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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebudayaan adalah endapan dari kegiatan dan karya manusia yang 

meliputi segala manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan yang 

bersifat rohani, seperti agama, kesenian, filsafat, ilmu pengetahuan, dan tata 

negara.
1
 Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar.
2
 Hasil Kongres Kebudayaan 

Indonesia tahun 1948 menyatakan bahwa kebudayaan meliputi segenap kehidupan 

manusia dalam bermasyarakat, baik berbentuk lahir maupun batin.
3
 Dapat 

disimpulkan bahwa kebudayaan adalah hasil karya dan pemikiran manusia yang 

tidak pernah berhenti diproduksi manusia dari zaman ke zaman, dengan kata lain 

kebudayaan adalah bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.  

Berbicara mengenai pentingnya kebudayaan dan negara, Indonesia yang 

baru merdeka dan dalam kondisi perang mempertahankan kemerdekaan 

mengadakan Kongres Kebudayaan Indonesia pertama pada tanggal 20-25 Agustus 

1948 di Magelang.
4
 Kongres ini merupakan peristiwa penting bagi Indonesia 
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untuk membangun negara dalam bidang kebudayaan. Kongres ini membahas 

mengenai definisi kebudayaan, hubungan antara kebudayaan dan negara, sampai 

dengan bagaimana cara menata aspek kebudayaan Indonesia, hal yang lebih 

spesifik peserta kongres kebudayaan
5
 membahas mengenai tindakan terhadap 

lembaga dan pranata kebudayaan warisan zaman kolonial, apakah harus 

dipertahankan atau diganti dengan yang baru, selain itu Kongres ini juga 

membahas perihal pengelolaan sistem pelatihan dan pengajaran kebudayaan.
6
 Hal 

ini menunjukan bahwa peserta kongres mulai menyadari pentingnya pengelolaan 

kebudayaan secara sistematis dan formal atau dengan kata lain kebudayaan harus 

menjadi bagian penting dalam kenegaraan. 

Gagasan dari kongres kebudayaan 1948 mengatakan bahwa kebudayaan 

harus menjadi bagian formal dari negara, peserta kongres mengusulkan adanya 

sebuah lembaga resmi yang diisi oleh tokoh-tokoh budayawan dan seniman senior 

Indonesia, baik yang ada di dalam maupun diluar pemerintahan. Usulan dari 

peserta kongres akhirnya melahirkan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI)
7
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yang diusulkan oleh Armijn Pane,
8
 Wongsonegoro,

9
 dan Sunarjo Kolopaking 

Sanyata Vijaya.
10

 Kelahiran LKI mengakibatkan munculnya lembaga-lembaga 

dan sanggar-sanggar kebudayaan lainnya yang lebih spesifik beberapa tahun 

kemudian. Lembaga-lembaga dan sanggar-sanggar ini berdiri dengan latar 

belakang ideologi yang berbeda-beda, namun lembaga-lembaga tersebut memiliki 

misi dan tujuan yang sama yaitu membangun kebudayaan nasional Indonesia.
11

 

Lembaga-lembaga kebudayaan yang terbentuk setelah berdirinya LKI 

memiliki sebuah pandangan yang sama bahwa pasca Indonesia merdeka, bahaya-

bahaya dari pihak asing akan tetap ada tetapi dalam bentuk yang berbeda. Bahaya-

bahaya itu tidak lagi dalam bentuk penindasan fisik ataupun ekonomi seperti pada 

masa kolonial, namun lebih mengarah pada bahaya dalam bidang kebudayaan, 

dengan mulai bebasnya akses kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia 

menyebabkan jarang diaksesnya kebudayaan Indonesia oleh sebagian besar 
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masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga disebabkan oleh kolonialisme Belanda 

yang meletakan budaya barat atau budaya asing lebih tinggi stratanya 

dibandingkan dengan budaya Indonesia sendiri.
12

 Oleh karena itu cara yang 

dipakai untuk menghadapinya bahaya kebudayaan harus disesuaikan dengan 

keadaan yang sebenarnya.  

Menurut J.A Dungga
13

 hal yang harus dilakukan adalah menentukan 

terlebih dahulu patokan-patokan dan bentuk yang pasti pada kebudayaan nasional 

Indonesia, baru setelah itu melakukan pengembangan kebudayaan tersebut.
14

 

Hasil interaksi dan penyatuan ide di lembaga-lembaga inilah yang melahirkan 

gagasan untuk melibatkan kesenian tradisional secara aktif dalam penciptaan 

identitas bangsa Indonesia yang “baru”.
15

 Indonesia “baru” dalam hal ini adalah 

Indonesia yang secara hukum dan formal sudah berdiri menjadi negara diantara 

negara lain di dunia, setelah adanya penyerahan kedaulatan Indonesia oleh 

Belanda tanggal 27 Desember 1949.
16

 

Lembaga Kebudayaan Indonesia menyikapi ancaman bahaya dalam 

bidang kebudayaan oleh pihak asing dengan cara menyelenggarakan Kongres 
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Kebudayaan Indonesia II yang diselenggarakan 2 tahun setelah penyerahan 

kedaulatan Indonesia oleh Belanda, tepatnya tanggal 6-11 Oktober 1951 di 

Bandung.
17

 Kongres Kebudayaan Indonesia II lebih mengkhususkan 

pembahasannya pada usaha pemecahan berbagai bidang kesenian, tidak hanya 

pada kebudayaan secara umum. Gagasan dalam Kongres Kebudayaan II adalah 

membentuk kebudayaan sebagai identitas bangsa yang bercorak Bhineka Tunggal 

Ika, bagaimana cara membentuk kebudayaan yang sekaligus membangun rasa 

persatuan dan kesatuan bangsa.
18

 

