
Mengupas Stereotip Masyarakat Indonesia  

dalam Buku Manusia Indonesia Karya Mochtar Lubis 

 

Buku Mochtar Lubis berjudul Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban) ini 

merupakan hasil pidatonya di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1977. Dalam pidatonya, ia 

menyampaikan isi pidato dengan berterus terang sehingga pidatonya itu menimbulkan pro 

dan kontra. Dalam buku ini pun, ia menyampaikan tentang berbagai macam ciri-ciri manusia 

Indonesia, dimana tidak banyak ahli sosiologi atau antropologi lain yang memberikan 

macam–macam label manusia Indonesia seperti Mochtar Lubis. 

Pembagian ciri-ciri manusia Indonesia oleh Mochtar Lubis ini, kemungkinan didasari 

oleh pengalamannya dalam pengamatannya terhadap perilaku manusia Indonesia sejak masa 

kolonialisme Belanda hingga akhir masa orde baru, ketika semangat kebangsaan mulai 

menurun. Sepanjang pengalamannya, Mochtar Lubis tentunya telah mengamati berbagai 

macam lapisan masyarakat sekaligus berbenturan dengan kekuasaan dan kekuatan besar yang 

membuatnya terbuang untuk beberapa saat. Oleh sebab itu, Mochtar Lubis menyampaikan isi 

buku tersebut dengan nada sinis dan jujur atau mengungkapkan apa adanya tidak hanya 

mengkritisi manusia Indonesia saja tapi juga secara universal. 

Ciri manusia Indonesia yang sering dikemukakan sekarang ini adalah manusia 

Pancasila. Manusia Pancasila adalah manusia Indonesia yang menghayati dan membuat dasar 

dan pedoman hidupnya dasar tingkah laku dan budi pekrtinya berdasar pada lima sila 

pancasila : ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, kerakyatan, persatuan indonesia. 

Manusia Pancasila merupakan manusia yang berambisi untuk mencapai segala cita-cita 

manusia ideal dari segala rupa ajaran agama dan aliran kebatinan dan cita-cita emansipasi 

manusia oleh berbagai ideologi politik. 

Sedangkan ciri-ciri manusia Indonesia yang menjadi kontroversi bagi masyarakat 

sendiri adalah sebagai berikut: 

1.  Manusia hipokritis atau munafik. Ciri-ciri ini merupakan ciri manusia Indonesia yang 

paling khas yang ada dalam masyarakat. Suka berpura-pura, lain di depan lain pula di 

belakang. Ciri ini sudah ada sejak meraka dipaksa oleh kekuatan-kekuatan dari luar untuk 

menyembunyikan apa yang sebenarnya dirasakannya atau dipikirkannya ataupun yang 

sebenarnya dikehendakinya, karena takut akan mendapat ganjaran yang membawa 

bencana bagi dirinya. 

2. Manusia segan atau enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, keputusannya, 

kelakuan, pikiran, dan sebagainya. Di sini,  mereka lebih  mudah untuk melemparkan 



tanggungjawab kepada orang lain, dari bertanggungjawab  atas sesuatu kesalahan atau 

kegagalan. Akan  tetapi jika  merupakan  suatu  keberhasilan, maka  mereka  paling 

  depan mengatakan, “itu karena saya”. 

3. Berjiwa feodalistik. Mereka yang  mempunyai  kekuatan  dan kekuasaan  harus dihormati 

oleh yang dikuasai, yang kecil dan tanpa kekuasaan  harus  mengabdi  kepada yang besar. 

Segala sesuatu  yang berhubungan dengan yang berkuasa, juga harus dihormati oleh 

 mereka yang  di bawahnya, isteri bawahan harus menghormat isteri  atasan, anak 

bawahan harus menomersatukan anak atasan, dan seterusnya. Tentunya ciri yang satu ini 

sangat bertolak belakang dengan tujuan revolusi untuk memberantas feodalisme. Namun 

sikap-sikap feodalisme ini masih terlihat dalam tatacara upacara resmi kenegaraan, dalam 

hubungan-hubungan organisasi kepegawaian (umpamanya jelas dicerminkan dalam 

susunan kepemimpinan organisasi-organisasi isteri pegawai-pegawai negeri dan angkatan 

bersenjata), dalam pencalonan isteri pembesar negeri dalam daftar pemilihan umum. 

