasi ideologi komunisme yang selalu dilakukan oleh Margo 

dan Triman, berhasil mengubah pemikiran Karman. Karman yang dinilai telah 

menguasai ideologi komunis partai, seperti kutipan berikut. 

(56) “Belum genap dua tahun Kawan Margo membina anak 

muda itu, dan Kawan telah merasa yakin?” “ya, saya sudah 

merasa yakin. Sudah saatnya Karman disumpah menjadi 

anggota partai,” kata Margo.. (P/IIK/26/102) 

Setelah Margo dan Triman yakin kepada Karman yang telah menguasai 

ideologi komunis, akhirnya resmi bergabung dalam partai untuk menjadi 

kader revolusiner. Karman telah berhasil masuk dalam partai berkat tahapan 

indoktrinasi yang telah dijalankan beberapa bulan oleh Margo dan Triman. 

Tetapi Margo dan Triman masih perlu untuk memahamkan tujuan dan 

ideologi partai pada Karman, seperti kutipan berikut. 

(57) Kelompok Margo hanya menginginkan tambahan waktu 

untuk membina Karman lebih lanjut, tidak lebih. Lulus atau 

tidak lulusnya Karman berada di tangan mereka sepenuhnya. 

Dan kini mereka mempunyai waktu tiga bulan lagi untuk 

memberi karman bacaan-bacaan yang berisi doktrin-doktrin 

partai komunis dan pikiran-pikiran Lenin. (N/IIK/27/89) 

Indoktrinasi ideologi komunis yang dilakukan oleh Margo dan Triman telah 

berhasil dan membelokkan pemikiran Karman sesuai keinginan partai. Namun 

masih perlu pemahaman yang mendalam tentang komunisme dan pemikiran 

Marxime-Leninisme, sehingga dilakukan indoktrinasi yang lebih intensif oleh 

Margo dan Triman. Seperti yang dijelaskan oleh Soe Hok Gie bahwa PKI 

memiliki Marx House yaitu pendidikan kader-kader Marxis, pendidikan kader 
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Marxis ini secara sistematis diberikan pondokan untuk mendalami Marxisme-

Leninisme untuk dididik beberapa bulan oleh tenaga pengkaderan komunisme 

(Gie, 2005: 87). Dengan demikan bahwa PKI sangat serius dalam menyusun 

kader-kader partainya, agar mampu menjadi kader-kader dan terjun langsung 

ke masyarakat untuk mencari simpatisan partai. Margo dan Triman berhasil 

melakukan indoktrinasi ideologi komunis kepada Karman dengan melakukan 

intensif indoktrinasi pengkaderan dalam waktu tiga bulan,  memberikan 

bacaan-bacaan Marxisme-Leninisme.  

Karman diterima menjadi kader komunis yang dapat dipercaya sesuai 

ideologi Marxisme-Leninisme. Cara berpikir dan berpandang tentang 

kehidupan memang terlihat telah berubah dengan sangat kentara pada 

Karman. Indoktrinasi ideologi komunisme yang dilakukan tentang perjuangan 

kelas, agama, dan tuan tanah yang jahat, semuanya telah masuk dalam 

pemikiran seorang Karman yang sebelumnya tidak tahu apa pun tentang 

komunisme Marxime-Leninisme. Seperti pada kutipan berikut. 

(58) Aku dapat mengatakan bahwa kemiskinan yang dialami 

Kasta dan jutaan orang seperti dia disebabkan oleh sistem 

kemasyarakatan yang tidak adil. Karena miskin, mereka 

menjadi lemah dan bodoh. Selanjutnya, kebodohan kembali 

melahirkan kemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan, 

kebodohan, serta kelemahan telah membentuk rantai tertutup 

sehingga terjadilah lingkar setan yang tidak lagi bisa dilihat 

ujung pangkalnya. Dan kelas penindas menggunakan agama 

sebagai candu untuk meninabobokkan orang-orang tertindas 

agar terlena dan tidak menuntut hak-hak sosial mereka. 

(P/IIK/28/161) 
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Pada kutipan tersebut Karman memaparkan dengan jelas tindakan proaktif 

terhadap pemikiran komunisme. Karman menjadi sangat memahami 

pertentangan kelas, tuan tanah, dan agama yang dinilai sebagai candu 

dipahami tanpa memperdulikan ideologi lainnya. Tuan tanah dan agama 

menjadi pemahaman yang dikuasainya. Karman berada dalam lingkungan 

yang santri, Karman sendiri merupakan salah satu buruh tani sebelum ia 

diangkat menjadi sekertaris Partindo oleh orang komunis. Karman telah 

menyerukan bahwa kaum tani harus mengambil paksa kekuasannya dari tuan 

tanah dan mengotrol kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi lagi 

penindasan terhadap kaum tani dan buruh tani. Agama yang dinilai sebagai 

penghalang juga harus dibuang jauh-jauh untuk membangkitkan semangat 

revolusi di lingkungannya. Bagi kaum komunis berlaku peribahasa asing “Het 

doel heiligt de middelen“ atau “Tujuan itu menghalalkan setiap cara 

berusaha“, mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan tindakan 

penghianatan, tindakan melawan hukum, dan tindakan melawan agama demi 

terwujudnya tujuan tersebut (Amin, 1967: 123). Karman semakin 

memaparkan penegakan ideologi komunisme dalam lingkunganya dan dalam 

diskusi-diskusi. Seperti pada kutipan berikut. 

(59) “Aku juga sudah mempelajari teori-teori yang 

membicarakan bagaimana cara menghapus kemiskinan di 

tengah masyarakat. Kuncinya, keadilan harus ditegakkan 

miskin harus bersatu dan merebut kendali atas sistem yang 

mengatur mekanisme kehidupan masyarakat.“ (P/IIK/29/161) 
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Kaum komunis tidak menyembuyikan pendapat-pendapat dan tujuan mereka. 

Mereka menerangkan dengan terbuka bahwa tujuan-tujuan mereka hanya 

akan tercapai dengan merombak dengan cara kekerasan susunan dari pada 

masyarakat yang telah ada (Marx, 2015: 51-55). Karman, Margo dan Triman 

akhirnya sama-sama menegakan tujuan-tujuan partai dengan cara apapun, 

sehingga tujuan itu bisa tercapai. Partai komunis juga semakin memiliki 

pengikut dan simpatisan terutama dari kaum tani, kaum buruh untuk mencapi 

suatu tujun bersama yaitu merombak sistem-sitem yang telah menjerat mereka 

dari kemiskinan dan perbudakan seumur hidup. 

Penegakan paham partai yang dilakukan Karmantentang ideologi 

komunisme.Semakin kuat, seperti pada kutipan berikut. 

(60) Kamar ini tidak bisa dikatakan sebagai ruang perpustakaan 

yang baik. Tidak cukup luas, lemari bukunya hanya terbuat 

dari kayu murahan. Peliturnya sudah botak sana-sini. Di atas 

lemari terpasang potret tokoh komunis Rusia; Lenin pada latar 

belakang merah. (N/IIK/31/101) 

Karman memasang sebuah poster tokoh komunis asal Rusia yaitu Lenin 

sebagai idola dan panutan dalam memperjuangkan ideologi komunisme. 

Pemasangan ini menunjukkan bahwa Karman memang telah terbawa 

pengaruh indoktrinasi ideologi komunisme, hingga segala sesuatu yang  

bersangkutan dengan komunisme menjadi dasar pemikirannya. Menjadikan 

seorang tokoh komunis sebagai indentitas diri dan pemikirannya 
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menunjukkan bahwa Karman telah menjadi seorang PKI. Seperti kutipan 

berikut. 

(61) Marni teringat  beberapa bulan sebelum terjadi perubahan 

pada Karman, suaminya itu pernah membuat poster-poster. 