Gagasan demi gagasan mengenai peran kebudayaan dalam pembentukan 

identitas bangsa setelah Indonesia merdeka tidak hanya muncul dalam Kongres-

kongres Kebudayaan saja namun juga mulai muncul dalam berbagai media massa, 

seperti majalah maupun surat kabar. Media massa ini hadir ditengah permasalah 

politik dan ekonomi yang menimpa Indonesia pasca penyerahan kedaulatan 

Indonesia oleh Belanda.
19

 Tujuan didirikannya media massa kebudayaan adalah 

menjadi wadah yang menampung dan membahas kesusastraan dan kebudayaan 

lebih serta membangun negara melalui jalan kebudayaan.
20

 Media massa 

kebudayaan yang lahir antara tahun 1950-an hingga 1960-an antara lain 
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Poedjangga Baroe,
21

 Siasat,
22

 Basis,
23

 dan Mimbar Indonesia.
24

 Selain majalah-

majalah tersebut surat kabar Bintang Timur
25

 juga dapat dikatakan sebagai surat 

kabar kebudayaan pada masa tersebut dengan adanya lembar budaya yang terbit 

setiap hari Minggu.
26

 

Diantara media massa kebudayaan yang peneliti sebutkan di atas, peneliti 

lebih memfokuskan penelitian pada wacana kebudayaan dalam majalah Mimbar 

Indonesia dan Basis karena majalah Mimbar Indonesia dan Basis menunjukan 

betapa beragamnya proses pembentukan wacana kebudayaan Indonesia di awal 

kemerdekaan Indonesia dengan beragam perbedaan ideologi, selain itu hal yang 
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Poedjangga Baroe merupakan majalah kebudayaan yang terbit Juli 1933 yang 
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paling berbeda dari majalah Mimbar Indonesia dan Basis diantara media massa 

kebudayaan yang peneliti sebutkan di atas yaitu majalah Mimbar Indonesia dan 

Basis menyatakan diri sebagai majalah yang bebas dari pertalian partai politik 

maupun lembaga kebudayaan. 

Majalah Mimbar Indonesia dan Basis juga merupakan media massa yang 

tahun terbitnya dekat dengan kemerdekaan Indonesia. Mimbar Indonesia terbit 

perdana pada November 1947 sedangkan Basis terbit perdana Oktober 1951, 

sehingga majalah Mimbar Indonesia dan Basis merupakan kajian yang tepat untuk 

membahas wacana kebudayaan setelah Indonesia merdeka. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengambil 

judul Wacana Kebudayaan dalam Majalah Mimbar Indonesia dan Basis (1950-

1965), judul ini dipilih karena majalah Mimbar Indonesia dan Basis merupakan 

majalah yang terbit antara tahun 1950-an hingga tahun 1960-an yang memiliki 

kosentrasi isi dalam bidang kebudayaan. Kebudayaan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah arah kebudayaan Indonesia setelah Indonesia merdeka dan 

mendapatkan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. 

Tahun 1950-1965 dipilih sebagai batasan tahun penelitian karena tahun 

1950 mulai muncul lembaga-lembaga kebudayaan, seperti Lekra pada 17 Agustus 

1950.
27

 Tahun 1965 dipilih sebagai batasan akhir penelitian karena pada tahun 

1964 terdapat peristiwa penting mengenai kebudayaan Indonesia. Peristiwa itu 
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adalah pelarangan Manifes kebudayaan
28

 yang bertentangan dengan Manipol 

USDEK
29

 oleh Soekarno pada Mei 1964.
30

 Hal ini tentunya menjadi perhatian 

besar bagi budayawan Indonesia dan masih banyak dibicarakan hingga tahun 

1965.  

Peneliti memilih peristiwa kebudayaan sebagai batasan tahun penelitian 

karena peneliti ingin mengetahui keterpihakan majalah Mimbar Indonesia dan 

Basis ditengah polemik kebudayaan yang ada di Indonesia. Atas dasar alasan-

alasan di atas maka peneliti memilih batasan tahun 1950-1965 sebagai batasan 

tahun penelitian mengenai Wacana Kebudayaan dalam Majalah Mimbar 

Indonesia dan Basis (1950-1965). 
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Manifes kebudayaan atau biasa disingkat dengan Manikebu yang merupakan 

bentuk hinaan dari pihak lawannya, Lekra. Manifes Kebudayaan adalah pernyataan sikap 

dan pendirian kaum seniman dan cendikiawan Indonesia tentang cita-cita dan politik 

kebudayaan nasional dengan penegasan Pancasila sebagai falsafah kebudayaan. Lihat 

Hesri Setiawan, Kamus GESTOK, (Yogyakarta: Galang Press, 2003), hlm. 179. Dalam 

skripsi ini Manifes Kebudayaan akan disebut dengan Manifes. Lihat Wijaya Herlambang, 

Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme 

Melalui Sastra dan Film, (Tanggerang: Margin Kiri, 2013), hlm. 20 dan Moeljanto dan 

Taufiq Ismail, Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif LEKRA/PKI Dkk, (Bandung: Mizan, 

1993), hlm. 2. 

 
29

Manipol merupakan singkatan dari Manifesto Politik Republik Indonesia yang 

ditetapkan atas dasar Pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul 

“Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Manipol kemudian dijadikan Garis-Garis Besar 

Haluan Negara yang intisarinya terdiri dari lima butir pokok, yaitu Undang-Undang 

Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan 

Kepribadian Indonesia. Kelima butir tersebut kemudian disingkat dengan USDEK. 

