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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penulisan 

Donald V. Gawronski mendefiniskan sejarah sebagai the 

interpretative study of the recorded fact of bygone human beings and 

societies, the purpose of which study is to develop an understanding of 

human actions, not only in the past but for the present as well (studi 

interpretasi terhadap rekaman fakta tentang kehidupan manusia 

dan masyarakat masa lampau dengan tujuan untuk 

mengembangkan pemahaman mengenai aktivitas manusia, tidak 

hanya yang terjadi pada masa lalu tetapi juga masa sekarang).1 

Oleh karena itu, pada dasarnya masa lalu, sekarang, dan 

mendatang akan selalu mempunyai keterkaitan. Sejarah adalah 

cermin masa lalu untuk dijadikan pedoman dan tuntunan bagi 

masa kini dan masa yang akan datang.2 Di sinilah tampak fungsi 

pendidikan dalam sejarah yang meliputi antara lain sebagai 

pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa 

depan, dan keindahan.3 Jelaslah, bahwa sejarah merupakan guru 

                                                             
1  Donald V. Gawronski, History: Meaning and Method (Illinois: Scott, Foresman, 

and Company, 1969), 3. 
2  Nourouzzaman Shiddiqi, Jeram-jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1987), 3. 
3  Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang, 1997), 24. 
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kehidupan (historia magistra vitae)4 karena sejarah mampu 

menyediakan garis-garis pedoman yang sangat berfaedah 

(worthwhile guidelines) bagi masa depan.5 

Karena adanya kesadaran mengenai manfaat sejarah itulah, 

maka para sejarawan dari setiap bangsa, termasuk negara 

Indonesia, senantiasa berupaya mengembangkan historiografi 

mereka masing-masing. Dalam konteks negara Indonesia, 

pembicaraan mengenai historiografi Indonesia tidak dapat 

dipisahkan dari penerbitan buku Sejarah Nasional Indonesia dan 

Indonesia dalam Arus Sejarah. Buku SNI didukung pemerintahan 

Soeharto, sedangkan buku IDAS disokong penuh oleh 

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua buku itu 

mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah sehingga dijadikan 

rujukan di sekolah-sekolah. Buku SNI merupakan karya 

historiografis mengenai perkembangan bangsa Indonesia yang 

ditulis para sejarawan Indonesia setelah melalui proses panjang.  

Penyusunan buku sejarah Indonesia dimulai tahun 1938 di 

Padang oleh dua penulis yang tidak terkenal dengan karya mereka 

Ringkasan Sejarah Indonesia. Pada zaman Jepang muncul Sejarah 

Indonesia karya Sanusi Pane. Namun buku itu tidak bermutu ilmiah 

karena bahannya diambil dari karya N.J. Krom dan PJ Veth. Pada 

tahun 1951 (1952) terbentuk komite penulis sejarah nasional, tetapi 

tidak ada hasilnya.6 Pada tahun 1957, Seminar Sejarah Nasional 

                                                             
4  Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2007), 285 dan 

Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2007), 16. 
5   Gawronski, History, 5. 

6  Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam, Menggugat Historiografi 

Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2005), 72-73. 
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diselenggarakan bersama oleh Universitas Gadjah Mada dan 

Universitas Indonesia atas bantuan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Walaupun upaya itu juga gagal menghasilkan karya 

sejarah nasional, namun sebagian besar peserta seminar benar-

benar mempunyai kesadaran bahwa penelitian dan penilaian 

kembali terhadap bahan-bahan kesejarahan harus diselenggarakan 

lebih dulu sebelum dilakukan penulisan sejarah Indonesia.7  

Upaya lebih serius terwujud seusai Seminar Sejarah Nasional 

II di Yogyakarta tahun 1970. Pemerintah membentuk Panitia 

Penyusunan Buku Standar Sejarah Nasional (PBSN) yang dipimpin 

oleh Sartono Kartodirjo (Ketua Umum), Marwati Djoened 

Poesponegoro (Ketua I), dan Nugroho Notosusanto (Ketua II). 

Buku SNI itu dipakai sebagai buku pelajaran di perguruan tinggi 

sekaligus bahan acuan penulisan buku sejarah tingkat sekolah 

dasar sampai sekolah lanjutan tingkat atas.8  

Setelah SNI mengalami beberapa kali cetak ulang, bangsa 

Indonesia kemudian mempunyai buku sejarah nasional terbaru, 

yakni Indonesia dalam Arus Sejarah. Buku yang diterbitkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama PT Ichtiar Baru 

van Hoeve pada bulan Desember 2012 itu terdiri dari 9 jilid. Jilid I 

tentang periode prasejarah, jilid II tentang kerajaan Hindu-Buddha, 

jilid III tentang kedatangan dan peradaban Islam, jilid IV tentang 

kolonisasi dan perlawanan, jilid V tentang masa pergerakan 

kebangsaan, jilid VI tentang perang dan revolusi, jilid VII tentang 

                                                             
7  Soedjatmoko dalam pendahuluan Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar, ed. 

Soedjatmoko et al., terj. Mien Djubhar (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

1995), xiii. Judul asli buku ini adalah An Introduction to Indonesian 

Historiography (diterbitkan oleh Cornell University, 1965). 
8  Ibid., 76-78.  
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periode pascarevolusi, jilid VIII tentang periode orde baru dan 

reformasi, serta jilid IX memuat faktaneka dan indeks. Karena 

ditulis oleh banyak penulis, IDAS tampak seperti bunga rampai 

sejarah atau penerbitan bersama kalangan sejarawan yang 

pertanggungjawabannya diserahkan kepada masing-masing 

penulis. Taufik Abdullah dan A. B. Lapian menjadi editor umum.9  

Dengan demikian, IDAS memiliki arti yang sangat penting 

bagi penulisan sejarah nasional Indonesia. Sebagai suatu karya 

sejarah, IDAS yang menjadi referensi pengajaran sejarah Indonesia 

di lembaga-lembaga pendidikan, tentunya sangat terbuka untuk 

ditelaah dalam perspektif akademis. Namun hingga sekarang 

belum dijumpai telaah metodologis terhadap karya. Berdasarkan 

latar belakang inilah, penulisan buku ini menemukan momentum 

signifikansinya. Kajian ini diharapkan berkontribusi positif dalam 

pengembangan historiografi nasional yang secara fungsional 

berguna dalam pendidikan bagi bangsa Indonesia. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Lingkup pembahasan utama dalam buku ini terbatas pada 

tinjauan metodologis terhadap Indonesia Dalam Arus Sejarah. 

Cakupan metodologis penelaahannya meliputi penerapan metode 

sejarah (historical method) dalam penulisan IDAS. Di samping itu, 

persoalan historiografis yang terkait dengan obyektivitas suatu 

karya sejarah juga menjadi sorotan dalam kajian ini. Hal ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui kadar obyektivitas buku sejarah yang 

                                                             
9  Taufik Abdullah dan A. B. Lapian (ed.), Indonesia dalam Arus Sejarah (Jakarta: 

PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012).  
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mendapat bantuan penuh dari pemerintah Indonesia era 

kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono tersebut. 

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui 

penerapan metode sejarah dalam penulisan Indonesia Dalam Arus 

Sejarah, terutama berkaitan dengan aktivitas heuristik dan kritik 

sumber sejarah, serta mengungkapkan kadar obyektifitas yang 

terdapat dalam Indonesia Dalam Arus Sejarah. Di samping itu, ia 

sangat bermanfaat bagi pengembangan penulisan sejarah nasional 

Indonesia yang selanjutnya dapat dipergunakan dalam 

pembelajaran sejarah Indonesia di berbagai institusi pendidikan di 

Indonesia.  

 

C. Tinjauan Pustaka  

Sejauh ini, menurut pengamatan penulis, belum dijumpai 

kajian metodologis terhadap buku Indonesia Dalam Arus Sejarah. Di 

antara tulisan yang menyinggung sepintas mengenai persoalan 

historiografis yang dijumpai dalam Indonesia Dalam Arus Sejarah 

adalah sebuah makalah yang ditulis Ahmad Choirul Rofiq dengan 

judul Sejarawan Muslim dan Penulisan Sejarah Indonesia.  

Penulis menyatakan bahwa signifikansi sejarah bagi 

kehidupan manusia ditunjukkan oleh kegunaan sejarah sebagai 

guru kehidupan di masa depan. Karena arti penting sejarah itulah, 

maka setiap umat maupun bangsa senantiasa menggiatkan 

penulisan sejarah untuk menunjukkan identitasnya dan 

membangun karakter masyarakatnya. Penulisan sejarah umat Islam 

masih kurang memberikan perhatian mendalam terhadap 

pergumulan Islam dengan kebudayaan lokal yang dapat 

menonjolkan kekhasan Islam Nusantara. Di samping itu, selama 
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penyusunan sejarah nasional Indonesia, baik dalam buku Sejarah 

Nasional Indonesia atau Indonesia Dalam Arus Sejarah tampak adanya 

kesan peminggiran peranan tokoh-tokoh Islam dalam historiografi 

Indonesia.10 

Berpijak dari realitas kepustakaan di atas, maka kajian 

metodologis terhadap Indonesia Dalam Arus Sejarah benar-benar 

layak dilakukan. Hal itu dikarenakan kedudukan IDAS yang sangat 

signifikan dalam pengajaran sejarah nasional Indonesia. 

 

D. Metode Penulisan  

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research). Data primer yang dipergunakan sebagai rujukan utama 

adalah Indonesia Dalam Arus Sejarah. Adapun data sekunder yang 

menunjang data primer, yakni buku-buku lain yang mempunyai 

kesesuaian dengan fokus utama pembahasan di dalam buku ini. 

Setelah dilakukan pengumpulan data, tahapan berikutnya dalah 

melakukan analisis data dengan metode content analysis (analisis isi) 

karena content analysis merupakan analisis tentang isi pesan suatu 

komunikasi11 atau teks. Dalam pelaksanaannya, analisis data 

dibantu oleh landasan teori yang relevan.  

 

                                                             
10  Ahmad Choirul Rofiq, Sejarawan Muslim dan Penulisan Sejarah Indonesia, 

makalah dalam Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 

XIV pada 21-24 November 2014 di Balikpapan. 
11  Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 

2000), 68. 
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E. Landasan Teori 

Dengan berpijak pada pembahasan utama yang lebih 

menekankan analisis pada telaah metodologis terhadap buku 

Indonesia Dalam Arus Sejarah, maka langkah-langkah penulisan 

sejarah yang terkandung dalam metode sejarah dijadikan landasan 

teoritis dalam kajian ini. Kaidah-kaidah penulisan sejarah itu 

biasanya disebut dengan metode sejarah (historical method).12 Ia 

merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya 

secara kritis, dan mengajukan sistesis dari hasil-hasil yang dicapai 

dalam bentuk tertulis.13 Langkah pertama metode sejarah diawali 

dengan pemilihan topik, kemudian dilanjutkan dengan heuristik 

atau pengumpulan data, verifikasi, interpretasi, dan diakhiri 

dengan penulisan laporan.14 Tahapan-tahapan itu dilakukan untuk 

merekonstruksi kejadian masa lalu secara sistematis dan obyektif 

dengan mengumpulkan, mengevaluasi, menverifikasi, dan 

mensintesakan bukti-bukti untuk menetapkan fakta-fakta serta 

mendapatkan kongklusi yang dapat dipertanggungjawabkan.15 

Pemilihan topik seharusnya berkaitan dengan sejarah yang 

dapat diteliti proses sejarahnya, bersifat workable (dapat dikerjakan 

dalam waktu yang tersedia), tidak terlalu luas, serta dipilih 

                                                             
12  Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: 

Universitas Indonesia Press, 1985), 39.  
13   Gilbert J. Garraghan, A Guide to Historical Method (New York: Fordham 

University Press,1948), 33. 
14  Kuntowijoyo, Pengantar, 89 dan Hasan ‘Us\man, Manhaj al-Bahs\ al-Tarikhi 

(Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1976), 20. 
15   Stephen Issac dan William B. Michael, Handbook in Research and Evaluation 

(San Diego: EDIT Publishers, 1976), 17. 
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berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. 

Kemudian dilanjutkan membuat rencana penelitian yang antara 

lain berisi permasalahan (subject matter) yang akan diteliti, telaah 

pustaka, dan garis besar sistematika penelitiannya.16 Pengumpulan 

data dikaitkan dengan 3 P yang meliputi [1] Paper, yaitu dengan 

banyak membaca dokumen, buku, jurnal atau bahan tertulis 

lainnya; [2] Person, yaitu dengan bertemu, bertanya dan 

berkonsultasi kepada para ahli atau narasumber; dan [3] Place, yaitu 

dengan mendatangi tempat atau lokasi yang berhubungan dengan 

topik pembahasan. Data digolongkan menjadi tiga, yaitu [1] 

Peninggalan material yang berupa candi, monumen, rumah ibadah, 

bangunan-bangunan, senjata, perhiasan, fosil, peralatan rumah 

tangga, dan lain-lain; [2] Peninggalan tertulis yang berupa prasasti, 

manuskrip (seperti tulisan pada daun lontar), relief, kitab-kitab 

kuno, naskah-naskah perjanjian dan lain-lain; dan [3] Peninggalan 

budaya yang berupa cerita rakyat, dongeng, nyanyian, bahasa 

kuno, adat istiadat, kepercayaan, tarian, dan lain-lain.17 Kemudian 

data tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yakni data primer (data 

yang disampaikan oleh saksi mata) dan data sekunder (data yang 

disampaikan oleh sumber yang bukan saksi mata).18  

Langkah verifikasi sering disebut dengan kritik sumber 

sejarah. Dalam hal ini ia dikelompokkan menjadi dua, yaitu [1] 

Kritik ekstern (external criticism), untuk menguji otentisitasnya yang 

dirumuskan dalam lima pertanyaan: ‚Kapan dibuat?, Dimana 

                                                             
16  Kuntowijoyo, Pengantar, 90.  
17  Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian terapan (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 1996), 216.  
18  Kuntowijoyo, Pengantar, 96.  
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dibuat?, Siapa yang membuat?, Dari bahan apa dibuat?, dan 

Apakah bentuknya asli atau bukan?‛ dan *2+ Kritik intern (internal 

criticism), untuk menguji kesahihan (kredibilitas)-nya. Contoh 

pertanyaan yang diajukan di antaranya: ‚Bagaimanakan nilai 

materi yang terkandung di dalamnya sebagai bukti sejarah?,  19 

Apakah data yang terdapat di dalammya akurat dan relevan?‛20  

Langkah interpretasi yang disebut dengan penafsiran sumber 

sejarah ini biasanya dianggap sebagai faktor utama terjadinya 

subyektivitas karena sejarawan dituntut untuk menafsirkan data 

sejarah yang ‚tidak bisa berbicara‛ itu. Misalnya, sejarawan yang 

jujur akan mencantumkan data dan keterangan mengenai data 

yang bersangkutan. Beberapa waktu kemudian, ada sejarawan lain 

yang melihat data tersebut sehingga dia melakukan penafsiran 

ulang. Dalam prakteknya interpretasi bisa dilakukan dengan 

analisis dan sintesis. Analisis (menguraikan). Misalnya, kita 

temukan daftar nama-nama pengurus suatu ormas di sebuah kota. 

Setelah melakukan analisis terhadap kelompok sosialnya, kita tahu 

profesi mereka yang berbagai macam, seperti petani bertanah, 

pedagang, pegawai negeri, petani tak bertanah, tukang dan 

mandor. Dari sini akhirnya kita menyimpulkan bahwa ormas itu 

bersifat terbuka. Sintesis (menyatukan). Misalnya, kita temukan 

sejumlah data tentang pertempuran, rapat-rapat, mobilisasi massa, 

penggantian pejabat, pembunuhan, orang-orang mengungsi, 

penurunan dan pengibaran bendera. Setelah data itu disatukan, 

akhirnya kita menyimpulkan bahwa telah terjadi revolusi.21 Apabila 

                                                             
19   Garraghan, A Guide, 168. 
20  Issac, Handbook, 17. 
21  Kuntowijoyo, Pengantar, 100-101. 
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data yang kita temukan terkesan saling bertentangan, maka kita 

memastikan bahwa data tersebut memang benar-benar saling 

bertentangan satu sama lain. Jika pertentangan itu ada, maka kita 

simpulkan bahwa salah satunya pasti salah dan yang lain benar. 

Apabila sulit menemukan mana yang lebih benar, maka kita harus 

menyebutkan keduanya secara apa adanya.22 

Penulisan laporan penelitian sejarah harus memperhatikan 

beberapa hal berikut ini, yaitu [1] harus diungkapkan dalam bahasa 

yang baik dan benar; [2] terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni 

suatu penulisan sejarah itu disadari sebagai bagian dari sejarah 

yang lebih umum, karena ia didahului oleh masa dan diikuti oleh 

masa pula; dan [3] disajikan bukti-bukti yang sebenar-benarnya 

dan seobyektif mungkin.23 Dalam penyajiannya, secara garis besar 

penulisan terdiri dari tiga bagian: pengantar, hasil penelitian dan 

kesimpulan.24 Penyajian tersebut hendaknya diupayakan untuk 

dapat memberikan eksplanasi (penjelasan) sejarah secara optimal. 

Eksplanasi digunakan oleh para sejarawan ketika mereka 

menyintesiskan fakta-fakta.25 Eksplanasi sejarah adalah usaha 

untuk membuat unit sejarah intelligible (dapat dimengerti secara 

cerdas).26 Menurut Helius Sjamsuddin, acapkali dalam penggunaan 

bahasa, istilah deskripsi dan eksplanasi disamakan. Dua istilah itu 

dianggap sinonim, walaupun keduanya sebenarnya dapat 

dibedakan. Fakta sejarah merupakan deskripsi mengenai masa lalu. 

                                                             
22  ‘Usman, Manhaj, 147-148. 
23  Ibid., 159.  
24   Kuntowijoyo, Pengantar, 103. 

25   Sjamsuddin, Metodologi. 190. 
26  Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 1-2 dan 

Gawronski, History, 2. 
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Para sejarawan tidak berhenti pada pertanyaan deskriptif dengan 

jawaban faktual. Mereka ingin mengetahui lebih jauh mengenai 

hal-hal di balik fakta-fakta itu dengan mengajukan pertanyaan 

yang menuntut jawaban analitis kritis demi memperoleh eksplanasi 

sejarah.27 Melalui analisis kritis beranjak dari pertanyaan 

‚mengapa‛, penulisan sejarah dapat mengungkapkan faktor-faktor 

yang menyebabkan suatu peristiwa.28  

Adapun untuk mengetahui obyektivitas pemaparan 

historiografis buku Indonesia Dalam Arus Sejarah, maka 

dipergunakan teori yang relevan dengan tujuan tersebut. Di 

antaranya ialah teori hermeneutical circle (lingkaran hermeneutik). 

Menurut Bernstein, teori lingkaran hermeneutik berupaya 

memahami maksud teks dengan menganalisis tiga aspek, yakni 

teks, pengarang, dan pembaca.29  

Selain itu, pemikiran Ibn Khaldun tentang historigrafi kritis 

juga dirujuk. Misalnya, penjelasannya mengenai beberapa faktor 

yang dapat mencemari obyektivitas penulisan sejarah. Faktor-

faktor tersebut antara lain. Pertama, terlalu fanatik terhadap 

pendapat-pendapat dan madzhab-madzhab. Dalam keadaan netral, 

seseorang akan menerima informasi setelah menyelidiki akurasi 

informasi itu. Namun ketika fanatisme muncul, maka orang 

tersebut akan cenderung menerima begitu saja informasi itu tanpa 

menyelidikinya, sehingga kebohongan informasi diterima dan 

disebarluaskan. Kedua, terlalu percaya kepada orang-orang yang 

                                                             
27  Sjamsuddin, Metodologi, 191-193. 
28  Gawronski, History, 2 dan 7. 
29  Richard J Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutic and 

Praxis (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1983), 132. 



 

12 

menyampaikan informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan ta'dîl 

dan tajrîh atau pemeriksaan kritis terhadap personalitas sumber 

informasi tersebut. Ketiga, tidak mampu memahami maksud 

sebenarnya yang terdapat dalam informasi yang diterima, sehingga 

informasi salah itu disebarkan lagi kepada yang lain. Keempat, 

berasumsi secara salah terhadap kebenaran informasi karena terlalu 

percaya kepada sumber informasi. Kelima, tidak mengetahui 

kesesuaian antara kondisi-kondisi yang dikandung informasi 

dengan realitas sebenarnya karena ambiguitas dan rekayasa, 

sehingga informasi salah yang telah direkayasa itu disebarluaskan. 

Keenam, cenderung mendekatkan diri kepada para penguasa dan 

berkedudukan tinggi dengan memuji secara berlebihan, selalu 

memberikan penilaian baik terhadap mereka dan mem-blow up 

informasi mengenai mereka, sehingga informasi yang tersebar tidak 

sesuai dengan kenyataan. Memang pada dasarnya, manusia sangat 

suka dipuji, gemar mengejar kesenangan duniawi (misalnya 

kehormatan dan kekayaan) dengan segala cara, serta mayoritas 

manusia tidak berminat kepada perbuatan-perbuatan mulia dan 

tidak tertarik kepada orang-orang yang berbuat mulia.30 

Tidak mengetahui sifat-sifat kondisi yang terjadi dalam 

peradaban. Faktor ini jauh lebih dominan daripada faktor-faktor 

sebelumnya. Setiap peristiwa pasti mempunyai sifat khas yang 

melekat padanya dan kondisi-kondisi yang menyertainya. 

Pengetahuan tentang hal inilah yang dapat menolong untuk 

mengkritisi akurasi suatu infomasi.  

                                                             
30'  Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, ed. 

'Ali ‘Abd al-Wahid Wafi, vol. 1(Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyah al-'Ammah li 

al-Kuttab, 2006), 329-330. 
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F. Sistematika penulisan 

Penyajian buku ini secara garis besar mempunyai tiga bagian, 

yaitu pendahuluan, pembahasan inti, dan kesimpulan. Bab I 

(pendahuluan) menguraikan latar belakang penulisan, pembatasan 

masalah, tinjauan pustaka, metode penulisan, landasan teori, dan 

sistematika penulisan. Bab II membahas secara sekilas tentang 

perkembangan historigrafi Indonesia dan penulisan Sejarah Nasional 

Indonesia. Bab III memaparkan penulisan Indonesia Dalam Arus 

Sejarah beserta cakupan pembahasan di dalamnya dan telaah 

metodologis terhadap karya mutakhir tentang sejarah Indonesia 

tersebut. Buku ini diakhiri dengan bab IV (penutup) yang berisi 

kesimpulan, saran-saran, dan bibliografi. 
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 BAB II 

PENULISAN BUKU SEJARAH NASIONAL 

INDONESIA  

 

 

A. Perkembangan Historiografi Indonesia 

Awal perkembangan penulisan sejarah di Indonesia dimulai 

dengan adanya penulisan sejarah dalam bentuk naskah. Beberapa 

sebutan untuk naskah-naskah antara lain adalah babad, hikayat, 

kronik, dan tambo. Bentuk penulisan sejarah pada naskah-naskah 

tersebut termasuk dalam kategori historiografi tradisional. Sebutan 

historiografi tradisonal dipergunakan untuk membedakannya dari 

historiografi modern. Historiografi modern sudah lebih dahulu 

berkembang di Barat. Ciri utama historiografi modern dan yang 

membedakannya dengan hiostorigrafi tradisonal adalah 

penggunaan fakta. Historiografi tradisional kurang mementingkan 

kebenaran fakta, sedangkan historiografi modern sangat 

mementingkan fakta. Fakta sangat penting karena fakta dapat 

menjadi kenyataan sejarah. Kalau kita membicarakan cerita sejarah 

berdasarkan pada fakta yang benar, berarti kita telah menceritakan 

suatu kenyataan sejarah yang benar. Salah satu ciri fakta itu benar 

adalah fakta yang diuraikan dalam sumber itu dapat diterima akal. 

Banyak sekali naskah-naskah yang tersebar di seluruh 

nusantara yang fakta-faktanya tidak masuk akal. Hal itu 

disebabkan alam pikiran masyarakat waktu itu yang belum bersifat 

rasional dan obyektif. Uraian historiografi tradisional merupakan 
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gambaran dari pikiran masyarakat yang religio-magis sehingga isi 

naskah-naskah lama sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur 

kepercayaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat yang masih 

tradisional terdapat kepercayaan-kepercayaan yang memandang 

bahwa kehidupan manusia sangat ditentukan oleh kekuatan-

kekuatan di luar manusia. Kekuatan-kekuatan itu berupa alam, 

para dewa, benda-benda yang dianggap sakral, dan lain-lain. 

Manusia tidak mampu mengubah dirinya. Kedudukan manusia 

adalam suatu perubahan lebih berperan sebagai obyek, bukan 

sebagai subyek atau penentu. 

Di beberapa daerah di Indonesia terdapat cerita yang 

bersumber dari historiografi tradisional tentang asal usul daerah 

tersebut. Di dalam sumber-sumber tersebut, misalnya, diceritakan 

bahwa sebelum terbentuknya suatu tatanan kehidupan yang 

teratur dalam daerah tersebut, keadaannya kritis atau tidak 

menentu. Dalam keadaan demikian, maka sang dewa menurunkan 

utusannya untuk memperbaiki krisis. Utusan dewa tersebut 

kemudian menikah dengan wanita yang ada di daerah itu. Setelah 

turunnya utusan dewa, keadaan di daerah itu menjadi baik dan 

mulailah tersusun suatu pemerintahan atau kerajaan. Hasil 

perkawinan antara utusan dewa dengan wanita yang dinikahinya 

ini kemudian menjadi pewaris atau silsilah penguasa kerajaan. 

Dalam masyarakat di Sulawesi Selatan, contoh cerita tersebut 

merupakan mitos Tomanurung. 

Berdasarkan contoh cerita historiografi tersebut terlihat 

bagaimana manusia tidak menjadi penentu dalam suatu cerita 

sejarah. Terbentuknya asal usul suatu daerah berdasarkan cerita 

historiografi tradisional, bukan ditentukan oleh manusia. Yang 
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menjadi penentu adalah dewa. Ketika dewa menurunkan 

utusannya ke muka bumi, maka terbentuklah suatu tatanan 

masyarakat. Perkembangan historiografi seiring dengan 

perkembangan alam pikiran manusia. Begitu pula halnya dalam 

perkembangan historiografi di Indonesia. Historiografi di Indonesia 

seiring pula dengan perkembangan sejarah Indonesia. Historiografi 

tradisional Indonesia sudah ada sebelum kedatangan penjajah.  

Salah satu perkembangan penting dalam penulisan sejarah di 

Indonesia yang mengarah pada bentuk historiografi modern adalah 

penulisan sejarah yang ditulis oleh orang Belanda. Sebuah tim yang 

terdiri dari para sarjana ahli sejarah dan diketuai oleh F.W. Stapel 

menulis Geschiedenis van Nederlandsch Indie (Sejarah Hindia 

Belanda). Buku tersebut lebih banyak menceritakan peran penjajah 

Belanda di Indonesia. Penjajah Belanda merupakan subyek atau 

pemeran utama dalam cerita sejarah, sedangkan bangsa Indonesia 

hanyalah merupakan obyek dalam cerita sejarah. Bangsa Belanda 

merupakan pemilik daerah jajahan, orang yang harus dipertuan, 

sedangkan bangsa Indoensia hanya merupakan budak bangsa 

Belanda. Tindakan-tindakan bangsa Indonesia yang bertentangan 

dengan penjajah Belanda dianggap sebagai pemberontakan. 

Tokoh-tokoh penting dari bangsa Belanda dianggap sebagai 

orang besar, sedangkan tokoh-tokoh dari bangsa Indonesia (yang 

disebut oleh bangsa Indonesia sebagai pahlawan) justru dianggap 

sebagai orang jahat dan bercitra negatif lainnya. Misalnya, 

diceritakan bahwa kompeni merasa sangat kehilangan ketika J.P. 

Coen, gubernur jenderal Belanda, meninggal. Ia dikuburkan 

dengan acara pemaka\man besar. Ketika kan dikuburkan, rakyat 

Betawi mengusungnya. Contoh sebaliknya adalah cerita tentang 
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sultan Banten. Diceritakan bahwa Sultan Ageng Tirtayasa adalah 

seorang yang cerdik, bijaksana, dan taat menjalankan ajaran 

agamanya (Islam). Tetapi di balik itu semua, diceritakan pula 

bahwa ia memiliki kelakuan yang bengis, hatinya jelek, selamanya 

memusuhi kompeni, ingin memajukan Banten, dan membinasakan 

Betawi (Jakarta). 

Uraian penulisan sejarah yang demikian itu dikerjakan 

dengan pendekatan Neerlando-sentris, yaitu penulisan sejarah 

yang dilihat dari sudut pandang Belanda. Buku yang ditulis Stapel 

tersebut bukanlah merupakan sejarah Indonesia, namun 

merupakan penulisan sejarah penjajahan Belanda atau sejarah 

Belanda di negeri jajahan. Karena penulisan sejarah yang lebih 

menampilkan orang Belanda, maka bangsa Belanda (penjajah) 

menjadi subyek dalam cerita sejarah, sedangkan bangsa Indonesia 

sebagai obyek dari cerita sejarah. Bangsa Indonesia dikenal dengan 

sebutan kaum pribumi. Sebutan ini lebih menunjukkan bahwa 

bangsa Indonesia bukan sebagai bangsa, tidak memiliki suatu 

negara. Kedudukan bangsa Indonesia sebagai pelayan bangsa 

Belanda. Penulisan sejarah yang Neerlando-sentris dalam 

perkembangannya kemudian banyak mendapatkan kritik. 

Neerlando-sentris tidak dapat menampilkan peran bangsa 

Indonesia atau penulisan yang berdasarkan pada nasionalisme 

bangsa Indonesia. Penulisan sejarah yang lebih menonjolkan peran 

bangsa Indonesia atau Indonesia-sentris merupakan bentuk dari 

dekolonisasi terhadap historiografi, artinya pelepasan penjajahan 

dalam penulisan sejarah.31 

                                                             
31   Agus Mulyana dan Darmiasti, Historiografi di Indonesia dari Magis-Religius 

hingga Strukturis (Bandung: Refika Aditama, 2009), 1-4. 
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Sebagaimana telah disebutkan di depan, penyusunan buku 

sejarah Indonesia sudah dilakukan pada tahun 1938 di Padang oleh 

dua penulis yang tidak terkenal dengan karya mereka berjudul 

Ringkasan Sejarah Indonesia. Pada zaman Jepang muncul Sejarah 

Indonesia karya Sanusi Pane. Namun buku itu tidak bermutu ilmiah 

karena bahannya diambil dari karya N.J. Krom dan PJ Veth.32 Pada 

masa pendudukan Jepang, pelajaran sejarah mendapatkan 

pengawasan yang ketat dari badan-badan propaganda dan 

kebudayaan yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang. Sikap 

pemerintahan Jepang tersebut merupakan salah satu upaya untuk 

menghilangkan pengaruh Barat (Belanda) terhadap kaum pribumi 

melalui jalur pendidikan sehingga istilah Sejarah Tanah Hindia 

(Indische Geschiedenis) diubah menjadi Sejarah Indonesia.33 

Buku pelajaran sejarah yang ditulis oleh Sanusi Pane terdiri 

dari dua jilid. Sanusi Pane berusaha menulis sejarah Indonesia 

dengan pendekatan Indonesia-sentris sehingga ia memberi judul 

karyanya ‚Sejarah Indonesia‛. Jilid pertama dibagi dalam dua 

bagian. Bagian pertama berisi Indonesia mulai sebelum kedatangan 

orang Hindu sampai dengan lahirnya kerajaan-kerajaan Hindu-

Budha di Indonesia. Bagian kedua membahas sejarah Indonesia 

mulai dari kedatangan Islam sampai keruntuhan VOC. Jilid kedua 

terdiri dari dua bagian yang dianggap sebagai kelanjutan dari jilid 

pertama, yaitu bagian ketiga dan keempat. Bagian ketiga 

membahas mulai dari pemerintahan Perancis-Belanda sampai 

ekspansi Belanda ke luar Jawa sebelum terjadinya Perang Aceh. 

                                                             
32  Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam, Menggugat Historiografi 

Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2005), 72-73. 
33  Mulyana, Historiografi, 4-5. 
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Perang Aceh dibahas pada bagian keempat dimulai dari zaman 

imperialisme modern sampai dengan pergerakan nasional. 

Walaupun Sanusi Pane menyebutnya dengan Sejarah 

Indonesia, namun pada bagian-bagian bukunya masih nampak 

uraian-uraian yang menunjukkan pada pendekatan Neerlando-

sentris. Dalam bukunya, wilayah Indonesia disebut dengan Tanah 

Hindia Belanda yang dianggap sebagai milik Belanda. Sumber-

sumber yang digunakan juga ditulis oleh orang Belanda, misalnya 

F.W. Stapel, sehingga susunan babnya mirip dengan susunan bab 

buku Stapel. Orang Belanda digambarkan sebagai tokoh utama 

sejarah yang memiliki hak untuk memerintah di Indonesia. J.P. 

