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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan penulis atas kurang 

tereksposnya kajian pemikiran dalam khazanah sejarah Perang Dunia. 

Perang Dunia merupakan salah satu peristiwa atau periode waktu dalam 

sejarah yang banyak dikaji oleh para sejarawan maupun sarjana dari 

rumpun ilmu lainnya. Kompleksitas yang terdapat di dalamnya membuat 

topik ini seakan tak pernah habis untuk dikaji. Namun, menurut hemat 

penulis, dari sekian banyak sudut pandang maupun topik yang dapat 

diteliti, karya sejarah yang mengkaji periode penting pada abad ke-20 ini 

sering kali terbentur pada beberapa topik saja, seperti kajian peristiwa, 

tokoh berpengaruh, kebijakan politik dan militer dari negara-negara yang 

terlibat, dan situasi masyarakat yang berada di kawasan terjadinya Perang 

Dunia dari berbagai aspek. 

Kajian ini menjadi penting mengingat khazanah kajian sejarah 

Perang Dunia mengenai pemikiran belum begitu mendalam. Memang tak 

dapat dipungkiri bahwa dari sekian topik yang telah penulis sebutkan di 

atas, besar kemungkinan masih terdapat topik yang belum tuntas dikaji. 

Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa kajian pemikiran yang berkaitan 

dengan Perang Dunia tidak layak untuk diteliti. Beberapa di antaranya 

yang telah dibahas secara ekstensif oleh banyak peneliti hanya terbatas 

pada fasisme, komunisme, dan liberalisme sebagai tiga ideologi yang 

mencolok dalam sejarah Perang Dunia. Penulis beranggapan bahwa kritik 

atas ketiga ideologi tersebut sering kali hanya berkutat pada tataran moral 

saja, khususnya fasisme dan komunisme. Bahwa fakta baik Hitler maupun 

Stalin telah melakukan suatu kekejaman yang begitu mengerikan 

merupakan hal yang tentu saja begitu mengusik rasa kemanusiaan kita. 

Penulis tidak beranggapan kritik semacam itu sebagai hal yang salah. 
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Namun, berdasarkan pembacaan penulis atas buah pemikiran Hannah 

Arendt, kritik terhadap ideologi-ideologi yang ada dalam Perang Dunia, 

terutama Nazisme, dapat dikembangkan lebih dari sekadar kritik yang 

bersifat moralis. Kita dapat melakukan analisis politik yang lebih bersifat 

filosofis atas ideologi-ideologi tersebut sehingga dapat menuai wawasan 

yang lebih mendalam. Berdasarkan pembacaan itu pula penulis memahami 

bahwa Nazisme bukanlah suatu bentuk dari fasisme, sebagaimana 

dipahami oleh banyak orang, melainkan suatu fenomena politik baru 

dalam sejarah manusia. 

Selain itu, dalam konteks sejarah intelektual, posisi perempuan 

seakan tidak mendapat sorotan sebelum para pemikir perempuan di abad 

ke-20 muncul dengan segenap karyanya yang berpengaruh bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. Cohen (2009, hlm. 251) menyatakan 

bahwa selama berabad-abad, para pemikir perempuan terpinggirkan dalam 

sejarah intelektual dunia. Hal ini telah terjadi sejak zaman Yunani Kuno, 

seperti yang dialami oleh Hypatia, Aspasia, Diotima, hingga Harriet Mill 

yang hidup pada abad ke-19. Bahkan pada abad ke-21 sekalipun, 

penelitian yang dilakukan oleh Paxton, Figdor, dan Tiberius (2012) 

menyatakan bahwa keberadaan perempuan pada tingkat sarjana di bidang 

filsafat pun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga 

kemudian sejarah intelektual dunia terkesan maskulin. Perempuan 

dianggap tidak memiliki kemampuan intelektual yang sama dengan laki-

laki. Maka dengan kajian ini, penulis mencoba membuktikan bahwa 

perempuan, khususnya Hannah Arendt, memiliki peran yang sama 

pentingnya dengan pria dalam sejarah intelektual. Pemikiran yang 

dihasilkannya pun dengan demikian sayang sekali bila tidak dikaji. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis kemudian bermaksud 

untuk menulis sebuah karya ilmiah yang membahas Partai Nazi beserta 

ideologi yang mendasari manuver politik yang diambil oleh partai 

tersebut, yang lebih dikenal dengan istilah Nazisme dan kaitannya dengan 

pemikiran politik Hannah Arendt dengan judul “Kritik Hannah Arendt atas 
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Ideologi Nazi Jerman”, guna mengetahui peran pemikiran politik Hannah 

Arendt dalam diskursus politik dunia pada abad ke-20. 