Sehingga doktrin ini dikenal dengan sebutan Manipol USDEK. Lihat Hesri Setiawan, 

Kamus GESTOK, (Yogyakarta: Galang Press, 2003), hlm. 179-180. 
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B. Rumusan Masalah 

Setelah pemaparan latar belakang di atas, terdapat perihal yang dapat 

dirumuskan menjadi permasalahan penelitian sehingga peneliti akan memetakan 

pokok permasalahan penelitian menjadi tiga bagian masalah yaitu: 

1. Bagaimana wacana umum kebudayaan Indonesia (1950-1965)? 

2. Bagaimana perkembangan majalah Mimbar Indonesia dan Basis (1950-

1965)? 

3. Bagaimana wacana kebudayaan dalam majalah Mimbar Indonesia dan 

Basis (1950-1965)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan dengan didasari suatu tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti. Ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini 

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain: 

1. Tujuan Umum 

a. Menerapkan teori dan materi perkuliahan yang telah dipelajari 

terutama yang berkaitan dengan penulisan karya sejarah dengan 

menggunakan metode sejarah yang benar. 

b. Meningkatkan kemampuan berfikir kritis, logis, sistematis, analitis, 

serta objektif sesuai dengan metodelogi sejarah dalam mengkaji 

proses terjadinya suatu peristiwa sehingga dapat memahami berbagai 

nilai yang terkandung di dalamnya. 



 
 

10 
 

 
 

c. Menambah perbendaharaan referensi sejarah pers Indonesia 

khususnya mengenai majalah kebudayaan Mimbar Indonesia dan 

Basis. 

2. Tujuan Khusus 

a. Memahami wacana umum kebudayaan Indonesia (1950-1965). 

b. Memahami perkembangan majalah Mimbar Indonesia dan Basis 

(1950-1965). 

c. Memahami wacana kebudayaan dalam majalah Mimbar Indonesia dan 

Basis (1950-1965). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang Wacana Kebudayaan dalam Majalah Mimbar Indonesia 

dan Basis (1950-1965) ini diharapkan memberikan manfaat baik bagi penulis 

maupun bagi pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan dicapai oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pembaca 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

pembaca dalam memberikan penjelasan maupun gambaran yang jelas 

dan objektif mengenai Wacana Kebudayaan dalam majalah Mimbar 

Indonesia dan Basis (1950-1965). 

b. Menambah wawasan kesejarahan pembaca mengenai sejarah pers 

Indonesia khususnya mengenai majalah kebudayaan Mimbar 

Indonesia dan Basis. 
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c. Menghasilkan historiografi baru terkait dengan Wacana Kebudayaan 

dalam majalah Mimbar Indonesia dan Basis (1950-1965). 

2. Bagi Penulis 

a. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta. 

b. Sebagai tolak ukur kemampuan peneliti dalam menganalisis dan 

merekontruksi peristiwa masa lampau serta menyajikannya menjadi 

karya sejarah. 

c. Menambah dan memperluas wawasan penulis tentang majalah 

Mimbar Indonesia dan Basis. 

 

E. Kajian Pustaka 

Penulisan karya sejarah memerlukan sebuah catatan pustaka yang bisa 

mendukung hasil tulisan yang akan dibuat. Penggunaan pustaka atau karya sejarah 

yang sebelumnya ada dimaksudkan untuk dijadikan pembanding yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan hasil dan kualitas tulisan yang baru akan dibuat. 

Selain itu juga dapat menjadikan gambaran yang dihasilkan dalam sebuah karya 

sejarah menjadi menyeluruh, sehingga dapat menghindari sebuah keberpihakan 

atau determinasi.
31

 

Wacana umum kebudayaan (1950-1965) dapat dilihat dari kondisi umum 

kebudayaan tahun 50-an dengan adanya kongres kebudayaan Indonesia pada 

tahun 1948. Pembahasan kondisi umum kebudayaan tahun 50-an dikaji dengan 
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 Sartono Kartodirjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), hlm. 87. 
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menggunakan buku karya Tod Jones berjudul Kebudayaan dan Kekuasaan di 

Indonesia, diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta tahun 2015. 

Buku karya Tod Jones, berisi tentang hubungan antara kebijakan pemerintah 

dengan kebudayaan yang ada di Indonesia sejak kolonial Belanda hingga masa 

Reformasi. Perkembangan kebudayaan yang ada di Indonesia dibahas secara 

menyeluruh dalam buku ini.  

Sejarah perkembangan kebudayaan di Indonesia dimulai sejak kongres 

kebudayaan Indonesia tahun 1918 di Surakarta, yang diselenggarakan pada masa 

kolonial Belanda, kongres kebudayaan yang diselenggarakan setelah Indonesia 

merdeka dilaksanakan pada tahun 1948 di Magelang. Pembahasan mengenai 

kongres kebudayaan Indonesia menggunakan buku yang ditulis oleh Nunus 

Supardi pada tahun 2007 yang berjudul Kongres Kebudayaan: 1918-2003 Edisi 

Revisi, yang diterbitkan oleh Ombak di Yogyakarta. Buku karya Nunus Supardi, 

memuat uraian tentang perkembangan kebudayaan yang terjadi dalam Kongres 

Kebudayaan Indonesia sejak masa kolonial Belanda hingga masa reformasi, yang 

membantu peneliti dalam merumuskan kondisi kebudayaan yang terjadi di 

Indonesia pada tahun 1950-1960an. 