Coen dikatakan sebagai gubernur jenderal Belanda yang memiliki 

kekuasaan penuh dalam mengatur masyarakat Indonesia. Ia 

berwenang mengatur masyarakat sehingga tindakan kekejaman 

yang dilakukannya bukan merupakan pelangaran, tetapi justru 

rakyat yang dihukum itulah yang melakukan pelanggaran. 

Disebutkan pula bahwa pemerintah kolonial Belanda lebih banyak 

berperan dalam menentukan kehidupan raja dan rakyat Indonesia. 

Pahlawan Pangeran Diponegoro dicitrakan negatif dan segala 

tindakan Belanda terhadap Pangeran Diponegoro dapat 

dibenarkan.34 

Selain karya Sanusi pane, terdapat buku tiga jilid karya 

Anwar Sanusi yang berjudul Sedjarah Indonesia untuk Sekolah 

Menengah. Anwar Sanusi membagi babakan sejarah Indonesia 

menjadi lima zaman. Pertama, zaman kuno yang dimulai dari 

tahun 3000 SM sampai kedatangan bangsa Hindu pada kira-kira 

permulaan tarikh masehi. Kedua, zaman Hindu yang dimulai dari 

                                                             
34   Ibid., 34-44. 
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tarikh masehi sampai penyebaran agama Islam di Indonesia sekitar 

tahun 1300 masehi. Ketiga, zaman peralihan yang dimulai dari 

tahun 1300 masehi sampai kedatangan penjajah Belanda di 

Indonesia pada tahun 1600 masehi. Keempat, zaman penjajahan 

yang dimulai dari tahun 1600 sampai kekalahan penjajah Jepang 

pada tahun 1945. Kelima, zaman kemerdekaan. Zaman kuno dan 

zaman Hindu dibahas dalam jilid I, zaman peralihan dibahas dalam 

jilid II, zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan dibahas 

dalam jilid III. Unsur penulisan yang cenderung Neerlando-sentris 

juga dijumpai di sana. Ia menyebut wilayah Indonesia dengan 

sebutan Hindia. Ia masih melihat sejarah Indonesia pada masa 

sebelum kedatangan Belanda sebagai sejarah yang tidak 

diperankan oleh bangsa Indonesia. Hindu dan Islam dianggap 

sebagai bangsa tersendiri. Orang Hindu adalah bangsa asing yang 

berkuasa di Indonesia. Gerakan perlawanan yang dilakukan bangsa 

Indonesia terhadap dominasi penjajahan Belanda disebut sebagai 

gerakan pengacau, sebagaimana ditujukan kepada Trunojoyo yang 

melawan Belanda dan Amangkurat I.35 

Setelah bangsa Indonesia berhasil memerdekakan dirinya, 

menurut Sartono Kartodirdjo, terasa di kalangan cendekiawan 

suatu keperluan untuk menulis kembali sejarah Indonesia karena 

penulisan-penulisan sejarah yang diwariskan oleh sejarawan 

Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat 

Indonesia. Sudut penglihatan yang tercermin dalam karya-karya 

mereka terutama memusatkan perhatian kepada peranan 

bangsanya, maka Neerlando-sentrisme semacam itu perlu diganti 

dengan Indonesia-sentrisme, yaitu pandangan dari sudut 

                                                             
35   Ibid., 44-45. 



 

22 

penglihatan yang berpusat pada Indonesia sendiri. Pemikiran 

sekitar pandangan baru ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli 

pikir sebagai salah satu usaha untuk mengarahkan usaha 

pemikiran serta penulisan sejarah Indonesia yang lebih memadai. 

Untuk melaksanakan gagasan tentang penulisan kembali 

sejarah Indonesia, pada tahun 1951 telah dibentuk suatu Panitia 

Sejarah Nasional yang bertugas menyusun buku Sejarah Nasional 

Indonesia dengan dasar dan jiwa nasional yang bersendi pada ilmu 

pengetahuan dipandang dari sudut politik, sosial, eonomi, dan 

kebudayaan sejak zaman purba sampai sekarang. Keadaan masa itu 

rupanya belum memungkinkan panitia untuk mewujudkan cita-

cita tersebut. 

Sebuah langkah sangat penting yang disebutkan berikutnya 

adalah penyelenggaran Seminar Sejarah Nasional yang pertama di 

Yogyakarta pada tahun 1957. Di samping bertujuan untuk 

memperdalam pemikiran tentang sejarah Indonesia sebagai sejarah 

nasional, diperbincangkan pula mengenai keperluan yang sangat 

mendesak terhadap buku-buku sejarah untuk sekolah-sekolah. 

Kenyataannya ialah bahwa buku-buku sekolah yang dipakai, kalau 

bukan terjemahan atau saduran dari buku-buku sejarah karangan 

sejarawan Belanda, belum mewujudkan sejarah nasional dalam arti 

yang sebenarnya. Meskipun hasil seminar tidak memenuhi harapan 

para peserta, namun tidak sedikit manfaatnya dalam 

memperdalam kesadaran terhadap peranan sejarah nasional 

sebagai sarana penting untuk pendidikan warga negara Indonesia, 

terutama untuk menimbulkan kesadaran nasionalnya dengan 

mengenal identitas bangsanya melalui sejarahnya. Sekitar tahun 

1963 telah dibentuk panitia untuk melaksanakan penulisan kembali 
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sejarah Indonesia. Tetapi tahun-tahun berikutnya yang penuh 

ketegangan sosial dan krisis politik tidak memberi kesempatan 

kepada panitia untuk menghasilkan karya. 

Suatu titik terang dalam perkembangan studi sejarah di 

Indonesia adalah Seminar Sejarah Nasional kedua di Yogyakarta 

pada Agustus 1970 ketika sejumlah sejarawan generasi baru 

mengajukan tulisan mereka dalam jumlah yang cukup besar. 

Tulisan-tulisan sejarah tersebut mencakup periode prasejarah 

sampai dengan periode yang modern. Hal ini dapat dianggap 

sebagai suatu langkah yang cukup maju apabila dibandingkan 

dengan seminar pertama. Selain itu, ia dapat dipandang sebagai 

suatu tanda bahwa sudah ada kemungkinan yang lebih besar untuk 

meneruskan usaha penulisan sejarah nasional. Jumlah peserta, 

meskipun kebanyakan belum banyak pengalaman dalam 

penulisan, telah memadai untuk membentuk kelompok yang 

bertugas melaksanakan upaya itu. Ditambah lagi semakin 

mendesaknya kebutuhan terhadap penulisan buku sejarah untuk 

sekolah-sekolah. Kedua hal itu mendorong para sejarawan 

mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar 

diangkat sebuah tim yang ditugaskan untuk menulis kembali 

sejarah Indonesia. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 0173/1970, 4 April 1970, menetapkan panitia 

penyusunan buku standard Sejarah Nasional Indonesia 

berdasarkan Pancasila yang dapat dipakai di perguruan tinggi dan 

sekaligus akan dijadikan bahan textbook sejarah untuk sekolah dasar 

sampai sekolah lanjutan tingkat atas. 

Panel pertama mencakup seluruh periode yang lazim disebut 

prasejarah. Panel kedua membahas periode dari akhir prasejarah 
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sampai kedatangan pengaruh Islam di Indonesia. Panel ketiga 

bertolak dari awal zaman ini sampai akhir abad XVII. Panel 

keempat melakukan pembahasan mulai dari sekitar tahun 1700 

sampai 1900. Panel berikutnya meliputi periode pergerakan 

nasional (1900-1942). Panel terakhir mengkaji masa pendudukan 

Jepang sampai dengan kira-kira pertengahan tahun enam puluhan.  

Setelah bangsa Indonesia berhasil dalam dekolonisasi secara 

politik melalui proklamasi kemerdekaannya, proses dekolonisasi 

dilanjutkan dalam penulisan sejarah. Di dalam masa penjajahan, 

bangsa Indonesia terasing dari sejarahnya sendiri. Apa yang 

diajarkannya lebih merupakan sejarah dari negeri bangsa penjajah 

yang menonjolkan peranan tokoh-tokoh penjajah, sedangkan 

peranan bangsa Indonesia ada di latar belakang belaka. Pelukisan 

dari sudut penglihatan Barat jelas-jelas berat sebelah karena 

subyektivitas yang timbul dari kepentingan perdagangan 

khususnya dan penjajahan pada umumnya. Masalah dekolonisasi 

dalam penulisan sejarah tidak cukup dengan mengubah peranan 

pemberontak menjadi pahlawan. Tetapi perlu diungkapkan segala 

kekuatan sosial yang menciptakan masyarakat Indonesia serta 

memberikan arah perkembangannya. Untuk melengkapi gambaran 

serta menerangkan proses sejarah, perlu diuraikan berbagai faktor 

yang mendorong pertumbuhan bangsa Indonesia.  

Penyusunan kembali sejarah Indonesia hendaknya memenuhi 

beberapa syarat yang dituntut oleh proses dekolonisasi tersebut. 

1. Sejarah Indonesia yang wajar ialah sejarah yang 

mengungkapkan "sejarah dari dalam" dengan menempatkan 

bangsa Indonesia sebagai pemegang peranan pokok. 
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2. Proses perkembangan masyarakat Indonesia hanya dapat 

diterangkan sejelas-jelasnya dengan menguraikan faktor atau 

kekuatan yang mempengaruhinya, baik ekonomis, sosial, 

politik, maupun kultural. 

3. Diperlukan adanya pengungkapan aktivitas dari berbagai 

golongan masyarakat, tidak hanya para bangsawan atau 

ksatria, tetapi juga dari kaum ulama dan petani, serta 

golongan-golongan lainnya. 

4. Untuk menyusun sejarah Indonesia sebagai suatu sintesa 

yang menggambarkan proses perkembangan ke arah 

kesatuan geopolitik, maka prinsip integrasi perlu digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh integrasi itu dalam dalam 

masa-masa tertentu telah tercapai. 

Penulisan sejarah nasional Indonesia berpangkal pada paham 

bahwa Indonesia dengan berbagai kelompok penduduknya dapat 

dipandang sebagai suatu kesatuan yang tumbuh bersama dengan 

perkembangan wilayah Indonesia sebagai daerah politik-geografis. 

Paham itu kemudian diperkuat dengan kemunculan gerakan 

nasional yang semakin memperkuat kesadaran nasional, yaitu 

kesadaran bahwa penduduk kepulauan Indonesia merupakan satu 

bangsa. 

Penulisan sejarah didasarkan pada beberapa asumsi tentang 

perkembangan masyarakat Indonesia dan sejarahnya. Asumsi 

pertama, proses integrasi memuat pengertian bahwa ada 

kelangsungan dari kesatuan-kesatuan masyarakat dan kebudayaan 

lokal sampai yang nasional sehingga sejarah lokal atau daerah 

perlu ditulis dalam hubungannya dengan peranannya dalam 

kesatuan besar. Asumsi kedua berkaitan dengan perubahan sosial 
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dan kebudayaan yang merupakan proses kompleks. Lembaga-

lembaga kebudayaan mendapat pengaruh dari proses perubahan 

yang bergerak dengan berbagai kekuatan dan mencakup 

bermacam-macam aspek kehidupan. Asumsi ketiga menunjuk pada 

kenyataan bahwa setiap kesatuan etnis serta kebudayaannya perlu 

dipahami menurut jasa-jasa atau sumbangan yang diberikan 

kepada sejarah Indonesia serta perlu dimengerti berdasarkan 

nilainya sendiri. Setiap kesatuan sejarah menghasilkan warisan 

untuk masa depan. 

Salah satu penyebab yang mendorong panitia penyusunan 

Sejarah Nasional Indonesia untuk menerima tugas penulisan sejarah 

ialah kualitas buku-buku sejarah untuk sekolah-sekolah dasar dan 

menengah yang sangat rendah mutunya. Beberapa kali usaha 

untuk memperbaikinya telah gagal, yang antara lain karena tidak 

ada buku babon atau pedoman yang dapat memberi kerangkanya. 

Penyusunan Sejarah Nasional Indonesia ini diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai kerangka untuk penulisan buku sekolah 

tersebut.  

Panitia menyadari bahwa pengajaran sejarah merupakan 

dasar bagi pendidikan dalam masa pembangunan suatu bangsa, 

terutama untuk menggembleng jiwa generasi muda dengan 

membangkitkan kesadaran mereka sebagai bagian dari bangsanya. 

Meskipun dirasakan adanya kekurangan tenaga ahli, namun 

keperluan mendesak menghilangkan keraguan untuk tidak mau 

mengelakkan kewajiban menulis kembali sejarah Indonesia. 36 

                                                             
36   Baca prakata Sartono Kartodirdjo, selaku editor umum, tahun 1974 pada edisi 

ke-1 dalam Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), 

Sejarah Nasional Indonesia, Jilid I (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), xiii-xiv. 
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B. Telaah Terhadap Buku Sejarah Nasional Indonesia 

Sistematika Sejarah Nasional Indonesia terdiri dari enam jilid. 

Buku jilid I tentang zaman prasejarah disunting oleh R.P. Suroso. 

Dalam penulisan mengenai jaman prasejarah di Indonesia, telah 

diupayakan untuk menggunakan sebanyak mungkin data dan 

pandangan-pandangan baru dalam rangka memperoleh gambaran 

yang serba diperbarui tentang kelangsungan kehidupan jasmaniah 

dan ruhaniah manusia di Indonesia. Tingkat-tingkat kehidupan 

manusia telah dibagi atas dasar latar belakang kehidupan sosialnya, 

yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok 

tanam, dan masa perundagian. Pembagian tingkat-tingkat masa 

tersebut sesuai dengan pemikiran-pemikiran dewasa ini. Hal ini 

mencakup pola perkembangan ruhaniah manusia dalam satu 

konteks perkembangan masyarakat karena manusia hidup tanpa 

terlepas dari kondisi lingkungan hidupnya. 

Untuk penyusunan data yang sangat luas dalam sebuah buku 

diperlukan pemilihan bahan-bahan terpenting dari hasil-hasil 

penelitian yang memberikan gambaran tentang manusia dan 

masyarakat prasejarah. Walaupun demikian, masih terasa ada 

kekosongan-kekosongan karena penelitian tentang beberapa segi 

kehidupan dan budaya belum terlaksana atau penelitian itu belum 

selesai dilakukan. Istilah-istilah teknis yang menyangkut benda-

benda prasejarah, tradisi, dan sebagainya diperkenalkan di dalam 

jilid I agar istilah-istilah tersebut lambat laun tersebar luas serta 

memperkaya perbendaharaan kata (istilah) dalam bidang arkeologi. 

Buku jilid I ini berisi keterangan-keterangan yang cukup luas 

tentang aspek-aspek manusia prasejarah dan kehidupannya dengan 
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mencantumkan sumber-sumber penting sebagai daftar 

kepustakaan.37  

Buku jilid I ini terbagi menjadi enam bab. Bab I tentang 

lingkungan alam, manusia dan budaya prasejarah yang mengkaji 

awal kehadiran manusia, keadaan alam pada masa plestosan 

sampai sekarang, kedudukan manusia, evolusi manusia, manusia 

Indonesia, kehidupan sosial pada masa plestosan, dan kehidupan 

sosial setelah plestosan.  

Bab II tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan 

pada tingkat sederhana yang mengkaji keadaan bumi pada masa 

plestosan, alam binatang dan tumbuh-tumbuhan, penelitian 

manusia purba (Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo), 

kemampuan membuat alat (kapak perimbas, alat serpih, dan alat 

tulang), serta kehidupan sosial (kehidupan berkelompok dan 

perkembangan budaya masyarakat berburu).  

Bab III tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan 

pada tingkat lanjut yang mengkaji keadaan bumi pada masa setelah 

plestosen, alam binatang, manusia (ras pokok dan penduduk), 

pengembangan kemampuan membuat perkakas (serpih-bilah, alat 

tulang, dan kapak genggam), serta keadaan kehidupan masyarakat 

secara sosial-ekonomis dan spiritual. 

Bab IV tentang masa bercocok tanam yang mengkaji ciri-ciri 

dan populasi manusia, peningkatan kemampuan membuat alat 

(beliung persegi, kapak lonjong, alat-alat obsidian, mata panah, 

gerabah, alat pemukul kulit kayu, dan perhiasan), kehidupan 

masyarakat bertani (secara sosial, ekonomi, dan budaya), serta 

pemujaan nenek moyang (konsepsi kepercayaan, tradisi megalitik, 

                                                             
37  Ibid., xxvii.  
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pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat, dan bangunan 

megalitik). 

Bab V tentang masa perundagian yang mengkaji populasi 

penduduk, kemahiran membuat alat (benda-benda perunggu, 

benda-benda besi, gerabah, dan manik-manik), serta kehidupan 

sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Bab VI membahas sisa-

sisa kehidupan prasejarah pada saat sekarang yang mengkaji 

keadaaan penduduk, tradisi hidup bercocok tanam, dan tradisi 

megalitik.38 

Buku jilid II yang mengkaji tentang zaman sejarah kuna 

disusun oleh tim redaksi yang diketuai oleh Bambang Sumadio 

para anggotanya terdiri dari Ayatrohaedi, M. Boechari, Edi 

Sedyawati, Edhie Wurjantoro, Hasan Djafar, Oei Soan Nio, 

Satyawati Sulaeman, Soejatmi Satari, dan M.M. Soekarto K. 

Atmodjo. 

Menurut Bambang Sumadio, penelitian mengenai masa lalu 

sejak tahun 1970-an telah memperlihatkan perkembangan yang 

menggembirakan. Namun, penelitian mengenai jaman kuna relatif 

tidak secepat kemajuan penelitian mengenai jaman-jaman yang 

lebih mutakhir, yang antara lain disebabkan pengumpulan data 

arkeologis tidak berjalan secepat pengumpulan data sejarah dari 

arsip atau sumber tertulis lainnya.  

Suatu hal yang menunjang perkembangan penelitian sejarah 

kuna adalah bertambahnya jumlah peneliti dalam bidang ini. 

Namun hasil-hasil penelitian ini masih banyak yang perlu 

mendapat pembahasan dan pengkajian lebih lanjut sebelum dapat 

disumbangkan dalam sejarah nasional. Walaupun demikian, sudah 

                                                             
38  Ibid., xxix-xxxi.  
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cukup banyak usaha rekonstruksi sejarah kuna yang diajukan sejak 

terbitnya buku Sejarah Nasional Indonesia. Oleh karenanya, dianggap 

perlu untuk menerbitkan suatu edisi yang telah diperbaiki dengan 

tambahan hasil penelitian baru.  

Tambahan hasil penelitian itu ternyata belum dapat 

menghasilkan gambaran yang lebih menampilkan kebulatan uraian 

sejarah. Sebagian besar tambahan itu hanya sampai pada tingkat 

menambah fakta, mempertajam analisis, tetapi belum sampai pada 

penggambaran ‘menyeluruh’ yang baru. Walaupun demikian, 

karena perkembangan penelitian sejarah kuna relatif lamban 

dibandingkan dengan penelitian sejarah yang lebih mutakhir, maka 

tiap kemajuan dalam penelitian menjadi cukup berarti. 

Buku jilid II ini berusaha menyajikan uraian sejarah bangsa 

Indonesia dari masa awal masuknya pengaruh budaya India 

hingga berakhirnya kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada masa 

kedatangan pengaruh budaya India di kepulauan Indonesia telah 

terjadi proses-proses sejarah yang sangat besar pengaruhnya pada 

peranan bangsa Indonesia dalam perkembangan berikutnya. 

Uraian ini diakhiri pada masa keruntuhan kerajaan Majapahit 

ketika mulai datang pengaruh agama Islam yang kemudian 

mengubah wajah masyarakat Indonesia yang telah terbentuk pada 

jaman-jaman sebelumnya.  

Periode sejarah yang dicakup meliputi jangka waktu lima 

belas abad. Periode ini merupakan suatu jangka waktu yang 

panjang dalam sejarah kita yang masih banyak berisi kekosongan, 

baik dilihat dari segi uraian berdasarkan urutan waktu, gambaran 

keadaan pada tiap-tiap bagian, maupun dari segi daerah yang 
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dibicarakan. Hal itu disebabkan oleh penelitian periode sejarah ini 

yang masih belum merata pendalamannya.  

Penelitian yang telah dilakukan sebagian besar masih 

terpusat pada sejarah daerah-daerah yang telah banyak 

menghasilkan peninggalan-peninggalan, baik berupa benda-benda 

temuan arkeologis maupun sumber-sumber tertulis. Daerah-daerah 

tersebut ialah Sumatra, Jawa, Bali, dan sedikit daerah Kalimantan 

Timur. Daerah-daerah tersebut adalah daerah yang telah 

menghasilkan bukti-bukti pengaruh budaya India. Daerah-daerah 

lainnya belum terjangkau secara intensif oleh usaha penelitian 

sejarah kuna. Bahkan, daerah Sulawesi Selatan yang telah 

menumbuhkan suatu kekuatan politik yang kekuasaannya dan 

kemampuannya menjadi penghalang besar terhadap perluasan 

kekuasan kolonial pada abad ke-17 belum diungkapkan sejarah 

pertumbuhannya. 

Di antara karakteristik uraian sejarah jaman kuna adalah 

bahwa uraian tersebut tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada 

sumber-sumber tertulis. Sebagian besar uraiannya sebenarnya 

bertumpu pada penafsiran hasil penelitian arkeologi. Dengan 

demikian, kelengkapan pengungkapannya sangat tergantung pada 

jumlah data yang dapat dihasilkan oleh penelitian arkeologi yang 

sebagian besar dihasilkan oleh penggalian-penggalian (ekskavasi). 

Berhubung penggalian demikian memerlukan tenaga-tenaga 

berpendidikan khusus yang belum banyak terdapat di Indonesia, 

maka penelitiannya menjadi berjalan lambat. Tampaknya, selama 

tenaga arkelogi belum tersedia dalam jumlah yang memiliki 

pengetahuan cukup mengenai sejarah kuna bangsa Indonesia, 
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maka penulisan sejarahnya masih memperlihatkan kekosongan-

kekosongan. 

Buku jilid II ini terasa belum dapat menyajikan gambaran 

yang bulat mengenai jaman kuna Indonesia. Banyak pendapat-

pendapat ilmiah yang telah tersusun di masa lampau mulai dikaji 

kembali dan belum dituntaskan penyelesaiannya. Data-data baru 

dan pendekatan-pendekatan ilmiah baru masih dalam 

penggarapan. Jarak waktu yang jauh antara jaman kini dengan 

peristiwa-peristiwa dan keadaan jaman kuna yang sampai pada 

kita melalui benda-benda temuan yang tidak langsung dapat 

‘berbicara’ memerlukan cara-cara penggarapan ilmiah yang 

khusus. Selain itu, banyak hasil penelitian yang belum dapat 

memberikan dasar untuk suatu pengkisahan jaman kuna yang 

jelas.39 

Berikut ini adalah sistematika Sejarah Nasional Indonesia jilid II 

secara lebih rinci. Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini 

membahas letak geografis Indonesia, hubungan-hubungan pertama 

yang dilakukan penduduk Indonesia, hubungan dagang Indonesia 

dengan India dan Cina, serta proses masuknya pengaruh budaya 

India ke Indonesia.  

Bab II membahas kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia, yaitu 

kerajaan Kutai di Kalimantan Timur (yang raja terkenalnya 

bernama Mulawarwan), dan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat 

(yang raja terkenalnya bernama Purnawarman). Dalam bab ini juga 

dikaji mengenai sumber-sumber penulisan yang terkait dengan 

                                                             
39   Lihat prakata Bambang Sumadio pada edisi ke-4 dalam Marwati Djoned 

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), Sejarah Nasional Indonesia, 

Jilid II (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), xvii-xx. 
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Kutai dan Tarumanegara beserta kehidupan agama dan masyarakat 

di dua kerajaan tersebut. 

Bab III membahas dua kerajaan di Sumatra, yaitu Sriwijaya di 

Palembang, Sumatra Selatan, dan Malayu. Pemaparan mengenai 

kerajaan Sriwijaya, yang di antara rajanya bernama Balaputradewa, 

meliputi masa awal, perkembangan selanjutnya, struktur birokrasi, 

hubungan luar negeri, dan perkembangan perdagangan. Adapun 

penjelasan mengenai kerajaan Malayu, yang dipimpin oleh raja 

Adityawarman, meliputi masa awal dan perkembangan 

selanjutnya. 

Bab IV membahas kerajaan Mataram yang berpusat di Jawa 

Tengah. Bab ini menjelaskan asal usul Wangsa Sailendra, kerajaan 

Ho-Ling, Rakai Mataram, perpindahan ibukota Ho-Ling ke Jawa 

Timur, Rakai Panangkaran dan para penerusnya.  

Bab V menjelaskan tentang kerajaan Mataram yang berpusat 

di Jawa Timur. Bab ini terbagi menjadi tiga bahasan utama, yaitu 

Wangsa Isana, struktur kerajaan Mataram, serta kerajaan Pangjalu 

dan Janggala. Pembahasan mengenai Wangsa Isana memaparkan 

cikal bakal Wangsa Isana, Dharmawangsa, dan Airlangga. Uraian 

mengenai struktur kerajaan Mataram mencakup kajian tentang 

landasan kosmogonis, struktur birokrasi, sumber penghasilan, 

administrasi pengadilan, keadaan masyarakat, dan kesusastraan. 

Sedangkan pembahasan mengenai kerajaan Pangjalu dan Janggala 

mengkaji pembagian kerajaan yang dilakukan Airlangga, kerajaan 

Pangjalu di Daha, dan keruntuhannya. 

Bab VI membahas tentang Balidwipamandala yang berisi tiga 

pembahasan utama, yaitu kerajaan-kerajaan di Bali, struktur 

pemerintahan, dan struktur masyarakat. Pemaparan mengenai 
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kerajaan-kerajaan di Bali meliputi penjelasan tentang berita-berita 

tertua sebagai sumber penulisan sejarah, pusat kerajaan 

Singhamandawa, Wangsa Warmmadewa, dan Wangsa lainnya 

yang terdapart di Bali. Uraian mengenai struktur pemerintahan 

menjelaskan kedudukan para senapati beserta para pendeta Siwa 

dan Buddha. Adapun pembahasan mengenai struktur masyarakat 

menguraikan tentang golongan dalam masyarakat beserta keadaan 

perekonomian rakyat. 

Bab VII yang menjelaskan kerajaan Sunda mencakup tiga 

pembahasan utama, yakni perpindahan pusat kerajaan, struktur 

kerajaan dan birokrasi, serta kehidupan masyarakat Sunda. 

Pemaparan mengenai perpindahan kerajaan Sunda menguraikan 

pusat kerajaan Galuh, Prahajyan Sunda, Kawali, dan Pakwan 

Pajajaran. Pembahasan tentang struktur kerajaan dan birokrasi 

mengkaji struktur kerajaan dan keadaan keraton Sunda. Sedangkan 

pembahasan mengenai kehidupan masyarakat Sunda menguraikan 

tentang keadaan masyarakat ladang beserta agama dan budayanya. 

Bab VIII menjelaskan kerajaan Singhasari dan Majapahit. 

Pembahasan mengenai kerajaan Singhasari menguraikan tentang 

Ken Arok (cikal bakal Wangsa Rajasa), Anusapati dan Tohjaya, 

Wisnuwardhana, serta Kertanagara. Adapun pembahasan 

mengenai kerajaan Majapahit memaparkan tentang raja Wijaya 

(pendiri Majapahit), Jayanegara, Tribhuwanatunggadewi 

Jayawisnuwardhana, Hayam Wuruk (yang berhasil membawa 

Majapahit ke puncak kebesaran), perebutan kekuasaan sesudah 
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pemerintahan Hayam Wuruk, Girindrawardhana, keruntuhan 

Majapahit, dan struktur pemerintahan Majapahit.40  

Buku jilid III, yang memaparkan zaman pertumbuhan dan 

perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia (1600-1800), 

disusun oleh tim redaksi yang terdiri dari Uka Tjandrasasmita 

sebagai ketua tim redaksi beserta MPB Manus, Hasan Muarif 

Ambary, dan A. B. Lapan sebagai anggota tim redaksi. Dalam 

prakatanya selaku editor, Uka Tjandrasasmita menyatakan bahwa 

edisi ke-4 buku Sejarah Nasional Indonesia jilid III ini telah 

mengalami beberapa perbaikan, baik mengenai susunannya 

maupun mengenai isinya jika dibandingkan dengan edisi ke-2. 

Susunan yang menguraikan proses peristiwa-peristiwa sejarah 

diletakkan di bagian muka buku ini, sedangkan peristiwa-peristiwa 

sejarah yang uraiannya bersifat struktural diletakkan di bagian 

belakang. 

Isi buku juga mengalami penambahan, terutama pada bab-

bab yang menguraikan proses peristiwa-peristiwa sejarah di bagian 

depan. Namun demikian, perlu dimaklumi bahwa isi mengenai 

peristiwa-peristiwa sejarah yang bersifat struktural pada dasarnya 

tidak mengalami perubahan. 

Buku ini menguraikan peristiwa-peristiwa sejarah dari masa 

kedatangan Islam, serta pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-

kerajaan yang bercorak Islam di pesisir-pesisir kepulauan 

Indonesia. Jangkauan waktu peristiwa-peristiwa sejarah yang 

diuraikan pada umumnya sejak abad ke-16 sampai abad ke-18. 

Peristiwa-peristiwa sejarah itu sebagian dipaparkan secara 

struktural dan sebagian yang lain bersifat prosesual. Hal ini 

                                                             
40  Ibid., xxi-xxiii.  
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dimaksudkan agar peristiwa peristiwa sejarah tersebut dapat 

memberikan gambaran struktur kehidupan sosial-ekonomi dan 

sosial-budaya bangsa Indonesia, khususnya pada masa-masa 

tersebut. 

Menurutnya, sumber-sumber yang dipergunakan untuk 

menyusun buku ini sebagain besar ialah sumber-sumber kedua, 

baik berupa buku, artikel, dan bahan-bahan bacaaan lainnya 

maupun naskah-naskah, hikayat daerah-daerah, dan berita-berita 

asing yang pernah diterbitkan. Oleh karena itu, materi maupun isi 

buku ini sudah tentu mempunyai banyak kekurangan serta jauh 

dari sempurna. Namun demikian, penulisan buku ini diharapkan 

dapat melengkapi perbendaharaan pustaka bangsa Indonesia yang 

tengah membangun masyarakat dan negaranya.41  

Secara terperinci, buku jilid III ini terdiri dari enam bab. Bab I 

mengkaji pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan 

Islam. Setelah membahas situasi dan kondisi politik masa 

kedatangan Islam, bab I menyatakan bahwa pada umumnya 

kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah 

bersamaan. Demikian pula situasi politik dan sosial kerajaan-

kerajaan dan daerah-daerah itu berlainan. Cara penyebaran Islam 

kepada golongan bangsawan dan rakyat umum dilakukan dengan 

cara damai melalui perdagangan dan dakwah oleh mubaligh-

mubaligh atau orang-orang alim. Apabila situasi politik di kerajaan 

mengalami kekacauan dan kelemahan disebabkan perebutan 

kekuasaan di kalangan keluarga bangsawan, maka agama Islam 

                                                             
41   Lihat prakata Uka Tjandrasasmita pada edisi ke-4 dalam Marwati Djoned 

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), Sejarah Nasional Indonesia, 

Jilid III (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), xiii-xv.  
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kadang dijadikan alat politik bagi yang menghendaki kekuasaan 

itu. Mereka berhubungan dengan pedagang-pedagang Muslim 

yang posisi ekonominya kuat karena penguasaan pelayaran di 

lautan dan perdagangan.42 

Bab II yang membahas reaksi kerajaan-kerajaan Islam 

terhadap penetrasi Barat terbagi menjadi tiga bahasan, yaitu situasi 

dan kondisi kerajaan-kerajaan pada masa kedatangan orang-orang 

Barat, reaksi dan perang, serta akibat perang dan teknik perang. Di 

antara kerajaan-kerajaan yang bereaksi terhadap penetrasi Barat 

adalah kerajaan Malaka dan Aceh yang menghadapi Portugis dan 

Belanda, kerajaan Maluku menghadapi Portugis, Spanyol, dan 

Belanda, kerajaan Banten dan Mataram menghadapi Belanda, serta 

Banjar dan Gowa menghadapi Belanda.43 

Bab III yang membahas pelayaran dan perdagangan terbagi 

menjadi tiga bahasan utama, yaitu teknologi dan pusat-pusat 

pelayaran, pola pelayaran dan perdagangan, serta pelabuhan. 