4. Percaya tahayul. Dari dahulu hingga sekarang, manusia Indonesia masih mempercayai 

bahwa batu, gunung, pantai, sungai, danau memiliki kekuatan gaib, keramat, dan manusia 

Indonesia haru mengatur hubungan khusus dengan benda-benda itu. Akibat kepercayaan 

semacam ini, manusia Indonesia harus percaya dengan adanya kekuatan gaib pada jimat 

sehingga menyebabkan perilaku manusia tersebut hidup bergantung pada cerita-cerita 

mistis. 

5. Artistik. Pengkategorian karakter ini disebabkan karena perilaku manusia yang sangat 

dekat dengan alam. Alam selalu memperlihatkan sesuatu yang indah, baik, serta daya 

tariknya sehingga nikmat untuk dipandang. Manusia ini hidup dengan naluri dan 

perasaannya sehingga cara tersebut membuat manusia Indonesia dapat daya artistik yang 

besar dalam dirinya yang dituangkan dalam segala rupa ciptaan artistik dan kerajinan 

yang sangat indah-indah, dan serbaneka macamnya, variasinyam warna-warninya. 

6.  Watak yang lemah. Manusia Indonesia tidak memiliki karakter yang  kuat  dalam 

mempertahankan  dan memperjuangkan keyakinan serta pendiriannya.  Hal menjadikan 

manusia Indonesia cepat berubah prinsipnya,  seiring dengan tekanan yang ia dapatkan 

dari luar dirinya. 

Dari keenam ciri utama di atas, masih ada beberapa ciri-ciri manusia Indonesia yang 

lainnya. Salah satunya adalah pemboros atau tidak hemat; tidak suka bekerja keras, kecuali 

 kalau terpaksa,  ingin bertambah kaya dengan kurang bekerja  keras;  kurang sabar;  cemburu 

dan dengki terhadap orang lain. Ciri-ciri tersebut masih sangat jelas terbaca pada diri manusia 

Indonesia pada zaman sekarang. Perilaku yang gemar membelanjakan uang demi kesenangan 



pribadi, disertai rasa puas dan euphoria jika uang itu ia dapatkan tanpa kerja keras, semua itu 

masih tampak dan tidak disadari secara kolektif oleh masyarakat.  Rasa kurangnya kesabaran 

juga terlihat dari perilaku masyarakat yang gemar merusak bangunan-bangunan ketika 

demonstrasinya tidak mendapat tanggapan dari penguasa. Sedangkan sifat cemburu dan 

dengki juga masih terlihat, terutama yang terjadi pada para penguasa, dimana banyak anggota 

DPR lain iri terhadap sikap Dahlan Iskan yang memiliki kedekatan dengan rakyat, sehingga 

memberikan banyak peluang bagi Dahlan untuk mendapat pujian daripada kecaman. 

Perilaku sok dan suka meniru juga merupakan  salah satu ciri manusia Indonesia. Ada 

pula ciri kejam, khianat, meledak, ngamuk, membunuh, menindas, memeras, menipu, dan 

korupsi. Akan tetapi dari berbagai macam pelabelan yang disebutkan tadi, manusia Indonesia 

masih memiliki ciri positif, yaitu sifat kekeluargaan yang sangat kuat. Ciri inilah yang 

berhasil diraih Presiden Soekarno untuk membawa masyarakat terbebas dari penjajahan, 

walaupun pada akhirnya ciri-ciri yang lain untuk sementara dikesampingkan. 

Kemudian, dari hasil resume buku Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban) 

itu, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, dari sekian banyak ciri-ciri manusia 

Indonesia yang penuh dengan stereotip, ternyata meninggalkan ciri-ciri yang baik terhadap 

kehidupan yang memberi harapan pada kita asal kita selalu menyadarinya dan dengan penuh 

kesadaran emngurangi sifat-sifat yang buruk dan mengembangkan yang baik-baik. 

Kedua, masyarakat harus bisa mendewasakan diri dan melepaskan dirinya dari 

kungkungan masyarakat semi atau neo feodalis lanjutan masyarakat feodalis terdahulu. 

Ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang murni agar tepat antara kata dan makna yang 

pada akhirnya membawa kita pada perilaku yang lebih baik dan tidak dicap hipokrit. 

Keempat, menghargai seni budaya asli Indonesia, hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak 

membelakangi budaya Indonesia sebagai produk zaman lampau yang akibatnya masyarakat 

tidak mau menghargai kebudayaan asli milik Indonesia. 

 