Sumber lain yang digunakan adalah buku karya Tulus Warsito dan 

Wahyuni Kartikasari, dengan judul Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan 

Relevansi bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia yang diterbitkan oleh 

Ombak di Yogyakarta tahun 2007. Sama halnya dengan buku karya Nunus 

Supardi, buku karya Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari yang berjudul 

Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang: Studi 
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Kasus Indonesia juga menguraikan secara singkat mengenai perkembangan 

kebudayaan di Indonesia. Buku karya Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari ini 

menuliskan secara garis besar tentang perkembangan kebudayaan di negara-

negara berkembang terutama di Indonesia pada masa orde lama dan masa orde 

baru. 

Majalah Mimbar Indonesia merupakan majalah kebudayaan yang terbit 

pada masa Orde Lama. Peneliti mendeskripsikan lahir dan perkembangan majalah 

Mimbar Indonesia dibahas dengan menggunakan artikel Dian Andika Winda yang 

berjudul Secangkir Kopi dan Berita Hangat di Sore Hari yang dimuat dalam buku 

Seabad Pers Kebangsaan: Bahasa Bangsa, Tanah Air Bahasa yang diterbitkan 

oleh I:Boekoe di Yogyakarta tahun 2007. Artikel karya Dian Andika Winda 

menjelaskan perkembangan majalah Mimbar Indonesia pada massa 

kepemimpinan  Jusuf Wibisono tahun 1951-1954, artikel ini juga menjelaskan 

tentang pasang-surut perkembangan Majalah Mimbar Indonesia. 

Pembahasan mengenai puisi-puisi yang ada dalam majalah Mimbar 

Indonesia akan dibahas menggunakan buku karya Puji Santosa dan Djamari yang 

berjudul Struktur Tematik Puisi-Puisi Mimbar Indonesia yang diterbitkan 

Elmatera Publishing, Yogyakarta tahun 2012, buku ini membantu peneliti dalam 

merumuskan wacana kebudayaan Majalah Mimbar Indonesia melalui isi dari 

puisi-puisi yang dimuat dalam Majalah Mimbar Indonesia. Buku ini juga 

menjelaskan mengenai perkembangan Majalah Mimbar Indonesia dan peran 

Majalah Mimbar Indonesia sebagai media pengembangan sastra dan kebudayaan 

di Indonesia tahun 1950-an.  
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Sumber lain yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah artikel 

karya Arahman Ali yang berjudul HB Jassin: Redaktur Spesialis Sastra yang 

dimuat dalam buku Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia yang 

diterbitkan oleh I:Boekoe di Yogyakarta tahun 2007. artikel Arahman Ali 

membahas mengenai profil HB Jassin yang merupakan salah satu redaktur dari 

majalah Mimbar Indonesia, selain itu juga digunakan artikel yang ditulis Rhoma 

Dwi Aria Yuliantri, (2007), “Basis: Jurnalisme Seribu Mata” dalam Taufik 

Rahzen (Ed.), Seabad Pers Kebangsaan: Bahasa Bangsa, Tanahair Bahasa, 

Yogyakarta: I:BOEKOE yang membahas mengenai perkembangan majalah Basis 

dari munculnya majalah Basis hingga saat ini. 

Majalah Basis juga akan dibahas menggunakan buku karya Penerbit Basis 

yang berjudul Bakti Budaja: Kumpulan Karangan Madjalah Basis, yang 

diterbitkan di Jogjakarta oleh penerbit Dirjarkara tahun terbit 1961. Buku ini 

berisi kumpulan karangan kebudayaan yang dimuat dalam majalah Basis dari 

tahun 1951-1960 yang beberapa karangan telah diperbaharui oleh radaktur 

majalah Basis di tahun 1961. 

Pembahasan mengenai wacana kebudayaan dalam majalah Mimbar 

Indonesia dibahas dengan menggunakan artikel karya Els Bogaerts, (2011), 

“Kemana Arah Kebudayaan Kita? Menggagas kembali kebudayaan di Indonesia 

pada masa dekolonisasi” dalam Jennifer Lindsay dan Maya Liem (Eds.), Ahli 

Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950-1965, Denpasar: Pustaka Larasan, 

yang berisi mengenai persoalan-persoalan kebudayaan yang terjadi di Indonesia 

pada tahun 1950-1960 dan bagaimana cara majalah Mimbar Indonesia sebagai 
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salah satu majalah kebudayaan dalam mewacanakan kebudayaan Indonesia yang 

pada masa tersebut. 

Wacana kebudayaan dalam majalah Basis akan dibahas menggunakan 

buku karya Forum Majalah Basis dan Perpustakaan Kolose Ignatius yamg 

diterbitkan oleh Perpustakaan Kolose Ignatius di Yogyakarta tahun 2001 yang 

berjudul Mewujudkan Masa Depan-Otentik?, buku ini berisi kumpulan artikel 

yang menjelaskan mengenai identitas Indonesia masa depan dari berbagai sudut 

pandang ideologi yang ada di Indonesia. 