Dalam pembahasan tentang teknologi dan pusat-pusat pelayaran 

diuraikan mengenai sistem angin untuk pelayaran, jenis kapal dan 

tempat-tempat pembuatannya, serta jalan dan pusat-pusat 

pelayaran. Dalam pembahasan tentang pola pelayaran dan 

perdagangan diuraikan mengenai pemilik modal pelayaran dan 

perdagangan, pelaksana pelayaran dan perdagangan, jenis barang 

ekspor dan impor, serta tempat penghasil barang perdagangan. 

Adapun dalam pembahasan mengenai pelabuhan dipaparkan 

                                                             
42  Ibid., 1 dan 26-27.  
43  Ibid., 29-100.  
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tentang letak dan fungsi pelabuhan, organisasi pelabuhan, dan 

sistem pemungutan bea cukai. 44 

Bab IV yang membahas perkembangan agama dan budaya 

Islam terdiri dari tiga bahasan utama, yakni situasi dan kondisi 

sosial budaya masa kedatangan agama Islam, saluran-saluran 

Islamisasi, serta aliran-aliran Islam dan pengaruhnya. Dalam 

pembahasan mengenai saluran-saluran Islamisasi diuraikan pula 

tentang golongan pembawa dan penerima Islam serta cara-cara 

Islamisasi. Adapun dalam pembahasan mengenai aliran-aliran 

Islam dan pengaruhnya terdapat uraian tentang mazhab beserta 

pengaruhnya dan juga tentang tasawuf dan tarekat. 45 

Bab V yang mengkaji pertumbuhan dan perkembangan kota-

kota terbagi menjadi tiga bahasan utama, yaitu kota dan corak 

kehidupan, pasar sebagai pusat perekonomian kota, serta tempat 

peribadatan dan upacara. Dalam pembahasan mengenai kota dan 

corak kehidupan diuraikan tentang kota yang berada di dalam 

maupun di luar pusat kerajaan, jumlah penduduk kota, serta 

lapisan penduduk dan corak kehidupannya. Dalam pembahasan 

tentang pasar sebagai pusat perekonomian kota dipaparkan 

mengenai posisi pasar dalam struktur birokrasi, penyelenggaraan 

hari-hari pasar, barang-barang perdagangan, dan sistem jual beli 

barang-barang di pasar. Adapun dalam pembahasan mengenai 

tempat peribadatan dan upacara terdapat uraian tentang fungsi 

tempat peribadatan, organisasi tempat-tempat peribadatan, dan 

upacara-upacara yang diselenggarakan.46 

                                                             
44  Ibid., 101-172.  
45  Ibid., 173-211.  
46  Ibid., 212-293.  
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Bab VI yang membahas struktur birokrasi kerajaan-kerajaan 

terdiri dari tiga bahasan utama, yaitu kekuasaan pusat dan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, serta hubungan kerajaan-kerajaan. 

Dalam pembahasan mengenai kekuasaan pusat dan daerah 

terdapat uraian tentang raja-raja dan bangsawan (yang 

menguraikan sistem pengangkatan raja, kewajiban dan hak raja, 

kekuasaan raja, dan kewajiban pangeran terhadap raja), tanda 

perlambang raja dan bangsawan, birokrasi pusat dan daerah, serta 

golongan birokrat. Dalam pembahasan mengenai hubungan pusat 

dan daerah diuraikan tentang sistem pengawasan pusat dan 

daerah, kewajiban daerah terhadap pusat (yang meliputi seba, 

pengiriman upeti, penyerahan hasil pajak, dan pengiriman tenaga 

kerja dari daerah ke pusat), serta sistem komunikasi antara pusat 

dan daerah (dengan menggunakan tundan desa, kentongan dan 

benda-benda lainnya, perintah tertulis atau pengiriman utusan). 

Adapun dalam pembahasan mengenai hubungan antara kerajaan-

kerajaan diuraikan tentang hubungan antara kerajaan-kerajaan di 

Indonesia dan hubungan kerajaan dengan negeri-negeri asing. 47 

Buku jilid IV mengkaji sejarah Indonesia pada abad XIX 

(sekitar tahun 1800-1900). Buku edisi pertama disusun oleh tim 

redaksi yang diketuai F.A. Sutjipto dan anggotanya terdiri dari 

Thee Kian Wie, Sartono Kartodirdjo, dan Djoko Surjo, sedangkan 

tim redaksi edisi keempat dipimpin R.Z. Leirissa yang anggotanya 

terdiri dari Nana Nurlina, Anhar Gonggong, Wardiningsih 

Soerjohardjo, dan Soeharto.  

Menurut F.A. Sutjipto dalam prakata edisi pertama pada 

tahun 1974, sejarah Indonesia pada abad XVIII dan XIX ditandai 

                                                             
47  Ibid., 295-344.  
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oleh hubungan yang makin intensif antara kekuasaan-kekuasaan 

tradisional dan kekuasaan asing (dalam hal ini Belanda). Berkaitan 

dengan ini, nampak pula bahwa intensitas hubungan tersebut di 

tiap-tiap daerah tidak sama. Hal ini terutama disebabkan karena 

proses historis masuknya pengaruh dan meluasnya kekuasaan 

Belanda di daerah satu dan lainnya tidak paralel. Tiap-tiap daerah 

mempunyai sejarah sendiri yang kadang-kadang tidak nampak 

sama sekali hubungannya dengan daerah lain. Namun dengan 

menggunakan proses datangnya pengaruh kekuasaan Barat sebagai 

aliran pokok (mainstream), dapat dicari hubungan yang terdapat 

antara daerah-daerah tersebut.  

Kekuasaan-kekuasaan tradisonal (kerajaan-kerajaan) di 

Indonesia mempunyai sistem politik dan susunan masyarakat yang 

berbeda. Sifat kerajaan agraria berbeda dengan kerajaan pantai. 

Ekspansi kekuasaan Belanda di kerajaan pantai nampak agak 

berbeda dengan ekspansinya di kerajaan pedalaman, meskipun di 

sana-sini terdapat juga persamaan, seperti taktik Belanda dalam 

mengadakan campur tangan urusan intern kerajaan. Di daerah 

Jawa, sistem eksploitasi produksi agraris oleh Belanda nampak 

lebih kompleks daripada di daerah lain. 

Kesamaan yang tampak menonjol dari pelbagai daerah 

kerajaan di Indonesia ialah bahwa usaha ekspansi kekuasaan 

Belanda sebagian besar menimbulkan reaksi, baik dari penguasa 

setempat maupun sekelompok elite dalam kerajaan, seperti para 

bangsawan atau orang-orang dari golongan agama. Hal ini 

menunjukkan bahwa penguasa-penguasa dan rakyat kerajaan 

berupaya untuk tetap dapat hidup (survive), meskipun harus 
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menghadapi tekanan-tekanan dari kekuasaan Belanda yang 

adakalanya cukup kuat. 

Pokok-pokok pikiran tersebut diharapkan dapat tertuang 

dalam penulisan buku ini. Sistem politik kerajaan tradisional yang 

menyangkut aspek-aspek seperti kedudukan dan kekuasaan raja, 

susunan birokrasi, sumber penghasilan kerajaan, dan susunan 

masyarakatnya diuraikan dengan maksud untuk memberi 

gambaran tentang struktur kerajaan-kerajaan tersebut. Uraian 

tentang perkembangan politik kolonial Belanda beserta perubahan-

perubahan yang terjadi dikaitkan dengan pikiran-pikiran yang 

mendasari politik tersebut, seperti paham konservatif, liberal, etis, 

dan seterusnya. Penerapan politik kolonial tersebut di dalam 

masyarakat Indonesia menyangkut pelbagai bidang kehidupan, 

seperti ekonomi, pendidikan, ketatanegaraan, birokrasi, dan 

lainnya. 

Mengingat bahwa tujuan yang paling utama dari politik 

kolonial Belanda adalah keuntungan ekonomis, maka dalam buku 

ini disediakan bab khusus untuk menguraikan perkembangan 

ekonomi Indonesia dalam abad XIX. Perkembangan ekonomi ini 

menyangkut macam-macam sistem yang digunakan oleh 

pemerintah asing, yakni Inggris dan Belanda, seperti sistem sewa 

tanah (landrente) dan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) diuraikan 

pula perkembangannya setelah Belanda menganut politik kolonial 

liberal. 

Penguasa-penguasa tradisional dan rakyat mereka tidak 

selalu menerima perubahan-perubahan yang dilakukan oleh 

pemerintah Hindia Belanda, lebih-lebih segi-segi yang 

memberatkannya, seperti pajak, pengerahan tenaga kerja, 
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pemakaian tanah rakyat, dan sebagainya. Di daerah-daerah lain 

yang merupakan kerajaan pantai, seperti Banjar, Aceh, dan 

Makasar, penguasaan urusan perdagangan bandar lebih 

diutamakan oleh Belanda daripada langsung mengurusi 

penanaman hasil bumi, seperti yang dilakukan di Jawa. Reaksi di 

daerah-daerah terhadap usaha ekspansi kekuasaan Belanda 

seringkali muncul. Berhubung terjadinya ekspansi tersebut tidak 

sama untuk masing-masing daerah, maka timbulnya reaksi 

perlawanan-perlawanan bersenjata maupun gerakan-gerakan sosial 

tidak bersamaan pula waktunya. 

Mengenai penentangan pihak bumiputera terhadap Belanda 

ini, diuraikan juga proses perkembangan dan strukturnya, seperti 

kepemimpinan, golongan pengikut, sistem perbentengan, 

persenjataan, dan taktik perlawanan. Dalam pemaparan tentang 

gerakan sosial, dikemukakan tipe-tipe dari gerakan, seperti gerakan 

melawan pemerasan, gerakan ratu adil, dan lainnya. Dalam 

hubungan dengan penentang terhadap kolonialisme, sudah tentu 

tidak semua yang terjadi di tanah air kita dapat tercakup dalam 

uraian. Pemilihan sebagai contoh dari beberapa kejadian tersebut 

terpaksa dilakukan, meskipun perlu di sini ditandaskan bahwa 

perlawanan besar ataupun gerakan sosial, kapan dan dimana 

terjadinya mempunyai nilai yang sama dalam turut berusaha 

menentang setiap usaha kolonialisme asing. 

Perlu diakui bahwa sebagian besar sumber yang digunakan 

dalam tulisan-tulisan ini adalah sumber sekunder, meskipun tidak 

adanya keseimbangan dalam penggunaan sumber lokal tertulis, 

disebabkan antara lain oleh terbatasnya kemampuan untuk 

memperoleh atau menggunakan sumber-sumber tersebut. Dalam 
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batas tertentu, diharapkan tulisan-tulisan dalam penerbitan ini 

dapat memberikan gambaran yang agak bulat mengenai sejarah 

Indonesia dalam abad XVIII dan XIX, baik yang menyangkut segi 

perkembangannya maupun strukturnya.48 

Adapun R.Z. Leirissa mengatakan bahwa tim redaksi dalam 

penulisan edisi ke-4 ini mengambil kebijaksanaan untuk 

mempertahankan kerangka pokok dari edisi sebelumnya. Oleh 

sebab itu, pembagian bab dalam empat tema dipertahankan, yaitu 

sistem politik, perkembangan ekonomi, perlawanan terhadap 

kolonialisme, dan gerakan sosial. Judul jilid IV ini juga tidak 

mengalami perubahan besar. 

Perubahan berupa tambahan dan penyempurnaan dalam 

setiap bab adalah sebagai berikut. Dalam bab I, judul diganti 

dengan sistem politik. Perubahan dan tambahan data terutama 

pada sub-bab Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada perubahan-

perubahan kecil dalam susunan bahasa. Suatu bagian berjudul 

‘pendahuluan’ dalam setiap sub-bab ditambahkan dengan 

memakai materi yang sudah ada maupun yang ditambahkan. 

Bab II tidak mengalami perubahan materi, kecuali pembagian 

dalam sub-bab, serta susunan bahasanya. Dalam bab III 

ditambahkan uraian mengenai perlawanan Si Singamangaraja di 

Sumatra Utara. Demikian pula ada perombakan mengenai Maluku 

Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatra Barat, dan Aceh. Selain itu, 

pembagian-pembagian dalam sub-bab juga diusahakan agar sama, 

                                                             
48   Lihat prakata F.A. Sutjipto pada edisi pertama dalam Marwati Djoned 

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), Sejarah Nasional Indonesia, 

Jilid IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), xvii-xix.  
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dan bagian mengenai ‘struktur perlawanan’ pada edisi lama 

dilebur dalam setiap sub-bab yang bersangkutan. 

Dalam bab IV ditambahkan pemaparan mengenai gerakan 

Samin dan gerakan Persihudamdam. Selain itu, sub-bab Sarekat 

Islam tidak dimasukkan dalam edisi ini karena akan dimasukkan 

dalam jilid V. Perubahan-perubahan kecil dalam susunan bahasa 

juga terdapat dalam bab ini. Adapun dalam bibliografi 

ditambahkan dengan pencantuman buku dan artikel yang relevan 

dengan isi buku ini. Selain itu, penyusunan indeks ditambahkan. 

Para anggota tim redaksi menyadari bahwa banyak wilayah 

di Indonesia yang belum mendapat tempat dalam buku ini, 

terutama mengenai perlawanan terhadap kolonialisme. Selain 

belum diadakannya penelitian yang lebih mendalam dan serius, 

sebagian besar dari perlawanan-perlawanan itu masih tersimpan 

dalam arsip-arsip Hindia Belanda di Indonesia maupun di negeri 

Belanda. Di samping itu, dalam membahas perlawanan terhadap 

kolonialisme tidak terdapat suatu pola atau struktur yang bisa 

diikuti dalam setiap perlawanan yang diuraikan. Berbeda 

umpamanya dengan uraian tentang sistem politik, sistem ekonomi, 

dan gerakan sosial yang mengikuti pola-pola tertentu karena 

memang telah diteliti secara mendalam oleh pelbagai sarjana di 

dalam negeri maupun di luar negeri. Penyusunan yang seragam 

dalam sub-bab ‘Perlawanan’ ini tidak mencerminkan suatu model 

atau teori tertentu.49  

Secara lebih terperinci, berikut ini adalah sistematika buku 

jilid IV. Bab I mengkaji sistem politik di daerah Jawa (Tengah), Bali, 

Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Sumatra Utara. Cakupan 

                                                             
49   Ibid., xv-xvi. 
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pembahasan meliputi keadaan wilayah, raja, bangsawan, birokrasi, 

dan masyarakat. 

Bab II yang menjelaskan perkembangan ekonomi terbagi 

menjadi tiga sub-bab utama, yaitu sistem sewa tanah, sistem tanam 

paksa, dan sistem liberal. Pembahasan mengenai sistem sewa tanah 

diawali dengan pendahuluan dan diikuti kajian tentang 

pelaksanaan dan penilaiannya. Pembahasan mengenai sistem 

tanam paksa juga diawali pendahuluan dan kemudian diikuti 

dengan pelaksanaan, pengaruh, dan penilaian. Sebagaimana 

biasanya, pembahasan mengenai sistem liberal diawali 

pendahuluan, dan selanjutnya tentang azas-azas liberalisme, 

pelaksanaannya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra serta 

pembangunan prasarana. 

Bab III menguraikan peristiwa-peristiwa yang berkaitan 

dengan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme yang 

berlangsung di Maluku Tengah, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Bali, Aceh, dan 

Sumatra Utara. Pembahasan masing-masing daerah tersebut 

meliputi uraian pendahuluan, jalannya perang, dan akhir perang. 

Bab IV menjelaskan tentang gerakan-gerakan sosial yang 

terjadi pada sekitar abad XIX. Gerakan-gerakan tersebut antara lain 

adalah gerakan melawan pemerasan di Jawa, gerakan ratu adil di 

Jawa, gerakan Samin di Jawa, serta gerakan sekte keagamaan di 

Jawa dan Batak. 50 

Buku jilid V berjudul jaman kebangkitan nasional dan masa 

akhir Hindia Belanda antara tahun 1900-1942. Dalam prakatanya 

sebagai editor, Yusmar Basri pada 1975 mengatakan bahwa buku 

                                                             
50   Ibid., xxi-xxiii. 
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jilid V ini memuat satu periode dari Sejarah Nasional Indonesia, yaitu 

periode pergerakan nasional. 

 Menurutnya, periode pergerakan nasional merupakan zaman 

yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 

Saat itu, kaum terpelajar Indonesia sebagai pemimpin-pemimpin 

Indonesia, baik yang tergabung dalam partai politik maupun sosial 

budaya serta membulatkan cita-cita kebangsaan dalam rangka 

mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Diakui 

bahwa tidak mudah dalam menggambarkan semua kegiatan 

pergerakan rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan 

kolonialis Belanda dikarenakan keterbatasan waktu dan riset yang 

diperlukan untuk menghasilkan buku ini. 

Penulisan buku ini diupayakan dapat menghasilkan buku 

sejarah yang sesuai dengan pandangan Indonesia-sentris 

berdasarkan pada bahan-bahan yang diperoleh dari Sartono 

Kartodirdjo, Taufik Abdullah, Abdurrachman Surjomihardjo, dan 

penelusuran tim redaksi. Meskipun demikian, ternyata masih 

banyak hal-hal yang berhubungan dengan periode ini yang belum 

tercakup. 51 

Berikut ini adalah sistematika buku jilid V. Bab I menjelaskan 

politik kolonial Belanda dan transformasi politik. Bab ini terdiri 

dari empat sub-bab, yaitu sejak dari masa VOC sampai 

pemerintahan Belanda, perkembangan politik kesejahteraan antara 

tahun 1900 hingga 1918, politik reaksioner antara tahun 1918 

sampai 1930, dan dasawarsa terakhir Hindia Belanda antara tahun 

                                                             
51   Lihat prakata Yusmar Basri pada edisi pertama dalam Marwati Djoned 

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), Sejarah Nasional Indonesia, 

Jilid V (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), xvii.  
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1930 sampai 1942. Sub-bab pertama mengkaji sistem tanam paksa, 

politik etis, dan gagasan baru mengenai fungsi jajahan. Dalam 

pembahasan mengenai perkembangan politik kesejahteraan 

diuraikan tentang kemerosotan politik etis dan politik asosiasi, 

politik konservatif dan politik progresif, politik sistem Barat-Timur 

dan politik terhadap Islam, serta kegagalan politik etis. Dalam 

pemaparan tentang politik reaksioner dijelaskan mengenai janji 

pemerintahan Van Limburg Stirum (1916-1921) dan politik 

penindasan. Adapun pembahasan tentang dasawarsa terakhir 

Hindia Belanda menjelaskan keadaan saat itu yang berada dalam 

bayang-bayang depresi ekonomi dunia, peningkatan politik 

reaksioner, frustasi kepada pihak pergerakan nasional, dan politik 

non-akulturatif. 

Bab II yang membahas struktur sosial terdiri dari tiga sub-

bab, yakni struktur sosial ekonomis, penyebaran pengajaran dan 

mobilitas sosial, serta peralihan status sosial. Dalam pembahasan 

mengenai struktur sosial ekonomis diuraikan tentang pertumbuhan 

penduduk, kepadatan penduduk dan gejala sosial ekonomis, 

pelebaran diferensiasi kerja, serta migrasi intern dan ekstern. 

Pembahasan mengenai penyebaran pengajaran dan mobilitas sosial 

diawali dengan pendahuluan, kemudian dilanjutkan uraian tentang 

pertumbuhan sekolah pemerintah dan sekolah yang bersubsidi, 

perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri, sekolah swasta 

yang tidak bersubsidi, latar belakang sosial dari murid-murid 

sekolah pemerintah, serta sekolah, kesempatan kerja, dan mobilitas 

sosial. Adapun pembahasan mengenai peralihan status sosial 

diawali pula dengan pendahuluan dan diikuti uraian mengenai 
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pelebaran birokrasi dan Indonesianisasi dalam kepegawaian serta 

status sosial. 

Bab III yang membahas pergerakan nasional terbagi menjadi 

tiga bagian, yaitu awal perkembangan, masa radikal, dan masa 

bertahan. Dalam pembahasan mengenai awal perkembangan, 

dijelaskan tentang Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, 

dan gerakan pemuda. Dalam pembahasan mengenai masa radikal, 

diuraikan tentang Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis 

Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Sedangkan dalam 

pembahasan mengenai masa bertahan dijelaskan tentang Fraksi 

Nasional, Petisi Sutardjo, dan Gabungan Politik Indonesia. 

Bab IV yang membahas komunikasi sosial dan edukasi terdiri 

dari tiga sub-bab, yaitu mendidik bangsa sendiri, Indonesia dan 

bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, serta perkembangan 

pers Indonesia. Dalam sub-bab pertama dikaji tentang pendidikan 

wanita, Taman Siswa, sekolah-sekolah Sarekat Islam, Ksatrian 

Instituut, Ruang pendidikan INS-Kayutanam, dan Perguruan 

Rakyat. Dalam sub-bab kedua diuraikan tentang perkembangan 

bahasa Indonesia dan peranan bahasa Indonesia sebagai identitas 

bangsa. Adapun dalam pembahasan mengenai perkembangan pers 

Indonesia dijelaskan tentang perkembangan awal pers daerah dan 

bahasa Melayu, pers sebagai pembawa suara organisasi politik, 

serta hubungan pers dan pergerakan nasional pada masa akhir 

pemerintahan Hindia Belanda.52  

Buku jilid VI yang membahas jaman Jepang dan jaman 

Republik Indonesia sejak tahun 1942 disusun oleh tim redaksi yang 

diketuai Nugroho Notosusanto dan beranggotakan Saleh A. 

                                                             
52   Ibid., xix-xxi. 
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Djamhari, Ariwiadi, Rochmani Santoso, Emilia B. Musin Wismar, 

dan Moela Marboen. 

Dalam prakatanya pada tahun 1974, Nugroho Notosusanto 

menyatakan bahwa buku jilid VI yang merupakan bagian terakhir 

buku Sejarah Nasional Indonesia mengkaji masalah-masalah khusus 

yang menyangkut sifat periodenya, yang lazim disebut 

contemporary history atau sejarah sejaman. Periode yang di dalam 

masyarakat biasanya disebut sebagai jaman Jepang dan jaman 

kemerdekaan ini masih sempat dialami oleh sebagian besar orang 

Indonesia yang sekarang masih hidup. Mereka tentu mempunyai 

pengalaman pribadi atau setidak-tidaknya kesan pribadi dalam 

periode ini. 

Oleh karena itu, bagian terakhir buku ini mungkin menjadi 

bagian yang paling sulit dalam menuliskan sejarahnya. Setiap 

penulisan sejarah terdiri atas dua komponen, yaitu komponen fakta 

dan komponen interpretasi. Untuk menetapkan fakta-fakta dalam 

periode terakhir ini dituntut taraf accuracy atau kecermatan yang 

tinggi sampai ke detail, sedangkan banyak pelaku sejarahnya yang 

masih hidup. Seleksi terhadap fakta-fakta yang kesemuanya sudah 

teruji sesuai dengan syarat-syarat metode sejarah juga merupakan 

persoalan yang menyangkut subyektivitas sejarawan. 

Kita selalu dapat berbantah mengenai fakta mana yang 

terpaksa harus dikesampingkan karena pembatasan tempat yang 

tersedia. Tidak semua fakta sejarah mungkin dapat dimasukkan ke 

dalam buku sejarah karena keterbatasan tempat. Memang 

demikianlah hakikatnya, bahwa sejarah sebagai kisah pasti jauh 

lebih sedikit, hanya sekelumit, daripada sejarah sebagai aktualitas. 

Adapun interpretasi sejarah tentu bersifat subyektif. Masing-
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masing para pelaku sejarahnya saja akan menanggapi peristiwa 

yang dialaminya secara subyektif. Demikian pula, para sejarawan 

yang harus menulis kisahnya. Subyektivitas ini tidak selalu 

dikarenakan kesengajaan, melainkan karena perspektif yang 

berbeda-beda. 

Persoalan pokok lain yang harus dipecahkan dalam 

penyusunan sejarah sejaman ini ialah mengenai taraf kesejamanan 

atau contemporancity yang dapat dicapai dalam buku sejarah 

nasional ini. Anggapan konvensional mengatakan bahwa seluruh 

jaman Jepang dan jaman kemerdekaan masih belum dapat disebut 

sejarah karena dialami oleh banyak orang yang masih hidup. 

Dengan ukuran ‘pelaku masih hidup’ ini, maka periode 

sebelumnya (yang disejarahkan dalam jilid V yang mencakup 

sejarah pergerakan nasional yang sangat penting bagi kehidupan 

nasional) juga dapat dianggap ‘masih belum sejarah’. 

Buku ini sejak semula bertolak dari kebutuhan nyata rakyat 

Indonesia dewasa ini, dan sejak semula memang tidak mau terikat 

kepada pandangan-pandangan konvensional. Kebutuhan 

masyarakat kita dewasa ini antara lain ialah pengertian atau 

wawasan mengenai pengalaman nasional kita yang pada tiga 

dasawarsa yang berkembang begitu cepat. Setidak-tidaknya buku 

jilid terakhir ini harus dapat memberikan orientasi kepada 

masyarakat mengenai posisinya yang sekarang.  

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pengalaman yang 

paling penting dan sangat relevan bagi rakyat dalam rangka 

kehidupan nasionalnya. Sebagai textbook perguruan tinggi, buku ini 

dipakai oleh mahasiswa generasi bangsa yang lahir sesudah 

proklamasi dan bahkan sesudah perang kemerdekaan, maka ujung 
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sejarah nasional ini harus ditarik sedekat-dekatnya ke jaman kita. 

Penulisan buku jilid VI ini diupayakan dengan interpretasi yang 

seimbang dan layak. Namun tetap disadari bahwa interpretasi itu 

tidak mungkin memuaskan semua pihak secara penuh. Memang di 

sinilah terletak limitasi ilmu sejarah.53 

Seiring perjalanan waktu, penerbitan buku Sejarah Nasional 

Indonesia (yang disusun setelah mengadakan penelitian, termasuk 

studi banding di Universitas Berkeley, Amerika Serikat dan 

Universitas Leiden, Belanda), dan ternyata segera melahirkan 

kontroversi. Konflik sudah dimulai dalam lingkungan tim 

penyusunnya. Deliar Noer, anggota penulis jilid V, yang ditugasi 

menulis ‚Pergerakan Islam 1900-1945‛ dipanggil oleh Nugroho 

Notosusanto dan diminta mengundurkan diri. Materi sejarah yang 

ditulis Deliar Noer tidak dimuat sama sekali dalam Sejarah Nasional 

Indonesia. Mundurnya Deliar Noer diikuti oleh seluruh temannya 

dalam jilid V, yakni Abdurrahman Surjomihardjo, Thee Kian Wie, 

dan Taufik Abdullah. Terakhir, Sartono Kartodirjo mundur dan 

menolak sebagai penanggung jawab materi Sejarah Nasional 

Indonesia, terutama jilid VI.54  

Sejarah Nasional Indonesia jilid VI, dengan Nugroho 

Notosusanto sebagai ketua editor, banyak menuai kritik. Sebanyak 

17 buku dan 14 artikel karya Nugroho sendiri dijadikan acuan jilid 

VI, kemudian menyusul 13 karya A.H. Nasution dan 11 karya 

Aidit. Sedangkan artikel dari penulis lain tidak melebihi tiga 

                                                             
53   Lihat prakata Nugroho Notosusanto pada edisi pertama dalam Marwati 

Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), Sejarah Nasional 

Indonesia, Jilid VI (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), xix-xxi. 
54  Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam, Menggugat Historiografi 

Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2005), 74-75. 
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tulisan. Walaupun hal itu secara ilmiah tidak salah, tetapi 

mengesankan bahwa penulisnya lebih banyak menjabarkan 

pendapatnya sendiri daripada melakukan kajian sejarah secara 

utuh. Selain itu, kerangka acuannya tidak jelas dan kata-kata yang 

dipakai mirip laporan jurnalistik. Logika yang dipakai dalam 

menarik suatu kesimpulan sering tidak jelas.55  

Apapun penilaian dan kritik terhadap buku Sejarah Nasional 

Indonesia, upaya penulisan sejarah nasional tersebut sepatutnya 

diapresiasi. Harus disadari bahwa penulisan sejarah memang 

mempunyai keterbatasan. Tetapi kombinasi antara fakta dan 

interpretasi dalam menulis sejarah diharapkan mampu memenuhi 

keperluan masyarakat Indonesia untuk mengenali dirinya sendiri 

dengan segala kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat turut 

mensukseskan pembangunan nasional.56 Dengan menggunakan 

metode kritis historis, maka hasil penulisan sejarah dapat berfungsi 

secara optimal. Buku sejarah nasional dapat membangkitkan 

perhatian dan minat kepada sejarah tanah air, memberikan 

inspirasi yang berasal dari kisah-kisah sejarah (baik kisah-kisah 

kepahlawanan maupun peristiwa-peristiwa tragedi nasional), 

memupuk alam pikiran ke arah historical-mindedness, memberi pola 

pikiran ke arah cara berpikir yang rasional dan kritis dengandasar 

faktual, serta mengembangkan penghargaan terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan.57 

                                                             
55  Ibid., 76-78.  
56   Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI, xxi. 
57   Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu 

Alternatif (Jakarta: Gramedia, 1982), 42-43. 



 

53 

 

BAB III 

MENGANALISIS BUKU INDONESIA DALAM 

ARUS SEJARAH 

 

A. Penulisan Buku Indonesia dalam Arus Sejarah 

Setelah mengalami beberapa kali cetak ulang, bangsa 

Indonesia kemudian mempunyai buku sejarah nasional terbaru, 

yakni Indonesia dalam Arus Sejarah. Buku yang diterbitkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan PT 

Ichtiar Baru van Hoeve pada bulan Desember 2012 itu terdiri dari 9 

jilid.  

Buku jilid I tentang periode prasejarah, jilid II tentang 

kerajaan Hindu-Buddha, jilid III tentang kedatangan dan 

peradaban Islam, jilid IV tentang kolonisasi dan perlawanan, jilid V 

tentang masa pergerakan kebangsaan, jilid VI tentang perang dan 

revolusi, jilid VII tentang periode pascarevolusi, jilid VIII tentang 

periode orde baru dan reformasi, serta jilid IX memuat faktaneka 

dan indeks. Penyusunannya memerlukan waktu 10 tahun (2002-

2012) dengan jumlah penulis hampir 100 orang terdiri atas sarjana-

sarjana sejarah dan arkeologi bangsa Indonesia.  

Taufik Abdullah dan A.B. Lapian menjadi editor umum, 

sedangkan 15 pakar lainnya bertugas sebagai editor tiap jilid. 

Mereka adalah Truman Simanjuntak dan Harry Widianto (jilid I), 

Edi Sedyawati dan Hasan Djafar (jilid II), Azyumardi Azra dan Jajat 

Burhanudin (jilid III), Djoko Surjo dan Nina Herlina Lubis (jilid IV), 

Muhamad Hisyam dan I Ketut Ardhana (jilid V) Perang dan 
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Revolusi: Mestika Zed dan Mukhlis PaEni (jilid VI), R.Z. Leirissa 

dan Saleh Asa’ad Djamhari (jilid VII), dan Susanto Zuhdi (jilid 

VIII).  

Dalam kata pengantarnya sebagai editor umum, Taufik 

Abdullah menyatakan bahwa awal tahun 1950-an merupakan 

episode yang menggetarkan dalam sejarah kontemporer bangsa. 

Betapa banyak masalah politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi 

negara. Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan setelah 

sekian tahun berada dalam gelombang revolusi nasional yang 

dahsyat. Betapa banyak pula pertanyaan yang menusuk kesadaran 

bangsa tertanyakan secara terbuka. Setelah sekian lama mengalami 

pergolakan pergerakan kebangsaan, ketika kesadaran kebangsaan 

yang melintasi batas etnik, daerah, dan agama mulai dirasakan dan 

mencapai klimaks dalam revolusi nasional, kini sampailah 

semuanya di depan pintu gerbang kemerdekaan. Setelah sekian 

lama mengalami peristiwa yang menggugah kemantapan 

kesadaran sosial, kini ketika hal fundamental (berupa kemerdekaan 

dan kedaulatan bangsa) telah terasa tercapai, timbul juga 

pertanyaan ‘apakah arti pengalaman itu?’. Oleh sebab tu, berbagai 

corak pertanyaan tentang siapa kita sebagai bangsa tertanyakan 

kembali dalam wacana yang kritis, bahkan juga dalam tindakan 

yang kadang-kadang keras. Jika dulu, ketika kesadaran kebangsaan 

mulai dirasakan, semua pertanyaan itu adalah pantuyan perasaan 

anak jajahan. Tetapi kini yang diajukan dalam berbagai cara itu 

adalah refleksi keprihatinan ketika kemerdekaan yang 

diperjuangkan telah didapatkan. Pertanyaan itu bukan lagi 

disampaikan oleh anak jajahan yang sedang dalam pembentukan 
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eksistensi diri. Namun ia ditanyakan oleh warga sebuah negara 

bangsa yang merdeka dan berdaulat. 

