


ABSTRAK 

 

 Tan Malaka merupakan tokoh legendaries yang memiliki hidup kontroversial, nama dan 
sepak terjang perjuangan politiknya selalu mengandung misteri . Riwayatnya yang tersebar di 
masyarakat sibentuk lebih banyak lewat seri roman Pacar Merah Indonesia dari pada Fakta-fakta. 
Maka kekacauan antara fiksi dan fakta itu mempersulit dalam memahami dan menilai secara 
rasional dan proposional, meski kisah dan gagasannya menjadi dokumen sejarah yang 
digelapkan, ia tetap menjadi tokoh yang diidolakan kaum muda (aktivis pergerakan). Panggung 
sejaran tempat Tan Malaka berjuang, terutama dalam kancah revolusi nasional Indonesia sudah 
terjadi dan melahirkan tokoh-tokohnya. Mereka semua sudah membangun sejarah revolusi sesuai 
dengan kitab perjalanannya masing-masing. Hasilnya adalah proklamasi kemerdekaan pada 
tanggal 17 Agustus 1945, walau berdiri sebagai tokoh besar yang kecewa dan tersingkir, Tan 
Malaka menjadi salah satu penoreh jalannya revolusi. 

 Penelitian ini sepenuhnya berbentuk studi pustaka, yaitu penelitian yang menitik 
beratkkan pada kajian literer atau pustaka, dan merupakan laporan data-data tanggapan atas 
pikiran Tan Malaka serta isi bukunya, yang mencoba untuk didiskripsikan dan di analisis. Dari 
kajian ini memperoleh analisis bahwa: konsep perjuangan yang dipakai Tan Malaka sepenuhnya 
berangkat dari paham filsafat marxisme, dan pokok-pokok pemikirannya bisa diruntut dari 
system filsafat yang secara mandasar dan komprehensip tertuang dalam sebuah traktat filsafat 
marxis berjudul Madilog. Oleh Tan Malaka Madilog ini dikatakan sebagai cara berpikir yang 
berlandaskan pada materialism, dialektika dan logika untuk mencari bukti di dalam kenyataan 
alamiah secara rasional dan ilmiah, sekaligus berambisi membangun dan memadu perubahan 
rakyat negerinya. Walhasil Tan Malaka berambisi membangun filsafat kaum proletar Indonesia. 
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