Merah, dan ada gambar palu-arit. Setahu marni, suaminya 

menjadi anggota Partindo. (N/IIK/32/136) 

Karman juga membuat lambang kebanggan partai komunis itu sendiri dengan 

membuat poster palu arit yang merupakan lambang PKI dan warna merah 

sebagai warna dasar PKI. Dijelaskan dalam Aanggaran Dasar (AD) dan 

Anggaran Rumah Tangga (ART) Konstitusi PKI pada pasal satu dan juga 

pasal tiga bahwa bendera partai berwana merah, dengan Palu-Arit berwarna 

kuning, nama PKI sebagai singkatan resmi Partai Komunis Indonesia 

(Sprague: 2012: 11). 

4.5 Indoktrinasi Komunisme pada Karman (Pasca-Komunis) 

Karman menjadi sekertaris Partindo atas pertolongan Margo dan 

Triman, keduanya adalah seorang PKI yang diperintahkan oleh partai untuk 

mencari kader yang cerdas dan terpercaya. Margo dan Triman mendengar 

kabar tentang Karman yang belum mendapatkan pekerjaan. Berikut 

kutipannya. 

(62) Kemudian ia mendengar kabar bahwa Karman yang pernah 

menjadi muridnya, kini sedang gelisah karena ingin jadi 

pegawai dan belum terkabul. (N/IIK/10/77) 

(63) “Seorang lagi adalah Triman yang seusia dengan Margo. 

Namun Triman berhasil merahasiakan hubunganya dengan 
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kelompok Margo. Ini taktik. Demi taktik itu Triman pada 

kenyataannya adalah seorang ketua Partai Indonesia, Partindo 

yang nasionalis.(N/IIK/11/77) 

Margo sebagai seorang komunis memiliki kawan yang berlandaskan 

ideologi yang sama, tetapi berbeda partai, yaitu Triman seorang yang berperan 

sebagai sitem keanggotan rangkap dalam Partindo. Karman telah 

menceritakan sebelumnya keluh kesah kehidupannya yang kebingungan 

mencari pekerjaan, dan akhirnya bertemu Margo yang juga membutuhkan 

seseorang yang dikader oleh partai. Pengenalan itu terjadi dengan sangat 

wajar, Karman tidak sadar bahwa ada maksud yang terselubung dibalik 

diterimanya sebagai pegawai.  

(64) Karman menjadi sekertaris Partindo mendampingi Triman. 

Tentu hanya kalangan mereka yang tahu bahwa hal itu hanya 

sebuah samaran. Hubungan antara Margo dan Karman tetap 

terselubung. (N/IIK/12/127) 

 

Karman telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai sekertaris 

Partindo. Kemudian Margo dan Triman melakukan upaya untuk menjauhkan 

dari tuan tanah atau tokoh agama dilingkungannya. Karman merupakan salah 

seorang terpelajar karena lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pada 

saat itu tidak ada seorang buruh tani bisa memperoleh begitu saja pendidikan 

hingga SMP.  
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4.5.1 Indoktrinasi Komunisme melalui Brosur-Brosur 

Karman juga seorang yang cerdas dan sangat rajin membaca, Margo 

dan Triman mulai menyuruh untuk  membaca-bacaan Marxis-Leninis seperti 

pada kutipan dibawah ini. 

(65) “Amat sangat penting bagimu untuk selalu menambah 

pengetahuan,“ kata Triman suatu kali. “Apalagi sebelum 

menjadi pegawai tetap, pasti kau akan diuji. Gunakan 

kesempatan yang ada untuk membaca buku-buku atau brosur-

brosur yang kubawa ini. Mata ujian yang akan kautempuh 

nanti akan berkisar pada isi buku-buku itu.“ (P/IIK/13/87-88) 

PKI pada masa Aidit memang banyak menyebarkan brosur-brosur komunis, 

menerjemahkan buku ideologi marxisme, dan membuat buku organisasi PKI. 

Brosur-brosur dan buku-buku tersebut diterbitkan oleh PKI-buletin; Harian 

Rakyat; Bintang Merah; Bintang Timur. Harian Rakyat merupakan trompet 

PKI dengan gaya bahasa yang dipengaruhi Marxisme mengusung jurnalisme 

konfrontasi dengan bahasa meledak, tembak langsung, jambak, sikat, dan 

pukul di tempat (Yuliantri & Dahlan, 2008: 77). Brosur yang diterbitkan, 

yaitu Anti-Imperialis dan Front Nasional (1962), Dekon Dalam Ujian (1963), 

Kibarkan Tinggi Panji Revolusi (1964), Sastra dan Seni (1964). Karman yang 

berkeinginan untuk segera  menjadi pegawai tetap, membaca semua brosur 

tersebut.  
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4.5.2 Indoktrinasi Komunisme melalui Buku-Buku Teori Materialisme 

Karman juga membaca semua buku-buku yang diberikan oleh Triman 

dan Margo secara intensif. Berikut kutipannya. 

(66) Apa hubungannya antara mata ujian yang harus dihadapi 

oleh Karman dengan teori-teori tentang pertentangan kelas, 

cerita tentang pertanian kolektif di Rusia, bahkan teori-teori 

tentang sejarah materialisme? Tetapi Karman membaca 

semua buku itu serta sebuah buku kecil tentang pengetahuan 

administrasi pemerintah. (N/IIK/14/88) 

Buku yang diterbitkan PKI-buletin, yaitu Menempuh Jalan Rakyat (1952), 

Sejarah Gerakan Buruh (1952), Masyarakat Indonesia dan Revolusi (1957), 

Untuk Bekerja Lebih Baik di kalangan Kaum Tani (1958), dan Tentang 

Marxisme (1962). Judul buku-buku di atas merupakan penjelasan tentang 

pertanian kolektif Rusia, teori materialisme, dan sejarah materialisme. Sejarah 

materialisme (Historisch–Materialisme) yang juga dinamakan sebagai 

dialektika materialisme. “Dengan lahirnya Marxisme, maka Hegelisme 

berbelah dua: Dialektika Idealistis dan Dialektika Materialistis. Yang pertama 

dipegang oleh kaum yang bermodal dan berkuasa dengan pengikutnya, yang 

kedua, oleh kaum proletar yang revolusioner“ (Malaka, 1951: 40). Margo dan 

Triman telah melakukan penekanan pemahaman dogma komunisme kepada 

Karman mengenai pemikiran yang dianut PKI, yaitu Marxis-Leninis. Dengan 

memberikan bacaan-bacaan tentang teori-teori pertentangan kelas, sejarah 

materialisme hingga tentang pertanian kolektif di Rusia. Semua ditekankan 
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dengan sangat rapi dan hati-hati sebagai tindakan indoktrinasi ideologi 

komunisme. Hingga akhirnya berhasil mengubah cara berpikir seorang 

Karman sesuai dengan ideologi partai. Cara-cara yang digunakan untuk 

melakukan penekanan pemahaman dogma komunisme ini dilakukan secara 

berkala oleh Margo dan Triman, seperti pada kutipan berikut. 