Berbagai jawaban dilontarkan dengan bebas seakan-akan 

disampaikan begitu saja. Kadang-kadang jawaban itu berupa sikap 

kultural yang canggih atau pandangan politik yang tegas. Tetapi 

adakalanya jawaban itu malah tampil dalam bentuk pertanyaan 

sebagai pancingan untuk mendapatkan reaksi. Ada pula 

pertanyaan yang menggugah secara fisik dan keras. Dalam suasana 

kehausan terhadap jawaban yang fundamental, maka berbagai 

pernyataan bermunculan, demonstrasi jalanan dilakukan di sana-

sini, dan bahkan letupan bersenjata terjadi pula. Di atas segalanya, 

semuanya itu dilakukan oleh mereka yang langsung ataupun tidak 

langsung terlibat dengan keras dalam usaha mendirikan negara 

nasional yang merdeka dan berdaulat. 

Mungkin kini, berbagai kegelisahan dan kekecewaan yang 

disalurkan melalui sekian macam demonstrasi, gerakan politik, 

bahkan pemberontakan bersenjata (dengan tujuan dan sifat yang 

berbeda-beda) masih terekam dalam ingatan kolektif bangsa. 

Barangkali ada peristiwa yang telah mengalami proses mitologisasi 

ketika sejarah telah terlepas dari keterikatannya pada fakta empiris. 

Ada pula yang telah menjadi folklore lokal yang masing-masing 

diulang-ulang. Sebagian besar peristiwa itu mungkin telah ternukil 

dalam berbagai catatan kesejarahan yang masih berserakan. Tragis 

atau bahkan membanggakan ketika semua peristiwa yang terjadi 

dan telah sampai pada terminal awal yang paling menentukan ini 

diingat kembali, dijadikan bahan perbandingan dalam mengatasi 

kemelut masa kini, dijadikan ancang-ancang berpikir dalam 

merintis masa depan, atau tetap dibiarkan begitu saja berada di 
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masa lampau karena dianggap tidak ada kaitannya dengan masa 

kini. Kesan apapun yang mungkin kini dirasakan, harus diakui 

bahwa betapa padat dan banyak agenda di masa awal 

kemerdekaan itu dan betapa beragam pula pengalaman yang 

dialami bangsa Indonesia. 

Setelah kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan berhasil 

didapatkan, ternyata sekian banyak ujian masih dan bahkan akan 

selamanya harus dilalui. Ketika sedang mengalami kegetiran 

perasaan dan pengalaman ini, terdapat patriot bangsa yang serta-

merta menampilkan kedirian mereka dengan menantang segala 

kemungkinan kepicikan kultural yang bisa bersemi di saat sesuatu 

yang hak dianggap telah berhasil didapatkan. Dengan percaya diri 

yang tinggi, mereka bukan saja bertanya, tetapi mereka sekaligus 

memberi jawaban yang tegas tentang kemana bangsa ini ingin 

mereka ajak. Sementara itu, ketika para pengelola negara sedang 

disibukkan oleh berbagai corak tantangan yang harus dihadapi 

oleh negara yang baru mengecap kemerdekaan ini, maka para 

pemikir dan pendidik bangsa juga merenungkan hakikat diri 

bangsa. 

Dalam suasana yang diselimuti oleh berbagai pertanyaan 

tersebut, maka semakin terasa manfaat sejarah sebagai sumber 

pemberi jawaban utama. Tetapi, apakah bangsa Indonesia 

mempunyai ‘sejarah’ sebagai hasil rekonstruksi kritis dari dinamika 

perjalanan bangsa dari masa lalu sampai kini?. Barangkali tidaklah 

terlalu sukar untuk menemukan kisah sejarah yang sejak semula 

telah berfungsi sebagai kesaksian kultural bagi hakikat diri sebagai 

masyarakat lokal dan kelompok etnik. Tetapi, adakah kisah sejarah 

yang terbebas dari hasrat subyektif dan romantik tentang 
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bagaimana ‘sejarah’itu sebaiknya? Memang benar bahwa sejak 

masa awal pergerakan kebangsaan, ‘sejarah’ (sebagai rangkaian 

kisah yang ingin dijadikan sebagai refleksi dari realitas masa lalu) 

telah dipakai sebagai landasan argumen keharusan lahirnya sebuah 

bangsa merdeka. 

 Dalam suasana pemikiran kesejarahan inilah, Bung Karno 

ketika menyampaikan pidato pembelaannya Indonesia Menggugat 

(1930) secara lantang memperkenalkan trilogi sejarahnya yang 

memukau, yakni masa lalu yang gemilang, masa kini yang gelap 

gulita, dan masa depan yang penuh harapan. Demikian pula, Bung 

Hatta dalam pidato pembelaannya Indonesia Vrij di pengadilan Den 

Haag (1928) sangat membanggakan dua pahlawan nasional, yaitu 

Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol. Tetapi, bukankah 

semuanya adalah kisah-kisah yang telah mengalami peralihan 

menjadi simbol dan bahkan mitos? Manakah sejarah otentik yang 

merupakan hasil rekonstruksi kritis dari peristiwa masa lalu? 

Adakah karya sejarah yang bisa dianggap sebagai pengkisahan 

yang otentik dari realitas masa lalu dalam suatu rentangan waktu? 

Manakah sejarah yang berkisah tentang banyak hal yang mungkin 

dapat memberikan kearifan dalam memahami masa kini dan 

membayangkan arah perjalanan bangsa menempuh masa depan? 

Akhirnya, manakah sejarah yang dapat memberikan jawaban 

memuaskan terhadap kehausan intelektual atas pertanyaan 

sederhana namun sering terasa mencekam, yaitu ‚apakah yang 

pernah dialami bangsa ini sehingga begini jadinya, serta bagaimana 

dan mengapa hal itu terjadi?‛ 

Tatkala pertanyaan fundamental seperti itu ditanyakan, maka 

apakah yang didapatkan selain dari kisah sejarah hasil 
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rekonstruksi, sebagaimana dikatakan oleh J.C. van Leur (ahli 

Indologi dari Leiden), ‚observed from the deck of the ship, the ramparts 

of the fortress, the high gallery of the trading-house”. Dengan kata lain, 

kisah sejarah yang tersedia hanya menjadikan anak negeri sebagai 

pemain tambahan dalam peristiwa yang dialami para penguasa, 

sang pendatang dari negeri kincir angin. Penulisan sejarah seperti 

inilah yang di waktu itu disebut sebagai sejarah bercorak 

Neerlando-sentris. Dalam penulisan sejarah seperti ini, anak negeri 

hanya dilihat sebagai pemain tambahan. Alur pemikiran dan tradisi 

penulisan kesejarahan yang bersifat kolonial ini memperlakukan 

penghuni kepulauan Indonesia hanya sebagai penerima pasif atas 

segala corak pengaruh kebudayaan yang masuk. Bahkan, peristiwa 

atau tokoh sejarah yang dirasa membanggakan dijadikan tidak 

lebih dari mitos atau legenda belaka. Jika saja terdapat orisinalistas 

dalam perwujudan bentuk hasil kreasi budaya, maka hal ini juga 

dikatakan sebagai local genius. 

Jadi, corak kisah sejarah yang dipunyai hanya ada dua. Di 

satu pihak, ada sejarah yang berupa pertanggungjawaban kultural 

kedaerahan (corak penulisan yang dikelompokkan dalam kategori 

historiografi tradisional) dan hasil mitologisasi kesadaran nasional. 

Tetapi di pihak lain, ada pula sejarah yang (meskipun bertolak dari 

pengerjaan kesejarahan kritis) menjadikan orang asing sebagai 

pemain utama dan menerangkan realitas dan dinamika sejarah dari 

sudut perspektif kolonial. Sejarah, yang telah mengalami 

mitologisasi bisa memberi inspirasi dalam penentuan pilihan 

tindakan di dunia riil, tidak ada. Tetapi sejarah yang telah 

bercampur mitos ini tidak dapat begitu saja diharapkan 
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memberikan jawaban kesejarahan yang menuntut kepastian 

faktual.  

Sebaliknya, sejarah yang bercorak Neerlando-sentris hanya 

menjadikan anak negeri sebagai latar belakang atau bagian dari 

wadah struktural, tempat terjadinya peristiwa yang dialami sang 

pendatang. Kedua corak sejarah yang tersedia ini tidak bisa dipakai 

sebagai landasan untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan 

yang fundamental. Sementara itu, keperluan terhadap adanya 

jawaban atas pertanyaan kesejarahan yang bersifat paedagogis dan 

nasionalistis telah semakin mendesak juga. Bagaimana mungkin 

generasi harus selamanya dibimbing dalam mitos atau pengakuan 

bahwa masyarakat bangsa hanyalah pemain tambahan dari 

dinamika sejarah yang dialami bangsa asing. Ketika kesadaran 

mengenai hal ini semakin menaik, maka sikap mental dalam 

membaca dan memahami sejarah kritis yang bersifat Neerlando-

sentris dan kolonial itu mengalami perubahan. Dalam suasana 

inilah, pembalikan landasan dan penilaian etis kesejarahan 

dilakukan. Oleh sebab itu, ‘pelopor kolonialisme Belanda’ pun 

mengalami transformasi menjadi ‘kolonialis terkutuk’, 

‘pemberontak’ dalam penafsiran moral Belanda menjadi ‘pahlawan’ 

dalam penilaian nasional. Dalam suasana pembalikan landasan etis 

inilah, berbagai buku pelajaran ditulis dan usaha penulisan sejarah 

Indonesia yang ‘lengkap’ dari zaman kuno sampai masa 

kontemporer (meskipun serba ringkas), diterbitkan. 

Betapapun mulianya niat semua usaha itu, tetapi terasa juga 

bahwa pembalikan landasan etis ini hanya memperkukuh 

kedudukan sejarah yang bertolak dari perspektif kolonial. Bkankah 

penulisan (termsuk di dalamnya penelitian) sejarah, sebagaimana 
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halnya dengan penelitian keilmuan lainnya, bermula dari 

serentetan pertanyaan yang bersifat subyektif? Sejarah yang 

‘obyektif’ (atau lebih tepatnya ‘seharusnya obyektif’) yang 

didukung oleh sikap kritis adalah hasil dari usaha untuk 

mendapatkan jawaban pertanyaan yang subyektif itu! Pertanyaan 

itu adalah pilihan yang bertolak dari hasrat keingintahuan yang 

subyektif, apapun dasar ataupun motif subyektivitas itu. Jadi, 

bukankah perubahan landasan penilaian moral (‘baik’ menurut 

sejarah kolonial dan ‘jelek’ menurut kita) hanya memperpanjang 

dominasi dan keberlakuan subyektivitas kolonial? Sebab sejarah 

yang didapatkan (meskipun kritis dan ‘obyektif’) bertolak dari 

usaha untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan subyektif yang 

bersifat kolonial. Dalam suasana pemikiran ini, timbul juga 

kesadaran bahwa perubahan landasan penilaian moral tidaklah 

memadai. 

Perubahan perspektif (dari kolonial menjadi nasional) 

penelitian dan penulisan sejarah adalah suatu keharusan yang tidak 

terhindarkan. Oleh karena itu, pertanyaan awal dari penulisan 

sejarah kritis dan ilmiah harus bertolak dari pertanyaan akademis 

yang berlandaskan subyektivisme nasional, meskipun tidak harus 

bersifat ‘nasionalistik’. Bukanlah dinamika sejarah yang 

menjadikan kekuatan kolonial sebagai aktor utama sejarah, tetapi 

pergumulan anak negeri dalam sejarahnya. ‘Anak negeri’ dan 

dunianya itulah yang semestinya menjadi landasan awal dari 

pertanyaan kesejarahan. Demikian juga halnya dengan landasan 

etis penilaian sejarah yang harus bertolak dari ‘ke-Indonesia-an’, 

bukan yang bertolak dari keprihatinan kolonial. Perhatian utama 
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kita adalah problematika anak bangsa ini dalam menentukan 

nasibnya. 

Demikianlah, konsep Indonesia-sentris mulai diperkenalkan 

dan dibicarakan. Inilah sikap keilmuan yang tidak bermula dari 

persoalan teori atau corak pendekatan sejarah. Indonesia-sentris 

hanya mempersoalkan perspektif sejarah dan pengalihan perhatian 

utama sejarah (dari sang penguasa kolonial kepada anak negeri). 

Aktor yang dalam sejarah kolonial hanya bermain sebagai peran 

pembantu atau bahkan peran figuran yang kebetulan lewat di 

pentas sejarah kini dalam sejarah yang bertolak dari perspektif 

Indonesia-sentris menjadi pemain utama dalam dinamika sejarah 

negerinya sendiri. Yang menjadi perhatian pokok bukan lagi 

perilaku gubernur jenderal atau para pejabat Belanda, namun 

gejolak kehidupan anak negeri dalam menghadapi berbagai 

tantangan dan cobaan yang datang menerpa. Fokus utama tidak 

lagi pada politik VOC menghadapi Mataram, tetapi sikap Mataram 

dalam menghadapi tantangan dan ancaman militer dan ekonomi 

yang unprecedented (belum pernah dialami).  

Kita bukan saja dimungkinkan untuk memahami dunia yang 

ditempati para raja dan bangsawan yang sedang terjepit antara 

keharusan sebagai penguasa yang sah dan tekanan kekuatan asing 

yang semakin mencekam, tetapi juga segala corak pergolakan dan 

keresahan petani, ulama, pedagang, nelayan, dan lainnya dalam 

mengayuh kehidupan di tengah berbagai cobaan dan harapan. 

Proses pembentukan politik kolonial tidak menjadi perhatian 

utama, tetapi pertumbuhan kesadaran nasional dan gejolak 

pergerakan kebangsaan. Begitulah, perhatian utama harus 

ditujukan pada pemikiran dan perilaku anak negeri dalam 
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menghadapi aneka tantangan. Segala macam teori dan pendekatan 

kesejarahan bisa berdialog atau bahkan berlaga dalam usaha 

memberikan pemahaman terhadap dinamika sejarah, tetapi 

semuanya berada dalam konteks perspektif sejarah yang telah 

mengalami peralihan ini. Bagaimanakah perilaku anak negeri dan 

dinamika aspek kehidupan yang harus direkonstruksi dan 

diterangkan? Dalam suasana rasa kebangsaan yang sedang 

menghadapi ujian inilah, maka dapat dipahami ketika Mohammad 

Yamin (yang sejak remaja telah asyik bersenandung tentang 

kecintaannya kepada tanah air) tampil sebagai ideolog uatama 

menegenai keharusan Indonesia-sentris ini. Hanya saja, di 

tangannya peralihan perspektif dan landasan etis (dari kolonial ke 

nasional) menghasilkan sejarah yang bercorak nasionalistik 

romantik. Akibatnya, interpretasi sejarah yang nasionalistik tampil 

lebih penting daripada ketepatan historisitas fakta.  

Berkaitan dengan suasana pemikiran kesejarahan yang 

sedang tumbuh itu, Gerard Johannes Resink memperingatkan dua 

hal penting. Pertama, jangan sampai Indonesia-sentris tergelincir 

pada apa yang disebutnya regio-sentrisme (penulisan sejarah yang 

bertolak dari kesadaran lokal, bukan nasional. Kedua, pikiran besar 

dan cemerlang tidak ada artinya kalau tidak didampingi oleh 

penelitian mendetail dan kritis. Jadi, sejarah bukan hanya harus 

diperdebatkan atau diwacanakan, tetapi lebih penting lagi harus 

diteliti dengan mendalam. Resink tidak menggugat validitas 

pendekatan Indonesia-sentris karena memang ini hanyalah soal 

peralihan perspektif sejarah. Ia hanya mengingatkan adanya jalan 

licin yang dengan mudah dapat menyebabkan penulisan dan 

uraian sejarah tergelincir pada regionalisme yang memecah belah. 
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Ia menyadari bahwa setiap daerah dan ikatan etnik mempunyai 

kebangggan sejarah yang bisa bersifat ofensif terhadap kebanggan 

daerah atau kesatuan etnik lain. Masalahnya ialah pengetahuan 

sejarah yang masih dangkal dapat mengalami proses ideologisasi 

dengan mudah. Memang harus disadari bahwa sejarah pada 

dasarnya adalah bentuk wacana ‘ingin menyampaikan sesuatu 

tentang sesuatu’. Dengan berkisah tentang suatu episode atau 

peristiwa di masa lalu, sebuah pesan moral, politik, atau ideologis 

bisa juga disampaikan. Apabila pesan ini yang lebih menonjol, 

maka distorsi sejarah pun tidak mudah terelakkan. 

Kini, setelah sekian lama peristiwa itu berlangsung, dengan 

keuntungan tolehan ke belakang, terasa juga betapa pentingnya 

peringatan Resink ini. Ketika ia menuliskan peringatan ini, 

pergolakan ideologi dan kepartaian sedang menjadi-jadi, 

sedangkan penelitian sejarah kritis masih belum dilakukan dengan 

sungguh-sungguh. Diskusi, bahkan perdebatan, tertulis para 

sejarawan (yang jumlahnya masih sangat terbatas), peminat sejarah, 

dan para pemikir masalah kesejarahan ini mencapai klimaksnya 

dalam seminar sejarah pada bulan Desember 1957 (yang kemudian 

disebut sebagai Seminar Sejarah Nasional I). Seminar ini adalah 

peristiwa yang penting dalam sejarah pemikiran negeri ini. 

Dihadiri oleh para ilmuan dari berbagai cabang keilmuan, 

pendidik, cendekiawan, bahkan para politisi, seminar ini bukan saja 

memperlihatkan usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan 

landasan akademis dan etis yang sesuai dalam proses penelitian 

dan penulisan sejarah, tetapi juga keragaman sikap dan pandangan 

tentang sejarah, khususnya sejarah nasional. 
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Di samping mempersoalkan ‘apakah sejarah itu?’, seminar ini 

juga menjelajahi masalah tentang kegunaan sejarah, ‘untuk apa 

sejarah itu?’. Tidak ubahnya dengan sebuah taman bunga yang 

ditumbuhi beraneka ragam kembang, seminar ini juga 

menampilkan betapa beragamnya corak pemikiran dan perhatian 

tentang sejarah. Terlepas dari semua itu, seminar yang telah 

memberikan gagasan tentang sejarah nasional (mulai dari landasan 

filosofis, periodesasi sejarah nasional, hingga penulisan buku 

pelajaran), memperoleh kesimpulan terpenting mengenai 

rekomendasi perlunya menerbitkan suku sejarah nasional yang 

lengkap. 

Tahun 1957 boleh dikatakan sebagai tahun peralihan dalam 

sejarah politik Indonesia kontemporer. Pada tahun itu, presiden 

(yang bukan kepala pemerintahan, sesuai dengan UUD Sementara 

1950) mengangkat dirinya sendiri sebagai formatur kabinet. Tanda-

tanda ke arah lahirnya Demokrasi Terpimpin telah kelihatan. Hal 

itu terjadi ketika presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 

1959. Dengan semboyan dan keharusan ‘kembali ke UUD 1945’, 

negara semakin tampil sebagai pemegang hegemoni pemikiran 

kenegaraan dan kemasyarakatan sehingga penjelajahan kesejarahan 

terhenti. Dalam situasi ini, penulisan buku sejarah yang 

menyeluruh hanya tinggal cita-cita. Sementara itu, pendidikan 

calon sejarawan terus berjalan tanpa gangguan dan gagasan teoritis 

yang bisa memberi warna yang jelas terhadap suasana kesejarahan 

yang Indonesia-sentris mulai pelan-pelan tumbuh. Pada tahun 

1970, setelah negara dan bangsa mengalami serangkaian tragedi 

yang menyebabkan terjadinya peralihan kekuasaan serta 

munculnya rezim baru yang menyebut diri sebagai Orde Baru, dan 
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ketika slogan ‘revolusi’ telah diganti dengan ‘pembangunan’, 

Seminar Sejarah Nasional II diadakan. Dalam seminar itu, bukan 

lagi pemikiran serba konseptual dan teoritis maupun filosofis yang 

mendominasi wacana, tetapi hasil penelitian sejarah yang empiris. 

Berbagai peristiwa kesejarahan di tanah air ditampilkan dan 

diperbincangkan dalam sebuah konferensi atau seminar. Hasi 

terpenting dari seminar ini adalah keputusan untuk menulis buku 

Sejarah Nasional Indonesia yang lengkap, dari masa prasejarah 

sampai ‘sekarang’. 

Ketika buku Sejarah Nasional Indonesia yang terdiri atas enam 

jilid, direncanakan, dikerjakan, dan diterbitkan, konsep Indonesia-

sentris telah mulai diisi oleh pendekatan teoritis yang bercorak 

multi-dimensional. Sejarah politik tidak lagi diperlukan sebagai 

penentu corak historiografi, tetapi hanya sebagai salah satu aspek 

sejarah. Aspek lain, yang sering tertinggal atau dipisahkan dari 

penulisan sejarah (seperti perubahan sosial dan sistem ekonomi), 

kini diperlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

dinamika sejarah. Oleh karena itu, dapat dipahami kalau Sejarah 

Nasional Indonesia (yang ditulis oleh sekitar empat puluh sejarawan 

dan arkeolog) disusun secara tertib dengan bab yang terdiri atas 

sub-bab yang berkaitan dengan bab utama. Dengan memakai kata 

‘nasional’ sebagai judul, maka buku ini terbawa oleh keharusan 

penulisasn sejarah untuk menentukan mainstream (aliran utama) 

sejarah yang bisa disebut nasional. Dengan demikian, tertinggallah 

peristiwa yang dianggap berada di luarnya. 

Tiga puluh tahun telah berlalu sejak buku Sejarah Nasional 

Indonesia diterbitkan untuk pertama kalinya. Dalam masa itu, 

penelitian sejarah Indonesia telah berkembang dengan pesat juga. 
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Bukan saja sekian banyak tesis dan disertasi telah ditulis di dalam 

dan di luar negeri tentang berbagai aspek sejarah dalam zaman 

yang berbeda-beda, tetapi sekian banyak pula buku dan artikel 

telah diterbitkan dalam berbagai bahasa. Entah berapa pula jumlah 

biografi, memoar, dan bahkan kisah pengalaman pribadi dalam 

berbagai corak peristiwa yang telah sampai di khalayak ramai. 

Bahkan hal-hal yang biasanya berada di luar perhatian sejarah kini 

telah mulai ditampilkan. Dalam suasana ini, sekian banyak 

rekonstruksi peristiwa kesejarahan mengalami revisi (ketika bukti 

sumber baru ditemukan dan pemahaman baru terhadap sumber 

yang lama telah diperkenalkan) dan sekian banyak juga hal yang 

selama ini ini tidak diketahui telah menjadi bagian dari kisah 

sejarah.  

Jadi, banyak peristiwa yang telah ‘ditemukan’. Sementara itu, 

berbagai pendekatan dalam rekonstruksi dan interpretasi sejarah 

telah diperlihatkan. Perdebatan tentang berbagai perestiwa sejarah 

(baik yang sensitif secara politik dan psikologis maupun yang 

mempunyai implikasi terhadap rekonstruksi sejarah dan 

sebagainya) telah banyak dilakukan pula. Lebih penting lagi, sekian 

banyak daerah dan zaman yang selama ini dianggap sebagai terra 

incognita dalam dunia sejarah, kini telah masuk wilayah sejarah 

yang dikenal. Sekian banyak peristiwa yang selama ini dianggap 

tidak pernah ada karena terselimut oleh sekian banyak mitos atau 

bahkan hasrat politik, kini telah ditampilkan secara terbuka. 

Sebagaimana halnya dengan kejatuhan setiap rezim yang ingin 

menguasai ingatan kolektif bangsa, jatuhnya Orde Baru memang 

segera diikuti oleh hasrat untuk mengadakan revisi sejarah. Lebih 
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daripada masa-masa sebelumnya, perdebatan kesejarahan adalah 

salah satu ciri masa kini yang disebut ‘reformasi’. 

Dalam suasana inilah, buku Indonesia dalam Arus Sejarah ini 

direncanakan dan ditulis. Buku ini bukanlah revisi buku Sejarah 

Nasional Indonesia karena ia merupakan karya tersendiri. Buku 

Sejarah Nasional Indonesia mungkin dipakai sebagai salah satu 

rujukan, tetapi bukan acuan utama. Indonesia dalam Arus Sejarah 

mendasarkan penulisan sejarah pada penelitian orisinal yang 

dilakukan oleh penulisnya masing-masing. Ia mempertimbangkan 

dan menyandarkan diri pada hasil penelitian dan penulisan sejarah 

mutakhir. Ia memperkenalkan sekian banyak peristiwa di daerah 

yang selama ini berada di luar ‚wilayah sejarah nasional‛.  

Tentu bisa juga dipahami kalau alur kisah dan analisis 

berbagai peristiwa kesejarahan kadang-kadang telah mengalami 

perubahan pula. Hasil penelitian baru bukan tak mungkin bisa juga 

mengubah wajah sejarah yang selama ini telah dianggap sebagai 

accepted history (sejarah yang telah diterima secara umum). Tidak 

kurang pentingnya, buku ini juga bertolak dari kesadaran sejarah 

yang tumbuh sejalan dengan pengalaman dan keprihatinan sejarah 

yabng dialami. Ditulis oleh sekitar seratus sejarawan dan arkeolog 

yang berdomisili di berbagai wilayah dari Aceh sampai Papua, 

buku ini boleh juga dilihat sebagai refleksi pertanggungjawaban 

akademis dan etis penulisnya masing-masing. 

Ketika akhirnya buku ini diterbitkan, barangkali ada juga 

peristiwa sejarah yang selama ini tidak atau belum diketahui secara 

utuh telah dapat diungkapkan ataupun bahkan revisi dari 

rekonstruksi peristiwa yang telah dianggap ‘sahih’ telah pula 

dilakukan. Betapapun berbagai aspek dan corak dinamika sejarah 
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yang selama ini terlupakan, namun akan segera kelihatan juga 

bahwa buku ini masih kurang lengkap. Ketika semua hal telah 

selesai dikerjakan, seketika itu pula keharusan untuk memperbarui 

diri datang begitu saja. Sebagaimana halnya karya kesejarahan lain, 

Indonesia dalam Arus Sejarah adalah suatu terminal, pemberhentian 

sementara, dalam usaha mendapatkan rekonstruksi masa lalu yang 

lebih lengkap dan utuh.58  

Karena ditulis oleh banyak penulis, Indonesia dalam Arus 

Sejarah tampak seperti bunga rampai sejarah atau penerbitan 

bersama kalangan sejarawan yang pertanggungjawabannya 

diserahkan kepada masing-masing penulis. 

Secara lebih terperinci, berikut ini sekilas tentang tema-tema 

yang dibahas dalam buku Indonesia Dalam Arus Sejarah. 

Buku jilid I tentang periode prasejarah terdiri dari 9 bab 

ditulis oleh Truman Simanjutak, Harry Widianto, Daud Aris 

Tanudirjo, Yahdi Zaim, Bagyo Prasetyo, Fachroel Aziz, I Wayan 

Ardika, dan Bambang Sulisyanto. Menurut Truman Simanjutak, 

editor jilid I, manusia purba Homo erectus -manusia Nusantara 

pertama- telah menginjakkan kaki di Nusantara lebih dari 1,5 juta 

tahun yang lalu. Manusia purba Jawa merupakan manusia 

kepulauan (islander) pertama di dunia. Ketika manusia purba 

lainnya hidup dan berkembang di sebagian daratan Afrika, Eropa, 

dan Asia, Homo erectus mendiami pulau ini dalam keterbatasan 

hubungan dengan dunia luar. Mereka hanya mengeksploitasi 

sumber daya lingkungan yang ditawarkan alam. Ketersediaan 

aneka sumber daya dan kemampuan mengadaptasikan diri pada 

                                                             
58  Lihat pengantar Taufik Abdullah di setiap jilid buku Indonesia dalam Arus 

Sejarah (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012). 
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lingkungannya telah memungkinkan mereka bertahan turun 

temurun dan berevolusi dalam rentang Pleistosen. 

Fluktuasi iklim yang terjadi selama kala Pleistosen memberi 

andil yang sangat besar bagi kedatangan manusia (dan hewan) ke 

Nusantara. Penurunan temperatur pada periode-periode Glasial 

atau zaman es hingga mengakibatkan terbentuknya ‘jembatan 

darat’ yang menghubungkan Asia daratan dan kepulauan. Melalui 

jembatan inilah, manusia memasuki kepulauan dan memulai 

kehidupan baru. 

Penurunan muka laut yang berulang pada kala Pleistosen 

telah memungkinkan rangkaian migrasi ke kepulauan Nusantara 

setelah Homo erectus. Gelombang-gelombang migrasi yang datang 

kemudian dan keberadaan populasi sebelumnya yang telah 

mendiami kepulauan telah menciptakan dinamika tersendiri, baik 

dalam evolusi biologis maupun evolusi budaya. Interaksi antar 

kedua populasi tidak terhindari hingga memungkinkan penolakan 

(perlawanan) atau penerimaan (adaptasi) oleh populasi awal 

dengan berbagai implikasinya. Dalam hal penerimaan –

sebagaimana kecenderungan bukti-bukti arkeoloqis-, proses 

adaptasi dan budaya menjadi terbuka hingga semakin tercipta 

kompleksitas populasi dan budaya dan Nusantara. Sejarah panjang 

manusia Nusantara pada masa prasejarah dengan dinamika 

budaya dan evolusi lingkungannya itulah yang menjadi substansi 

bahasan pada buku ini. 

Dalam konteks arkeologi, buku ini mencoba menelusuri 

sejarah hunian kepulauan Nusantara yang sekarang menyatu 

dalam negara Republik Indonesia, serta proses-proses adaptasi 

manusia yang mendiaminya terhadap lingkungan sekitarnya dan 
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pengaruh luar hingga menciptakan dan mempengaruhi 

perkembangan budayanya secara berkesinambungan dalam kurun 

waktu jutaan tahun. Dalam konteks kekinian, buku ini berupaya 

menjelaskan jawaban atas pencarian jati diri keindonesiaan. 

Melalui identifikasi serta penelusuran manusia dan budaya 

Nusantara masa lampau, kita dihantarkan pada pemahaman 

terhadaap akar dan landasan budaya manusia Indonesia kini. Buku 

ini juga berupaya mengungkapkan kembali kearifan-kearifan dan 

keunggulan yang dimiliki manusia Indonesia masa lampau –aset 

budaya yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara masa kini dan masa mendatang. Melalui pengungkapan 

itu, kita disadarkan mengenai kekayaan budaya masa lalu kita yang 

seyogyanya diaktualisasikan bagi kemajuan dan keadaban bangsa. 

Lingkup bahasan terfokus pada rentang waktu sejak proses 

pembentukan Nusantara hingga sebelum pengenalan tulisan. Buku 

ini diawali dengan bab yang mengkaji mitos-mitos penjadian dunia 

dan asal usul manusia. Sebagai sebuah pandangan atau hasil 

pemikiran yang dikemas dalam cerita dan diwariskan secara turun-

temurun di lingkungan komunitasnya, mitos menjadi sebuah 

pengetahuan yang bertahan menembus waktu. Demikian halnya 

dengan mitos-mitos penjadian dunia dan asal usul manusia yang 

dimiliki beberapa etnik di Indonesia. Keberadaan dan 

kelanggengannya hingga sekarang (walaupun cenderung semakin 

dilupakan) telah memperlihatkan kekayaan alam pikir suku-suku 

bangsa kita pada masa lampau sebagai hasil perenungan tentang 

siapa dirinya dan dari mana asal usulnya. Pembahasan kembali 

mengenai beberapa mitos tersebut dimaksudkan untuk bahan 

perenungan terhadap kekayaan alam pikir sekaligus 
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memperlihatkan pertumbuhan awal pengetahuan manusia 

Nusantara pada masa lampau. 

Bab II merupakan bagian yang memberikan pemahaman 

tentang prasejarah, perkembangan prasejarah sebagai ilmu 

pengetahuan, serta penjelasan tentang konsep penulisan buku ini. 

Secara singkat perlu dijelaskan bahwa zaman prasejarah 

dimaksudkan sebagai zaman sejarah ketika manusia belum 

mengenal tulisan. Terminologi prasejarah (prehistory) yang sudah 

baku dan digunakan secara luas di dunia menjadi alasan untuk 

mempertahankannya dengan memberikan penjelasan dalam bagian 

awal bab ini. Patut dicatat bahwa perkembangan prasejarah sebagai 

ilmu pengetahuan dimulai dari rasa keheranan (curiosity) terhadap 

benda-benda kuno hingga mendorong kegiatan antikuarianisme di 

Eropa pda abad XIV-XVI. Keingintahuan terhadap arti dan makna 

sejarah benda-benda lambat laun melahirkan metode dan teknik-

teknik penyelidikan yang kemudian melahirkan ilmu prasejarah. 

Kelahiran ilmu prasejarah di Eropa mendorong pula 

perkembangan prasejarah di berbagai bagian dunia, termasuk 

Indonesia. 