Tahun 1933 merupakan titik balik sejarah bangsa Jerman. Republik 

Weimar sudah berada di ujung tombak eksistensinya karena 

ketidakpedulian Jenderal Kurt von Schleicher terhadap republik dan 

demokrasi yang menyebabkan dirinya turun jabatan setelah 57 hari bekerja 

(Shirer, 1961, hlm. 3). Stackelberg dan Winkle (2002, hlm. 123) 

menyatakan bahwa masyarakat Jerman yang telah jengah pada sistem 

parlementer, politik partisan, dan gerakan kaum Marxis yang telah 

membuat mandek perkembangan Jerman pasca Perang Dunia I, seakan 

mendapat angin segar ketika Adolf Hitler ditunjuk menjadi kanselir oleh 

Paul von Hindenburg dengan kampanye yang menyuarakan visi politik 

yang konservatif serta fokus pada penegakan hukum dan ketertiban. 

Penunjukkan Hitler dengan serta merta menandai awal kebangkitan 

Nationalisozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), atau yang biasa 

dikenal secara umum dengan sebutan Partai Nazi. 

Stachura (dalam Dobkowski dan Wallimann ed., 1983, hlm. 131) 

menyatakan bahwa sebelum masa kebangkitannya pada tahun 1933, Partai 

Nazi membentuk citra sebagai partai yang pro rakyat (volksbewegung). 

Partai Nazi menyatakan bahwa mereka bertujuan untuk mengembalikan 

kesejahteraan seluruh rakyat Jerman, terlepas status dan kelas. Pada 12 

November 1933, Partai Nazi menang telak atas partai-partai lain dalam 

pemilihan umum di Jerman. Hitler (dalam Gangulee, 1942, hlm. 25), 

dalam salah satu pidatonya pada tahun kemenangannya, menyatakan 

bahwa kemenangan NSDAP tidak hanya berarti kesatuan antara 40 juta 

rakyat Jerman dengan pemerintah, namun juga menandakan kembalinya 

harga diri Jerman sebagai suatu bangsa  

Selain dikenal sebagai tahun yang menandakan kebangkitan Nazi, 

tahun 1933 juga merupakan awal dari eksodus yang dilakukan oleh orang 

Yahudi dan para intelektual kiri. Friedländer (2009, hlm. 6) menyatakan 

bahwa target utama partai setelah bercokol di pucuk pimpinan negara 

bukanlah orang Yahudi, melainkan orang-orang Komunis. Kaum komunis 
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dituduh telah melakukan pembakaran properti publik yang kemudian 

membuat sekitar sepuluh ribu anggota partai dan simpatisannya diburu dan 

ditahan di kamp konsentrasi. Baru setelah pemilihan umum 

diselenggarakan, orang-orang Yahudi mulai diburu oleh pemerintah. Salah 

satu cara yang digunakan pemerintah ialah dengan mengerahkan 

organisasi paramiliter Sturmabteilung. 

Sejak itu, Partai Nazi dikenal dengan kekejamannya dalam 

membantai banyak orang Yahudi. Antisemitisme yang merupakan suatu 

ideologi atau sikap permusuhan dan prasangka terhadap kaum Yahudi 

dalam bentuk-bentuk penganiayaan baik itu terhadap individu hingga 

lembaga seakan menjadi identitas utama partai ini ketika orang-orang 

membicarakan kata “Nazi”. Oded Heilbronner (dalam Stone ed., 2004, 

hlm. 9) menyatakan bahwa hingga tahun 1960-an, kajian ilmiah 

bertemakan Partai Nazi dan Nasional-Sosialisme berpendapat bahwa 

antisemitisme merupakan faktor krusial dalam menjelaskan kesuksesan 

Nazi sebelum 1933.  