 

F. Historiografi yang Relevan 

Penulisan sejarah sebagai suatu rekontruksi masa lampau membutuhkan 

sumber-sumber yang relevan dengan tema atau pokok bahasan. Inilah yang 

nantinya akan menjadi pembeda antara karya sastra dengan karya sejarah dalam 

hal penggunaan imajinasi. Karya sastra sifat imajinasinya abstrak dan tidak 

berdasarkan fakta empiris, sedangkan karya sejarah eksplanasinya imajinatif dan 

berdasarkan fakta sumber-sumber yang telah diperoleh.
32

 Historiografi relevan 

berfungsi sebagai bahan pembanding dalam penulisan sejarah yang diperlukan 

guna mengetahui dan menelaah tulisan-tulisan sejarah yang sebelumnya telah 

ada,
33

 dan mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 

                                                           
32

 Abd Rahman & Muhammad Saleh, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2011), hlm. 52.  

 
33

 Jurusan Pendidikan Sejarah UNY, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi 

Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY, (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan 

Sejarah FIS UNY, 2013), hlm. 3. 
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Penelitian ini menggunakan historiografi yang relevan sebagai pembanding, 

antaralain: 

Historiografi yang relevan dengan skripsi ini adalah skripsi belum 

dibukukan karya Mochammad Makhrus (2010), yang berjudul Pemanfaatan Pers 

Nasional oleh Organisasi Politik di Indonesia 1950-1960, program studi Ilmu 

Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Persamaan peneliti 

dengan karya ini adalah pembahasan mengenai pemanfataan media massa pada 

tahun 1950-1960-an. Sementara perbedaannya terletak pada subjek penelitian, 

Mochammad Makhrus lebih menekankan pada pemanfaatan media massa oleh 

Organisasi Politik sedangkan peneliti lebih menekankan pada pemanfatan media 

massa kebudayaan dalam menyebarkan wacana kebudayaan dalam majalah 

Mimbar Indonesia dan Basis. 

Historiografi kedua yang peneliti anggap relevan untuk dibandingkan 

dengan penelitian ini adalah skripsi belum dibukukan karya Suhartanti (2016) 

yang berjudul Perkembangan Majalah Poedjangga Baroe (1935-1941), program 

studi Pendidikan Sejarah,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 

skripsi ini membahas mengenai majalah kebudayaan tahun 1935-1941, khususnya 

majalah Poedjangga Baroe. Persamaan penelitian ini dengan skripsi adalah 

pembahasan mengenai majalah kebudayaan, sedangkan perbedaannya pada objek 

penelitian, Suhartanti menekankan pada majalah Poedjangga Baroe sedangkan 

peneliti menekankan pada majalah Mimbar Indonesia dan Basis selain itu tahun 

penelitian juga berbeda Suhartanti memfokuskan penelitian sebelum kemerdekaan 
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Indonesia (1935-1941) sedangkan peneliti memfokuskan penelitian setelah 

kemerdekaan Indonesia (1950-1965). 

Historiografi terakhir yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi 

belum dibukukan karya Alexander Supartono (2000) yang berjudul Lekra vs 

Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia tahun 1950-1965, skripsi STF 

Driyarkara. Persamaan penelitian ini dengan skripsi adalah pembahasan mengenai 

kondisi kebudayaan Indonesia tahun 1950-1965, perbedaannya pada objek 

penelitian, kajian peneliti menekankan pada wacana kebudayaan dalam majalah 

Mimbar Indonesia dan Basis sedangkan skripsi karya Alexander Supartono lebih 

membahas kondisi kebudayaan Indonesia secara umum. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian sejarah pada dasarnya terikat pada prosedur metode sejarah. 

Metode sejarah sendiri merupakan aturan serta prinsip yang sistematis dalam 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif dan menilai secara kritis 

yang dibuat dalam bentuk tulisan. Menurut Kuntowijoyo tahapan penelitian 

sejarah ada lima tahap yaitu: (1) pemilihan topik, (2) heuristik (pengumpulan 

sumber), (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi 

(penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah).
34

: 

a. Pemilihan Topik 

Tahap pertama dalam melakukan penelitian sejarah yaitu menentukan 

topik yang akan dikaji. Penentuan topik ini bertujuan agar peneliti fokus dalam 

                                                           
34

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm. 90. 
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pencarian sumber. Batasan waktu penelitian ini adalah tahun 1950-1965, 

sementara batasan ruang yang ditetapkan ialah pencarian bentuk kebudayaan yang 

terjadi di Indonesia dalam majalah Mimbar Indonesia dan Basis. 

Topik dipilih sebaiknya berdasarkan: (1) kedekatan emosional dan (2) 

kedekatan intelektual.
35

 Pemilihan topik sejarah berdasarkan dua alasan tersebut 

akan mempermudah proses penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti.
36

 Sehingga 

peneliti akan bersungguh-sungguh meneliti dan menganalisis “Wacana 

Kebudayaan dalam Majalah Mimbar Indonesia dan Basis (1950-1965)”  

Kedekatan emosional yang mendasari peneliti memilih topik ini karena 

peneliti tertarik tentang kajian kebudayaan Nasional Indonesia, karena Indonesia 

sebagai bangsa yang multikultural, seharusnya memiliki sesuatu yang khas 

tentang kebudayaan nasional Indonesia, selain itu lingkungan keluarga peneliti 

juga akrab dengan kebudayaan dan majalah-majalah kebudayaan, salah satunya 

keluarga peneliti berlangganan majalah Basis. 

Kedekatan intelektual yang mendasari peneliti memilih topik ini adalah 

gejolak dinamika perpolitikan yang dialami Indonesia diawal kemerdekaan 

berpengaruh dalam ranah kebudayaan yang notabennya merupakan satu ruang 

lingkup dengan peneliti karena keluarga peneliti yang dekat dengan kebudayaan, 

terutama kebudayaan daerah Jawa (Karawitan), adanya kedekatan tersebut 

menjadi alasan peneliti guna mengetahui seluk beluk kebudayaan di awal 

kemerdekaan Indonesia. 