Bagian akhir bab ini merupakan aspek metodologi yang 

menjelaskan konsep penulisan buku ini. Prinsip utama penyusunan 

prasejarah Indonesia harus memperhatikan karakter yang melekat 

pada prasejarah itu sendiri. Kompleksitas prasejarah kita -dilihat 

dari aspek ruang (lingkungan kepulauan yang beraneka ragam dan 

keterkaitan regional-global), aspek waktu (perkembangan budaya 

yang bervariasi secara sinkronis dan diakronis dalam rentang 

jutaan tahun), serta aspek bentuk (keragaman manusia dan budaya 

yang berlatar belakang pada keragaman lingkungan dan perbedaan 
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intensitas pengaruh luar), menuntut bahwa penyusunannya harus 

memberikan tempat pada keragaman fenomena yang meliputinya. 

Dalam hal ini, model kerangka yang digunakan didasarkan atas 

‘peristiwa-peristiwa besar’ (big events). Melalui model ini, 

penyusunan prasejarah akan memberikan tempat bagi setiap 

peristiwa atau fenomena (natural atau kultural) yang 

mempengaruhi perkembangan budaya secara luas. Dengan model 

ini pula, budaya yang melampaui zamannya akan ditempatkan 

pada periode perkembangannya. 

Bab III secara khusus membicarakan kondisi lingkungan 

Indonesia pada masa sebelum kehadiran manusia, terutama 

menyangkut evolusi paleogeografi kepulauan serta fauna dan flora. 

Kenyataannya, Indonesia telah mengalami proses geologi yang 

dinamis dan berkelanjutan sejak ratusan juta tahun silam, jauh 

sebelum manusia tampil di muka bumi. Kegiatan-kegiatan tektonik 

berupa pergerakan tiga lempeng (Indo-Australia di selatan, Eurasia 

di utara, dan Pasifik di timur) yang dimulai sejak masa 

Mesozoikum hingga sekarang merupakan proses panjang 

pembentukan kepulauan Nusantara. Pembentukan daratan yang 

semakin luas, terutama sejak masa Pliosen hingga Pleistosen (1,8 

juta tahun lalu), telah menciptakan kepulauan Nusantara pada 

kedudukan pulau-pulau seperti sekarang. Walaupun bumi sudah 

terbentuk sejak 4,6 miliar tahun yang silam, kehidupan di bumi 

baru berlangsung 1 miliar tahun kemudian (pada masa 

Prekambrium), yakni berupa mikro organisme sejenis bakteri dan 

ganggang. Selanjutnya, kehidupan berkembang seiring dengan 

perkembangan bumi yang dinamis hingga memungkinkan 
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kepunahan spesies tertentu dan kemunculan spesies baru pada 

periode-periode sesudahnya. 

Manusia sendiri sebagai makhluk berakal budi muncul 

sekitar 2,5 juta tahun yang lalu di Afrika, yang direpresentasikan 

oleh Homo erectus yang muncul kemudian merupakan spesies 

pertama yang keluar dari Afrika (out of Africa theory) sekitar 1,8 juta 

tahun yang lalu untuk menyebar ke Eropa dan Asia. Salah satu 

cabang persebaran itu menuju kepulauan Nusantara hingga 

mencapai Jawa. 

Bab IV menekankan pada bahasan utama terkait dengan asal 

usul dan evolusi manusia purba, termasuk evolusi lingkungan dan 

budaya. Diawali dengan evolusi manusia purba di dunia, bab ini 

kemudian menfokuskan kajian di Indonesia. Kapan Homo erectus 

mencapai kepulauan merupakan pertanyaan yang belum terjawab 

secara pasti, namun secara umum diyakini lebih dari 1,5 juta tahun 

yang lalu. Pencapaian Jawa (dan Flores sekitar 800 tahun lalu) yang 

jauh di ujung tenggara Asia merupakan sebuah raihan terbesar dari 

Homo erectus di dunia. Peristiwa ini diduga terjadi melalui jembatan 

darat yang terbentuk ketika terjadi penurunan permukaan laut 

pada kala Pleistosen Bawah. 

 Homo erectus hidup mengembara di wilayah terbuka dengan 

memilih lokasi di sepanjang aliran sungai atau lokasi lain yang 

dekat sumber air sebagai hunian. Di lokasi itu, mereka mungkin 

mendirikan gubuk atau perkemahan sebagai hunian sementara 

sambil mengeksploitasi sumber daya yang tersedia melalui 

perburuan hewan, pencarian ikan di sungai, dan pencarian umbi-

umbian liar. Untuk menunjang kehidupan, mereka membuat 

berbagai jenis peralatan dari batu dan mungkin juga dari bambu. 
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Kemampuan mengadaptasikan diri pada lingkungan kepulauan 

menjadikan mereka dapat bertahan turun-temurun selama jutaan 

tahun sebelum punah pada kala Pleistosen. Setelah kehidupan 

Homo erectus, kepulauan Nusantara kembali didatangi spesies baru 

yang dikenal sebagai ‘manusia modern awal’ (MMK). Kehadiran 

manusia yang secara anatomis telah modern (anatomically modern 

human) atau Homo sapiens tertua ini membawa perubahan besar 

dalam budaya. 

Penurunan permukaan laut pada momen-momen tertentu 

kala Pleistosen Atas memberi peluang besar bagi MMA untuk 

memasuki kepulauan Nusantara. Bukti arkeologis sejauh ini masih 

belum cukup untuk memastikan kapan kehadirannya di 

kepulauan. Namun jika dilihat keberadaan manusia modern di 

Australia yang diyakini melalui Indonesia pada sekitar 50.000 – 

60.000 tahun yang lalu, maka MMA setidaknya sudah mendiami 

kepulauan sekitar waktu tersebut atau sedikit lebih tua. Spesies 

yang lebih maju daripada Homo erectus ini mulai memanfaatkan 

gua-gua dan ceruk alam sebagai hunian. Mereka juga membuat 

peralatan dari batu yang berbeda dari yang dibuat manusia purba 

sebelumnya. Walaupun memperlihatkan kekhasan lokal (seperti 

dalam komposisi, morfologi, atau bahan batuan pembuatan alat), 

secara umum masing-masing daerah mencirikan alat-alat batu inti 

dan alat serpih yang tidak terpolakan (atypical) dengan pengerjaan 

terbatas. Dalam beberapa hal mulai tampak alat-alat serpih yang 

terpolakan (typical) lewat peretusan, seperti serut dan gurdi. 

Sebagaimana pendahulunya, MMA masih hidup dari berburu dan 

meramu. Jenis hewan buruan bervariasi tergantung pada 

ketersediaannya di masing-masing lingkungan. 
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Bab VI membicarakan periode baru yang dicirikan oleh 

perubahan budaya sebagai dampak akhir zaman es. Kenaikan 

temperatur dan permukaan laut pada awal Holosen merupakan 

peristiwa alam yang membawa perubahan besar bagi paleogeografi 

dan paleoekologi Nusantara. Tenggelamnya sebagian daratan dan 

munculnya pulau-pulau yang terpisah oleh laut telah membawa 

dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan. Peristiwa ini 

telah memobilisasi manusia dan hewan untuk menyebar ke 

wilayah-wilayah baru hingga semakin memperluas kawasan 

hunian. Manusia yang mendiami kepulauan pada periode ini ialah 

‘manusia modern yang muncul kemudian’ (MMK) yang 

merupakan evolusi lanjutan dari MMA dan mungkin percampuran 

dengan migran yang datang kemudian dari Asia daratan. Dari 

tampilan fisiknya, MMK ini tergolong ras Australomelanesid. 

Proses adaptasi terhadap lingkungan baru serta pengaruh 

luar yang terbatas telah mendorong tumbuhnya diversitas budaya 

lokal. Di wilayah pesisir timur Sumatera Utara – Aceh berkembang 

budaya Hoanbinhian yang berasal dari Asia Tenggara daratan. Di 

bagian timur Jawa, alat-alat tulang sangat ekslusif sebagai adaptasi 

lokal di samping alat serpih. Di kawasan timur Indonesia dan 

Kalimantan, seni cadas berkembang luas, sebagaimana di Australia, 

Papua Nugini, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Di sisi lain, 

budaya sebelumnya masih dipertahankan, bahkan semakin 

diperkaya seiring dengan kemajuan yang dicapai. Hunian gua dan 

ceruk semakin intensif dan meluas di kepulauan. Hal yang sama 

terjadi dalam bidang teknologi. Alat-alat serpih yang mulai diretus 

pada masa sebelumnya semakin berkembang hingga terciptalah 



 

76 

variasi tipologis yang kaya dan mendominasi himpunan peralatan 

pada kala itu. 

Penutur dan budaya Austronesia menjadi bahasan khusus 

dalam bab VII. Persebarannya dalam waktu relatif singkat yang 

mencapai kawasan yang melebihi setengah bola dunia (antara 

kepulauan Paskah di ujung timur hingga Madagaskar di ujung 

barat) merupakan fenomena besar dalam sejarah umat manusia. 

Asal usul manusia yang tergolong ras Mongolid selatan ini masih 

menjadi polemik. Ada yang mengatakan Taiwan sebagai asal 

usulnya. Tetapi ada pula yang menunjuk Filipina selatan serta 

Indonesia timur laut, Asia Tenggara daratan, Paparan Sunda, dan 

kawasan lain. Hingga kini belum satu pun di antaranya yang betul-

betul meyakinkan. 

Kapan kehadiran penutur Austronesia di kepulauan 

Nusantara masih tetap dalam penelitian. Penanggalan tertua yang 

lebih pasti sejauh ini diperoleh dari beberapa situs di Sulawesi, 

yakni sekitar 3.500 – 3.600 tahun yang lalu. Namun banyak 

kalangan memperkirakan sekitar 4.000 tahun lalu. Bukti-bukti 

arkeologis menunjukkan kedatangannya di wilayah-wilayah yang 

sudah dihuni ras Australomelanesid menimbulkan proses interaksi 

serta adaptasi, dan proses ini menciptakan amalgamasi (kombinasi) 

budaya dan peluang kawin campur hingga semakin memperkaya 

variasi genetis. Kehadiran penutur Austronesia yang diyakini 

sebagai etnogenesis bangsa Indonesia ini membawa inovasi-

inovasi, seperti teknologi pengupaman pada alat (beliung, kapak, 

dan lain-lain) serta perhiasan litik (gelang dan lain-lain), tembikar 

pelayaran, pertenunan, dan sedentarisasi. Kesemuanya merupakan 
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unsur-unsur budaya yang menjadi akar budaya Indonesia 

sekarang. 

Bab VIII membahas periode akhir dari zaman prasejarah, 

zaman yang dikenal sebagai ‘protosejarah’ (periode transisi 

menyongsong zaman sejarah). Periode ini merupakan 

perkembangan lanjutan dari budaya penutur Austronesia ke arah 

semakin kompleks, yang dicirikan oleh mulai terbentuknya strata 

sosial, berkembangnya teknologi logam dan kegiatan pertanian, 

maraknya perdagangan insuler, dan berkembangnya konsepsi 

kepercayaan yang diwujudkan dalam pendirian bangunan-

bangunan megalitik. Kompleksitas masyarakat ini terbentuk seiring 

dengan semakin berkembangnya hubungan regional-global yang 

memungkinkan terjadinya interaksi dengan dunia luar. 

Kemajuan di bidang pelayaran telah memacu maraknya 

perdagangan dengan Cina, Asia Tenggara, India, bahkan Eropa. 

Para pedagang asing mempertukarkan barang-barang eksotis 

(permata, keramik, dan lain-lain) dengan komoditas Nusantara 

(rempah-rempah, hasil tambang, dan hasil hutan lainnya). Interaksi 

ini membuka peluang bagi kontak-kontak budaya, bahkan 

perkawinan campur, hingga semakin membawa kemajuan di 

berbagai bidang. Kompleksitas masyarakat Nusantara kala itu 

menjadi modal dasar bagi kesiapan menerima pengaruh asing, 

termasuk pengaruh Hindu pada sekitar abad-abad awal masehi. 

Buku ini diakhiri dengan bab IX yang pada dasarnya 

merupakan kontemplasi masa prasejarah, introspeksi masa kini, 

dan proyeksi masa depan. Bab ini membicarakan budaya 

prasejarah dalam perspektif masa lampau dengan ciri 

multikulturalisme yang dimilikinya, perspektif masa kini dengan 



 

78 

tradisi-tradisi yang masih bertahan menembus waktu, serta 

perspektif masa datang dengan penekanan perlunya aktualisasi 

dan revitalisasi nilai-nilai kearifan prasejarah bagi kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Buku ini berupaya memperluas wawasan dan pengetahuan 

prasejarah Indonesia melalui penemuan dan pandangan baru. 

Namun di sisi lain masih banyak hal yang belum dapat dijelaskan 

secara memuaskan. Prasejarah Indonesia dengan segala 

kompleksitasnya merupakan lahan penelitian yang tiada akhir. 

Berbagai penemuan baru cenderung membuka perspektif baru bagi 

penelitian lanjutan. Semakin banyak hasil yang dicapai, maka 

semakin muncul pula permasalahan baru yang menantang untuk 

dipecahkan. Berdasarkan pada kondisi inilah, maka penulisan 

prasejarah Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Penulisan 

sekarang bukanlah sebuah akhir, tetapi lebih merupakan momen 

perenungan untuk melihat raihan-raihan sekaligus kekosongan-

kekosongan yang masih tersisa. Kekurangan-kekurangan yang 

masih ada mendorong perlunya pemutakhiran (update) secara 

berkala pada masa mendatang.59 

Buku jilid II yang mengkaji kerajaan Hindu-Buddha memuat 

tujuh bab bahasan. Secara kolaboratif, para penulisnya terdiri dari 

Edi Sedyawati, Hasan Djafar, Agus Aris Munandar, Bambang Budi 

Utomo, Edhie Wurjantoto, I Gede Semadi Astra, I Wayan Ardika, 

Machi Suhadi, Moehamad Habib Mustopo, Muhammad Nur, Ninie 

Susanti Julianto, Supratikno Rahardjo, dan Titi Surti Nastiti. Bab I 

tentang pengenalan masa Hindu-Buddha, bab II tentang 

                                                             
59   Lihat pengantar Truman Simanjutak pada Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid I 

(Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 1-4. 
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munculnya kerajaan tertua di Nusantara, bab III tentang kerajaan 

Sriwijaya, bab IV tentang perdagangan dan politik (perdagangan 

pada masa Jawa kuno, kerajaan Malayu, kerajaan Panai, kerajaan 

Pagaruyung, serta kehidupan masyarakat dan ekonomi Sunda 

kuno), bab V tentang dinasti, agama, dan monumen (kerajaan 

Mataram kuno, Dharmawangsa dan Airlangga, Janggala, Kadiri), 

bab VI tentang terbentuknya imperium (Bali pada masa 

Jayapangus, kerajaan Singhasari, kerajaan Majapahit, kerajaan 

Sunda, Samprangan dan Gelgel), serta bab VII tentang 

perkembangan peradaban (pencapaian masa Hindu-Buddha dan 

keberlanjutan zaman Hindu-Buddha ke zaman Islam).  

Menurut Edi Sedyawati, editor jilid VIII, masa Hindu-Buddha 

berlangsung selama sekitar 12 abad (abad V-XVI). Pembabakan 

masa Hindu-Buddha terbagi menjadi tiga bagian, yaitu periode 

pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan. Masa selanjutnya, 

Nusantara didominasi dengan masuknya peradaban Islam (abad 

XVI). Tetapi keadaan tersebut tidak berarti bahwa pengaruh 

kebudayaan Hindu-Buddha hilang tergantikan kebudayaan Islam. 

Agama Islam mengakomodasi peninggalan Hindu-Buddha dengan 

cara melakukan modifikasi agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. 

Oleh karena itu, walaupun telah berselang lama, namun wujud 

peradaban Hindu-Buddha masih dapat disaksikan hingga 

sekarang, misalnya dalam wujud karya sastra dan arsitektur. 

Pengetahuan kita tentang sejarah masa Hindu-Buddha yang 

telah jauh silam itu tentu senantiasa dapat bertambah disebabkan 

oleh adanya temuan-temuan baru yang mengharuskan kita 

menafsir ulang apa yang sebelumnya pernah terpapar. Segala 

tafsiran yang diajukan pun senantiasa terbuka untuk penafsiran 
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ulang apabila ada bukti-bukti yang lebih baru. Satu hal yang pasti 

adalah bahwa masa Hindu-Buddha merupakan pembuka ‘masa 

sejarah’ di Indonesia karena sejak zaman itulah ditemukan 

tinggalan-tinggalan berupa tulisan. Masa Hindu-Buddha juga 

merupakan masa ketika agama Hindu dan Buddha menunjukkan 

citranya yang amat kuat dalam kebudayaan, sebagaimana masih 

tertinggal dalam karya-karya budaya, baik berupa artefak maupun 

teks. Dalam karya berupa teks terdapat dua sistem aksara yang 

diserap dari India, yakni Pre-Nagara dari India Utara dan Pallawa 

(Pallava) dari India Selatan. Dalam hal ini, berdasarkan sistem 

aksara Pallawa itulah telah berkembang aksara derivatif pada 

berbagai kesatuan bangsa di Asia Tenggara. Sistem aksara yang 

diciptakan dan dikembangkan di masa lalu oleh kesatuan bangsa di 

Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Batak, Sumatera Selatan, 

Sulawesi Selatan, Jawa, dan Bali didasarkan pada sistem aksara 

Pallawa. Dengan demikian, aksara derivatif pada kesatuan bangsa 

tersebut dapat disebut sebagai satu golongan besar pengguna 

aksara dengan sistem aksara ‘pasca-Pallawa’. Bersama faktor 

lainnya, faktor inilah yang merupakan ‘akibat’ pertemuan kesatuan 

bangsa di Asia Tenggara dengan peradaban India, yang membuat 

Asia Tenggara dapat dilihat sebagai satu kesatuan budaya dan 

politik yang terbentuk di masa Hindu-Buddha. 

Intensitas penyebaran dan pengambilalihan agama Hindu 

dan Buddha sangat mencolok di masa ini. Jejak proses adopsi 

agama itu terlihat pada tinggalan masa Hindu-Buddha ini, baik 

berupa teks maupun artefak. Bahasa Sansekerta sebagai bahasa 

kitab suci kedua agama ini mempunyai pengaruh besar, setidaknya 

di kepulauan Indonesia, berupa penyerapan kosakata maupun 



 

81 

pembentukan khazanah sastra yang merupakan terjemahan, 

saduran, atau tafsiran khusus atas sumber-sumber yang berbahasa 

Sansekerta dari India. Sastra kuno yang berkembang di masa 

Hindu-Buddha ini dan meninggalkan bekas berupa khazanah 

sastra yang disebut ‘klasik’ adalah sastra Jawa kuno yang hingga 

kini masih hidup di Bali. 

Perkembangan penting yang terjadi di masa Hindu-Buddha 

ini juga perlu dicatat, yakni pembangunan politik, khususnya 

berupa terbentuknya satuan-satuan kenegaraan dan pemerintahan 

yang didasarkan pada konsep kerajaan yang sudah dikembangkan 

lebih dahulu di India. Menurut penelitian para ahli pada awal XX 

mengenai awal munculnya kerajaan Hindu-Buddha, kemunculan 

kerajaan di Indonesia terpengaruh kebudayaan India. Contohnya 

adalah istilah ‘raja’ yang berasal dari bahasa Sansekerta. Selain itu, 

konsep raja besar sebagai cakrawartin (cakravartin) yang berarti 

pemutar roda (dunia) juga diterapkan di kerajaan-kerajaan Hindu 

tertua di Indonesia. 

Sejak abad IV, beberapa kerajaan Hindu-Buddha muncul di 

Indonesia, antara lain adalah Kutai di Kalimantan Timur, 

Tarumanegara di Jawa Barat, Sriwijaya di Sumatera Selatan, 

Mataram di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta Bali. Dinamika 

perkembangan kerajaan-kerajaan tersebut menunjukkan pasang 

surut. Kerajaan-kerajaan tertua yang bercitra Hindu adalah yang 

peninggalannya terdapat di Kalimantan Timur (berupa prasasti-

prasasti Raja Mulawarman) dan di Jawa Barat (berupa prasasti-

prasasti Raja Purnawarman) yang diperkirakan dari abad V. 

Namun, batas wilayah kerajaan ini ataupun kerajaan lain yang 

muncul kemudian tidak pernah dapat dijelaskan dengan tuntas 
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oleh sumber-sumber sejarah yang ada. Tetapi, konsep tentang 

wilayah cakupan kewenangan itu ada dan disadari. Hal ini secara 

samar terdapat dalam konsep mengenai watak pada kerajaan-

kerajaan Hindu di Jawa Tengah (sekitar abad VIII-X). Dalam hal ini 

dikatakan bahwa sebuah wanua (desa) tentu masuk ke dalam 

cakupan kewenangan watak tertentu. Konsep kewilayahannya 

menjadi lebih jelas di masa kerajaan Kadiri (abad XI-XII) ketika 

diperinci lebih jelas bahwa sejumlah thani (desa) tertentu masuk ke 

dalam satuan kewilayahan yang lebih besar yang disebut dengan 

istilah wisaya. Bentukan kerajaan yang lebih besar, yang tentunya 

juga menyangkut administrasi kewilayahan, terjadi pada kerajaan 

sesudahnya, yaitu Singhasari, yang merupakan penggabungaan 

sejumlah kerajaan (disebut dengan istilah bhumi), sebagaimana 

tertuang dalam prasasti yang dikeluarkan pada masa itu. Ini 

merupakan bukti awal yang eksplisit mengenai pembentukan 

imperium. Persaingan arah pembentukan imperium tersebut, yaitu 

suatu satuan atau koordinasi sejumlah satuan pusat kekuasaan 

yang lebih kecil, dapat dilihat dari dua sisi kemungkinan, yakni 

sebagai dorongan alamiah manusia yang selalu ingin mencapai 

sesuatu yang lebih baik dan lebih besar dalam kehidupannya serta 

sebagai perwujudan aliansi ataupun perluasan cakupan kekuasaan 

yang pada akhirnya membentuk imperium. Perluasaan cakupan 

pengaruh kemudian terjadi pada kerajaan Majapahit. Dalam 

sumber-sumber dari masa tersebut disebutkan bahwa di luar inti 

imperium itu terdapat kawasan yang disebut Nusantara, yang 

rupanya adalah ‘daerah seberang laut’ yang diperlakukan sebagai 

mitra atau daerah pengaruh. Di samping konsep kewilayahan, 
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pada masa kerajaan Kadiri dan satuan-satuan kenegaraan lain yang 

sezaman, terdapat konsep tentang kedinastian.  

Dalam hal hubungan dagang dengan negara-negara lain pada 

masa Hindu-Buddha dapat diwakili oleh kerajaan Sriwijaya, suatu 

negara maritim yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari 

pelayaran dan perdagangan. Sumber daya alam yang menjadi 

komoditas perdagangan saat itu berupa hasil hutan, hasil tambang, 

dan hasil pertanian. Komoditas ini banyak digemari oleh bangsa 

Arab, Persia, India, dan Cina. Sebagaimana Sriwijaya, kerajaan 

lainnya di kepulauan Indonesia juga banyak melakukan hubungan 

dagang dengan negara lain. Hubungan dagang antara kepulauan 

Indonesia dan India sudah lebih dulu berkembang dibandingkan 

dengan Cina. Perdagangan dengan India diperkirakan telah terjalin 

sejak abad I, sedangkan perdagangan dengan Cina pada abad V. 

Perdagangan antar negara ini makin berkembang pada abad-abad 

selanjutnya. Sejak abad VIII pelabuhan-pelabuhan di sepanjang 

jalur perdagangan di Asia Tenggara ramai dikunjungi para 

pedagang, tidak hanya dari India dan Cina, tapi juga dari Arab, 

Persia, dan Turki. 

Suatu gejala lain yang sering terjadi dalam sejarah adalah 

perpindahan ibukota. Pada umumnya hal ini dapat diduga terkait 

dengan perubahan relasi sekutu-sekutu, serta diikuti pertimbangan 

strategi pengamanan kerajaan. Di luar perubahan-perubahan yang 

mungkin terjadi dalam situasi politik yang kritis itu, tersedia cukup 

banyak data tertulis dari masa Hindu-Buddha ini. Melalui suatu 

rekonstruksi, dapat diberikan gambaran mengenai upaya bina 

negara di masa tersebut dalam berbagai satuan kenegaraan. 
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Segala aspek peradaban yang dibangun di masa Hindu-

Buddha itu dapat diperkirakan bertumpu kuat pada pencapaian-

pencapaian di masa prasejarah, khususnya tahap terakhirnya, yaitu 

masa perunggu-besi atau masa perundagian. Diperkirakan bahwa 

pada masa itu telah terbentuk suatu struktur masyarakat yang 

berlandaskan pada kualifikasi kepemimpinan dan profesionalitas 

dalam penguasaan teknis. Konsep dan pola kawasan hunian tetap 

diperkirakan telah terbentuk pada tahap akhir prasejarah itu. 

Pusat-pusat kehidupan saat itu tampak berperan paling dominan 

dalam penyerapan unsur-unsur peradaban beserta dua agama baru 

yang berasal dari India tersebut. Pada gilirannya, segala pencapaian 

masa Hindu-Buddha dapat menjadi landasan untuk suatu 

gelombang perubahan budaya yang menyusul dalam rangka 

penyebaran dan adopsi agama Islam yang terpusat di berbagai 

kawasan di Indonesia. Dalam kasus-kasus tertentu terdapat 

kontinuitas, sedangkan dalam kasus-kasus lain terjadi keterputusan 

perkembangan. 60  

Buku jilid III tentang kedatangan dan peradaban Islam terdiri 

dari 16 bab bahasan. Bab I (Kedatangan Islam) ditulis oleh 

Azyumardi Azra, bab II (Kerajaan Islam) dan bab III (Keprajuritan 

masa kesultanan) ditulis Uka Tjandrasasmita, bab IV (Pemikiran 

dan institusi politik Islam) ditulis Jajat Burhanudin, bab V (Tradisi 

sosial-budaya) ditulis Azyumardi Azra dan Bambang Pranowo, bab 

VI (Tradisi dan wacana intelektual Islam) ditulis Oman 

Fathurahman dan Jajat Burhanudin, bab VII (Islam dan 

pembentukan budaya Jawa) ditulis Sunarwoto dan Mohammad 

                                                             
60   Lihat pengantar Edi Sedyawati dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid II 

(Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 1-3. 
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Damami, bab VIII (Tradisi sastra dan kebahasaan) ditulis Abdul 

Hadi W.M., bab IX (Bahasa Melayu: Lingua Franca Islam) ditulis 

Imran T. Abdullah, bab X (Ekonomi dan perdagangan) ditulis M. 

Dien Madjid, bab XI (Kebudayaan material) ditulis Uka 

Tjandrasasmita, bab XII (Pembentukan dan perkembangan pranata 

dan lembaga hukum Islam), bab XIII (Perkembangan lembaga 

pendidikan Islam), dan bab XIV (Tarekat dan perkembangannya) 

ditulis Badri Yatim, bab XV (Respons Muslim terhadap 

kolonialisme) ditulis Hassan Muarif Ambary dan Achmad Syahid, 

serta bab XVI (Perjalanan haji dari masa ke masa) ditulis Saleh 

Putuhena. 

Menurut Azyumardi Azra, editor jilid III, peradaban Islam di 

Indonesia, yang biasa disebut Nusantara atau Jaza’ir Jawa (menurut 

sumber-sumber Arab), dan dunia Nusantara-Melayu (Malay-

Indonesian world), yang kini Asia Tenggara, merupakan bagian 

integral dari peradaban Islam secara keseluruhan. Integralisme 

peradaban Islam Indonesia dengan wilayah peradaban Islam 

lainnya jelas terlihat pada kesatuan akidah, ibadah, dan muamalah. 

Pada level ini kaum Muslimin Indonesia berada dalam cakupan 

ajaran-ajaran dasar yang bersifat universal dalam Islam. Jika ada 

perbedaan tertentu dengan kaum Muslimin di tempat lain, hal itu 

lebih pada ‘ranting’ (furu’), sesuai dengan adanya mazhab dan 

aliran dalam tradisi keagamaan dan pemikiran Islam.  

Tetapi, lebih daripada sekedar kesatuan keimanan dan 

pengamalan ajaran pokok Islam tersebut, kaum Muslimin 

Indonesia juga terintegrasi dalam berbagai jaringan (networks) 

dengan masyarakat Muslim di kawasan lain, khususnya 

Semenanjung Arabia. Jaringan itu mencakup bidang politik, 
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keilmuan, keulamaan, ekonomi perdagangan, dan kebudayaan. 

Berbagai jaringan ini memiliki peran signifikan dalam 

pembentukan dan dinamika tradisi historis dan peradaban Islam di 

Nusantara. Peradaban Islam di Nusantara tidak pernah terlepas 

dari dinamika Islam di kawasan lain. Oleh karena itu, pandangan 

yang menganggap seolah-olah Islam Nusantara berkembang secara 

tersendiri serta terisolasi dari perkembangan dan dinamika Islam di 

tempat lain adalah keliru. 

Di samping menampilkan wataknya yang terkait dengan 

Islam ‘universal’, peradaban Islam Nusantara pada saat yang sama 

menampilkan ciri dan karakter yang distingtif, yang relatif berbeda 

dengan peradaban Islam di wilayah peradaban (cultural spheres) 

Muslim lainnya, yakni Arabia, Turki, Persia, Afrika, Anak Benua 

India, Sino-Islam, dan dunia Barat (Western hemisphere) yang 

mencakup Eropa dan Amerika.  

Ada beberapa alasan yang menjadikan Islam di Nusantara 

berbeda dengan Islam di kawasan lain. Pertama, pembentukan 

distingsi Islam Indonesia berkaitan dengan watak penyebaran 

Islam ketika pertama kali datang ke kawasan ini. Kedatangan Islam 

dan proses Islamisasi selanjutnya pada umumnya berlangsung 

dengan damai (menurut istilah T.W. Arnold adalah penetration 

pacifique). Hanya dalam kasus-kasus isolatif saja terjadi penggunaan 

kekuasaan politik kerajaan, ketika raja setempat masuk Islam dan 

kemudian ‘memaksa’ para warganya atau warga di kerajaan lain 

untuk juga memeluk Islam. Kedua, Islam yang datang pertama kali 

adalah Islam yang umumnya dibawa para guru sufi, yang 

mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan 

Islam. Islam sufistik yang dibawa para guru sufi ini memiliki 
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kecenderungan kuat untuk lebih akomodatif dan inklusif terhadap 

tradisi dan praktik keagamaan lokal. Bagi para sufi pengembara ini, 

yang paling penting dalam proses konversi keagamaan itu adalah 

pengucapan dua kalimat syahadat. Setelah itu, mereka baru 

memperkenalkan ketentuan hukum Islam (fiqih) kepada 

masyarakat Muslim. Sejarah Islam Nusantara juga ditandai oleh 

tarik-menarik dan tensi di antara Islam sufistik dan Islam fiqih. 

Tetapi sejak abad XVII tarik-menarik di antara kedua aspek Islam 

ini menurun secara signifikan berkat usaha para ulama yang terus 

melakukan upaya rekonsiliasi di antara keduanya. Pranata dan 

lembaga yang berkaitan dengan kedua aspek Islam ini juga terus 

tumbuh, dari tarekat sampai peradilan agama. Mereka menjadi 

bagian integral tradisi Islam Nusantara. Ketiga, sosiologi 

masyarakat Nusantara pada umumnya berbeda dengan kaum 

Muslimin di kawasan Arabia atau tempat lainnya. Masyarakat 

Nusantara umumnya adalah masyarakat pesisir yang 

kehidupannya bergantung pada perdagangan antar pulau dan 

antar benua. Sedangkan mereka yang berada di pedalaman adalah 

masyarakat agraris yang kehidupannya bergantung pda pertanian. 

Oleh karena itu, masyarakat agraris Nusantara juga banyak 

dipengaruhi pandangan dunia mitis. Sosiologi masyarakat ini 

sedikit banyak mempengaruhi pandangan dunia Islam di kalangan 

masyarakat Muslim Nusantara. 

Ketiga faktor tersebut memberikan sumbangan penting bagi 

terbentuknya distingsi Islam Nusantara. Distingsi itu mencakup 

berbagai lapangan kehidupan kaum Muslimin di kawasan ini, yang 

bisa disaksikan mulai dari budaya material (material culture) dalam 

kehidupan sehari-hari sampai pada budaya spiritual (spiritual 
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culture). Dalam konteks inilah, masih dapat disaksikan berbagai 

kesinambungan tertentu antara tradisi Islam dan tradisi budaya 

spiritual pra-Islam yang sedikit banyak diwarnai tradisi Hindu, 

Buddha, dan bahkan tradisi keagamaan-spiritual lokal. Karena 

adanya kesinambungan itulah, kalangan sarjana dan peneliti 

berpendapat bahwa Islam Indonesia adalah Islam sinkretis yang 

bercampur dengan berbagai tradisi keagamaan dan spiritual 

lainnya. Pendapat ini tampaknya benar, terutama untuk periode 

awal perkembangan Islam di Nusantara. Namun, gelombang 

pembaruan yang terus berlangsung, khususnya sejak abad XVII, 

membuat Islam Nusantara semakin dekat pada tradisi besar (great 

tradition) Islam. 