(67) Orang Pegaten tak ada yang tahu bahwa Karman sering 

terlibat dalam diskusi-diskusi dengan Margo dan kawan-

kawannya. Di kamar Karman tersusun buku-buku yang hampir 

semuanya didapat secara cuma-cuma. Tiga orang menjadi 

pemberi bacaan teratur : Triman, Margo, atau orang yang 

bergigi besi itu. (N/IIK/15/127)  

Novel Kubah memaparkan proses indoktrinasi PKI dalam mencari kader dan 

simpatisan massanya. Caranya dengan memberikan bacaan-bacaan dan buku-

buku cetakan PKI-buletin. Serta juga mengikutkan Karman  dalam rapat-rapat 

yang dilakukan oleh orang-orang komunis. PKI mengadakan rapat sekurang-

kurangnya diadakan dua minggu sekali (CC.PKI, 1951: 6). Dengan demikian 

penekanan pemaham dogma komunisme yang dilakukan oleh PKI bukan 

hanya melalui pemberian bacaan, tetapi juga dalam tindakan-tindakan, seperti 

memberikan kesempatan mengutarakan pendapat tentang pandangan-

pandangannya setelah Karman membaca buku-buku Marxis-Leninis dalam 

sebuah rapat. Margo dan Triman semakin menunjukan dogma-dogma yang 

ingin ditekankan kepada Karman. Hingga terwujudnya keinginan partai 

menjadikan Karman kader sesuai dengan tujuan dan cara pemikiran partai. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Simpulan 

 Hasil penelitian proses indoktrinasi ideologi komunisme dalam Novel Kubah 

karya Ahmad Tohari adalah penerapan doktrin-doktrin komunis dilakukan secara 

bertahap dan tepat sasaran. Karman menjadi subjek pengindoktrinasian dan 

pemahaman ideologi komunisme yang dilakukan oleh orang-orang komunis yaitu, 

Margo, Triman, dan Si Gigi Besi. Indoktrinasi komunisme dilakukan kepada Karman 

karena kondisi kepribadian yang sedang mengalami gejolak perasaan tentang 

pekerjaan dan asmaranya dengan anak tuan tanah, hingga orang-orang komunis 

memberikan doktrin PKI kepada Karman. Agar Karman menjadi salah satu kader 

PKI yang dapat mencari kader lain dan simpatisan untuk memilih PKI pada pemilu 

pertama 1955, pemilihan dewan-dewan provinsi 1957, dan simpatisan PKI 1962 

mencapai 2 juta orang yang siap memilih jika pemilu kedua dilaksanakan.    

 Proses indoktrinasi yang dipaparkan oleh Ahmad Tohari dalam Novel Kubah 

memiliki dua tahap yang terjadi pada Karman yaitu, (1) pra-komunis kondisi personal 

individu Karman, dan (2) kondisi sosial ekonomi Karman. Pertama pra-komunis 

kondisi personal individu Karman dibagi menjadi dua proses (1) penghancuran 

ideologi santri Karman (2) Pernikahan Karman: Patah hati dengan anak tuan tanah. 

Kedua kondisi sosial ekonomi Karman, komunis dibagi menjadi empat proses (1) 

Karman sebagai kaum tani dan buruh (2) Permusuhan Karman dengan tuan tanah (3) 
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pemberian brosur-brosur komunisme, (4)  pemberian buku-buku sejarah materialisme 

dan pertentangan kelas. 

 Ahmad Tohari dalam Novel Kubah memiliki beberapa kesamaan dan 

perbedaan dengan proses indoktrinasi Aidit dalam pengkaderan PKI. Persamaannya 

adalah pertama pada pra-komunis Ahmad Tohari melakukan pemisahan terhadap 

Karman dengan tuan tanah, hal ini juga dilakukan oleh Aidit dalam pengkaderan PKI.        

Kedua setelah Karman menjadi orang komunis Ahmad Tohari mengisahkan 

indoktrinasi dilakukan melalui (1) pemberian bacaan-bacaan brosur-brosur tentang 

komunisme, (2) pemberian bacaan-bacaan buku sejarah materialisme dan 

pertentangan kelas di Rusia dan China, (3) mengajak kader baru untuk mengikuti 

rapat bulanan partai, hal ini juga dilakukan oleh Aidit dalam upaya melakukan 

kaderisasi untuk PKI, dengan memberikan brosur dan buku untuk bacaan wajib kader 

PKI serta selalu mengajak kader baru partai untuk datang dalam rapat bulanan partai 

sesuai dengan wilayahnya masing-masing. 

 Ketidaksamaan yang dinarasikan oleh Ahmad Tohari dalam Novel Kubah 

dengan pengkaderan Aidit untuk PKI adalah (1) menikahkan Karman dengan wanita 

pilihan komunis. Aidit dalam melakukan pernikahan, memilihkan wanita dari 

kalangan orang komunis sehingga memiliki paham yang sama tentang PKI. Namun, 

Ahmad Tohari menarasikan Karman tidak menikah dengan wanita komunis, tetapi 

dengan wanita dari kalangan biasa yang bukan dari kalangan tuan tanah. Kemudian 

(2) memusuhi tuan tanah, Ahmad Tohari menarasikan Karman harus benci terhadap 
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semua tuan tanah. Aidit tidak pernah merasa benci terhadap tuan tanah, Aidit hanya 

selalu berhati-hati pada tuan tanah jahat yang selalu memeras kerja buruh tani tanpa 

upah yang wajar, menyewa lahan tani dengan harga yang tidak wajar kemudian 

menjual hasil pertanian dengan hasil tinggi, hal tersebut yang harus dilawan oleh 

partai melalui kampanye “Tujuh Setan Desa” salah satunaya ialah tuan tanah jahat.   

 Proses indoktrinasi ideologi komunisme dalam Novel Kubah karya Ahmad 

Tohari menurut proses indoktrinasi ideologi. 

1. Pemanfaatan kondisi personal individu Karman dari logika mistika ke 

dialektika materialis dan pata hati Karman dengan anak tuan tanah. 

Karman gagal untuk memperistri anak dari Haji Bakir. Karman memiliki 

rasa tidak terima terhadap penolakan lamaranya kepada anak tuan tanah. 

Hingga akhirnya Karman diperkenalkan dan dinikahkan dengan wanita 

pilihan PKI. 

2. Pemanfaatan kondisi sosial ekonomi Karman sebagai kaum tani dan 

buruh, permusuhan Karman dengan tuan tanah. 

3.  Pengekangan terhadap bacaan-bacaan Karman, PKI memberikan baca-

bacaan Marxis-Leninis baik berupa brosur maupun buku-buku yang 

berkaitan dengan ideologi komunisme, teori Marxisme, sejarah 

materialisme, teori materialisme, dan rovolusi Rusia. 

4. Penggunaan  propaganda tujuh setan desa untuk menimbulkan aksi dan 

kebencian terhadap tuan tanah. Tujuh setan yang dimaksud PKI yaitu, 
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tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat (kabir), 

tengkulak jahat, bandit desa, dan penguasa jahat. Salah satu yang 

digunakan untuk indoktrinasi komunisme dalam Novel Kubah ialah “tuan 

tanah jahat dan tukang ijon“.   

Kritik terhadap Ahmad Tohari dalam novel Kubah, Ahamd Tohari 

tidak memahami betul tentang proses indoktrinasi ideologi komunisme di 

Indonesia. Ahmad Tohari seakan-akan hanya mendapatkan cerita dari 

orang ketiga yang acak tanpa adanya penelitian secara detail tentang 

indoktrinasi ideologi komunisme. Dengan demikian, proses indoktrinasi 

ideologi dalam novel Kubah tidak tertata, tidak  runtut  berdasarkan 

periode pemimpin PKI. Namun, proses indoktrinasi yang disampaikan 

Ahmad Tohari  memang ada. 

5.2 Saran 

1. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti lain yang akan melakukan analisis terhadap Novel, terutama 

Kubah yang ditinjau dari sudut pandang sosiologi sastra dan ideologi sastra 

masih jarang dilakukan. Kebanyakanpenelitian terfokus pada ekstrinsik dan 

kondisi sosial dalam memengaruhi penulisan novel Kubah serta sikap 

pengarang. Sudut pandang sosiologi sastra dan ideologi sastra dikuatkan 

sebagai penguat analisisi. Oleh karena itu, diharapkan bagipeneliti selanjutnya 

dapat menggunakan kajian teori psikologis sastra untuk mengetahui 
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psikologis tokoh Karman dan kaum tani atau buruh tani pada tahun 1945 

hingga 1965.  

2. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tinjauan bagi pendidik dalam 

mempertimbangkan Novel Kubah karya Ahmad Toharisebagai bacaan wajib 

dan materi ajar dalam pembelajaran. Novel ini dapat dimanfaatkan sebagai 

alternatif sumber pembelajaran sejarah tentang pengaruh ideologi komunisme 

pada tahun 1945 sampai 1965. Nilai-nilai sosial yang meliputi keteguhan 

beragama, keteguhan mempertahankan idealisme prinsip keilmuan, dan 

salingtoleransi antar-ideologi. Dapat menuntun siswa untuk bersikap realistis 

untuk lebih mengetahui sejarah Indonesia dan perjuangan bangsa 

sertamendahulukan kepentingan bersamadari pada kepentingan pribadi. 

Hingga mampu menghilangkan rasa ketakutan akan ideologi komunisme di 

Indonesia.  
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SINOPSIS 

Novel Kubah Karya Ahmad Tohari 
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Pengarang  : Ahmad Tohari 
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Karman amat canggung dan gamang. Kepada Komandan Karman 

membungkuk berlebihan. Karman mengerti harga dirinya tidak semahal kertas yang 

dibawanya, dan tidak semahal ruangan di mana kini ia berada. Ia merasa asing, 

walaupun Karman sudah bebas, ia merasa ada pemisah antara dirinya dengan alam 

sekitarnya. Ia yakin itu, karena ia tahu bahwa dirinya adalah bekas tahanan politik. 

Nyatanya sejak dua belas tahun lalu Karman telah kehilangan diri dan pribadinya. Ia 

selalu merasa rendah diri. Di bawah pohon beringin di tengah alun-alun Karman 

istirahat. 

Ia membayangkan peristiwa tujuh tahun yang lalu ketika Karman masih 

sebagai tahanan. Parta menceraikan istrinya dan kawin dengan Marni, istri Karman. 

Pada waktu itu Marni meminta keikhlasan dan pengertian Karman agar diizinkan 

untuk kawin lagi dengan Parta. Karman hanya bisa termenung dan membagi 

kesusahannyadengan teman-temannya sebarak. Tubuh dan jiwa Karman semakin 

layu. Ia tergeletak sakit. Ada seorang perwira, Kapten Somad, yang berusaha 

mengobati penyakit Karman. Usaha Kapten Somad itu pada akhirnya membawa 

hasil. Karman sembuh. 

Karman hendak melanjutkan perjalannya ke rumah sepupunya. Rumah di 

pinggir kali itu telah berubah menjadi gedung yang bagus. Karman mendekati jendela 

rumah itu dan melihat Rudio, anaknya, tengah asyik membaca. Pertemuan antara 

Karman dengan Rudio dan Bu Gono sangatlah mengharukan. Bu Gono, sepupunya, 
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meminta Karman untuk tinggal bersamanya. Bu Gono menjelaskan bahwaa Karman 

sudah tak punya apa-apa lagi di Pegaten. Rumah, tanah, istri sudah hilang dan 

anaknya yang kecil telah meninggal. 

Geger Oktober 1965 telah dilupakan orang. Juga di Pegaten, tempat Marni 

tinggal bersama Parta dan anaknya, Tini. Tini adaalah kembang desa Pegaten dan 

telah menjalin hubungan dengan Jabir, cucu Haji Bakir. Marni mengetahui bahwa 

suatu saat Karman akan datang. Marni selalu merasa bahwa suaminya, Karman, 

selalu menuntut kesetiaannnya. Apalagi Tini, anaknya, selalu menanyakan tentang 

ayah kandungnya itu. Karman seorang anak mantri pasar. Ia lahir di Pegaten. 

Ayahnya merasa bahwa dirinya adalah seorang priyayi yang tidak pantas makan ubi 

rebus dan mengerjakan sawah. Pandangan ayah Karman yang demikian membuat 

keluarganya semakin menderita di masa pendudukan Jepang. Ia menukarkan 

sawahnya itu dengan padi milik Haji Bakir. Oleh karena desakan ekonomi, masa 

kecil Karman dihabiskan dengan membantu pekerjaan di rumah Haji Bakir. Sebagai 

upahnya, semua biaya hidup Karman ditanggung oleh Haji Bakir. 

Tahun 1948 terjadi makar tetapi berhasil di gagalkan. Salah seorang dari 

kader partai ada yang melarikan diri ke Pagetan. Dia dikenal dengan nama Bung 

Margo. Di Pegaten dia dan teman-temannya berusaha menambah angota baru. Salah 

satu yang diincar untuk dijadikan anggota baru ialah Karman. Dengan berbagai 

berbagai cara, akhirnya Karman berhasil dijebak dan menjadi partai yang 

berkedudukan penting.Margo selalu berusaha menciptakan permusuhan menciptakan 

permusuhan antara Karman dengan Haji Bakir. Ia berusaha menjauhkan kehidupan 

Karman dari Haji Bakir. Semakin hari rasa curiga dan permusuhan di hati Karman 

terhadap Haji Bakir semakin bertambah. Apalagi sejak cintanya kepada Rifah ditolah 

oleh Haji Bakir. Perasaan curiga, benci, dan permusuhan semakin mengembang di 

hati Karman karena memang Karman sendirilah yang mengembangkan.Suatu saat 

Karman merasa rindu dengan Rifa, anak Haji Bakir, yang sudah menjanda itu. 

Karman berada pada kebimbangan, hendak masuk ke rumah Haji Bakir tetapi ia 
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dibencinya. Kalau tidak, ia merasa sangat rindu dengan pujaan hatinya itu. Akhirnya, 

ia berjalan berjingkat menuju kamar pujaan hatinya itu. Ia sudah mencapai jendela 

kamar Rifah yang berlubang itu. Melalui lubang jendela itu Karman memasukkan 

selembar surat.Rifah memang membaca surat itu. Sebagai jawabannya Rifah 

meminta Karman untuk bertamu secara baik-baik. Karman disuruhnya untuk 

menemui ayahnya besok pagi. Rifah juga berjanji akan ikut menemuinya. Rifah yang 

janda itu masih hamil, sama sekali tidak mengharapkan untuk menikah lagi. Tetapi 

Karman tidak berhasil mengatasi keraguannya. Ia masih sangat merindukan Rifah. 

Ssampai sekarang, ia belum berbaik kembali dengan Haji Bakir. 

Melihat sikap Karman yang ingin mencoba untuk mendekati Rifah, Bung 

Margo merasa mendapatkan kesempatan. Disuruhnya Karman untuk melamar Rifah 

lagi. Bung Margo yang memang menjadi kader partai itu, sudah dapat meramalkan 

apa jaaban dari Haji Bakir. Dengan penolakan lamaran itu, semakin besarlah 

kebencian Karman terhadap Haji Bakir. Sekarang, kebencian Karman bukan hanya 

kepada Haji Baki saja. Tetapi juga terhadap para haji dan orang-orang kaya lainnya. 

Desa Pegaten merupakan desa terpencil. Desa ini dibatasi rawa-rawa dan 

hutan jati yang lebat. Di desa ini, pada sat itu ada tiga kekuatan yang masing-masing 

memiliki lasykar. Salah satu kekuatan memang sedang surut yaitu kekuatan Ahmad 

Juhdi.Tetapi, kemunduran kekuatan ini sering dimanfaatkan oleh kekuatan lainnya 

untuk mengacaukan keamanan desa. RumahHaji Bakir dua kali dirampok. Haji Bakir 

ditahan dengan tuduhan bersekongkol dengan perampok. Kelak orang tah bahwa 

pengusulan penahanan itu diajukan oleh seorang pegawai kecamatan yaitu Karman. 