                                                           
35

Ibid., hlm. 90. 
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b. Heuristik (Pengumpulan Data) 

Tahap kedua dalam penelitian sejarah adalah heuristik atau pengumpulan 

sumber. Heuristik merupakan kegiatan mengumpulkan jejak masa lampau. 

Pengumpulan sumber berupa data dan informasi yang berkaitan dengan tema 

penelitian sejarah yang akan diteliti. Bentuk sumber sejarah dapat berupa sumber 

tertulis maupun tidak tertulis, seperti buku-buku, arsip, visual, audiovisual, dan 

lain-lain selagi masih dapat digunakan dalam penelitian sejarah. 

Terdapat dua sumber sejarah berdasarkan narasumber mendapat informasi 

yaitu sumber primer dan sekunder.
37

 Sumber primer adalah sumber yang 

dilaporakan langsung oleh saksi mata dalam sebuah peristiwa sejarah,
38

 meski 

sumber tersebut ditulis setelah peristiwa itu terjadi. Sumber primer juga dapat 

berupa dokumen atau tulisan setempat dan sejaman yang berkaitan langsung 

dengan peristiwa sejarah tersebut. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber 

yang keterangannya tidak berasal dari saksi mata yang terlibat langsung atau tidak 

hadir dalam peristiwa sejarah tersebut.
39

 

Tahap Heuristik dimulai dengan mengumpulkan sumber yang relevan 

dengan tema yang dikaji. Sumber tersebut didapatkan dari beberapa perpustakaan. 

Perpustakaan yang peneliti kunjungi untuk mendapat sumber antara lain:  

Perpustakaan Nasional Indonesia, Badan Arsip Republik Indonesia, Perpustakaan 

Universitas Indonesia, Perpustakaan Jurusan Sejarah UNY, Perpustakaan FIS 

UNY, Perpustakaan Pusat UNY, Perpustakaan Pusat UGM, Perpustakaan FIB 

                                                           
37

Ibid, hlm. 96. 

 
38

Ibid.,hlm. 97. 

 
39

Ibid., hlm. 98. 
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UGM, Perpustakaan Pusat Universitas Sanata Dharma, Perpustakaan Kolase 

Ignatius, Perpustaakaan Seminari Tinggi Santo Paulus, Perpustakaan Jogja 

Library Center (JLC), Perpustakaan Balai Bahasa Yogyakarta, Perpustakaan 

Taman Siswa, Perpustakaan Daerah Yogyakarta (BPAD), dan Monumen Pers 

Indonesia. Adapun beberapa sumber primer yang menjadi acuan dalam penelitian 

skripsi ini yaitu: 

Mimbar Indonesia, Januari 1959-Desember 1962. 

 

Mimbar Indonesia, Januari 1963-Desember 1965. 

 

Basis, Oktober 1959-September 1961. 

 

Basis, Oktober 1961-September 1965. 

 

Peneliti menemukan kendala saat mencari sumber primer, banyak sumber 

dari majalah Mimbar Indonesia  yang sebagian halamannya sudah robek dan tidak 

utuh lagi, Mimbar Indonesia juga sempat berhenti terbit pada tahun 1964 karena 

kendala keuangan, sedangkan dari majalah Basis sumber yang peneliti peroleh 

lengkap dan dalam kondisi baik. Kendala lain yang peneliti jumpai yaitu Taufiq 

Ismail dan Ajip Rosidi sebagai narasumber atau budayawan yang ingin peneliti 

wawancara untuk memperkuat data penelitian menolak untuk diwawancara, 

sementara itu beberapa sumber sekunder yang peneliti gunakan sebagai berikut: 

Jennifer Lindsay dan Maya Liem, (2011), Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi 

Indonesia 1950-1965, Denpasar: Pustaka Larasan.  

 

Tim Periset, (2007), Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers di Indonesia, 

Yogyakarta: I:BOEKOE.  

 

Tim Periset, (2007), Seabad Pers Kebangsaan:Bahasa Bangsa, Tanahair Bahasa, 

Yogyakarta: I:BOEKOE. 
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Tod Jones, (2015), Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya 

Selama Abad Ke-20 Hingga Era Reformasi, Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia. 

 

Wawancara: 

Iman Budhi Santosa, sastrawan senior Yogyakarta. Iman Budhi Santosa 

lahir di Magetan, Jawa Timur, tanggal 28 Maret 1948 dan sekarang berumur 69 

tahun. Iman Budhi Santosa mulai menulis karya sastra pada tahun 1960-an saat 

bersekolah di Yogyakarta, puisi pertamanya dimuat dalam majalah Basis pada 

tahun 1962. Iman Budhi Santosa merupakan sumber sekunder dalam penelitian 

ini, karena tidak terlibat langsung dalam pertentangan Manifes Kebudayaan dan 

Lekra, juga tidak terlibat langsung dalam redaksi majalah Mimbar Indonesia dan 

Basis. 

c. Verifikasi (Kritik Sumber) 

Tahap ketiga dalam penelitian sejarah adah verifikasi atau kritik sumber. 

Kritik sumber merupakan kegiatan meneliti atau menganalisis sumber yang untuk 

menentukan keaslian bukti dan sumber sejarah.Sumber yang ada tidak semuanya 

benar dan asli. Maka setiap sumber harus diuji kebenarannya.Terdapat dua macam 

kritik sumber yang harus dilakukan, yaitu eksternal dan internal. 