Pembentukan distingsi Islam Nusantara dalam bidang 

intelektualitas keislaman berlangsung tidak hanya dipengaruhi 

pandangan dunia (world view) Islam, tetapi juga karena peradaban 

Nusantara yang telah terbentuk, bahkan sejak masa sebelum 

kedatangan Islam ke kawasan ini. Perkembangan dan dinamika 

internal di kawasan ini sejak masa awal kedatangan Islam dan 

Islamisasi, zaman kerajaan / kesultanan, dan periode kolonialisme 

Eropa telah turut membentuk corak dan karakter peradaban Islam 

yang distingtif tersebut. Terjadi pergumulan yang intens antara 

pandangan dunia Islam dan berbagai perkembangan historis yang 

berlangsung, dan pada gilirannya memberikan sumbangan pada 

distingsi Islam Nusantara. 

Peradaban Islam Nusantara pertama-tama jelas berkaitan 

dengan karakter distingtif yang ada dalam rumpun bahasa Melayu. 

Ekspresi spiritual kaum Muslimin Nusantara dan budaya 

materialnya banyak dipengaruhi oleh lingkungan alam, geografi, 
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dan bahkan iklim Nusantara secara keseluruhan. Semua ini pada 

gilirannya memunculkan pandangan dunia, gaya hidup, bahasa, 

adat istiadat, dan tradisi atau spiritual culture umumnya yang khas. 

Masyarakat Muslimin Nusantara terdiri dari berbagai suku bangsa 

yang tersebar di berbagai tempat di kepulauan Nusantara, namun 

kesatuan peradaban di antara mereka juga dapat dilihat dan 

dirasakan.  

Salah satu faktor pemersatu itu adalah Islam yang merupakan 

supraidentity yang mengatasi batas-batas geografis, sentimen etnis, 

identitas kesukuan, adat istiadat, dan tradisi lokal lainnya. Faktor 

lainnya ialah bahasa Melayu yang sifat egaliternya menjadikannya 

sebagai lingua franca di Nusantara. Kedudukannya semakin kuat 

setelah bahasa Melayu ditulis dengan aksara Arab. Bersamaan 

dengan adopsi huruf-huruf Arab, dilakukan pula penyesuaian 

tanda-tanda pada aksara Arab tertentu untuk kepentingan bahasa-

bahasa lokal sehingga memunculkan ‘tulisan Jawi’ yang 

dipergunakan sebagai alat komunikasi dan dakwah tertulis bagi 

masyarakat Nusantara-Melayu menggantikan beberapa bentuk 

tulisan yang berkembang sebelumnya. 

Sumber-sumber Arab merekam fenomena meningkatnya 

jumlah penuntut ilmu dari Nusantara, yang disebut sebagai ashab 

al-Jawiyyin atau para sahabat (kita) orang-orang Jawa, menuju 

Semenanjung Arabia, khususnya Mekkah dan Madinah, sejak abad 

XVI. Selanjutnya, pada abad XVII para pelajar yang kembali ke 

Nusantara tersebut menjadi ulama terkemuka di Nusantara yang 

menghasilkan karya-karya monumental dalam bahasa Melayu dan 

bahasa-bahasa lokal lainnya, serta bahasa Arab. 
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Pembentukan tradisi dan dinamika Islam sepanjang masa 

kedatangan Islam sampai akhir abad XVIII menggambarkan 

kompleksitas perkembangan Islam Nusantara. Jelas terdapat 

kecenderungan kuat bahwa tradisi Islam Nusantara pada periode 

ini merupakan masa konsolidasi Islam dalam berbagai bentuknya, 

khususnya dalam bidang pemikiran dan pengamalan Islam, 

kelembagaan pendidikan, hukum, dan juga sosial-budaya. Namun 

sejak kolonialisme Barat, kehidupan politik dan ekonomi 

masyarakat Islam Nusantara menghadapi rintangan berat dari 

pemerintah kolonial. Dalam menghadapi kolonialisme itu, 

setidaknya terdapat tiga bentuk respon Muslimin Nusantara, yaitu 

perlawanan bersenjata (jihad), oposisi diam dengan mengambil 

jarak dari penguasa kolonial, dan mengakomodasi kekuasaan 

kolonial sebagai realitas yang tidak dapat dihindari. 

Intelektualisme Islam di Nusantara menjadi semakin 

kompleks sejak seperempat terakhir abad XIX dengan penyebaran 

‘modernisme’ Islam di Nusantara yang terpengaruh oleh pemikiran 

para tokoh, semisal Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, 

Muhammad Rasyid Ridha, serta para mahasiswa Nusantara yang 

kembali ke tanah air. Meskipun demikian, corak ‘tradisionalisme’ 

Islam tidak secara otomatis menjadi lenyap. Persaingan dan tensi 

antara modernisme Islam dan tradisionalisme Islam inilah yang 

justru dapat menjadi elan yang membuat kehidupan Islam di 

kawasan ini semakin dinamis. 61 

Buku jilid IV tentang kolonisasi dan perlawanan terdiri dari 

32 bab. Menurut Djoko Surjo, editor jilid IV, periode sejarah 

                                                             
61  Lihat pengantar Azyumardi Azra dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid III 

(Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 1-7.  
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Indonesia yang mencakup abad XVIII hingga abad XIX secara 

historiografis dapat dilihat sebagai periode peningkatan dinamika 

masyarakat Indonesia dalam merespon tantangan perubahan baru 

yang disebabkan oleh kehadiran orang Eropa dan ekspansi 

kekuasaan Barat di Indonesia. Pada abad ini, masyarakat Indonesia 

menghadapi puncak perubahan baru ketika ekspansi kekuasaan 

Barat berhasil membangun pemerintahan kolonial Hindia Belanda 

(Nederlandsch Indie) di atas wilayah Nusantara. Proses pembentukan 

negara kolonial itu diikuti oleh proses perubahan yang mendasar 

bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan politik, ekonomi, 

sosial, dan budaya. 

Secara umum, kehadiran pertama orang-orang Eropa di Asia 

dan perairan kepulauan Indonesia pada sekitar abad XVI-XVII 

dapat dipandang sebagai periode awal petualangan (adventure), 

penjelajahan (exploration), dan ekspansi (expansion) ‘imperium 

maritim Barat’ ke dunia luar Eropa yang bertujuan untuk 

mendirikan koloni baru dan mencari sumber komoditas 

perdagangan yang menguntungkan bagi negeri asalnya. Era 

ekspansi imperium maritim Barat mencapai puncaknya ketika 

bangsa Eropa (Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Perancis) 

berhasil membangun kekuasaan maritim dan meluaskan 

pengaruhnya di berbagai bagian benua. 

Spanyol membangun kekuasaan imperiumnya di Benua 

Amerika, jauh sebelum orang-orang Perancis dan Inggris 

membangun pemukiman awalnya di benua yang sama. Sementara 

itu, orang-orang Portugis mengawali keberhasilannya dengan 

menemukan jalur lalu lintas laut ke Timur dengan semboyan Gold, 

Glory, and Gospel (mengejar kekayaan perdagangan, membangun 
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kekuasaan, dan misi penyebaran agama Kristen). Mereka 

membangun dan melindungi armada dagangnya dengan garnisun, 

benteng, dan kekuatan armada laut yang dilakukan satu abad 

sebelum pedagang Belanda dan Inggris dapat berlayar melewati 

Tanjung Harapan menuju ke perairan Asia, termasuk perairan 

kepulauan Indonesia. Dengan mengikuti jalur lalu lintas yang 

ditemukan oleh pelaut Portugis tersebut, Belanda berhasil 

memasuki kepulauan Indonesia. 

Apabila pada awalnya kehadiran orang-orang Belanda di 

perairan kepulauan Indonesia lebh didorong oleh motivasi 

kepentingan ekonomi untuk mengejar keuntungan dari kegiatan 

perdagangannya, maka pada masa berikutnya motivasi tersebut 

bergeser ke motivasi kepentingan politik untuk ekspansi kekuasaan 

imperialisme dan kolonialisme demi kepentingan negeri induknya. 

Akibatnya, terjadilah pergeseran hubungan antara bangsa Belanda 

dan masyarakat Indonesia yang semula terjalin dalam pola 

hubungan sejajar sebagai mitra dagang, kemudian bergeser 

menjadi pola hubungan persaingan dan kekuasaan (patronasi). 

Lebih lanjut, pola hubungan itu meningkat dan berubah menjadi 

pola hubungan dominasi, hegemoni, dan dependensi antara pihak 

penjajah dan yang dijajah. Pergeseran pola hubungan itu membawa 

dampak perubahan-perubahan besar terhadap kehidupan politik, 

ekonomi, sosial, dan budaya di kepulauan Indonesia. 

Perubahan besar tersebut tergambar secara jelas dalam proses 

pergeseran dari masa awal terbentuknya Serikat Perusahaan 

Dagang Belanda atau VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) pada 

awal abad XVII hingga masa terbentuknya pemerintahan kolonial 

Hindia Belanda (Nederlandsch Indie) pada abad XIX. Awalnya VOC 
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bertujuan untuk membangun hubungan perdagangan dengan 

komunitas kerajaan-kerajaan di kepulauan Indonesia. Tetapi, sejak 

abad XVIII secara bertahap terjadi pergeseran ke arah pembentukan 

pemerintahan kolonial Belanda dengan cara meluaskan wilayah 

administrasi pemerintahannya ke berbagai wilayah di kepulauan 

Indonesia. Puncak pergeseran terjadi sejak awal abad XIX ketika 

VOC bangkrut dan wilayah pengaruhnya di kepulauan Indonesia 

diambil alih oleh Belanda, dan kemudian dibangun pemerintahan 

Hindia Belanda sebagai perpanjangan dari pemerintahan Belanda 

di Eropa. Sejak itu, Indonesia menjadi tanah jajahan Barat dan 

sekaligus memasuki abad XIX –Edward Said menyebutnya sebagai 

abad puncak the rise of the West (kebangkitan dunia Barat) dan Eric 

Hobsbawn menyebutnya sebagai the Age of Empire (abad 

kekaisaran). Bersesuaian dengan masa puncak perkembangan 

imperialisme dan kolonialisme Barat di Asia, hubungan antara 

Belanda sebagai negeri Induk dan Indonesia sebagai wilayah 

jajahan pada dasarnya merupakan hubungan antara negara 

metropolis dan wilayah dependensinya. 

Sebagai perpanjangan kekuasaan negeri induknya, segala 

sistem politik pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial, dan 

kebudayaan di tanah jajahan secara sentral dikendalikan oleh 

negeri induk melalui pejabat gubernur jenderal yang mewakili 

kekuasaan Belanda di tanah jajahan. Semenjak pemerintahan VOC, 

para gubernur jenderal Belanda berkedudukan di Batavia (sekarang 

Jakarta) yang merupakan ibukota dan pusat pemerintahan kolonial 

Belanda di Indonesia. Dari pusat pemerintahan kolonial Belanda 

inilah berbagai kebijakan politik dan militer pemerintah kolonial 

Belanda dilancarkan ke seluruh wilayah tanah jajahan di Indonesia. 
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Pemerintahan kolonial pasca-VOC ini diawali oleh Gubernur 

Jenderal Daendels (1808-1811) yang diselingi dengan pemerintahan 

penjajahan Inggris di bawah kepemimpinan Raffles (1811-1816), 

kemudian dilanjutkan lagi dengan kepemimpinan gubernur 

jenderal Belanda sampai kekuasaan pemerintah Belanda berakhir 

pada tahun 1942. Sejak itu, proses ekspansi dan intensifikasi 

kekuasaan politik penjajahan Belanda dilancarkan secara sistematis 

dan efektif, baik melalui jalan kekerasan militer, perjanjian politik, 

maupun strategi politik lainnya. 

Proses ekspansi dan intensifikasi kekuasaan pemerintahan 

kolonial tersebut telah melahirkan reaksi keras dari berbagai 

wilayah komunitas rakyat di kepulauan Indonesia. Reaksi keras 

tersebut banyak diaktualisasikan dalam berbagai bentuk 

perlawanan, baik dalam kategori perang (war, oorlog, krijg), 

pemberontakan (rebellion, revolt), maupun gerakan-gerakan sosial 

(social movement). Aksi perlawanan tersebut berlangsung hampir di 

sepanjang abad XVII sampai abad XIX, dan terjadi hampir di 

seluruh wilayah Indonesia. 

Pada hakikatnya bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia 

yang terjadi selama periode tersebut dapat dikategorikan dalam 

beberapa tipe. Tipe pertama adalah tipe perlawanan melawan 

agresi kekuasaan kolonial yang hendak menduduki atau 

menguasai wilayah kekuasaan kerajaan atau kekuasaan 

pemerintahan lokal di Indonesia. Tipe ini dapat ditemukan dalam 

bentuk perlawanan rakyat, misalnya di Aceh, Sumatera Barat 

(Minangkabau), Riau, Jambi, Batak, Sumatera Utara, Bali (Perang 

Puputan), dan Lombok pada abad XVII, perlawanan yang terjadi di 

wilayah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada abad XVII-XIX, 



 

95 

dan di Maluku pada abad XVIII-XIX. Perlawanan tersebut pada 

umumnya dipimpin oleh raja atau sultan, bangsawan, penguasa 

lokal, dan juga para ulama atau pemuka masyarakat lokal lainnya. 

Tipe kedua adalah tipe perlawanan yang dilancarkan untuk 

melawan dominasi kekuasaan kolonial Belanda. Tipe ini ditemukan 

dalam peristiwa perlawanan Trunojoyo (1672-1680), Untung 

Suropati (1684-1706), Diponegoro (1825-1830) di Jawa, serta 

perlawanan di Kalimantan Selatan dan Tengah (1859-1905). 

Perlawanan pada tipe ini kebanyakan dipimpin oleh para 

bangsawan atau pemuka masyarakat lokal, termasuk para ulama. 

Tipe ketiga adalah tipe perlawanan menentang bentuk-bentuk 

eksploitasi dan represi yang dilakukan oleh punguasa Barat 

terhadap rakyat. Tipe perlawanan yang ketiga ini diwujudkan dalm 

bentuk gerakan sosial, baik yang bercorak gerakan keagamaan, 

perlawanan kaum petani, perlawanan intelektual, maupun gerakan 

protes lainnya yang bernada anti pemerasan dan penindasan 

terhadap rakyat kecil di pedesaan. Jenis perlawanan ini umumnya 

dipimpin oleh pemuka agama dan pemuka rakyat kecil lainnya. 

Di segi lain, dampak ekspansi dan intensifikasi kekuasaan 

pemerintahan Hindia Belanda dalam kehidupan politik ditandai 

dengan runtuhnya kekuasaan kerajaan tradisional di Nusantara 

dan digantikan oleh sistem pemerintahan Hindia Belanda yang 

secara sentral menguasai wilayah Indonesia dari pusat sampai 

daerah. Secara langsung atau tidak langsung, proses ekspansi 

kekuasaan pemerintahan kolonial ini, baik secara politis maupun 

militer, menyebabkan wilayah Nusantara disatukan dalam ikatan 

teritorial negara kolonial Hindia Belanda dan diperintah secara 

langsung di bawah panji-panji pax neerlandica. Adapun proses 
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perubahan di bidang perekonomian ditandai oleh terjadinya proses 

komersialisasi dan monotesisi sebagai akibat langsung dari 

pemersatu kebijakan politik perekonomian kapitalis Barat. Proses 

ini membawa pergeseran masyarakat pribumi dari sistem 

perekonomian pertanian sub-sistem tradisional ke sistem 

perekonomian pasar kolonial. Pergeseran kehidupan politik dan 

ekonomi tersebut mempengaruhi terjadinya proses pergeseran 

sosial di lingkungan tanah jajahan dari masyarakat tradisional ke 

masyarakat kolonial. Demikian pula, proses pembaratan 

(weternization) dan modernisasi yang dibawa oleh kebijakan politik 

kolonial berdampak pada terjadinya proses pergeseran kultural 

masyarakat Indonesia. Ini menjadi pangkal kelahiran kehidupan 

kebudayaan Indonesia baru yang berpusat di pusat kota-kota 

kolonial. 

Beberapa ciri penting hubungan kolonial antara penguasa 

Barat dan penduduk pribumi antara lain dapat ditemukan dalam 

segi-segi yang berkaitan dengan sentralisasi kekuasaan, 

diskriminasi rasial eksploitasi kolonial, dan sifat kolonial Belanda 

yang non-akulturatif. Salah satu segi penting dan berbagai faktor 

yang melatarbelakangi politik kolonial Belanda di Indonesia adalah 

adanya kesejajaran hubungan fungsional antara kekuatan 

perkembangan ekonomi-politik yang terjadi di pusat pemerintahan 

metropolis di Belanda dan perubahan orientasi kebijakan politik 

kolonial di tanah jajahan. 

Sampai pada pertengahan abad XIX industri Belanda masih 

terbelakang, tidak ada modal sehingga tanah jajahan dipandang 

sebagai sumber penghasil pertanian yang tidak banyak 

memerlukan modal. Sumber tanah dan tenaga kerja murah yang 
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tersedia di tanah jajahan secara leluasa dapat digunakan sehingga 

penerapan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) dipandang paling 

tepat pada masa itu. Sesudah tahun 1870, perkembangan industri 

dan modal meningkat sehingga menuntut penghapusan monopoli 

pemerintahan. Hal ini memberikan kesempatan dan kebebasan 

berusaha bagi penanaman modal dalam perkebunan swasta dan 

usaha-usaha lainnya. Demikian pula, sesudah tahun 1900-an 

industri Belanda memerlukan daerah pemasaran sehingga 

menuntut adanya kebijakan politik yang baru, yaitu politik 

kemakmuran atau ethische politeik (politik etis).  

Perkembangan kolonialisme Belanda sejak tahun 1800 pada 

dasarnya berjalan sejajar dengan pelbagai ideologi yang secara 

berturut-turut mempunyai pengaruh besar terhadap jalannya 

politik ekonomi dan politik kolonial pada umumnya. Sebagai 

kelanjutan politik monopoli VOC, pemerintah kolonial meneruskan 

pemungutan sistem vontingenten (pajak hasil bumi) dan verplicthe 

leverantien (penyerahan wajib hasil bumi yang ditetapkan VOC 

terhadap raja-raja yang kalah perang. Sejak restorasi pada tahun 

1815 -untuk Indonesia tahun 1816- sistem monopoli tetap 

dipertahankan sebagai proteksionisme meskipun mendapat 

tantangan dari penganut ide liberalisme yang berpengaruh di 

Eropa. Penganut aliran konservatisme di bawah pimpinan kaum 

otokratis dari raja Belanda tampak memuncak pada masa 

cultuurstelsel.  

Secara resmi pada tahun 1878 terjadi perubahan sistem 

pemerintahan Belanda yang disesuaikan dengan ide-ide 

libaralisme, namun penghapusan politik konservatif berjalan 

lambat, antara lain sampai diadakannya undang-undang agraria 
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tahun 1870. Seiring dengan meningkatnya perkembangan industri 

di kerajaan Belanda pada pertengahan kedua abab XIX, tampillah 

aliran sosialisme atau sosial-demokrasi di negeri ini. Ide dari aliran 

sosialisme ini pada dasarnya menentang perkembangan 

kapitalisme dan dengan sendirinya juga menentang kolonialisme 

dan imperialisme. Selain aliran-aliran yang sangat berpengaruh 

terhadap golongan-golongan politik di Belanda terdapat juga 

aliran-aliran agama, baik protestantisme maupun katolikisme, yang 

juga mempunyai pengaruh besar. Keduanya memiliki persamaan 

sikap terhadap tanah jajahan yang didorong oleh evangelisisme 

mereka. Sikap tersebut terwujud dalam kegiatan mereka, yaitu 

zending atau misi. 

Pada akhir abad XIX kehidupan masyarakat Indonesia telah 

mengalami perubahan sosial-ekonomi dan politik. Sebagian besar 

daerah di kepulauan Indonesia telah melebur ke dalam ikatan 

teritoral pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Penetrasi 

kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda juga membawa 

perubahan struktural masyarakat tanah jajahan, terutama yang 

dilancarkan melalui proses birokratisasi, komersialisasi, urbanisasi, 

dan edukasi. Dengan demikian, pada masa pergantian abad XIX ke 

abad XX muncul kecenderungan makin mengemukanya proses 

birokratisasi, komersialisasi, edukasi, restratifikasi, dan sekularisasi 

di tanah jajahan. Sebagian besar orang Indonesia mulai menyadari 

adanya pengaruh kehidupan dengan tata cara baru, dan bergaul di 

tempat-tempat orang yang berkebiasaan asing. Migrasi penduduk 

ke daerah lain pun mulai terjadi. Jalan kereta api, kapal api, 

telegraf, kantor pos, sekolah, bank, klinik, dankantor-kantor 

pemerintah mulai diperkenalkan. Anak-anak golongan elite mulai 
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meninggalkan tempat tinggalnya untuk belajar di kota-kota 

kolonial. Masyarakat Indonesia mulai menyadari ketertinggalan, 

keterbelakangan, dan kemiskinannya sehingga menuntut 

kesadaran baru untuk melakukan pembaruan melalui cara-cara 

modern.62 

Secara lebih rinci berikut ini adalah pembahasan jilid IV dan 

para penulisnya. Bab 1 (Eropa menemukan Asia Tenggara) dan bab 

2 (Verenigde Oost Indische Compagnie) ditulis oleh R.Z. Leirissa, 

bab 3 (Persaingan di Pantai Barat Sumatera) ditulis Uka 

Tjandrasasmita, bab 4 (Pasang surut jaringan Makassar hingga 

masa akhir dominasi kolonial Belanda) dan bab 5 (Dinamika 

kemaritiman dan integrasi negara kolonial) ditulis Singgih Tri 

Sulistiyono, bab 6 (Politik eksploitasi kolonial dan perubahan 

ekonomi di Indonesia) ditulis A.M. Djuliati Suroyo, bab 7 (Dampak 

politik Hindia Belanda 1800-1830) ditulis Suhartono, bab 8 

(Pengembangan agama Kristen Katolik) ditulis Muhammad 

Hisyam dan A.M. Djuliati Suroyo, bab 9 (Pengembangan agama 

Kristen Protestan) ditulis A.M. Djuliati Suroyo, bab 10 (Perlawanan 

di Tatar Sunda) ditulis Nina Herlina Lubis, bab 11 (Perang 

Makassar) ditulis Suryadi Mappangara, bab 12 (Pemberontakan 

Raden Trunojoyo 1672-1680) dan bab 13 (Untung Suropati melawan 

VOC) ditulis Aminuddin Kasdi, bab 14 (Perlawanan rakyat Riau-

Johor) ditulis Rusdi Sufi, bab 15 (Geger Cina: dari Batavia hingga 

Mataram 1740-1743) dan bab 16 (Rakyat Blambangan angkat 

senjata) ditulis Aminuddin Kasdi, bab 17 (Nuku dan persekutuan 

Maluku melawan VOC 1768-1805) ditulis Muridan S. Widjojo, bab 

                                                             
62  Lihat pengantar Djoko Surjo pada Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid IV 

(Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 1-3.  
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18 (Perang Tondano 1808-1809) ditulis John Burdam, bab 19 

(Pattimura dari Saparua 1817) ditulis R.Z. Leirissa, bab 20 (Gerakan 

Padri) ditulis Gusti Asnan, bab 21 (Pangeran Diponegoro dan 

Perang Jawa 1825-1830) ditulis Saleh As’ad Djamhari, bab 22 

(Perlawanan rakyat Jambi) ditulis Rusdi Sufi, bab 23 (Perlawanan 

rakyat Lampung) ditulis Husin Sayuti dan Restu Gunawan), bab 24 

(Lombok menghadapi agresi Belanda 1843-1894) dan bab 25 

(Perlawanan dan Perang Puputan di Bali 1846-1908) ditulis Gde 

Parimartha, bab 26 (Perlawanan di Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Tengah 1852-1908) ditulis Helius Sjamsuddin, bab 27 

(Sumatera Utara bergolak 1872-1904) ditulis Ratna, bab 28 (Perang 

Aceh (1873-1912) dan bab 29 (Perlawanan Si Singamangaraja di 

tanah Batak 1878-1907) ditulis Rusdi Sufi, bab 30 (Intelektual 

Kristen Minahasa versus kolonialisme) ditulis Raymond Mawikere, 

bab 31 (Gerakan sosial dan perlawanan petani) ditulis Chusnul 

Hayati, serta bab 32 (Pemberontakan anti belasting di Sumatera 

Barat 1908) ditulis Taufik Abdullah dan Gusti Asnan.63  

Buku jilid V tentang masa pergerakan kebangsaan terdiri dari 

14 bab. Bab I (Hindia Belanda: Pembentukan wilayah dan 

perbatasannya) ditulis oleh Adrian B. Lapian, bab II (sistem 

pemerintahan Hindia Belanda) ditulis Mona Lohanda, bab III (Dari 

hasrat ‘kemajuan’ ke pembentukan bangsa) ditulis Taufik 

Abdullah, bab IV (Kehidupan masyarakat pedesaan) ditulis 

Suhartono, bab V (Peranan ekonomis sektor perikanan) ditulis 

Masyhuri, bab VI (Transportasi dan komunikasi) dan bab VII 

(Perkembangan sosial ekonomi pribumi) ditulis Soegijanto Padmo, 

bab VIII (Pendidikan, mobilitas sosial, dan munculnya elite 

                                                             
63 Ibid. 
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modern) ditulis Nina Herlina Lubis, bab IX (Film di masa kolonial) 

ditulis Misbach Yusa Biran, bab X (Pers Bumiputera: Media 

ekspresi nasionalisme Indonesia) ditulis Dewi Juliati dan Gusti 

Asnan, bab XI (Reformasi Islam dan kebangkitan kebangsaan) 

ditulis Muhammad Hisyam, bab XII (Pemuda dan perempuan 

dalam dinamika nasionalisme Indonesia) ditulis Restu Gunawan, 

bab XIII (Pergerakan nasional dan sistem kepartaian) ditulis I Ketut 

Ardhana, dan bab XIV (Berakhirnya pemerintah Hindia Belanda) 

ditulis Suhartono. 

 Menurut Muhammad Hisyam dan I Ketut Ardhana, editor 

jilid V, tahun 1800 sampai 1900-an mempunyai makna penting 

berkaitan dengan terwujudnya kesatuan dalam pengaturan negara 

kolonial. Kebijakan penyatuan administrasi di Nusantara 

mendorong dilakukannya penaklukan atas wilayah-wilayah di 

Nusantara. Daerah-daerah koloni disatukan di bawah 

pemerintahan pusat di Batavia dengan sistem Pax Neerlandica. 

Kebijakan perekonomian kolonial berbasis pada sistem kapitalisme 

Barat yang mencakup pajak tanah, perkebunan, perbankan, 

perindustrian, perdagangan, dan pelayaran. 

Akibatnya, beberapa gerakan pemberontakan rakyat yang 

bersifat lokal bermunculan. Dengan ekspedisi militer, penjajah 

Belanda mampu menundukkan wilayah-wilayah di Nusantara. 

Kebijakan kolonial Belanda kemudian menuai kritik. Dalam 

artikelnya berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan) pada 

tahun 1899, C.Th. van Deventer menyatakan bahwa pemerintah 

Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk meraup 

keuntungan luar biasa bagi negerinya. Oleh sebab itu, Belanda 

wajib memberikan balas budi kepada penduduk Hindia Belanda 
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melalui perbaikan kehidupan, pendidikan, dan partisipasi rakyat 

dalam pemerintahan. Peristiwa inilah yang kemudian melahirkan 

kebijakan Politik Etis.  

Buku jilid V ini membahas perkembangan berbagai aspek 

kemasyarakatan, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan juga 

agama yang berkembang antara 1900 hingga 1942. Tahun 1900 

diambil sebagai awal periode ketika Politik Etis dijalankan dan 

berimplikasi pada terbentuknya kesadaran kebangsaan dan 

perubahan strategi perjuangan bangsa Indonesia. Pembahasan 

diawali dari pemahaman tentang sejarah terbentuknya wilayah 

negara dan batas-batasnya, mulai dari zaman Portugis hingga 

Hindia Belanda. Hal ini penting mengingat landasan terbentuknya 

batas-batas wilayah memudahkan pemahaman tentang arti 

pentingnya setiap wilayah, baik yang menyangkut pulau-pulau 

kecil, wilayah laut di perbatasan, dan juga pedalaman dalam 

konteks wawasan Nusantara. 

Komunikasi dan transportasi merupakan topik penting 

karena negara besar ini terdiri dari pulau-pulau yang terserak dari 

Aceh sampai Papua. Kedua aspek itu membentuk infrastruktur 

yang sangat penting bagi penyatuan, baik administrasi maupun 

ekonomi, serta menjadi jembatan mobilitas penduduk yang 

berdampak positif terhadap dinamika ekonomi, sosial, budaya, dan 

penyebaran ideologi. Persebaran ideologi merupakan faktor 

fundamental dalam pembentukan kesadaran kebangsaan. 

Di antara perubahan menonjol dalam periode ini adalah 

perubahan metode perjuangan dari perjuangan bersenjata menjadi 

perjuangan melalui organisasi, sebagai dampak penyelenggaraan 

pendidikan waktu itu. Bentuk pergerakannya beragam, mulai dari 
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organisasi keagamaan, pelajar, kedaerahan, profesi, hingga partai 

politik. Di samping itu, terdapat pula gerakan reformasi Islam 

sebagai pembaruan cara beragama dan sekaligus pembentuk 

kesadaran kebangsaan. Buku ini diakhiri dengan kejatuhan 

kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Kedatangan Jepang 

sesungguhnya hanyalah merupakan ‘gong’ belaka. Karena kolonial 

Belanda melakukan penindasan, maka kedatangan Jepang 

dianggap oleh sebagian penduduk Indonesia sebagai bangsa 

pembebas.64  

Buku jilid VI tentang perang dan revolusi terdiri dari 13 bab. 

Bab I (Perang Pasifik dan jatuhnya rezim kolonial Belanda) dan bab 

II (Di bawah pendudukan Jepang 1942-1949) ditulis oleh Amrin 

Imran, bab III (Janji kemerdekaan Jepang dan perencanaan negara 

bangsa) ditulis Susanto Zuhdi dan Mohammad Iskandar), bab IV 

(Proklamasi kemerdekaan) ditulis Susanto Zuhdi, bab V (Partai, 

laskar, dan tentara pelajar) ditulis Amrin Imran, bab VI (Perjuangan 

dan diplomasi) ditulis Mestika Zed, bab VII (Dinamika internal 

Republik) ditulis Mestika Zed dan G Ambar Wulan Tulistyowati, 

bab VIII (Aspek sosial ekonomi zaman revolusi) ditulis Mestika 

Zed, bab IX (Krisis dan fragmentasi) ditulis Amrin Imran dan 

Mohammad Iskandar, bab X (Pemerintah Darurat Republik 

Indonesia: Republik dalam keadaan darurat) ditulis Mestika Zed, 

bab XI (Negara Indonesia Timur: Sistesa politik) ditulis R.Z. 

Leirissa, bab XII (‚Roem-Royen‛ menuju Yogya kembali), dan bab 

XIII (KMB dan penyerahan kedaulatan) ditulis Mestika Zed. 

                                                             
64   Lihat pengantar Muhammad Hisyam dan I Ketut Ardhana dalam Indonesia 

dalam Arus Sejarah, Jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 1-5.  
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Dalam pendahuluannya, Mestika Zed, selaku editor jilid VI, 

mengatakan bahwa revolusi Indonesia (1945-1949) dan 

pendudukan Jepang yang mendahuluinya (1942-1945) adalah dua 

episode yang amat penting dalam pembentukan Indonesia modern. 

Kedua episode sejarah ini menyeret Indonesia ke dalam situasi 

peperangan berkepanjangan. Tetapi kedua episode ini juga 

menyediakan ruang bagi pergumulan intelektual di kalangan para 

pendiri bangsa dalam meletakkan pondasi nation state Indonesia 

merdeka. Revolusi Indonesia dan pendudukan Jepang timbul tidak 

hanya karena kejadian-kejadian internal di Indonesia, namun juga 

oleh kejadian-kejadian eksternal, khususnya suasana Perang Dunia 

II. 

Rezim kolonial Belanda tidak berdaya menghadap serangan 

Dai Nippon. Pendudukan Jepang atas Indonesia selama 3,5 tahun 

menguburkan penjajahan Belanda yang dimitoskan selama 350 

tahun. Periode Jepang memungkinkan revolusi nasional Indonesia. 