Izetbegovic (2016, hlm. 73) menyatakan bahwa Max Horkheimer, 

selaku direktur dari Institut für Sozialforschung yang merupakan tempat 

berkumpulnya pemikir-pemikir Marxis Yahudi yang tergabung dalam 

kelompok Mazhab Frankfurt, mencari solusi atas keselamatan bagi 

keberlangsungan institut yang ia pimpin. Kondisi Jerman di bawah 

kepemimpinan Hitler yang begitu antisemitik tentu akan membahayakan 

baik keselamatan anggota maupun keberlangsungan aktivitas intelektual 

kelompok tersebut. Maka para intelektual Mazhab Frankfurt pun 

memutuskan untuk melakukan migrasi ke Amerika Serikat. Selain 

kelompok ini, terdapat pula seorang intelektual wanita yang di kemudian 

hari dikenal sebagai salah satu pemikir terbesar abad 20. Selain berkat 

kecerdasannya, ia juga terkenal karena memiliki skandal dengan Martin 

Heidegger, dosen sekaligus kekasihnya. Kohn ed. (2005, hlm. 1) 

menyatakan bahwa dalam wawancara dengan Gunter Gaus pada 28 

Oktober 1964, ia menyatakan bahwa dirinya bukan seorang pemikir atau 
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filsuf. Ia lebih senang dipanggil sebagai teoritikus politik. Perempuan itu 

adalah Hannah Arendt. 

Hannah Arendt lahir pada tahun 1906 di kota Hamburg, Jerman 

dalam sebuah keluarga Yahudi. d’Entreves (1994, hlm. 1) menyatakan 

bahwa Hannah Arendt terkenal dengan karya-karyanya seperti The Origins 

of Totalitarianism, The Human Condition, On Revolution, dan The Life of 

the Mind yang ditulis berdasarkan pada interaksinya dengan situasi politik 

yang terjadi pada abad ke-20. Dalam perjalanan intelektualnya, Arendt 

setidaknya mengecap bangku perkuliahan yang dipimpin oleh tiga filsuf 

besar Jerman pada masanya. d’Entreves (2014) menyatakan bahwa Arendt 

pertama kali berkuliah di Universitas Marburg dengan Martin Heidegger 

sebagai, kemudian pindah ke Universitas Freiburg untuk mengikuti kuliah 

dari Edmund Husserl, dan terakhir ia kuliah di Universitas Heidelberg di 

bawah didikan Karl Jaspers. Ia sempat ditangkap Gestapo (polisi rahasia 

Jerman pada masa Nazi), masuk ke dalam kamp Gurs semasa berada di 

Perancis, hingga hadir pada sidang pengadilan Adolf Eichmann di Israel 

dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu tokoh 

yang berpengaruh terhadap pembantaian orang-orang Yahudi oleh Nazi. 

Allen (1968, hlm. 237) menyatakan bahwa kematiannya pada bulan 

Desember 1975 meninggalkan warisan pemikiran politik yang 

mengokohkan posisinya sebagai teoritikus politik terkemuka di dunia. 

The Origins of Totalitarianism merupakan karya Arendt yang 

paling terkenal. Buku yang terbagi kedalam tiga jilid ini menganalisis 

rezim totaliter yang digambarkan dengan contoh Jerman di bawah 

Nazisme dan Uni Soviet di bawah Stalinisme. Pemilihan Arendt terhadap 

rezim Hitler di Jerman tentu tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa 

Arendt mengalami sendiri bagaimana tirani Hitler bekerja mengubah 

lanskap politik Jerman secara menyeluruh. Antisemitisme merupakan 

salah satu bagian dari ideologi politik Nazi yang paling penting dan 

berjasa mengukuhkan posisinya di tampuk kekuasaan. Arendt (1973, hlm. 

8) menyatakan bahwa antisemitisme merupakan penjelasan atas ancaman 

paling jelas akan pembantaian orang Yahudi, bukan penjelasan akan 
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keberhasilan bangsa Yahudi selamat dari kepunahan yang diselimuti 

misteri. Buku ini memberikan dampak yang besar pada khazanah kajian 

politik dunia dan menjadi sebuah karya kajian politik klasik yang sampai 

saat ini masih sering dijadikan rujukan oleh para ilmuwan.  