Kritik ekternal dilakukan untuk menguji keaslian sumber. Kritik eksternal 

dapat dilakukan dengan cara mengecek kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, kalimat, 

ungkapan, serta kata-katanya.
40

 Sehingga diperlukan ketelitian yang lebih dalam 

tahap ini. Aspek utama yang diperhatikan dalam kritik ekstern adalah kondisi fisik 

sumber yang didapat.  

                                                           
40

Ibid., hlm. 101. 
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Peneliti menilai sumber primer yang didapatkan sudah bisa dipercaya 

keasliannya setelah melalui proses kritik ekstern tersebut. Disisi lain terdapat pula 

halaman dari majalah Mimbar Indonesia dan Basis yang robek dan tidak utuh 

karena kedua majalah ini merupakan majalah lama sehingga kualitas kertas sudah 

rapuh namun masih bisa dapat dibaca oleh peneliti. Dalam majalah Mimbar 

Indonesia beberapa halaman foto sengaja disobek atau dipotong sehingga peneliti 

tidak mengetahui gambar atau fotonyanya.  

Kritik internal dilakukan untuk melihat apakah isi yang terdapat dalam 

sumber tersebut, apakah bias dipercaya atau tidak. Kritik internal dapat digunakan 

untuk mencocokan isi dengan zaman pembuatannya. Selain itu kritik internal juga 

dapat dilakukan dengan cara membandingkan sumber yang sudah didapat dengan 

sumber lain yang relevan.  

Peneliti melakukan kritik internal terhadap seluruh sumber yang didapat. 

Hasilnya penulis menemukan ketidakcocokan informasi antara artikel karya Els 

Bogaerts, (2011), “Kemana Arah Kebudayaan Kita? Menggagas kembali 

kebudayaan di Indonesia pada masa dekolonisasi” dalam Jennifer Lindsay dan 

Maya Liem (Eds.), Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950-1965, 

Denpasar: Pustaka Larasan dengan artikel karya Dian Andika Winda, (2007), 

“Mimbar Indonesia: Secangkir Kopi dan Berita Hangat di Sore Hari” dalam 

Taufik Rahzen (Ed.), Seabad Pers Kebangsaan: Bahasa Bangsa, Tanahair 

Bahasa, Yogyakarta: I:BOEKOE. 

Artikel yang berjudul Mimbar Indonesia: Secangkir Kopi dan Berita 

Hangat di Sore Hari karya Dian Andika Winda peneliti menemukan data bahwa 
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majalah Mimbar Indonesia pertama kali terbit tahun 1951 sedangkan dalam 

artikel Kemana Arah Kebudayaan kita? karya Els Bogaerts, peneliti menemukan 

data bahwa majalah Mimbar Indonesia pertama kali terbit tahun 1947, dalam 

penelitian ini, peneliti menemukan data bahwa majalah Mimbar Indonesia 

pertama kali terbit pada tanggal 10 November 1947 dengan ditemukannya 

majalah Mimbar Indonesia terbitan pertama di perpustakaan Kolase Ignatius 

Yogyakarta, selain data diatas peneliti tidak menemukan kesalahan maupun  

informasi lain yang kurang dapat dipercaya. 

d. Interpretasi (Penafsiran) 

Tahap keempat dalam penelitian sejarah adalah Interprestasi atau sering 

disebut penafsiran. Interpretasi adalah menemukan fakta baru (sintesis) yakni 

dengan cara menafsirkan berbagai fakta yang terdapat pada sumber-sumber. 

Interpretasi memiliki dua macam yaitu analisis dan sintetis.
41

 Kedua proses 

tersebut harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan pada dokumen. 

Analisis data dilakukan setelah beberapa data yang diperoleh telah melalui 

uji kelayakan. Beberapa data yang telah melalui uji kelayakan tersebut dapat 

dianalisis. Kemudian dilanjutkan dengan proses sintetis dari data-data yang 

didapat digabungkan sehingga menghasilkan suatu pendapat yang saling 

berhubungan dan sesuai dengan fakta yang ada. 

Peneliti menggunakan metode analisis dan sintesis dalam penelitian ini. 

Peneliti menggunakan analisis untuk menguraikan wacana kebudayaan yang 

terdapat dalam majalah-majalah kebudayaan khususnya wacana kebudayaan 

                                                           
41

Ibid., hlm. 100. 
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dalam majalah Mimbar Indonesia dan Basis. Peneliti mendasari analisis tersebut 

berdasarkan hasil sintesis dari sumber-sumber yang telah didapatkan. 

e. Historiografi (Penulisan Sejarah) 

Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan 

sejarah. Historiografi atau penulisan sejarah diartikan sebagai penyajian hasil 

sintesis yang diperoleh dalam bentuk kisah sejarah. Dukungan sumber-sumber 

yang valid serta lengkap, akan membantu penelitian ini menjadi penelitian yang 

dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan pula sebagai referensi 

penelitian-penelitian selanjutnya. Penulisan sejarah dalam penelitian ini pada 

akhirnya akan menghasilkan Skripsi yang berjudul Wacana Kebudayaan dalam 

Majalah Mimbar Indonesia dan Basis (1950-1965). 

 

H. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan salah satu permasalahan inti dari 

metodelogi dalam ilmu sejarah. Penggambaran mengenai peristiwa sejarah sangat 

tergantung pada pendekatan yang dipandang, dimensi mana yang diperhatikan, 

dan lain sebagainya. Pendekatan sangat berguna untuk mengungkapkan maupun 

menganalisa suatu peristiwa dengan mengunakan teori serta konsep dari ilmu-

ilmu bantu lainnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi gejala historis yang serba 

kompleks setiap penggambaran menuntut adanya pendekatan yang 
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memungkinkan penyaringan data yang diperlukan.
42

 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan komunikasi dan pendekatan politik-budaya. 

