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PENDAHULUAN 
 
 
 
 
A. DESKRIPSI SINGKAT 

Modul ini berisi uraian tentang materi pokok yang diharapkan dapat memberikan 
bekal pengetahuan dan pemahaman dalam rangka mengemban tugas sebagai guru 
sejarah yang profesional. Sejarah merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial 
sehingga harus dipahami oleh para guru sejarah di tingkat SMA/SMK/MA dalam rangka 
pembelajaran mata pelajaran sejarah. 

Materi yang dibahas dalam modul ini terdiri atas lima belas pokok bahasan, dan 
tiap-tiap pokok bahasan diuraikan lagi dalam beberapa sub pokok bahasan. Secara 
singkat cakupan materi yang dibahas dalam modul ini dapat dideskripsikan sebagai 
berikut. 
1.  Hakikat dan Ruang Lingkup Ilmu Sejarah 
2.  Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Sejarah 
3.  Kehidupan Awal Masyarakat Indonesia 
4.  Perkembangan Kerajaan Bercorak Hindu-Budha di Indonesia 
5.  Perkembangan Kerajaan Bercorak Islam di Indonesia 
6.  Kedatangan dan Perkembangan Kekuasaan Bangsa Eropa di Indonesia 
7.  Perlawanan Menentang Kekuasaan Bangsa Eropa di Indonesia 
8.  Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 
9.  Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) 
10. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
11. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) 
12. Perkembangan Pemerintahan Orde Lama 
13. Perkembangan Pemerintahan Orde Baru ( 1966-1998) 
14. Gerakan Reformasi di Indonesia Pasca Orde Baru 
15. Perkembangan Sejarah Dunia Sejak Perang Dingin Sampai Perkembangan Mutakhir 
 
 
B. ARTI PENTING MODUL 

Arti penting yang utama dari modul ini adalah dapat meningkatkan kompetensi 
dan profesionalisme guru sejarah dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah di tingkat 
SMA/SMK/MA. Keberadaan modul ini juga sangat penting dalam upaya meningkatkan 
kemampuan guru sejarah sehingga memiliki kesadaran sejarah yang tinggi, menguasai 
pengetahuan kesejarahan secara mendalam serta dapat mengamalkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena ilmu sejarah sangat penting artinya bagi 
kehidupan umat manusia. 

Di sisi lain, modul ini mempunyai arti penting karena dapat memberikan arahan 
dan petunjuk yang sistematis bagi guru sejarah untuk mempelajari mata pelajaran sejarah 
di tingkat SMA/SMK/MA. Modul ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pendalaman 
materi mata pelajaran sejarah bagi guru-guru SMA/SMK/MA yang sedang mengikuti 
kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dalam rangka pelaksanaan 
Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Rayon 126 Universitas Haluoleo. 
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C. TUJUAN 
Setelah  mempelajari dan membahas modul ini, peserta Pendidikan dan Latihan 

Profesi Guru (PLPG) diharapkan dapat: 
1. Menguraikan hakikat dan ruang lingkup ilmu sejarah. 
2. Menemukan prinsip-prinsip dasar dalam penelitian sejarah. 
3. Menguraikan kehidupan awal masyarakat Indonesia. 
4. Menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Budha di 

Indonesia. 
5. Menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. 
6. Menguraikan latar belakang dan proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. 
7. Menguraikan perkembangan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. 
8. Menguraikan perlawanan bangsa Indonesia dalam menentang imperialisme Belanda. 
9. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pergerakan nasional 

Indonesia  
10. Menguraikan kehidupan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. 
11. Menguraikan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
12. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 
13. Menguraikan perkembangan pemerintahan Orde Lama di Indonesia. 
14. Membedakan sistem pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi. 
15. Menganalisis perkembangan sejarah dunia sejak perang dingin sampai 

perkembangan mutakhir. 
 
 
D. PETUNJUK MEMPELAJARI MODUL 
 Agar peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dapat mempelajari 
modul ini dengan baik, maka ikutilah petunjuk sebagai berikut: 
1. Pelajari modul ini secara berurutan mulai dari bab pertama sampai bab terakhir dengan 

saksama. 
2. Disiplin diri akan sangat membantu dalam memahami isi modul ini, oleh karena itu 

aturlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk mempelajarinya. 
3. Apabila mendapatkan kesulitan dalam mempelajari dan memahami modul ini harap 

mendiskusikannya dengan peserta PLPG lainnya atau meminta bantuan pada 
instruktur. 