Karman lebih sering terlibat dalam diskusi-diskusi dengan Margo dan kawan-

kawannya. Di samping itu, ia secara cuma-cuma mendapatkan buku-buku mengenai 

doktrin-doktrin Marxis. Pandangan-pandangan serta pikiraan-pikirannya semakin 

mantap di jurang Marxis yang atheis itu. 
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Karman telah tahu bahwa dunia wanita bukan hanya Rifah saja. Marni, gadis 

kebanyakan, telah mendapatkan kedudukan di hati Krman. Perkawinan pun segera 

dilangsungkan. Tidak berapa lama Rudio, anak pertama pasangan Karman-Marni 

lahir. Hari-hari selanjutnya kehidupan keluarga muda itu seemakin mantap. Hanya 

ada satu yang tidak berkesesuaian di antara mereka, yaitu Marni merasa tidak bisa 

meninggalkan ibadahnya, sementara Karman secara terang-terangan mengaku 

sebagai atheis. Karena satu hal itulah Marni merasa kebahagiaan kurang utuh. 

Karman sudah menduga suatu saat Marni akan menanyakan tentang 

ibadahnya. Karman memang tak pernah melarang Marni beribadah. Memang, 

seorang seperti Karman mudah menjadi mandul di hadapan keagungan kewibaan 

istrinya. Karema kelemahan ini dalam suatu kesempatan Bung Margo menyindirnya 

dengan pedas yang membuat Karman marah besar. Kemiskinan dan kebobrokan 

moral melanda di seluruh negeri ini. Inflasi dan kemarau panjang semakin menambah 

beban berat rakyat jelata. Dalam keadaan yang demikian sulit itu, orang Pegaten 

sering meninggalkan pekerjaan guna menghadiri rapat-rapat umum. Panasnya politik 

saat itu barangkali lebih berpuluh kali lipat daripada panasnya matahari musim 

kemarau saat itu yang memanggang desa Pegaten. 

Pada beberapa kesempatan Margo menganjurkan orang untuk makan daging 

tikus. Ia menyebutkan bermacam-macam gizi yang terkandung di dalam tikus. 

Sebenarnya ia tidak bermaksud untuk menyehatkan penduduk Pegaten dengan makan 

tikus. Tetapi lebih dari itu ia menghendaki nilai-nilai moral yang telah tertanam itu 

menjadi goyah. Margo yang ingin mengajari supaya orang Pegaten menghalalkan 

makanan yang haram itu.  

Anak ketiga dari pasangan Karman-Marni lahir. Tono namanya. Baru tiga 

bulan lahir, peristiwa 1 Oktober 1965 tersebar kemana-mana, juga di Pegaten. Sejak 

saat itu Karman berubah menjadi pendiam. Ia mudah tersinggung dan tidak pernah 

lagi membopong Tono. Tidak ada senyum. Pohing yang mengetuk pintu saja 
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membuatnya pingsan ketakutan. Memang sudah banyak orang yang dtangkap. Bung 

Margo dan orang lainnya sudah dipaksa masuk ke liang kubur. Hanya yang membuat 

Marni merasa bersyukur ialah perubahan suaminya. Karman sholat, sesuatu yang 

telah lama diidamkannya. Setiap detak jantung Karman adalah kegelisahan. Kalau 

malam tiba Karman bersembunyi di masjid atau di rumah ibunya. Pada suatu saat 

Karman memerlukan berpamitan kepada istrinya. Ia pasrahkan anak-anaknya kepada 

istrinya. Tangis sedu sedan menghiasi rumah itu. 

Karman melarikan diri dan meninggalkan rumah. Ia meninggalkan anak. Ia 

meninggalkan istrinya. Ia meninggalkan desa, tempat kelahirannya. Polisi dan tentara 

melakukan pengejaran terhadapnya.Karman menyembunyikan dirinya di semak-

semak belukar.Dengan demikian, Karman sekarang menjadi buronan.Karman selalu 

merenungkan nasibnya.Ia mengetahui nasib apa yang bakal menimpanya kelak jika 

usaha pelariannya gagal. Apa yang sedang berlaku atas diri Karman adalah kehendak 

sejarah, yaitu sejarah politik. Dalam hal ini Karman telah salah perhitungan. Deengan 

masuk barisan Bung Margo, ia berharap sawahnya yang satu setengah hektar akan 

kembali. Ia juga ingin memperoleh cintanya Rifah. Sama sekali ia tak 

membayangkan peristiwa berdarah di benaknya. Ia juga tak meramalkan bahwa 

dengan masuk barisan Bung Margo akan menyeretnya ke jurang kehancuran. 

Kehancuran masa depannya sendiri. Hancurnya masa depan keluarganya. Serta 

membawanya kepada penderitaan. 

Tini bersama Jabir baru saja menjemput ayahnya dari kota. Di perjalanan 

bersama Jabir membicarakan tentang kepulangan Karman, ayah Tini.Mereka 

berbicara tentang rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh ibu Tini.Ibu Tini sudah 

kawin lagi dengan Parta.Sekarang Karman kembali setelah dua belas tahun hidup 

dalam pengasingan.Mereka juga tidak mengharapkan kejadian tersebut berulang pada 

pasangan Jabir-tini kelak, jika mereka sudah menikah. 
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Di rumah orng tuanya (Bu Marti), Karman banyak dikunjungi oleh para tetnggadan 

sanakfamilinya.Tiba-tiba semua diam, semua tegang, semua berbicara hanya kepada 

hatinya.Marni, istri yang lama dirindukannya itu hadir. 

Tetapi tak lama kemudian Marni pingsan. Haji Bakir pun tiba berdua. Orang 

yang tak disangka-sangka hadir adalah Parta.Sehingga kedatangannya menambah 

kebisuan di rumah Bu Mantri. Semua tak tahu apa yag bakal terjadi. Sekarang, 

Karman sudah berbaur kembali dengan warga desa Pegaten.Suatu hari Haji Bakir 

datang melamar.Karman, Paman Hasyim, Marni, dan Tini berkumpul di rumah Bu 

Mantri. Pada saat Haji Bakir menyampaikan lamarannya, Haji Bakir juga 

memberikan sawahnya yang satu setengah hektar kepada Tini. Memang, sawah 

tersebut dahulu adalah milik kakek Tini. 

Pada suatu saat, masjid Haji Bakir yang telah tua itu diperbaiki kembali. 

Karman mendapatkan kesempatan membuat kubah masjid tersebut. Ia tidak 

mengambil upah sedikitpun dari pekerjaan itu. Ia hanya ingin mendapatkan kembali 

kepercayaan masyarakat yang telag sirna itu. Karman ingin mendapatkan kembali 

martabatnya sebagai manusia. Dengan kubah itu, Karman merasa memperoleh apa 

yang diharakannya. Selain itu Karman ingin merintis jalan untuk mendekatkan diri 

kepada Tuhan. 
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Lampiran 3: Kodifikasi Data 

 

KODIFIKASIDATA 

PenjelasanKode:  

Bentuk kalimat/bentuk indoktrinasi/ke-n/halaman 

BentukKalimat: 

D : Deskripsi 

N : Narasi 

P : Percakapan 

Bentuk Indoktrinasi:  

PIK  : Proses Indoktrinasi Komunisme 

IIK : Indoktrinasi Ideologi Komunisme 

 

1. PROSES INDOKTRINASI (PI) 

a. Proses Indoktrinasi Komunisme (PIK) 

No. Kutipan Tokoh Kode 

1. Kelompok Margo hanya menginginkan tambahan 

waktu untuk membina Karman lebih lanjut, tidak 

lebih. Lulus atau tidak lulusnya Karman berada di 

tangan mereka sepenuhnya. Dan kini mereka 

mempunyai waktu tiga bulan lagi untuk 

memberi karman bacaan-bacaan yang berisi 

doktrin-doktrin partai komunis dan pikiran-

pikiran Lenin. 