1) Pendekatan Komunikasi 

Komunikasi massa merupakan proses penyampaian informasi atau pesan 

yang disampaikan dari satu orang ke orang lain hingga masyarakat luas. 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukan kepada massa atau 

komunikasi dengan menggunakan media massa. Menurut Janowitz, kamunikasi 

massa terdiri dari lembaga dan teknik dari kelompok tertentu yang menggunakan 

alat (pers, radio, film, surat kabar, dan sebagainya) untuk menyebarkan informasi 

kepada khalayak.
43

 

Media massa seperti surat kabar atau majalah mempunyai tugas untuk 

menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat umum. Informasi yang 

akan disebarkan tersebut nantinya akan diolah menjadi tulisan yang memberitakan 

suatu peristiwa.
44

 Informasi yang disebarluaskan oleh media massa seharusnya 

memiliki kebenaran yang apa adanya sesuai fakta tanpa direkayasa. 

Pendekatan komunikasi sosial budaya juga akan digunakan dalam 

penelitian ini. Komunikasi sosial budaya merupakan proses komunikasi yang 

melibatkan orang-orang yang berasal dari lingkungan sosial budaya yang 
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Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmsial dalam Metodelogi Sejarah, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 1992), hlm. 4. 

 
43

Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2012), hlm. 62. 
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Edi Santoso dan Mite Setiansah, Teori Komunikasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), hlm. 3-4. 
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berbeda.
45

 Pendekatan ini peneliti gunakan karena majalah Mimbar Indonesia dan 

Basis merupakan majalah budaya yang pembahasannya lebih terfokuskan pada 

perkembangan kebudayaan dan masalah sosial yang terjadi setelah Indonesia 

merdeka. 

2) Pendekatan Politik-Budaya 

Politik adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan negara dan 

pemerintahan. Politik dalam suatu negara (state) berkaitan dengan masalah 

kekuasaan (power) pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik 

(public policy) dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution).
46

 

Sedangkan budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya 

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia 

dengan cara belajar.
47

 

Budaya adalah objek atau sasaran yang mengacu pada moral, perilaku, dan 

instrumen cara hidup masyarakat, karena dalam pengertian yang lebih terbatas 

budaya mengacu pada domain kegiatan artistik dan intelektual yang dapat 

dimasukan untuk bekerjasama dalam program pemerintahan dan dimasukan untuk 

beroperasi dalam bidang manajemen sosial.
48
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A. W. Suranto, Komunikasi Sosial Budaya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 
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 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 

2008), hlm.14. 
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Pendekatan politik-budaya adalah bagaimana budaya dikaitkan dengan 

relasi kekuasaan yang menembus masyarakat dan negara, serta menentukan 

kondisi operasi kebudayaan dalam program-program pemerintahan.
49

 Pendekatan 

politik-budaya peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana 

politik atau kekuasaan dan juga ideologi pada tahun 1950an memberikan 

pengaruh pada arah kebudayaan nasional Indonesia tahun 1950-1965, bagaimana 

cara negara atau penguasa menggunakan kebudayaan sebagai untuk memperoleh 

perhatian masyarakat Indonesia. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat tentang isi dari 

penelitian ilmiah atau skripsi. Skripsi yang berjudul “Wacana Kebudayaan dalam 

Majalah Mimbar Indonesia dan Basis (1950-1965)” sistematika pembahasannya 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. 

Bab pertama dalam skripsi ini berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, 

pendekatan penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II WACANA KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 1950-1965. 

Bab kedua berisikan mengenai perkembangan budaya di Indonesia dan 

perkembangan majalah kebudayaan di Indonesia. Perkembangan budaya dan 

                                                           
49

 Ibid., hlm. 31. 



 
 

28 
 

 
 

majalah budaya perlu untuk dikaji untuk mengetahui wacana kebudayaan pada 

tahun 1950-1965.  

BAB III PERKEMBANGAN MAJALAH MIMBAR INDONESIA DAN 

BASIS TAHUN 1950-1965. 

Bab ketiga menyajikan perkembangan berdirinya majalah Mimbar 

Indonesia dan Basis. Majalah Mimbar Indonesia dan Basis merupakan majalah 

kebudayaan sejaman. Selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai tokoh-tokoh 

pendiri majalah Mimbar Indonesia dan Basis,  serta rubrikasi yang dimuat dalam 

majalah Mimbar Indonesia dan Basis. 

BAB IV WACANA KEBUDAYAAN DALAM MAJALAH MIMBAR 

INDONESIA DAN BASIS TAHUN 1950-1965. 

Bab keempat menceritakan tentang wacana-wacana kebudayaan yang ada 

di majalah majalah Mimbar Indonesia dan Basis. Majalah Mimbar Indonesia dan 

Basis memuat tulisan-tulisan kebudayaan. Terutama mengenai kebudayaan yang 

membentuk identitas nasional Indonesia. 

BAB V KESIMPULAN. 

Bab lima berisikan kesimpulan dari semua pembahasan tentang kondisi 

sosial-budaya indonesia, latar belakang dan perkembangan majalah Mimbar 

Indonesia dan Basis, hingga wacana Kebudayaan dalam majalah Mimbar 

Indonesia dan Basis tahun 1950-1965 