Arendt produktif menulis buku-buku kajian politik, di antaranya 

ialah The Human Condition, On Violence, dan Eichmann in Jerusalem: A 

Report on Banality of Evil (selanjutnya disebut Eichmann in Jerusalem) 

yang kontroversial. Burdon dkk. (2014, hlm. 429) menyatakan bahwa 

Eichmann in Jerusalem merupakan titik perubahan besar dalam pemikiran 

Arendt mengenai konsep kejahatan (evil). Dalam Asal-usul Totaliterisme, 

Arendt menggunakan istilah radical evil, yang dikutip dari Immanuel 

Kant, untuk menjelaskan kamp pembantaian yang didirikan oleh Nazi. 

Setelah mengikuti dan memerhatikan sidang Adolf Eichmann, Arendt 

keluar dengan suatu konsep baru bernama Banality of Evil atau Banalitas 

Kejahatan. Karena setelah melihat sidang tersebut, Arendt melihat sosok 

Eichmann sebagai seorang yang bahkan tidak sinis sama sekali. Ia terlihat 

bak birokrat biasa yang bisa kita temui pada umumnya. Tindakan 

kejahatan yang diambil Eichmann, dalam pandangan Arendt, didasarkan 

pada suatu motif yang banal. 

 

1. 2. Rumusan Masalah 

Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana pemikiran Hannah Arendt atas ideologi yang diusung Partai 

Nazi?”. Untuk lebih memusatkan perhatian pada permasalahan di atas, 

rumusan masalah penelitian ini dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi Jerman sebelum dan setelah Partai Nazi mulai 

berkuasa? 

2. Apa ideologi yang dianut Partai Nazi ketika berkuasa di Jerman? 

3. Bagaimana pemikiran politik Hannah Arendt? 

4. Bagaimana pandangan Hannah Arendt atas ideologi yang diusung oleh 

Partai Nazi? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran politik dari 

Hannah Arendt dalam menelaah Partai Nazi sebagai fenomena politik yang 

memberikan pengaruh besar pada jalannya sejarah dunia pada abad ke-20 dan 

kritiknya atas ideologi yang diusung Partai Nazi. Adapun tujuan yang hendak 

dicapai penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan kondisi Jerman sebelum dan sesudah Partai Nazi berkuasa, 

2. Menelaah ideologi yang dianut oleh Partai Nazi, 

3. Memaparkan pemikiran politik Hannah Arendt,, 

4. Menganalisis pandangan politik Hannah Arendt dalam menelaah ideologi 

Partai Nazi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini secara umum ialah untuk memperoleh 

gambaran komprehensif atas pemikiran Hannah Arendt dalam menelaah 

Partai Nazi beserta ideologinya. Adapun secara khusus penelitian ini dibuat 

agar bermanfaat untuk: 

1. Memperkaya khazanah penulisan sejarah pemikiran politik, khususnya 

pemikiran politik abad ke-20, 

2. Memperkaya khazanah penulisan sejarah Peradaban Barat dengan 

berfokus pada aspek pemikiran politik dan ideologi, 

3. Sebagai perluasan materi pelajaran sejarah peminatan kelas XI SMA yang 

ada pada standar kompetensi 3.6, yaitu menganalisis pengaruh Perang 

Dunia I dan Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global (LBB dan 

PBB), 

4. Memperkenalkan Hannah Arendt sebagai salah satu pemikir wanita 

terkemuka dalam sejarah pemikiran di dunia. 

 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi, tesis, dan disertasi pada karya ilmiah ini 

disesuaikan dengan ramah dan cakupan disiplin bidang ilmu yang ada di 
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Universias Pendidikan Indonesia. Namun demikian, pada dasarnya 

sistematika skripsi, tesis, dan disertasi, seperti yang lazim digunakan di 

Universitas Pendidikan Indonesia terdiri atas beberapa unsur, yaitu: 