 N/PIK/1/89 

2. Karman tersentak. Ia tahu apa yang dimaksud 

dengan mengisap candu seperti yang diucapkan 

Margo. Ia masih ingat bahwa bagi kaum Marxis, 

agama adalah candu untuk meninabobokkan kaum 

tertindas agar tertidur dari rasa ingin menuntut hak-

hak mereka. 

 

 N/PIK/2/89 

3. Apa hubungannya antara mata ujian yang harus 

dihadapi oleh Karman dengan teori-teori tentang 

pertentangan kelas, cerita tentang pertanian 

 N/PIK/3/93 
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kolektif di Rusia, bahkan teori-teori tentang sejarah 

materialisme? Tetapi Karman membaca semua 

buku itu serta sebuah buku kecil tentang 

pengetahuan administrasi pemerintah.  

 

4. Orang Pegaten tak ada yang tahu bahwa Karman 

sering terlibat dalam diskusi-diskusi dengan Margo 

dan kawan-kawannya. Di kamar Karman tersusun 

buku-buku yang hampir semuanya didapat secara 

cuma-cuma. Tiga orang menjadi pemberi bacaan 

teratur : Triman, Margo, atau orang yang bergigi 

besi itu.    

 

 N/PIK/4/127 

5. KARMAN lahir di Pegaten pada tahun 1935. 

Ayahnya seorang mantri pasar di sebuah kota 

kecamatan. Waktu itu gaji seorang mantri pasar 

bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan rumah 

tangga. Hampir semua warga desa Pegaten adalah 

petani. Maka ayah Karman sangat bangga akan 

jabatannya sebagai pegawai gubermen.”  

 N/PIK/5/54 

6. Sehari-hari lelaki yang selalu bertopi gabus itu 

biasa dipanggil sebagai Pak Mantri. Dan karena 

begitu membanggakan kepriyaiannya, Pak Mantri 

merasa dirinya tak pantas menggarap sawah. 

Padahal dia punya satu setengah hektar warisan 

orang tuanya“. (N/IDP/1/54) 

 N/PIK/6/54 

7. Karman meras menjadi anak yang paling 

berbahagia di dunia. Pada permulaan tahun ajaran 

baru 1950, Karman sudah menjadi seorang murid 

SMP di sebuah kota kabupaten yang terdekat. 

 

 N/PIK/7/74 

9. Dalam usianya yang lima belas tahun itu Karman 

memang terlambat masuk SMP. Namun Karman 

merasa beruntung. Karena kelebihan umur ia jadi 

cepat menerima pelajaran dengan sangat baik.  

 N/PIK/9/74 

 

10. Maka Karman dapat menyelesaikan pendidikannya 

di SMP tepat pada waktunya. Sesungguhnya 

Karman sangat berhasrat meneruskan sekolah ke 

tingkat lanjutan atas. Namun Paman Hasyim 

menyatakan tak sanggup lagi menyokong 

kemenakan itu. “Cukuplah dulu sekolahmu sampai 

sini,“ kata Hasyim suatu hari, “Carilah pekerjaan di 

 N/PIK/10/74 
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kantoratau perusahaan. Bila sudah dapat, kamu bisa 

meneruskan sekolah atau kursus di sore hari“.  

11. Di tangan pemuda itu ada gulungan kertas tebal 

yang diam-diam amat dibanggakannya; ijazah 

SMP berangka tahun 1953. Selain tuan rumah, 

Karman menjumpai Margo di sana. Kedua 

orang itu sudah dikenalnya. Triman adalah 

kepala Kantor Penerangan dan Margo adalah 

guru sekolah. Karman tidak tahu lebih dari itu. 

 N/PIK/11/85 

12. Orang kurang memperhitungkan bahwa Musso, 

tokoh komuis pergerakan makar itu telah berhasil 

menanamkan pengaruh terhadap sementara kaum 

terpelajar. 

Seorang terpelajar yang sangat terpengaruh oleh 

pikiran-pikiran Musso lolos dari madiun dan 

menjadi guru di Pegaten. Kawan Margo, demikian 

ia dipanggil oleh teman-teman separtai, adalah 

seorang kader pilihan. 

 N/PIK/12/76 

 

13. Seorang lagi adalah Triman yang seusia dengan 

Margo. Namun Triman berhasil merahasiakan 

hubunganya dengan kelompok Margo. Ini taktik. 

Demi taktik itu Triman pada kenyataannya adalah 

seorang ketua Partai Indonesia, Partindo yang 

nasionalis. 

 N/PIK/13/77 

14. KARMAN lahir di Pegaten pada tahun 1935. 

Ayahnya seorang mantri pasar di sebuah kota 

kecamatan. Waktu itu gaji seorang mantri pasar 

bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan 

rumah tangga. Hampir semua warga desa Pegaten 

adalah petani. Maka ayah Karman sangat bangga 

akan jabatannya sebagai pegawai gubermen. 

 N/PIK/14/54 

15. Sehari-hari lelaki yang selalu bertopi gabus itu 

biasa dipanggil sebagai Pak Mantri. Dan karena 

begitu membanggakan kepriyaiannya, Pak Mantri 

merasa dirinya tak pantas menggarap sawah. 

Padahal dia punya satu setengah hektar warisan 

orangtuanya.  

 N/PIK/15/54 

16. Pada masa pendudukan Jepang, orang-orang 

Pegaten mengalami masa yang sangat sulit. Kurang 

pangan terjadi di mana-mana karena padi orang 

kampung dijarah oleh tentara Jepang. 

 N/PIK/16/54-

55 

17. Priyayi itu sangat tersiksa, bukan hanya karena  N/PIK/17/55 
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harus makan ubi. Menurut keyakinannya, seorang 

mantri hanya pantas makan nasi dari beras kualitas 

terbaik. Ubi tak pantas dihindangkan kepada Pak 

Mantri, baik pada zaman normal maupun pada 

zaman Jepang. 

18. Dalam kesulitannya memperoleh beras, Pak Mantri 

mengetahui bahwa Haji Bakir berhasil 

menyembunyikan sebagian padinya sehingga luput 

dari jarahan tentara Jepang. Dengan keyakinan 

bahwa dirinya hanya pantas makan nasi, Pak 

Mantri menemui Haji Bakir. Mantri pasar itu ingin 

melakukan tukar-menukar; mantri pasar itu 

meberikan sebagian sawahnya dan Haji Bakir 

diminta memberikan padinya. … Sebagian sawah 

Pak Mantri ditukar dengan lima kwintal padi. 

 N/PIK/18/55 

19. Belum lagi lima bulan, padi milik Pak Mantri yang 

diperoleh dari tukar menukar habis. Menyusul 

kemudian tukar-menukar yang kedua, dan akhirnya 

habislah warisan milik priyayi Pegaten itu. 

 N/PIK/19/56 

20. Kemudian pecah perang kemerdekaan. Tatanan 

kemasyarakatan porak-poranda. Pasar seakan 

bubar. Masyarakat terbelah dua; satu ikut Republik, 

dan sebagian kecil lainnya ikut pemerintahan sipil 

Belanda yang dicoba kembali ditegakkan. Pak 

Mantri, karena cinta kepada kepriyayiannya, tidak 

ikut barisan Republik yang ada di Pegaten dimotori 

oleh pemuda kampung dan para santri. Namun 

pilihan Pak Mantri salah. Dai tak pernah kembali 

jadi mantri pasar karena para pemuda pejuang 

membawa ke hutan. Ayah Karman itu tak pernah 

terlihat kembali oleh anak-istrinya. 

 N/PIK/20/56 

21. Semasa kecil Karman beriman penuh terhadap 

ajaran bahwa segala yang maujud berasal dari 

Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan pula.  