Tata pemerintahan baru, kepberpihakan sebagai sesama bangsa 

Asia, dan janji kemerdekaan memberi harapan bagi rakyat 

Indonesia. Selama kurun waktu 1942-1949 Indonesia dilanda 

suasana perang. Episode penjajahan Jepang berakhir setelah 

mendapatkan serangan dari sekutu dan pada saat yang sama 

gejolak revolusi nasional yang menuntut kemerdekaan Indonesia 

meletus. Proklamasi kemerdekaan menandai babak baru sejarah 

perjuangan Indonesia. Sesudah proklamasi dikumandangkan pada 

17 Agustus 1945, Republik Indonesia ternyata tetap menghadapi 

situasi lebih rumit daripada perang dan diplomasi. 

Untuk mengakhiri peperangan antara RI dan penjajah 

Belanda, kedua negara itu terlibat dalam banyak perundingan 
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berlarut-larut. Kondisi itu diperparah oleh munculnya 

pemberontakan, misalnya PKI dan DI-TII. Selain itu, serangan 

Belanda menodai perundingan dan memaksa Indonesia 

mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). 

Belanda akhirnya justru tersudut setelah Indonesia mendapatkan 

simpati internasional. Akhirnya, Indonesia di penghujung 1949 

berhasil mencapai kemerdekaan yang berdaulat sehingga Indonesia 

menjalani pengalaman baru sebagai bangsa yang merdeka pada 

awal 1950. 65 

Buku jilid VII tentang periode pasca revolusi terdiri dari 20 

bab. Bab I (Dari Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan 

Republik Indonesia) ditulis oleh Suharto, bab II (Indonesia tahun 

1950-an: Ketika idealisme baru sedang tumbuh) ditulis Taufik 

Abdullah dan Gusti Asnan, bab 3 (Kegelisahan pasca perang) 

ditulis Saleh A. Djamhari, bab IV (Sastra, seni, dan ideologi) ditulis 

Maman S. Mahayana, bab V (Film dan politik) ditulis M. Sarief 

Arief, bab VI (Pers: Dari ‘kebebasan’ ke ‘terpimpin’) ditulis Andi 

Suwirta dan Gusti Asnan, bab VII (Seni lukis dalam lintasan zaman) 

ditulis Inda Citraninda Noerhadi, bab VIII (Soekarno dan 

arsitektur) ditulis Yuke Ardhiati, bab IX (Pendidikan dan 

pergantian sistem politik) ditulis Diana Nomida Musnir, bab X 

(Perkembangan dan kemerosotan ekonomi) ditulis Thee Kian Wie, 

bab XI (Pemilihan umum 1955) ditulis Agung Pribadi, bab XII 

(Pengambilalihan perusahaan Belanda) ditulis Bondan 

Kanumoyoso, bab XIII (Peristiwa PRRI-Permesta) ditulis Saleh A. 

Djamhari, bab XIV (Hubungan Indonesia-Jepang) ditulis I. Ketut 

                                                             
65   Lihat pengantar Mestika Zed dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid VI 

(Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 1-3.  



 

106 

Suradjaja, bab XV (Demokrasi Terpimpin) ditulis Saleh A. 

Djamhari, bab XVI (Dari Asia Afrika ke Nefos) dan bab XVII 

(Trikora dan Dwikora) ditulis Suharto, bab XVIII (Cina dan 

kampanye ‘ganyang Malaysia’) ditulis A. Dahana, bab XIX (Militer 

dalam politik) ditulis Haryono, dan bab XX (Kudeta Gerakan 30 

September / G-30-S) ditulis Aminuddin Kasdi. 

Dalam kata pengantarnya, R.Z. Leirissa menyatakan bahwa 

bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan bersiap-siap 

untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang 

adil dan makmur. Pada awalnya memang ada suasana optimisme 

tinggi di kalangan elite politik. Dalam masa awal itu ada keyakinan 

kuat bahwa demokrasi bisa diwujudkan sebagai landasan untuk 

mencapai cita-cita kemerdekaan. Namun dalam kurun waktu 1950-

1965 upaya itu tidak mudah diwujudkan karena pemerintahan 

yang belum stabil. Masalah intern menyangkut soal demobilisasi 

dan disusul penataan TNI, yaitu masalah yang dirumuskan sebagai 

masalah identitas TNI. Masalah ekstern adalah ‘perang dingin’ 

yang menyangkut konfrontasi antara negara-negara komunis dan 

negara-negara Barat yang mempunyai dampak serius dalam 

kehidupan bangsa waktu itu, khususnya kehadiran PKI. Dalam 

suasana konflik itu muncul tawaran untuk kembali ke kepribadian 

bangsa, dengan kata lain menghindari keterlibatan dalam salah 

satu blok ideologi yang sedang bertarung itu. 

Buku jilid VII ini menampilkan masalah-masalah penting dan 

menentukan yang terjadi sepanjang kurun waktu pasca revolusi 

itu. Masalah-masalah penting tersebut ditulis oleh para pakar 

bersangkutan, dan tidak ada kaitan langsung antara satu bab dan 

lainnya. Dengan demikian, walau para penulis dalam jilid ini diberi 
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kebebasan penuh untuk menulis sesuai dengan bidangnya dan 

tidak dengan sengaja (baik oleh para editor umum maupun oleh 

para editor jilid) dibekali dengan suatu wawasan teleologis yang 

seolah-olah berakhir dengan Gerakan 30 September 1965, namun 

dalam kebanyakan tulisan yang disajikan di sini dapat dibaca 

secara gamblang bahwa hampir dalam semua aspek kehidupan 

nasional mencuat ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh 

kehadiran PKI. Tetapi ada pula beberapa bab yang tidak terlalu 

memunculkan ketegangan itu, seperti bab mengenai perkembangan 

arsitektur gaya Soekarno dan perkembangan seni lukis. Selain itu, 

tidak dijumpai pembagian yang lazimnya terdapat dalam buku-

buku sejarah Indonesia, misalnya tidak diikuti pembagian antara 

demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Pembagian atau 

pembabakan semacam itu sesungguhnya bukan saja merupakan 

pembagian politik dalam arti sempit, tetapi lebih banyak 

merupakan bagian dari tradisi historiografi yang tidak dilandasi 

oleh kaidah-kaidah ilmu sejarah. Jilid ini bahkan mencoba 

menghindari penulisan sejarah yang mengacu pada tradisi-tradisi 

akademik tertentu dengan cara membagi kurun waktu pasca 

revolusi ini menurut ‘budaya politik’. Lebih sempit lagi, bab-bab 

dalam jilid ini tidak mengikuti gerak langkah pelaku-pelaku politik 

utama dalam periode ini, yaitu partai-partai politik (1950-1956) dan 

dominasi presiden Soekarno (1957-1965). Cara-cara pembagian 

sejarah seperti itu jelas tidak mungkin memberi tempat yang wajar 

bagi aspek-aspek lain dalam masyarakat yang tidak kurang penting 

dan menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 

Di atas segalanya, jilid ini tidak ingin mengulangi penulisan 

sejarah Indonesia di masa lampau yang menjadi alat legitimasi 
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pihak-pihak yang berkuasa. Wawasan politik semacam itu yang 

banyak melandasi penulisan politik di masa lampau lebih banyak 

diwarnai oleh ideologi. Jelasnya, jilid ini menghindari kelaziman 

dalam historiografi masa lalu untuk melihat atau menafsirkan 

perjalanan sejarah melalui kacamata ideologi tertentu, seperti 

nasionalisme. Namun pernyataan terakhir itu tidak berarti bahwa 

dalam jilid ini nasionalisme dianggap sebagai sesuatu yang negatif. 

Nasionalisme adalah suatu keadaan kejiwaan (psikologis) dari 

suatu bangsa yang patut dipelihara, juga dalam historiografi. Tetapi 

menggunakan wawasan itu sebagai alat untuk menafsirkan sejarah 

adalah seuatu perbuatan yang meyimpang dari kaidah-kaidah ilmu 

sejarah yang telah dikenal oleh kalangan akademisi.  

Rasa kebangsaan atau nasionalisme jelas tidak diabaikan 

dalam bab-bab ini. Tulisan-tulisan dalam buku ini menunjukkan 

bahwa para penulisnya bukan ‘orang asing di negeri sendiri’. Setiap 

penulis dalam bab ini menyadari betul hal itu. Sekalipun 

narativisme belum tentu menjadi patokan metodologis bagi semua 

penulis dalam jilid ini. Namun dapat dikatakan bahwa semua 

penulis dalam jilid ini bertolak dari viewpoint tertentu, yaitu ke-

Indonesia-an. 

Bab-bab dalam jilid ini, seperti juga jilid-jilid lainnya, tidak 

didasarkan pada penelitian sumber-sumber sejarah primer. Untuk 

melakukan penelitian mendasar seperti itu dibutuhkan waktu dan 

fasilitas yang jauh lebih banyak yang tidak tersedia bagi penulisan 

buku sejarah Indonesia yang komprehensif seperti ini sehingga 

dapat dimengerti kalau tulisan-tulisan dalam jilid ini semata-mata 

bergantung pada sumber sekunder berupa buku-buku dan artikel-

artikel ilmiah yang dihasilkan oleh para pakar Indonesia maupun 
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asing. Sekalipun didasarkan pada sumber-sumber sejarah 

sekunder, tulisan-tulisan ini khusus ditulis untuk jilid ini dan 

belum pernah diterbitkan di tempat lain. 

Dengan sendirinya, penulisan jilid ini memiliki sejarahnya 

sendiri, khususnya yang menyangkut para penulisnya dan pilihan 

topik yang ditulis. Ketika jilid ini direncanakan, para editor umum 

atau editor jilid memilih nama-nama yang diketahui memiliki 

kepakaran dalam peristiwa-peristiwa yang diharapkan dapat 

dimuat dalam buku ini. Namun dalam perkembangan kemudian, 

ternyata banyak yang menolak ikut menulis karena berbagai 

alasan. Oleh karena itu, diusahakan untuk mencari nama-nama lain 

dan hasilnya adalah seperti yang terdapat dalam jilid ini. Karena 

tidak mudahnya mendapatkan penulis yang bersedia menyisihkan 

waktunya untuk penulisan buku ini, maka masalah-masalah yang 

tercakup dalam jilid ini juga jauh daripada lengkap. Tetapi, kita 

bisa bertanya juga apa pernah ada buiku sejarah yang lengkap! 

Jilid ini dibuka dengan bab mengenai peralihan bentuk 

politik dari RIS ke NKRI. Bab itu kemudian disusul oleh bab yang 

menampilkan suasana sosial politik dalam tahun-tahun pertama 

masa pasca revolusi. Kemudian menyusul bab-bab yang 

menyangkut kegiatan budaya bangsa. Dalam bab-bab ini sudah 

nampak bahwa kegelisahan yang muncul dalam bab pertama itu 

memiliki dimensi yang lebih mendalam dan meliputi keseluruhan 

kehidupan berbangsa. Pertama-tama muncul suatu analisa 

mengenai perkembangan sastra kita di masa itu. Wawasan yang 

bertolak belakang antara kalangan intelektual yang berideologi 

komunis dan yang berseberangan dengannya sebenarnya sudah 

muncul dalam masa revolusi dan bahkan dalam masa pergerakan, 
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sejak tahun 1950 diinstitusikan dengan kemunculan Lekra dari 

kalangan komunis dan ‘generasi gelanggang’ yang secara frontal 

menentangnya. 

Suasana konflik itu muncul juga dalam bab-bab yang 

membahas perkembangan pers, perfilman, dan pendidikan. Bab 

tentang perkembangan arsitektur, khususnya mengenai 

kemunculan ‘gaya Soekarno’ memang tidak menyentuh suasana 

konflik tersebut, dan dalam bab mengenai perkembangan seni lukis 

masalah itu muncul sambil-lalu saja. Masalah yang menarik adalah 

adanya upaya nyata untuk menampilkan identitas Indonesia dalam 

jenis kegiatan intelektual itu. Bab-bab berikutnya membahas 

perkembangan ekonomi dan peristiwa-peristiwa tertentu yang 

berkaitan dengannya. Kemudian dimunculkan aspek politik yang 

dimulai dengan pemilu 1955 yang sangat memuaskan itu. 

Perkembangan politik selanjutnya menunjukkan adanya 

konfrontasi politik antara kekuatan-kekuatan komunis dan non-

komunis di Indonesia yang dibarengi dengan kemunculan militer 

dalam panggung politik. Konflik ideologi ini akhirnya bermuara 

pada peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Gerakan 30 

September atau G-30-S. 66 

Buku jilid VIII tentang periode Orde Baru dan reformasi 

terdiri dari 25 bab. Menurut Susanto Zuhdi, editor jilid VIII, buku 

ini merupakan episode sejarah kontemporer dalam pengertian 

sejarah mutakhir. Tema yang mengikat bab-bab dalam jilid ini 

adalah masa pemerintahan Orde Baru. Pembahasan mengenai 

lahirnya Orde Baru adalah bab yang mengawali jilid ini. Tetapi, 

                                                             
66   Lihat pengantar Leirissa dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid VII (Jakarta: 

PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 1-3.  
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penyusunan keseluruhan bab-bab dalam jilid ini sebenarnya tidak 

berdasarkan urutan kronologis. Penyusunannya lebih menyerupai 

bunga rampai. Pemaparan bab juga tidak dibuat secara tematik 

yang kaku. Tujuan susunan semacam ini agar pembaca 

dipersilakan untuk memilih bagian bab mana yang segera menarik 

minatnya tanpa dianjurkan secara berurutan.  

Ciri yang paling menonjol dalam pemerintahan di Indonesia 

adalah ‘keserakahan’ suatu rezim yang tidak saja menuntut 

kesetiaan warga negaranya dalam arti kepatuhan civic dan hukum, 

seperti membayar pajak, tetapi juga penguasaan ingatan sejarah ke 

dalam interpretasi tunggal. 

Meskipun dikatakan tidak bersifat tematik, namun 

diusahakan dilakukan pengelompokan berdasarkan unsur-unsur 

yang memperlihatkan sub-tema yang dipandang berdekatan atau 

berkaitan. Oleh karena itu, tampak di sini setelah penyajian pokok 

bahasan mengenai lahirnya Orde Baru, bab-bab berikutnya dapat 

dikatakan termasuk ke dalam konteks pemikiran dan politik Orde 

Baru. Bab-bab yang termasuk ke dalam sub-tema ini, antara lain, 

adalah perkembangan sistem dan dinamika politik, militer dan dwi 

fungsi ABRI, hubungan masyarakat dan negara, dan akhirnya 

mengenai hak asasi manusia. 

Adapun sub-tema berikut ialah mengenai penduduk dan 

perubahan sosial. Setelah membahas mengenai kependudukan, di 

dalam bab-bab berikutnya yang dimaksud dalam sub-tema ini 

adalah mengenai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada masa 

Orde Baru, aspek-aspek tersebut tampaknya terjadi perubahan 

berarti di dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks itu, dapat 

dikatakan misalnya perubahan mengenai meluasnya kesempatan 
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belajar, (setidaknya dalam arti kuantitatif, khususnya di tingkat 

pendidikan dasar dan menengah), meningkatnya pelayanan 

posyandu, serta pertumbuhan ekonomi. 

Selanjutnya adalah bab-bab yang termasuk dalam sub-tema 

pergolakan dan kedaerahan, yaitu mengenai Papua, Aceh, dan 

Timor-Timur. Adapun bagian akhir merupakan bab-bab yang 

menyajikan aspek-aspek dalam pokok bahasan mengenai 

kebudayaan, yakni sastra, perempuan, kelompok etnik Tionghoa, 

dan haji. 

Akhirnya, jilid ini ditutup dengan epilog. Bagian penutup ini 

dimaksudkan sebagai tinjauan ulang dan refleksi perjalanan sejarah 

Orde Baru selama kurang lebih tiga puluh tahun serta ulasan 

perkembangan mutakhir. Momentum lengsernya Soeharto dari 

jabatan presiden pada 21 Mei 1998 merupakan tonggak yang akan 

diingat sebagai batas sebelum dan batas sesudah. Seolah-olah batas 

itu merupakan garis pemisah antara Orde Baru dan masa 

reformasi. 

Sebagai episode sejarah paling mutakhir, catatan dan kronik 

mengenai berbagai peristiwa dalam periode reformasi ini termasuk 

dalam apa yang dapat disebut sebagai history in the making (sejarah 

dalam pembentukannya). Jika sejarah masa Orde Baru masih 

banyak fakta yanbg bersifat kontroversi, maka fakta sejarah dalam 

periode paling mutakhir ini jelaslah masih memperlihatkan banyak 

versi. Sejarawan generasi berikut akan menulis periode ini dengan 

perspektifnya sendiri.67  

                                                             
67  Lihat pengantar Susanto Zuhdi pada Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid VIII 

(Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 1.  
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Adapun rincian bab-bab yang terdapat di daftar isi buku jilid 

VIII adalah sebagai berikut. Bab I (Lahirnya Orde Baru) ditulis oleh 

Saleh As’ad Djamhari. Bab ini membahas dialog Soekarno dan 

Soeharto pasca kudeta Gerakan 30 September (G 30 S) 1965, ofensif 

dan kontra ofensif Soekarno-Soeharto, Surat Perintah 11 Maret 

(Supersemar) 1966, dan de-Soekarnoisasi. Bab II (Militer dan Dwi 

Fungsi) ditulis oleh Firdaus Syam. Bab ini menguraikan tentang 

transisi politik dari Soekarno ke Soeharto, dwi fungsi ABRI, 

rivalitas di sekitar Soeharto, peranan Soeharto, Moertopo, Soemitro, 

Moerdani, dan Soedomo, pencerahan Baru (ABRI ‘Hijau’), serta 

pola kepemimpinan militer dari loyalitas institusi ke konstitusi.  

Bab III (Hubungan Masyarakat dan Negara) ditulis oleh 

Abdul Syukur. Bab ini membahas tentang pemerintah Orde Baru, 

restrukturisasi politik, restrukturisasi sosial, kerusuhan Situbondo, 

dan kerusuhan Tasikmalaya. Bab IV (Politik Luar Negeri Indonesia 

Masa Orde Baru) ditulis oleh Kholid Novianto. Bab ini membahas 

politik luar negeri, periode Adam Malik (1966-1978), periode 

Mochtar Kusumaatmadja (1978-1988), dan periode Ali Alatas (1988-

1998). Bab V (Pemikiran Politik dan Ekonomi Orde Baru) juga 

ditulis oleh Kholid Novianto. Bab ini mengkaji tentang perlawanan 

gagasan, gagasan politik Orde Baru, serta pemikiran dan gagasan 

ekonomi Orde Baru. 

Bab VI (Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan dan 

Pemerataan) ditulis oleh Thee Kian Wie. Bab ini mengkaji tentang 

pembangunan ekonomi dan sosial, kebijakan ekonomi 1967-1997, 

periode antara 1966-1973 (stabilisasi, rehabilitasi, dan pemulihan 

ekonomi), periode 1974-1981 (‘boom’ minyak bumi, intervensi 

pemerintah yang lebih besar, dan pertumbuhan ekonomi yang 
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pesat), serta periode 1983-1996 (era pasca ‘boom’ minyak bumi, 

deregulasi, dan pertumbuhan ekonomi yang pesat). 

Bab VII (Penduduk dan Perubahan Sosial) ditulis oleh Fadjri 

Alihar. Bab ini mengkaji tentang dinamika kependudukan di 

Indonesia, dinamika penduduk dan angkatan kerja, migrasi dan 

pembangunan regional, serta penduduk dan dinamika 

pembangunan. Bab VIII (Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri) 

juga ditulis oleh Fadjri Alihar. Bab ini memaparkan tentang migrasi 

TKI sebelum kemerdekaan, migrasi TKI setelah kemerdekaan, 

karakteristik TKI, serta isu-isu kontemporer masalah TKI 

(pengungsi TKI, kekerasan di terminal III Bandar Soekarno-Hatta, 

dan duta seni). 

Bab IX (Penanganan Kesehatan Masa Orde Baru) ditulis oleh 

Restu Gunawan. Bab ini membahas tentang kesehatan keluarga, 

Keluarga Berencana (KB), Pusat Kesehatan Masyarakat 

(puskesmas), industri farmasi dan distribusi obat, serta penanganan 

penyakit menular. Bab X (Wacana Gender dan Gerakan 

Perempuan) ditulis oleh Siti Fatimah. Bab ini menguraikan tentang 

perkembangan organisasi perempuan sebelum masa Orde Baru, 

konstruksi perempuan pada masa Orde Baru, serta wacana gender 

dan reformasi. 

Bab XI (Sastra Indonesia Zaman Orde Baru) ditulis oleh 

Maman S. Mahayana. Bab ini menguraikan tentang awal 

kebangkitan kembali sastra, Angkatan 66, heboh sastra, kembali ke 

tradisi, gerakan sastra horison, Budaja Djaja dan Dewan Kesenian 

Jakarta, gerakan sastra etnik, dan poros-poros sastra di berbagai 

kota. Bab XII (Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah) 

ditulis oleh S. Hamid Hasan. Bab ini memaparkan tentang 
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perudang-undangan pendidikan, arah dan perkembangan tujuan 

pendidikan nasional, sekolah, jenjang pendidikan, dan peserta 

didik, serta perkembangan kurikulum. 

Bab XIII (Pendidikan Tinggi) ditulis oleh Diana Nomida 

Musnis dan Umasih. Bab ini membahas tentang perkembangan 

pendidikan tinggi di Indonesia, kebijakan dasar pengembangan 

pendidikan tinggi, enam IKIP menjadi universitas, lembaga-

lembaga pemberi beasiswa: beasiswa pendidikan tinggi (Dikti), Tim 

Manajemen Program Doktor (TMPD), dan beasiswa Ford 

Foundation), aktivitas mahasiswa, serta isu-isu pendidikan tinggi 

terkini. Bab XIV (Gerakan Mahasiswa: Mengontrol dan Mengoreksi 

Negara) ditulis oleh Indra j. Piliang. Bab ini mengkaji tentang 

gerakan mahasiswa dari ekstra ke intra (masa pasang peranan 

dewan mahasiswa), pengelompokan baru ormas ekstra kampus, 

serta masa pasang peranan dewan mahasiswa (peristiwa Malari 

atau Malapetaka 15 Januari 1974 dan dampaknya, ikrar mahasiswa 

dan gerakan penolakan pencalonan Soeharto, pembekuan dewan 

mahasiswa dan pemberlakuan NKK/BKK, serta protes penerapan 

NKK/BKK. 

Bab XV (Islam pada Masa Orde Baru sejak tahun 1966 sampai 

1998) ditulis oleh Firdaus Syam. Bab ini menguraikan tentang 

pemerintahan Orde Baru, politik dan pemerintahan Orde Baru, 

periode 1966-1977 (konsolidasi dua kekuatan), periode 1977-1985 

(fragmentasi dan reformulasi) membahas tentang pengebirian 

partai-partai Islam, satu asas bagi partai politik dan organisasi 

kemasyarakatan, marjinalisasi peran politik umat Islam, kelahiran 

kelompok pembaru dan keberuntungan penguasa, serta periode 

1985-1998 (pola integrasi simbiosis). 
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Bab XVI (Haji pada Masa Orde Baru) ditulis oleh M. Shaleh 

Putuhena. Bab ini mengkaji tentang haji sebelum Orde Baru, 

kebijakan perhajian masa Orde Baru, profil jemaah haji, 

transportasi jemaah haji, berbagai masalah di Hijaz, beberapa 

musibah, manajemen haji di tanah air dan Hijaz, serta PPIU 

(Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, dan KBIH (Kelompok 

Bimbingan Ibadah Haji). Bab XVII (Peran Kelompok Etnik 

Tionghoa dan Kebijakan Negara) ditulis oleh Leo Suryadinata. Bab 

ini membahas tentang negara Indonesia merdeka dan minoritas 

Tionghoa, kebijakan politik, kebijakan kebudayaan dan pendidikan, 

kebijakan ekonomi, era pasca-Soeharto, berbagai identitas sebelum 

Perang Dunia II, yakni identitas nasional Tionghoa (kelompok Sin 

Po), identitas kelompok etnik Tionghoa (Chung Hwa Hui), identitas 

nasional Indonesia (Partai Tionghoa Indonesia), dan identitas 

ganda di zaman Jepang, serta identitas kelompok etnik Tionghoa 

sesudah Perang Dunia II (Persatuan Tionghoa). 

Bab XVIII (Pergumulan Pusat dan Daerah: Pergolakan di 

Papua) ditulis oleh John Burdam. Bab ini menguraikan tentang 

Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969 di Papua, hasil Pepera 

dan implementasinya, penyebab kerusuhan, kepemimpinan, 

masyarakat, pergolakan antara pusat dan daerah, hubungan pusat 

dan daerah, serta kasus Papua. Bab XIX berjudul Pergumulan Pusat 

dan Daerah: Periferal Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sesuai 

judulnya, bab yang ditulis oleh M. Isa Sulaiman ini memaparkan 

tentang Gerakan Aceh Merdeka. 

Bab XX (Timor Timur pada Era Orde Baru) ditulis oleh Didik 

Pradjoko. Bab ini menjelaskan tentang keadaan umum Timor 

Portugis 1945-1975, dekolonisasi Timor Portugis 1974-1975, masa 
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perang saudara sejak Agustus hingga Desember 1975, operasi 

militer lanjutan, pembentukan propinsi Timor Timur, 

pembangunan di Timor Timur, insiden Santa Cruz 12 November 

1991, dan jejak pendapat tahun 1999 (upaya menuju kemerdekaan). 

Bab XXI (Konsep dan Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia) 

ditulis oleh Saafroedin Bahar. Tiga pembahasan utama bab ini 

adalah konteks kenegaraan hak asasi manusia di Indonesia, 

instrumen nasional hak asasi manusia di Indonesia, dan lembaga-

lembaga perlindungan dan penegakan hak asai manusia. 

Pembahasan pertama mengkaji tentang visi pendiri negara tentang 

hak asasi manusia, dua tantangan besar dalam proses 

pembangunan bangsa dan pembentukan negara di Indonesia 

sebagai konteks perlindungan hak asasi manusia, perspektif hak 

asasi manusia terhadap pembangunan nasional dalam era perang 

dingin, dan latar belakang komitmen kenegaraan Republik 

Indonesia terhadap hak asasi manusia. Pembahasan kedua 

mengkaji tentang teori tingkatan dalam perundang-undangan, 

ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor XVII tahun 1998 

tentang hak asasi manusia, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 

tentang hak asasi manusia, Undang-undang Dasar 1945 

amandemen ke-4 tahun 2000, dan Undang-undang nomor 26 tahun 

2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pembahasan ketiga 

menjelaskan tentang pemerintahan Republik Indonesia, Dewan 

Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung dan jajaran lembaga 

yudikatif di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional 

hak asasi manusia, Komisi Ombudsman Nasional, perseorangan, 

partai politik, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, 

lembaga studi, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.  
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Bab XXII (Kebudayaan pada Masa Orde Baru) ditulis oleh 

Nunus Supardi. Bab ini mengkaji tentang kongres kebudayaan dari 

masa ke masa dan kebudayaan pada masa Orde Baru. Bab XXIII 

(Konflik Lokal setelah Kudeta yang Gagal) ditulis oleh I. Ketut 

Ardhana. Bab ini menguraikan tentang konflik lokal dan tragedi 

bangsa serta krisis nasional di tingkat lokal. Bab XXIV (Dinamika 

Reformasi ABRI) ditulis oleh Genoveva Ambar Wulan Tulistyowati. 

Bab ini mengkaji tentang multi krisis dan tuntutan perubahan, 

ABRI dan perubahan (reformasi gradual, konseptual, dan 

konstitusional), dan peralihan dari Orde Baru ke era reformasi. Bab 

XXV (Masa Awal Reformasi) ditulis oleh Susanto Zuhdi. Bab ini 

menguraikan tentang masa akhir Orde Baru (krisis yang tak 

terkelola), bergulirnya reformasi (pemerintahan B.J. Habibie, beban 

masa lalu dan fondasi masa depan, serta babak baru sejarah 

politik), keluarnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, perubahan Irian menjadi Papua, dan lima tahun 

perjalanan reformasi (antara demokrasi dan kesejahteraan ekonomi, 

pemekaran wilayah dan kesejahteraan rakyat, serta masalah 

perbatasan dan isu lingkungan.68 

 Buku jilid IX, sebagaimana dinyatakan dalam pendahuluan 

jilid ini, merupakan penutup rangkaian delapan jilid buku Indonesia 

Dalam Arus Sejarah. Jilid ini terdiri dari tiga bagian, yaitu faktaneka, 

indeks, dan sumber gambar. Bagian faktaneka berisi berbagai 

pengetahuan mengenai perjalanan sejaa Indonesia dari prasejarah 

hingga kini (saat penerbitan buku –pen.) yang terangkum dalam 

kronika sejarah Indonesia. Ia juga memuat situs dan candi yang 

tersebar di wilayah Indonesia, kerajaan yang pernah berdiri dan 

                                                             
68  Ibid.  
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berkembang di kepulauan Indonesia, museum yang ada di 

Indonesia, nama-nama pahlawan Indonesia, serta nama-nama 

pemimpin pemerintahan dan kabinetnya. 

Bagian selanjutnya berupa indeks yang berisi ribuan daftar 

kata yang disusun alfabetis sebagai petunjuk kepada pembaca 

untuk mencari nomor jilid dan halaman tempat kata atau istilah 

yang dicari dalam buku ini. Adapun bagian ketiga berisi daftar 

para kontributor gambar, baik perseorangan, keduataan,museum, 

koran/majalah, maupun lembaga yang telah memberikan izin bagi 

reproduksi gambar mereka untuk dimuat dalam buku ini.  

 

B. Telaah Terhadap Buku Indonesia dalam Arus Sejarah 

Lingkup pembahasan utama dalam penelitian ini terbatas 

pada tinjauan metodologis terhadap Indonesia Dalam Arus Sejarah. 

Cakupan metodologis penelaahannya meliputi penerapan metode 

sejarah (historical method) dalam penulisan Indonesia dalam Arus 

Sejarah. Di samping itu, persoalan historiografis yang terkait 

dengan obyektivitas suatu karya sejarah juga menjadi sorotan 

dalam penelitian ini. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui 

kadar obyektivitas buku sejarah yang mendapat bantuan penuh 

dari pemerintah Indonesia era kepemimpinan Presiden Soesilo 

Bambang Yudoyono tersebut. 

Karena susunan buku Indonesia Dalam Arus Sejarah yang 

berjilid-jilid, maka kajian terhadap buku Indonesia Dalam Arus 

Sejarah tidak dilakukan secara menyeluruh. Dengan 

mempertimbangkan cakupan buku Indonesia Dalam Arus Sejarah 

yang rentang waktunya sangat panjang, maka penelitian ini lebih 

difokuskan pada beberapa tema-tema penulisan sejarah di 
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Indonesia yang mempunyai signifikansi historis, baik dalam waktu 

sekarang maupun yang akan datang. Beberapa tema sejarah 

tersebut antara lain menyangkut peranan Pattimura dan Si 

Singamangaraja XII dalam melawan penjajahan, peranan Budi 

Utomo dalam kebangkitan nasional, peranan Syafruddin 

Prawiranegara dan Assaat dalam perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia, dan peristiwa Gerakan 30 Septemper 1965 

atau G-30-S / PKI.  

1. Peranan Pattimura dan Si Singamangaraja XII dalam 

melawan penjajahan. 

Leirissa, dengan mengutip dari Kapitan Pattimura karya I.O. 

Nanulaitta (diterbitkan Depdikbud, 1979), mengatakan 

kesewenang-wenangan pemerintah Hindia Belanda di pulau 

Saparua, Maluku, mempunyai akibat jauh yang dinamakan 

perlawanan Pattimura. Berawal dari salah satu pertemuan rahasia, 

para pemuda mendaulat Thomas Matulessy sebagai pemimpin 

mereka (kapitan) dengan gelar Pattimura. Sebagai pimpinan 

perlawanan dari kalangan rakyat, Pattimura mampu 

mengikutsertakan pimpinan formal atau para raja di ‘negeri-negeri’ 

hingga pada 14 Mei 1817 berhasil menguasai Benteng Duurstede di 

Saparua. Perlawanan Pattimura yang berlangsung sekitar enam 

bulan berakhir dengan penangkapan dirinya oleh penjajah Belanda. 