Bab I Pendahuluan, membahas secara terperinci hal yang menjadi latar 

belakang masalah yang penulis angkat. Bab ini menjelaskan secara singkat, 

padat, dan jelas mengenai kehidupan warga negara Jerman ketika Republik 

Weimar sedang berada diambang kehancuran dan naiknya Hitler dan Partai 

Nazi ke tahta kekuasaan. Karena kebijakan politik Reich Ketiga di bawah 

Partai Nazi yang antisemitis, Hannah Arendt terpaksa melakukan eksodus ke 

Paris dan tinggal di sana selama delapan tahun hingga pindah ke Amerika 

Serikat pada tahun 1941. Sejak itu, Arendt pun bergabung dengan lingkaran 

intelektual yang ada di sana dan menghasilkan berbagai karya selama berada 

jauh dari kampung halamannya. Untuk memperinci dan membatasi masalah 

agar tidak melebar, penulis mencantumkan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada bagian akhir, penulis 

memaparkan sturktur organisasi skripsi yang akan menjadi pedoman dalam 

penulisan skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka, menjelaskan teori atau konsep yang penulis 

kutip dari buku, internet, jurnal, dan buku elektronik (e-book) sebagai 

referensi yang dapat mendukung penulis mengkaji pemikiran Hannah Arendt 

dalam menelaah dan mengkritik Partai Nazi pada saat berkuasa di Jerman. 

Selain mengenai teori dan konsep, bab ini pun menjelaskan tentang penelitian 

terdahulu mengenai pembahasan konsep antisemitisme dalam sejarah Jerman 

pada masa pemerintahan Hitler dan beserta dampaknya pada perkembangan 

ilmu sosial yang diusung intelektual Mazhab Frankfurt, salah satunya skripsi 

karya mahasiswa Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia 

mengenai migrasi intelektual Mazhab Frankfurt ke Mazhab Chicago Amerika 

Serikat.  

Bab III Metode Penelitian, menguraikan bagaimana penulis melakukan 

langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian. Permasalahan yang penulis 

ambil adalah pemikiran politik Hannah Arendt dalam menelaah dan 

mengkritik ideologi Partai Nazi atau Nazisme. Penulis menerapkan metode 
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penulisan sejarah yang diantaranya ialah heusristik, kritik, intepretasi, 

historiografi. Heuristik adalah tahap pengumpulan sumber-sumber yang 

dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Setelah heuristik dilakukan, penulis 

melakukan kritik, yaitu tahap pengolahan data-data yang didapatkan dari 

tahap heuristik sehingga data yang diperoleh otentik dan reliabel untuk 

dijadikan sebagai rujukan. Setelah kritik, penulis melakukan intepretasi, yaitu 

pemaparan sejarawan terhadap data-data yang sudah didapat. Selanjutnya, 

penulis melakukan historiografi, yaitu pemaparan penulisan dalam bentuk 

tulisan yang menarik, estetik, dan bernilai. 

Bab IV Pemikiran Hannah Arendt tentang Ideologi Nazi Jerman, akan 

menjawan pertanyaan-pertanyaan yang terlampir dalam rumusan masalah. 

Pemaparan dalam bab ini diuraikan secara deskriptif untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan secara mendalam dan komprehensif. Pembahasan 

akan dimulai dengan memaparkan latar belakang kehidupan Hannah Arendt, 

kemudian dilanjut pembahasan terkait kondisi Jerman sebelum dan setelah 

Partai Nazi memulai suatu rezim yang baru, ideologi apa yang kemudian 

menjadi landasan berpikir politik Partai Nazi dalam menjalankan 

kekuasaannya, hingga bagaimana Hannah Arendt melihat ideologi dan 

praktik kekuasaan yang dianut dan dipraktikkan oleh Partai Nazi. 

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, menjelaskan kesimpulan atas 

pembahasan yang sudah dikaji oleh penulis mulai dari menjelaskan mengenai 

riwayat hidup Hannah Arendt, kesimpulan kondisi Jerman di bawah 

pemerintahan Partai Nazi beserta ideologi politik yang diusung dalam 

menjalankan roda pemerintahannya, dilanjutkan mengenai kesimpulan 

pemikiran Hannah Arendt mengenai ideologi Partai Nazi. Menyadari bahwa 

karya tulisan penulis jauh dari kata sempurna, pada bab ini akan dituliskan 

pula saran dan rekomendasi dari penulis yang diajukan kepada berbagai pihak 

untuk mengembangkan hasil kajian yang telah penulis lakukan. 
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