 N/PIK/21/153 

22. Sampai dekat serambi mesjid Karman berhenti, 

duduk di jenjang tangga. Masa kanak-kanak 

sebagaian besar dilewatkannya di tempat itu. 

 N/PIK/22/113 

23. Sepeninggalanya ayahnya, hanya dengan ibu dan 

seorang adik perempuan yang masih kecil. 

Sebenarnya Karman punya dua kakak lelaki tetapi 

keduanya meninggal dalam bencana kelaparan 

pada zaman Jepang. Keadaan keluarga Karman 

 N/PIK/23/56 
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amat menyedihkan. 

24. Apalagi setelah terjadi kekerasan oleh tentara 

Belanda di Pegaten tahun 1948. Bersama ibu dan 

adiknya, Karman pergi mengungsi jauh ke 

pedalaman. Belanda lalu membuat markas 

pertahanan di Pegaten. Setelah datang masa aman 

Karman dan ibunya pulang ke Pegaten. Masa 

kurang pangan berakhir. Namun Karman kecil 

harus menerima kenyataan bahwa dia dan ibunya 

sudah tak punya apa-apa lagi. 

 N/PIK/24/56-

57 

25. Untunglah, karena panen padi selalu bagus maka 

orang Pegaten kurang peduli terhadap ubi dan 

singkong di ladang mereka. Maka Karman yang 

masih bocah biasa mengumpulkan singkong dari 

ladang orang dan dibawa pulang sebagai makanan. 

Singkong direbus, singkong ditanak, atau malah 

singkong cukup dibenam dalam api sampai empuk; 

semuanya cukup buat mengganjal perut Karman 

bersama ibu dan adiknya hingga dua tahun lamanya 

Karman hidup dengan singkong. 

 N/PIK/25/57 

26. Dengan memberikan pekerjaan kecil, Bu Haji 

bermaksud mendidik Karman bekerja sehingga ia 

tidak terbiasa bergantung kepada pemberian orang. 

“Manakala mengaji berangkatlah lebih awal. 

Bantulah kami menyalakan lampu-lampu atau 

menyapu lantai mesjid. Kita dapat makan bersama 

sesudah itu.“ 

 N/PIK/26/59 

27. Setelah adik Karman bisa bermain sendiri, Bu Haji 

Bakir menemui Bu Mantri. Mereka ingin 

membicarakan dan mencari kesepakatan tentang 

Karman. Terjadi persetujuan antara kedua 

perempuan itu: Karman yang saat itu sudah 

mencapai tiga belas tahun akan tinggal bersama 

keluarga Haji Bakir. Meski belum dewasa, Karman 

akan dianggap bekerja penuh pada keluarga kaya 

itu. 

 N/PIK/27/60 

28. Ia sering terlihat mengiringkan gerobak yang 

mengangkut kelapa yang baru dipanen dari kebun 

Haji Bakir. Petani kaya itu merasa puas, karena 

kalau menyangkut panen kelapa, Karman selalu 

telti. 

 N/PIK/28/60 

29. Di gang yang menuju ke sawah, Karman bertemu  N/PIK/29/65 
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dengan para penuai lainnya. Mereka berjalan 

seraya tertawa-tawa. Sungguh, banyak orang 

Pegaten yang tertawa pada waktu panen tiba. 

30. Setiap orang ingin memperoleh hasil sebanyak-

banyaknya. Mereka bekerja keras tanpa bicara, tak 

terkecuali Karman yang jarinya sudah terluka oleh 

ani-ani. 

 N/PIK/30/67 

31. Matahari berada tepat di atas kepala ketika panen 

di sawah Sanawi usai. Para penuai mengumpulkan 

hasil kerjanya dan mengangkutnya ke rumah 

pemilik sawah. Yang lelaki memikul, yang 

perempuan menggendong dengan ikan. Karman 

berhasil mengetam enam ikat padi dan upahnya 

pasti lumayan. 

 N/PIK/31/71 

32. Ternyata Keluarga Haji Bakir tidak pernah 

memperlakukan Karman sebagai pembantu 

rumah tangga yang sebenarnya. Anak itu diberi 

kesempatan menamatkan pendidikannya di 

sekolah rakyat yang sudah dua tahun 

ditinggalkannya. 

 

 N/PIK/32/60 

 

b. Indoktrinasi Ideologi Komunis (IIK) 

No. Kutipan Tokoh Kode 

1. “SUNGGUH tidak adil!” begitu keluh Karman. 

Setap kali teringat lamrannya yang tidak diterima 

oleh Haji Bakir. Lamaran Karman untuk 

memperistri Rifah yang disampaikan oleh Paman 

Hasyim ternyata terlambat sehingga tak mungkin 

dilayani. 

 N/IIK/1/90 

2. Pemuda yang baru menginjakan usia dua puluh 

tahun itu terguncang batinnya oleh kekecewaan 

yang amat sangat. Dia merasa telah ngemong 

Rifah selagi ia masih bermain titiran. 

 N/IIK/2/91 

3. Rasa Kecewa, marah, dan malu berbaur di hati 

Karman. Akibatnya ia mendendam dan 

membenci Haji Bakir.  

 N/IIK/3/91 

4. Karman memulai dengan enggan bertemu, 

bahkan enggan mengginjak halaman rumah 

orangtua Rifah. Sembayang wajib ia tunaikan 

 N/IIK/4/92 
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dirumah. Dan ia memilih tempat lain bila 

menunaikan sembayang Jumat.  

5. Apa yang diperbuat Karman adalah balas 

dendam. Ia merasa disakiti, dinistai. Dengan 

meninggalkan mesjid Haji Bakir, ia pun 

bermaksud membalas dendam. Bahkan ia mulai 

sekali-dua meniggalkan sembahyang wajib, ia 

juga merasa sedang membayar kesumat. Haji 

Bakir mempunyai mesjid, dan bagi Karman, 

orang tua itu adalah tokoh agama. Dan wujud 

nyata agama di desa Pegaten adalah pribadi Haji 

Bakir itulah! maka makin sering meninggalkan 

peribadatan, Karman makin makin merasa puas.  

 N/IIK/5/92 

6. Tetapi dengarlah, seorang yang menginginkan 

sate kambing, keinginannya agak berkurang bila 

kepadanya kita sodorkan sesuatu sebagai 

gantinya. Sate daging sapi misalnya. Kawan bisa 

mengerti apa yang saya maksud?“ Margo 

tertawa. “dan partai mempunyai seorang 

perempuan yang punya bakat menjadi sate sapi 

seperti itu.“  

 N/IIK/6/104 

7. Karman sudah mengenal gadis lain yang bila 

sekaya Rifah pasti ia lebih cantik. Marni 

mempunyai lekuk di sudut bibir yang amat 

menarik. Selalu jantung Karman terpacu bila 

terpandang kelebihan gadis ramping, berlengan 

kecil serta bening suaranya itu. Marni selalu 

tampang tenang dan lembut.  

 N/IIK/7/104 

8. Perkawinan dilangsungakan. Kehampaan di hati 

Karman cepat terisi oleh sikap istrinya yang 

mantap, penuh pengertian. (N/IRK/53/128) 

 N/IIK/8/128 

9. Ia anak orang kebanyakan, dan tidak bisa 

menamatkan SKP karean kekurangan biaya. Ada 

keuntungan bagi Mrni,karean dengan keadan 

yang demikian ia bahkan memiliki sikap dewasa. 

Sepanjang hubungannya antara Karman dan 

Marni, kelompok orang-orang partai itu tidak 

merasa perlu berbuat sesuatu.  

 N/IIK/9/127 

10. Kemudian ia mendengar kabar bahwa Karman 

yang pernah menjadi muridnya, kini sedang 

gelisah karena ingin jadi pegawai dan belum 

terkabul.  

 N/IIK/10/77 
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11. Seorang lagi adalah Triman yang seusia dengan 

Margo. Namun Triman berhasil merahasiakan 

hubunganya dengan kelompok Margo. Ini taktik. 