Pattimura beserta ratusan pejuang lainnya gugur menghadapi 

pasukan Belanda dibantu sekutu-sekutunya dari Ternate dan 

Tidore pada November 1817. 69 

                                                             
69   R.Z. Leirissa, ‚Pattimura dari Saparua‛ dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, 

Jilid IV, 405-408. 
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Hampir semua buku sejarah telah mengkaji penyebab 

perlawanan Pattimura. Tetapi terdapat perbedaan mengenai nama 

asli Pattimura. Selain itu hanya sedikit yang menjelaskan agama 

Pattimura. Leirissa menyebutkan bahwa nama Pattimura adalah 

Thomas Matulessy. Sartono Kartodirjo dalam Pengantar Sejarah 

Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium 

menyebutkan bahwa nama Pattimura adalah Thomas Matulesia.70 

Buku SNI jilid IV mencantumkan bahwa nama Pattimura ialah 

Thomas Matulesy.71 Tiga buku tersebut sama sekali tidak 

menjelaskan agama Pattimura. Ahmad Mansur Suryanegara 

mengatakan bahwa Pattimura bernama Ahmad Lussy dan ia 

adalah seorang Muslim penganut agama Islam. Oleh karena itu, 

merupakan kesalahan apabila penulisan sejarah menyebut 

Pattimura sebagai penganut Kristen. 72 

Mengenai Si Singamangaraja XII, kebanyakan buku sejarah 

juga tidak menjelaskan agama Si Singamangaraja XII. Rusdi Sufi 

mengatakan bahwa jatuhnya daerah Mandailing, Angkola, Padang 

Lawas, Sipirok, Tapanuli, dan sekitarnya ke tangan penjajah 

Belanda mengancam daerah kekuasaan raja Batak. Suatu insiden 

terbunuhnya raja Batak, Tuan na Bolon (Si Singamangaraja X) 

menjadi peringatan keras bagi rakyat Batak terhadap bahaya 

imperialisme Belanda. Ancaman Belanda terhadap kedaulatan 

tanah Batak ditambah lagi oleh masuknya misi agama Kristen yang 

dimulai sekitar tahun 1843 sehingga agama dan kepercayaan 

                                                             
70  Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium 

sampai Imperium, Jilid I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 375. 
71  Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), Sejarah 

Nasional IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 155.  
72   Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah (Bandung: Salamadani, 2009), 200. 
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tradisional secara berangsur-angsur beralih ke agama Kristen. Misi 

Kristenisasi ini menyebabkan proses Islamisasi di pedalaman Batak 

terhambat, meskipun Batak telah diapit oleh Daerah yang agama 

Islamnya kuat, yakni Aceh dan Minangkabau. 

Setelah Si Singamangaraja XI wafat, kepemimpinan dipegang 

putrnya, Patuan Bosar Ompu Pulo Batu atau Si Singamangaraja XII. 

Ia mengetahui bahwa kristenisasi dapat membahayakan Batak dan 

kedaulatannya secara sosial, politis, maupun ekonomis. Oleh 

karena itu, pada 1877 ia mengadakan kampanye keliling daerah 

agar rakyat mengusir kehadiran zending sehingga terjadi 

pembakaran pos-pos zending dan gereja. Sementara itu, kabar 

mengenai bantuan pejuang Aceh kepada Si Singamangaraja XII 

menjadikan Belanda memerintahkan penyerangan Batak pada 8 

Januari 1878. Sejak Pebruari 1978 terjadilah Perang Batak yang 

berlangsung selama 29 tahun hingga tahun 1907. Perang berakhir 

ketika Si Singamangaraja XII dikalahkan penjajah Belanda. Dengan 

berbekal beberapa rencong, Si Singamangaraja XII, putra-putranya, 

dan beberapa pengikutnya gugur sebagai pahlawan pada 17 Juni 

1907. 73 Menurut A.M. Djuliati Suroyo, bantuan pejuang Aceh 

kepada Si Singamangaraja XII itu dikarenakan Aceh dan Batak 

sama-sama dirugikan oleh imperialisme Belanda dalam bidang 

perdagangan. Sejak kemenangan Belanda tersebut, proses 

penyebaran Kristen semakin berkembang di Batak.74  

                                                             
73  Rusdi Sufi, ‚Perlawanan Si Singamangaraja di Tanah Batak‛ dalam Indonesia 

dalam Arus Sejarah, Jilid IV, 577-578. 
74  A.M. Djuliati Suroyo, ‚Perkembangan Agama Kristen Protestan‛ dalam 

Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid IV, 230. 
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Sejarah Nasional Indonesia jilid IV juga menjelaskan bahwa Si 

Singamangaraja XII menentang Belanda yang melakukan zending 

untuk penyebaran Kristen di tanah Batak. Selama perjuangannya 

antara 1878-1907, ia dibantu oleh pejuang-pejuang Aceh.75 

Penjelasan lebih lengkap pengenai figur Si Singamangaraja XII 

diberikan oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Dengan mengutip 

Lumbangtobing dalam Sedjarah Si Singamangaradja, ia menerangkan 

bahwa Si Singamangaraja XII yang sangat menentang Belanda 

beserta zending Kristennya adalah seorang pahlawan yang 

beragama Islam. Bendera dan lambang-lambang yang dipakainya 

mengikuti tradisi Rasulullah. 

Menurutnya Suryanegara, Perang Batak (1872-1907) 

berlangsung bersamaan dengan Perang Aceh (1873-1914). Kedua 

perang ini tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan provokasi 

imperialis kerajaan Protestan Belanda. Provokasi ini sangat 

dipengaruhi oleh keuntungan sistem tanam paksa Belanda yang 

sangat besar. Ambisi penyerangan imperialis Belanda didorong 

pula olehh situasi semakin menguatnya kedudukan kerajaan-

kerajaan imperialis Protestan di Eropa, Inggris, dan Amerika. 

Kondisi lain yang mendorong dipercepatnya penguasaan pulau 

Sumatera ialah akibat dari semakin lemahnya kekuasaan 

kesultanan Turki. Kontak niaganya dengan Nusantara diputuskan 

oleh imperialis Belanda dan Inggris. Perang Batak dimulai dengan 

serbuan zending. Invasi ini mendorong Si Singamangaraja menjalin 

kontak dengan Aceh dan Sumatera Barat. Ia kemudian dibantu dua 

                                                             
75  Poesponegoro, Sejarah, Jilid IV, 264.  
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panglima (panglima Nali dari Sumatera Barat dan panglima Teuku 

Muhammad dari Aceh).76  

Banyaknya penulis yang tidak menjelaskan agama Islam yang 

dianut Pattimura dan Si Singamangaraja XII itulah yang mungkin 

menyebabkan buku Sejarah Umat Islam Indonesia yang diterbitkan 

MUI tidak menyebutkan sedikit pun tentang perjuangan kedua 

pahlawan itu. Buku itu hanya menguraikan Perang Jawa atau 

Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Paderi (1821-1837), dan 

Perang Aceh (1873-1904).77 Memang, pahlawan nasional adalah 

milik seluruh bangsa Indonesia, dan bukan milik segolongan umat 

saja. Namun, pengungkapan fakta mengenai agamanya sangat 

penting bagi generasi sekarang dan mendatang. Sebaliknya, 

membiarkan identitas agamanya mengambang justru semakin 

membawa masyarakat kepada kebingungan. Kepastian tentang 

identitas agamanya dapat bermanfaat bagi masyarakat, 

sebagaimana manfaat yang dipetik masyarakat setelah mengetahui 

identitas agama Islam yang dianut Laksamana Cheng ho yang 

berasal dari Tiongkok. Dengan mengetahui jasa Cheng ho dalam 

menyebarkan Islam di Indonesia, maka hubungan antara Muslim 

Indonesia dan Muslim Tiongkok menjadi semakin erat. 

2. Peranan Budi Utomo dalam kebangkitan nasional. 

Berkat kegiatan seorang pensiunan dokter Jawa bernama 

Wahidin Soedirohoesodo dan dukungan dua siswa sekolah 

STOVIA bernama Raden Soetomo dan Raden Goenawan, maka 

berdirilah organisasai Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 yang 

                                                             
76  Suryanegara, Api, 236-240. 
77  Taufik Abdullah et al., Sejarah Umat Islam Indonesia (Jakarta: Majlis Ulama 

Indonesia, 1991), 141-181. 
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beranggotakan kaum tua dari bangsawan Jawa. Berdirinya Boedi 

Oetomo seolah menjadi pelita bagi munculnya organisasi-

organisasi pemuda lainnya.78 Penjelasan tentang Budi Utomo 

dijumpai pula dalam Sejarah Nasional Indonesia jilid V. Disebutkan 

bahwa Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 atas prakarsa 

Wahidin Sudirohusodo, pensiunan dokter dan termasuk golongan 

priyayi rendahan dari Jawa, yang awalnya ingin membentuk ‚Dana 

Pelajar‛. Budi Utomo yang diketuai Sutomo dalam 

perkembangannya banyak beranggotakan para priyayi rendahan 

dari kalangan tua yang moderat dan lebih mengutamakan 

jabatannya. Lambat laun Budi Utomo justru tidak dapat 

berkembang dan pengaruhnya terhadap masyarakat tidak besar.  79 

Tetapi sebagian orang mempertanyakan pemilihan terhadap 

Budi Utomo itu karena Budi Utomo ditegakkan atas nasionalisme 

Jawa, banyak beranggotakan para bupati yang merupakan tangan 

kanan pemerintah Belanda, dan menolak cita-cita persatuan 

Indonesia. Pada dasarnya Budi Utomo adalah organisasi yang 

didukung Belanda untuk mengimbangi gerakan kebangkitan 

pendidikan Islam yang dipelopori Jamiat Khair pada 17 Juli 1905.80 

Organisasi nasionalis yang lebih tepat untuk dijadikan pijakan hari 

kebangkitan nasional adalah Syarikat Islam yang berawal dari 

Syarikat Dagang Islam. Pendiri SDI, H. Samanhudi menuturkan 

kepada H. Tamar Djaja pada 25 Juni 1955 yang dibenarkan oleh 

Mohammad Roem bahwa SDI berdiri pada 16 Oktober 1905 dan SI 

                                                             
78  Restu Gunawan, ‚Pemuda dan Perempuan dalam Dinamika Nasionalisme 

Indonesia‛ dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid V, 353. 
79  Poesponegoro, Sejarah, Jilid V, 177-180.  
80   Suryanegara, Api, 337-344. 
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berdiri pada 1906. Pendirian SI biasanya dituliskan pada 10 

September 1912 ketika SI mendapat penetapan hukum di hadapan 

notaris B. Ter Kuile di Surakarta.81 SI yang dipimpin HOS 

Cokroaminoto merupakan gerakan politik pertama yang menuntut 

pemerintahan sendiri (zelfbestuur atau self government) kepada 

Belanda pada 1916 mendahului Petisi Soetardjo pada 5 Oktober 

1937.82 

Mengenai SDI ternyata buku Indonesia dalam Arus Sejarah 

memberikan penjelasan agak berbeda dari Suryanegara. Menurut 

Muhammad Hisyam, pada 1909 Tirtoadisuryo, lulusan dari OSVIA 

(sekolah pamongpraja) mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di 

Batavia. Setahun kemudian Haji Samanhudi mendirikan Sarekat 

Dagang Islam (SDI) di Surakarta. SDI cabang Surabaya didirikan 

oleh H.O.S. Tjokroaminoto pada tahun yang sama. Dalam kongres 

pertama SDI di Solo tahun 1912 SDI diubah menjadi Sarekat Islam 

(SI) dengan Tjokroaminoto sebagai ketuanya. SI berkembang sangat 

pesat yang disebabkan antara lain oleh faktor agama Islam yang 

telah menjadi simbol kebangsaan melawan kolonialisme. Sejak itu, 

SI menjadi organisasi orang pribumi pertama di Indonesia yang 

tidak hanya menarik anggota dari Jawa, tetapi juga dari berbagai 

daerah dan pulau sehingga ia telah berskala nasional. Apalagi 

dipertegas dengan kesuksesan Kongres Nasional I Central Sarekat 

Islam (De Eerste National Central Sarekat Islam) di Bandung pada 

1916.83 Jelaslah bahwa gagasan tentang nasionalisme universal 

                                                             
81   Ibid., 361 dan 373. 
82   Ibid., 536. 
83  Muhammad Hisyam, ‚Reformasi Islam dan Kebangkitan Kebangsaan‛, 

dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru van 

Hoeve, 2012), 344-347. 
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dikemukakan pertama kali oleh Kongres Sarekat Dagang Islam di 

Surabaya pada 1911 dan dipertegas lagi pada kongres di Bandung 

1916.84 

Informasi yang justru menjadikan jati diri SDI bertambah 

samar adalah kerancuan dalam penyebutan SDI, yaitu antara SDI 

yang dibentuk R.M. Tirtoadisoerjo dan Haji Samanhudi.  85 Sebagai 

buku rujukan sejarah paling terbaru, semestinya hal semacam ini 

dapat dihindari dengan mengedepankan sinkronisai informasi 

sehingga para pembaca tidak kebingungan. 

3. Peranan Syafruddin Prawiranegara dalam perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Berbeda dengan buku Sejarah Nasional Indonesia jilid VI yang 

hanya mengkaji sekilas tentang peranan Syafruddin Prawiranegara 

dengan PDRI dan tidak menyebutnya sebagai presiden RI,86 buku 

Indonesia dalam Arus Sejarah memberikan porsi lebih banyak dalam 

menguraikan persolah ini. Menurut Mestika Zed, pada tanggal 19 

Desember 1948, Belanda secara tiba-tiba menyerang Yogyakarta 

dan menangkap para pemimpin puncak Republik Indonesia. 

Pemerintah kemudian mengirim surat kawat kepada Mr. 

Syafruddin Prawiranegara (menteri kemakmuran saat itu) yang 

berisikan penyerahan mandat dari presiden dan wakil presiden 

                                                             
84  Namun Boedi Oetomo ternyata dipandang sebagai pelopor gerakan nasional. 

Demikian ditegaskan Soegijanto Padmo, ‚Perkembangan Sosial Ekonomi 

Pribumi‛, dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru 

van Hoeve, 2012), 228. 
85  Taufik Abdullah, ‚Dari Hasrat ‘Kemajuan’ ke Pembentukan Bangsa‛, dalam 

Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 

68. 
86  Poesponegoro, Sejarah, Jilid VI, 161 dan 169. 
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kepada Syafruddin Prawiranegara untuk memimpin suatu 

pemerintahan darurat di Sumatera. Menyadari dirinya sebagai 

satu-satunya menteri kabinet Hatta di Sumatera, maka ia 

berinisiatif membentuk PDRI di Bukittinggi, Sumatera Barat, demi 

kesinambungan kepemimpinan RI, sekalipun surat kawat berisi 

mandat Soekarno tidak pernah sampai ke tangannya karena 

hubungan dengan Yogya sudah dicegat Belanda. Sesuai dengan 

sifatnya, darurat, PDRI menjalankan pemerintahan secara 

berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di hutan sambil 

meneruskan perang gerilya ketika para pimpinan pemerintah di 

Yogyakarta menyerahkan diri kepada Belanda dan selanjutnya 

ditawan di Bangka. Perjuangan gerilya juga dilakukan oleh 

Panglima Besar Jenderal Soedirman. Walaupun dalam keadaan 

sakit parah yang menyebabkan dirinya digotong di tandu, ia 

bersama pasukannya terus bergerilya di hutan-hutan pedalaman 

Jawa sejak 19 Desember 1948. 

Pada 23 Maret 1949 Komisi PBB mulai membicarakan 

pengembalian pemimpin dan pemerintah RI ke Yogyakarta lewat 

perundingan Roem-Royen. Tetapi sebenarnya perundingan itu 

tidak disetujui oleh Syafruddin dan Soedirman karena para 

pemimpin di Bangka seakan-akan meninggalkan mereka yang 

menyabung nyawa dalam perjuangan gerilya.87 Setelah pemulihan 

Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan pada awal Juli 1949, para 

pemimpin PDRI mendarat di lapangan terbang Maguwo, 

Yogyakarta, pada 10 Juli 1949 dan disambut oleh Moh. Hatta, 

Sultan HB IX, dan pejabat RI lainnya. Demikian pula, para hari 

                                                             
87  Mestika Zed, ‚Pemerintah Darurat Republik Indonesia‛ dalam Indonesia 

dalam Arus Sejarah, Jilid VI, 413-451. 
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yang sama Soedirman bersama pasukannya juga memasuki 

Yogyakarta.88 

Meskipun telah membahas lebih mendetail tentang PDRI, 

namun Indonesia dalam Arus Sejarah menyebutkan nama depan 

tokoh PDRI itu secara tidak sama, yaitu Sjarifuddin Prawiranegara89 

dan Syafruddin Prawiranegara.90 Selain perbedaan penyebutan 

nama, Indonesia dalam Arus Sejarah juga tidak tegas menjelaskan 

statusnya karena disebutkan bahwa kedudukannya sebagai 

Presiden/Ketua PDRI.91 Menurut Bambang Purwanto, hampir 

semua warga Indonesia meyakini bahwa Soeharto adalah presiden 

kedua setelah Soekarno. Tetapi, sebenarnya masih ada dua nama 

yang belum tercakup, yakni Syafruddin Prawiranegara dan Assaat 

yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai presiden dalam 

sejarah Indonesia, jika sejarah dilihat sebagai proses. Syafruddin 

Prawiranegara menjabat sebagai pemimpin Pemerintah Darurat 

Republik Indonesia (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949), sedangkan 

Assaat sebagai kepala negara ketika RI menjadi bagian Republik 

Indonesia Serikat 1949.92 

4. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G-30-S / PKI 

Peristiwa usaha kudeta Gerakan 30 September (G-30-S) tahun 

1965 telah diteliti dan dikaji oleh pelbagai pihak yang kemudian 

menghasilkan beberapa teori. Di antaranya adalah teori G-30-S 

sebagai persoalan internal Angkatan Darat, teori CIA sebagai 

                                                             
88   R.Z. Leirissa, ‚Roem-Royen‛ menuju Yogya kembali‛, dalam Indonesia dalam 

Arus Sejarah, Jilid VI, 510-511. 
89  Ibid., Jilid VI, 153, Jilid IX, 14 dan 101. 
90   Ibid., Jilid VI, 167 dan Jilid VII, 138. 
91   Ibid., Jilid IX, 14. 
92   Purwanto, Menggugat, 6-8 dan 113-117. 
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dalang G-30-S, teori G-30-S sebagai pertemuan antara kepentingan 

Inggris dan Amerika Serikat, teori Soekarno sebagai dalang G-30-S, 

teori chaos, dan teori pimpinan PKI sebagai dalang G-30-S. Dari 

beberapa teori tersebut, tampaknya data-data mengenai 

keterlibatan PKI dalam G-30-S sangat banyak sehingga penjelasan 

tentang ofensif revolusioner PKI hingga upaya kudeta mereka 

diuraikan lebih lengkap.93 

Dalam buku jilid VIII disebutkan bahwa kegagalan kudeta 

Gerakan 30 September (G-30-S) 1965 membuat situasi politik 

nasional berubah drastis dan berkembang tanpa arah. Berbagai 

kepentingan mulai saling berbenturan. Konflik terpolarisasi antara 

friksi Soekarno dan Angkatan Darat yang diwakili oleh Soeharto. 

Bagaikan bola salju, konflik ini menjadi semakin besar hingga 

puncaknya adalah saat Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) 

1966 mengukuhkan kekuatan politik Soeharto dan melemahkan 

posisi Soekarno. Menurut Oei Tjoe Tat, sejak gagalnya G-30-S, 

kepemimpinan Soekarno sudah berakhir. Kekuasaan secara de facto 

telah terlepas dari tangan Soekarno.  

TNI AD melakukan ofensif politik terorganisasi dan dengan 

gencar melakukan kampanye untuk melunturkan kekuasaan 

Soekarno. Selain itu, aksi-aksi mahasiswa dan pelajar di kota-kota 

besar seluruh Indonesia menuntut pembubaran PKI (Partai 

Komunis Indonesia). Dalam pandangan Soeharto, PKI telah 

melakukan tindakan coup. Jika PKI tidak ditindak, PKI akan 

mengulangi perbuatannya. Keterlibatan PKI sebagai dalang G-30-S 

                                                             
93   Aminuddin Kasdi, ‚Kudeta Gerakan 30 September (G-30-S)‛, dalam Indonesia 

dalam Arus Sejarah, Jilid VII (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 487-

526. 
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tidak dapat dibantah.94 Setelah kedudukan Soeharto semakin 

kokoh, maka sejak itulah era baru muncul. Jadi, pemerintahan Orde 

Baru lahir akibat krisis politik yang ditimbulkan Gerakan 30 

September 1965 yang dipimpin oleh Untung Syamsuri, pengikut 

PKI dalam tubuh Angkatan Darat. Oleh sebab itu, Soeharto 

langsung membubarkan PKI beserta ormas-ormas afiliasinya pada 

12 Maret 1966 setelah menerima Supersemar. Sesuai namanya, 

Orde Baru yang anti komunis menghadirkan semangat baru yang 

berbeda dengan Orde Lama.95 Pemerintahan Orde Baru berakhir 

ketika Indonesia diterpa krisis moneter. Pada bulan Januari 1998, 

nilai tukar rupiah berada di posisi Rp. 17.000 per US Dollar. 

Indonesia memasuki babak suram di bidang perekonomian. 

Beberapa perusahaan bangkrut, PHK terjadi besar-besaran, dan 

hutang Indonesia menjadi sangat besar. Krisis ekonomi itu diikuti 

krisis politik. Sidang Umum MPR tanggal 1-11 Maret 1998 

menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden RI, namun 

perkembangan politik semakin memanas. Akhirnya pada tanggal 

21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden. B.J. 

Habibie kemudian menjadi presiden berikutnya.96 Walaupun 

Habibie disebut oleh Kevin O’rourke sebagai president by accident 

                                                             
94  Saleh As’ad Djamhari, ‚Lahirnya Orde Baru‛ dalam Indonesia dalam Arus 

Sejarah, Jilid VIII, 3-7.  
95  Abdul Syukur, ‚Hubungan Masyarakat dan Negara‛ dalam Indonesia dalam 

Arus Sejarah, jilid 8, 55-57. Uraian memadai yang menegaskan PKI sebagai 

dalang G-30-S 1965 dipaparkan oleh I. Ketut Ardhana yang mengutip 

berbagai pendapat tentang tragedi berdarah tersebut. Lihat I. Ketut Ardhana, 

‚Konflik Lokal setelah Kudeta yang Gagal‛ dalam Indonesia dalam Arus 

Sejarah, Jilid VIII, 605-615. 
96  Genoveva Ambar Wulan Tulistyowati, ‚Dinamika Reformasi ABRI‛ dalam 

Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid VIII, 617-636.  
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(presiden secara kebetulan), tetapi ia telah banyak melakukan 

perubahan kebijakan fundamental, antara lain ialah izin 

pembentukan partai politik, undang-undang otonomi daerah, dan 

undang-undang kebebasan pers. Hal yang mengejutkan adalah 

keputusannya untuk memberikan referendum Timor Timur pada 

bulan Januari 1999 sehingga Timor Timur (yang dengan susah 

payah telah diintegrasikan oleh ABRI) akhirnya keluar dari NKRI 

pada referendum 30 Agustus 1999. Sejak bergulirnya era reformasi 

(mulai dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati 

Soekarnowati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono), ternyata masih 

banyak agenda reformasi yang belum teratasi dan harus dihadapi 

bangsa Indonesia.97  

Setelah melakukan pembacaan sekilas terhadap buku 

Indonesia dalam Arus Sejarah dan melaksanakan penelaahan 

mendalam terhadap beberapa tema yang terdapat dalam buku 

sejarah nasional Indonesia tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa 

secara umum para penulis yang menjadi kontributor dalam 

penyusunan buku itu telah memenuhi metode penulisan sejarah. 

Namun terdapat sesuatu yang kurang dalam historiografi tersebut, 

yakni sebagian penulis masih menggunakan sumber sekunder 

dalam tulisannya, padahal sebaiknya sumber primer diutamakan 

daripada sumber sekunder.98 Hal inilah yang sejak awal juga diakui 

                                                             
97  Susanto Zuhdi, ‚Epilog: Masa Awal Reformasi‛ dalam Indonesia dalam Arus 

Sejarah, Jilid VIII, 655-666.  
98  Data biasanya dibedakan menjadi primer dan sekunder. Data primer adalah 

data yang disampaikan oleh saksi mata, sedangkan data sekunder adalah 

data yang disampaikan oleh sumber yang bukan saksi mata. Kuntowijoyo, 

Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang, 1997), 96 dan Louis Gottschalk, 
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sendiri oleh Leirissa yang mengatakan bahwa pembahasan yang 

disajikan tidak didasarkan pada penelitian sumber-sumber sejarah 

primer. Untuk melakukan penelitian mendasar seperti itu 

dibutuhkan waktu dan fasilitas yang jauh lebih banyak yang tidak 

tersedia bagi penulisan buku sejarah Indonesia yang komprehensif 

seperti ini sehingga dapat dimengerti kalau tulisan-tulisan ini 

semata-mata bergantung pada sumber sekunder berupa buku-buku 

dan artikel-artikel ilmiah yang dihasilkan oleh para pakar 

Indonesia maupun asing. 99 

 Adapun terkait dengan penilaian terhadap obyektivitas 

penulisan sejarah dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, maka relatif 

agak sulit melakukan penilaian secara keseluruhan. Hal ini 

dikarenakan buku yang terdiri dari delapan jilid utama merupakan 

kumpulan berbagai tulisan dari sekian banyak penulis yang 

masing-masing tentunya bertanggung jawab atas kebenaran 

tulisannya sendiri-sendiri secara individual. Tetapi harus diakui 

bahwa dalam beberapa tulisan yang dibaca lebih mendalam 

dijumpai beberapa persoalan kesejarahan yang seharusnya dapat 

dihindari apabila ada penelaahan ulang terhadap tema-tema 

tersebut. Di antara persoalan-persoalan tersebut adalah 

menyangkut peranan Pattimura dan Si Singamangaraja XII dalam 

melawan penjajahan, peranan Budi Utomo dalam kebangkitan 

nasional, peranan Syafruddin Prawiranegara dan Assaat dalam 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan 

                                                                                                                                            
Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia 

Press, 1985), 43. 
99   Lihat pengantar Leirissa dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid VII, 2.  
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peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G-30-S / PKI, 

sebagaimana telah dijelaskan di atas. 

Terlepas dari itu semua, penulisan Indonesia dalam Arus 

Sejarah harus mendapatkan apresiasi karena para penulisnya telah 

memasukkan tema-tema atau pembahasan yang sebelumnya tidak 

dijumpai dalam buku Sejarah Nasional Indonesia sehingga 

pembahasan-pembahasan yang juga penting dalam perjalanan 

bangsa Indonesia (tapi kurang diperhatikan) dan peristiwa-

peristiwa yang bersifat lokal dapat ditampilkan dalam historiografi 

Indonesia. Tidak hanya itu, para penulis buku sejarah nasional 

terbaru tersebut telah memaparkan penjelasan sejarah ‘apa adanya’ 

bukan ‘sebagaimana dikehendaki penguasa’. Selain menyampaikan 

pujian atas prestasi pemerintah yang berkuasa, ternyata mereka 

berani pula menyatakan persoalan-persoalan masyarakat Indonesia 

yang belum teratasi secara tuntas. Misalnya adalah yang dilakukan 

Susanto Zuhdi.100 

  

                                                             
100  Susanto Zuhdi, ‚Epilog: Masa Awal Reformasi‛ dalam Indonesia dalam Arus 

Sejarah, Jilid VIII, 666.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan pada pembahasan 

sebelumnya, maka dapat dinyatakan sebagai berikut.  

Perkembangan historiografi Indonesia diawali dari penulisan 

bercorak tradisional dan selanjutnya meningkat menjadi penulisan 

sejarah bercorak modern. Perkembangan signifikan historigrafi 

nasional ditandai oleh pengungkapan "sejarah dari dalam" dengan 

menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemegang peranan pokok. 

Ikhtiar bangsa Indonesia kemudian menghasilkan buku Sejarah 

Nasional Indonesia yang terdiri dari enam jilid. Jilid I tentang zaman 

prasejarah disunting oleh R.P. Suroso. Jilid II yang mengkaji 

tentang zaman sejarah kuna disusun oleh tim redaksi yang diketuai 

oleh Bambang Sumadio. Jilid III, yang memaparkan zaman 

pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia (1600-1800), disusun oleh tim redaksi yang terdiri dari 

Uka Tjandrasasmita. Jilid IV mengkaji sejarah Indonesia pada abad 

XIX (sekitar tahun 1800-1900) disusun oleh tim redaksi yang 

diketuai F.A. Sutjipto. Jilid V tentang zaman kebangkitan nasional 

dan masa akhir Hindia Belanda antara tahun 1900-1942 disunting 

oleh Yusmar Basri. Jilid VI yang membahas zaman Jepang dan 

zaman Republik Indonesia sejak tahun 1942 disusun oleh tim 

redaksi yang diketuai Nugroho Notosusanto. 
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Bangsa Indonesia selanjutnya mempunyai buku sejarah 

nasional terbaru, yakni Indonesia dalam Arus Sejarah. Buku yang 

diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja 

sama dengan PT Ichtiar Baru van Hoeve pada bulan Desember 2012 

itu terdiri dari 9 jilid. Jilid I tentang periode prasejarah, jilid II 

tentang kerajaan Hindu-Buddha, jilid III tentang kedatangan dan 

peradaban Islam, jilid IV tentang kolonisasi dan perlawanan, jilid V 

tentang masa pergerakan kebangsaan, jilid VI tentang perang dan 

revolusi, jilid VII tentang periode pascarevolusi, jilid VIII tentang 

periode orde baru dan reformasi, serta jilid IX memuat faktaneka 

dan indeks. Penyusunan buku yang editor umumnya dilakukan 

oleh Taufik Abdullah dan A.B. Lapian itu memerlukan waktu 10 

tahun (2002-2012) dengan jumlah penulis hampir 100 orang terdiri 

atas sarjana-sarjana sejarah dan arkeologi bangsa Indonesia.  

Secara umum, para penulis yang menjadi kontributor dalam 

penyusunan buku itu telah memenuhi metode penulisan sejarah. 

Namun terdapat sesuatu yang kurang dalam historiografi tersebut, 

yakni sebagian penulis masih menggunakan sumber sekunder 

dalam tulisannya, padahal sebaiknya sumber primer diutamakan 

daripada sumber sekunder. Adapun terkait dengan penilaian 

terhadap obyektivitas penulisan sejarah dalam Indonesia dalam Arus 

Sejarah, maka relatif agak sulit melakukan penilaian secara 

keseluruhan. Hal ini dikarenakan buku yang terdiri dari delapan 

jilid utama merupakan kumpulan berbagai tulisan dari sekian 

banyak penulis yang masing-masing tentunya bertanggung jawab 

atas kebenaran tulisannya sendiri-sendiri secara individual. Tetapi 

harus diakui bahwa dalam beberapa tulisan yang dibaca lebih 

mendalam dijumpai beberapa persoalan kesejarahan yang 
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seharusnya dapat dihindari apabila ada penelaahan ulang terhadap 

tema-tema tersebut. Di antara persoalan-persoalan tersebut adalah 

menyangkut peranan Pattimura dan Si Singamangaraja XII dalam 

melawan penjajahan, peranan Budi Utomo dalam kebangkitan 

nasional, peranan Syafruddin Prawiranegara dan Assaat dalam 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan 

peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G-30-S / PKI.  

Terlepas dari itu semua, penulisan Indonesia dalam Arus 

Sejarah harus mendapatkan apresiasi karena para penulisnya telah 

memasukkan tema-tema atau pembahasan yang sebelumnya tidak 

dijumpai dalam buku Sejarah Nasional Indonesia sehingga 

pembahasan-pembahasan yang juga penting dalam perjalanan 

bangsa Indonesia (tapi kurang diperhatikan) dan peristiwa-

peristiwa yang  bersifat lokal dapat ditampilkan dalam historiografi 

Indonesia. Tidak hanya itu, para penulis buku sejarah nasional 

terbaru tersebut telah memaparkan penjelasan sejarah ‘apa adanya’ 

bukan ‘sebagaimana dikehendaki penguasa’. Selain menyampaikan 

pujian atas prestasi pemerintah yang berkuasa, ternyata mereka 

berani pula menyatakan persoalan-persoalan masyarakat Indonesia 

yang belum teratasi secara tuntas. 

 

B. Saran 

Meskipun Indonesia telah berhasil menyusun historiografi 

nasional, ternyata permasalahan-permasalahan historiografis masih 

belum dituntaskan oleh para sejarawan Indonesia, terlebih lagi oleh 

sejarawan-sejarawan Muslim. Dilihat dari sisi tanggung jawab 

moral, para sejarawan Muslim lebih berkewajiban untuk 

menyuarakan persoalan itu karena mayoritas penduduk Indonesia 
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beragama Islam dan penulisan sejarah Indonesia yang terjadi 

selama ini berdampak pada peminggiran peranan tokoh-tokoh 

Islam dalam sejarah nasional Indonesia.  

Di antara langkah nyata yang dapat dilakukan ialah 

mendorong masyarakat sejarawan Indonesia untuk membuat 

rekomendasi kepada pemerintah agar mengadakan perubahan 

kebijakan yang dipandang memiliki pijakan lemah secara historis. 

Dengan terus menerus menggalang gerakan pelurusan sejarah, 

diharapkan pemahaman keliru sebagian besar bangsa Indonesia 

mengenai sejarahnya dapat diperbaiki. 
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