Demi taktik itu Triman pada kenyataannya 

adalah seorang ketua Partai Indonesia, Partindo 

yang nasionalis. 

 N/IIK/11/77 

12. Karman menjadi sekertaris Partindo 

mendampingi Triman. Tentu hanya kalangan 

mereka yang tahu bahwa hal itu hanya sebuah 

samaran. Hubungan antara Margo dan Karman 

tetap terselubung.  

 N/IPL/12/127 

13. Amat sangat penting bagimu untuk selalu 

menambah pengetahuan,“ kata Triman suatu kali. 

“Apalagi sebelum menjadi pegawai tetap, pasti 

kau akan diuji. Gunakan kesempatan yang ada 

untuk membaca buku-buku atau brosur-brosur 

yang kubawa ini. Mata ujian yang akan 

kautempuh nanti akan berkisar pada isi buku-

buku itu.“  

Triman P/IDP/13/87-88 

14. Apa hubungannya antara mata ujian yang harus 

dihadapi oleh Karman dengan teori-teori tentang 

pertentangan kelas, cerita tentang pertanian 

kolektif di Rusia, bahkan teori-teori tentang 

sejarah materialisme? Tetapi Karman membaca 

semua buku itu serta sebuah buku kecil tentang 

pengetahuan administrasi pemerintah.  

 N/IIK/14/88 

15. Orang Pegaten tak ada yang tahu bahwa Karman 

sering terlibat dalam diskusi-diskusi dengan 

Margo dan kawan-kawannya. Di kamar Karman 

tersusun buku-buku yang hampir semuanya 

didapat secara cuma-cuma. Tiga orang menjadi 

pemberi bacaan teratur : Triman, Margo, atau 

orang yang bergigi besi itu. 

 N/IIK/15/127 

16. Jauhkan Karman dari Haji Bakir, dari mesjidnya. 

Harus ditemukan cara untuk memisahkan 

Karman dari tuan tanah dan mesjidnya itu. 

Margo P/IIK/16/80 

17. Hanya setahun sejak perkenalannya dengan 

kelompok Margo, perubahan besar terjadi pada 

pribadi Karman. Ia menjadi sinis. Segala sesuatu, 

apalagi yang menyangkut Haji Bakir ditanggapi 

dengan prasangka buruk.  

 N/IIK/17/93 

18.  “Kau ingat Karman! Seorang tokoh agama Margo P/IIK/18/93 
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seperti Haji Bakir dengan serakah menguasai 

tanah sawah milik orangtuamu! Itulah kenyataan 

yang ada. Haji Bakir dengan caranya yang licin 

dan licik kini menguasai sawah milik 

orangtuamu. Lalu apa namanya hal semacam itu 

kalau bukan kejahatan yang sangat nyata?”  

19 “Kita heran. Mengapa di antara kita ada yang 

membiarkan istrinya menjadi pengisap candu, 

suatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh kaum 

reaksioner!“  

Margo P/IIK/19/130 

20. Karman tersentak. Ia tahu apa yang dimaksud 

dengan mengisap candu seperti yang diucapkan 

Margo. Ia masih ingat bahwa bagi kaum Marxis, 

agama adalah candu untuk meninabobokkan 

kaum tertindas agar tertidur dari rasa ingin 

menuntut hak-hak mereka.  

 N/IIK/20/130 

21. Karman pun mulai berani berterus terang 

meninggalkan masjid, meninggalkan 

peribadatan. bahkan tentang agama, Karman 

sudah pandai mengutip kata-kata Margo bahwa 

agama adalah candu untuk membius kaum 

tertindas. 

 N/IIK/21/94 

22. Namun setelah menjadi orang partai, keimanan 

itu dibuang jauh tasa pengaruh Margo dan 

kawan-kawan. Bagi Margo, yang kemudian 

diikuti Karman, segala yang maujud-mengada-

memang harus ada, dan sama sekali tak perlu 

dipertanyakan dari mana datang dan mau kemana 

mereka kembali. “Segala sesuatu jadi ada dan 

kemudian tiada, semuanya karena dialektika 

sejarah. 

 N/IIK/22/153 

23. “Aku juga sudah mempelajari teori-teori yang 

membicarakan bagaimana cara menghapus 

kemiskinan di tengah masyarakat. Kuncinya, 

keadilan harus ditegakkan miskin harus bersatu 

dan merebut kendali atas sistem yang mengatur 

mekanisme kehidupan masyarakat.“  

Margo P/IIK/23/161 

24. “Mereka orang-orang kaya, adalah kaum 

penindas yang secara historis selalu 

mempertahankan kelestarian kelasnya. Mereka 

tidak ingin seseorang seperti engkau masuk ke 

dalam kalangan mereka. Sadarlah kau sekarang, 

Margo P/IIK/24/93 



105 

 

 
 

betapa jahat kaum tuan tanah itu.”  

25. “Belum genap dua tahun Kawan Margo 

membina anak muda itu, dan Kawan telah 

merasa yakin?” “ya, saya sudah merasa yakin. 

Sudah saatnya Karman disumpah menjadi 

anggota partai,” kata Margo.  

Margo P/IIK/25/102 

26. Kelompok Margo hanya menginginkan 

tambahan waktu untuk membina Karman lebih 

lanjut, tidak lebih. Lulus atau tidak lulusnya 

Karman berada di tangan mereka sepenuhnya. 

Dan kini mereka mempunyai waktu tiga bulan 

lagi untuk memberi karman bacaan-bacaan yang 

berisi doktrin-doktrin partai komunis dan 

pikiran-pikiran Lenin.  

 N/IIK/26/89 

27. Aku dapat mengatakan bahwa kemiskinan yang 

dialami Kasta dan jutaan orang seperti dia 

disebabkan oleh sistem kemasyarakatan yang 

tidak adil. Karena miskin, mereka menjadi lemah 

dan bodoh. Selanjutnya, kebodohan kembali 

melahirkan kemiskinan. Dengan demikian, 

kemiskinan, kebodohan, serta kelemahan telah 

membentuk rantai tertutup sehingga terjadilah 

lingkar setan yang tidak lagi bisa dilihat ujung 

pangkalnya. Dan kelas penindas menggunakan 

agama sebagai candu untuk meninabobokkan 

orang-orang tertindas agar terlena dan tidak 

menuntut hak-hak sosial mereka.  

Margo P/IIK/27/161 

28. “Aku juga sudah mempelajari teori-teori yang 

membicarakan bagaimana cara menghapus 

kemiskinan di tengah masyarakat. Kuncinya, 

keadilan harus ditegakkan miskin harus bersatu 

dan merebut kendali atas sistem yang mengatur 

mekanisme kehidupan masyarakat.“ 

Margo P/IIK/28/161 

29. Penampungan air wudu itu dibuatnya menjadi 

serpihan bambu kecil-kecil. Karman hanya 

menghancurkan tiga ruas bambu yang tampak 

tidak berarti itu. Tetapi itulah pelambangan yang 

nyata atas pergeseran nilai yang telah melanda 

dirinya. 

 N/IIIK/29/94 

30. Kamar ini tidak bisa dikatakan sebagai ruang 

perpustakaan yang baik. Tidak cukup luas, 

lemari bukunya hanya terbuat dari kayu 

 N/IIK/30/101 
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murahan. Peliturnya sudah botak sana-sini. Di 

atas lemari terpasang potret tokoh komunis 

Rusia; Lenin pada latar belakang merah. 

31. Marni teringat  beberapa bulan sebelum terjadi 

perubahan pada Karman, suaminya itu pernah 

membuat poster-poster. Merah, dan ada gambar 

palu-arit. Setahu marni, suaminya menjadi 

anggota Partindo.  

 N/IIK/31/136 
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