4. Pada bagian penutup dari modul ini terdapat soal-soal latihan. Kerjakan semua soal 
latihan dengan cermat,  dan usahakan jangan terlalu sering melihat materi yang ada 
dalam modul. 
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BAB I 
HAKIKAT DAN RUANG LINGKUP ILMU SEJARAH 

 
 
 
 

     A. PENGERTIAN SEJARAH 
 Kata sejarah yang kita kenal di Indonesia sebenarnya berasal dari kata “syajarah” 
yakni dari bahasa Arab yang berarti “pohon”. Kata “syajarah” ini masuk ke Indonesia 
sesudah terjadi proses akulturasi (perpaduan) antara kebudayaan Indonesia dengan 
kebudayaan Islam. Kata sejarah itu sendiri di Indonesia diartikan sebagai silsilah, riwayat, 
babad, tambo, dan tarikh. Silsilah berasal dari bahasa Arab yang berarti daftar asal-usul 
keturunan, yang kalau digambarkan secara skematis memang rupanya seperti pohon 
dengan cabang dan ranting-rantingnya.  
 Setelah kebudayaan Barat (Eropa) masuk ke Indonesia yang membawa istilah-
istilah baru yang identik dengan sejarah, yakni antara lain: history (Inggris), geschichte 
(Jerman), dan geschiedenis (Belanda). Istilah dari beberapa bahasa tersebut 
menunjukkan bahwa sejarah mengandung empat arti, yakni: (1) Sejarah sebagai 
peristiwa (history as event), yakni peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang antara 
lain berhubungan dengan kerajaan/negara, masyarakat/manusia, dan benda.  (2) Sejarah 
sebagai kisah (history as narrative), yakni kisah yang tersusun secara sistematis 
mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. (3) Sejarah sebagai ilmu (history as 
science), yakni ilmu yang menyelidiki tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 
(4) Sejarah sebagai seni (history as art), yakni seni dalam menyusun peristiwa atau kisah 
yang terjadi pada masa lampau dengan menggunakan retorika bahasa yang menarik. 
 Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas tentang sejarah, maka perlu 
dikemukakan beberapa definisi dari para ahli/pakar sejarah, antara lain sebagai berikut: 
1. Menurut Prof. Dr. Ruslan Abdulgani, bahwa sejarah adalah salah satu cabang ilmu 

yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan 
masyarakat dan kemanusiaan di masa lampau beserta segala kejadian-kejadiannya 
dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitian dan penyelidikan 
tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penentuan keadaan 
sekarang serta arah progres masa depan. Berdasarkan rumusan Ruslan Abdulgani 
tersebut, tampak bahwa ilmu sejarah ibarat penglihatan tiga (tri) dimensi, yakni masa 
lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dalam menyelidiki masa 
lampau kita tidak dapat melepaskan diri dari fenomena-fenomena yang terjadi pada 
masa sekarang, dan juga kita tidak dapat melepaskan diri dari perspektifnya masa 
yang akan datang.  

2. Menurut Prof. Muh. Yamin, S.H, bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang 
berhubungan dengan cerita bertarikh tentang kejadian dalam masyarakat manusia 
pada masa lampau sebagai susunan hasil penyelidikan bahan tulisan atau tanda-
tanda yang lain. Berdasarkan rumusan Muh. Yamin tersebut, tampak bahwa sejarah 
itu mempunyai sendi-sendi yakni: ilmu pengetahuan, cerita bertarikh, kejadian, 
masyarakat manusia, masa lampau, hasil penyelidikan, serta bahan tulisan atau 
tanda-tanda yang lain. 
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3. Menurut Prof. Dr. R.Z. Leirissa, bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang masyarakat manusia dalam konteks atau dimensi ruang dan 
waktu. Berdasarkan rumusan R.Z. Leirissa tersebut tampak bahwa ada dua konsep 
dasar dalam ilmu sejarah, yaitu: (1) Konsep waktu (time) yang menunjukan kapan 
peristiwa sejarah tersebut terjadi, dan (2) Konsep ruang (space) yang menunjukan 
tempat dimana peristiwa sejarah tersebut terjadi. 

Dari ketiga definisi tersebut jelas menunjukkan bahwa sejarah adalah sebagai 
suatu ilmu pengetahuan, karena telah memenuhi kriteria atau syarat-syarat ilmu 
pengetahuan, yakni: (1) Merupakan suatu pemikiran yang rasional, (2) Tersusun secara 
sistematis (teratur), (3) Ada objek penelitian, (4) Mempunyai tujuan, (5) Memiliki metode, 
dan (6) Sifatnya progresif (syarat tambahan). 
 
 
B. RUANG LINGKUP ILMU SEJARAH 

Setelah memahami pengertian sejarah, maka selanjutnya akan dibahas tentang 
ruang lingkup ilmu sejarah sebagai berikut. 

1. Peristiwa Sejarah  
 Sebagaimana diketahui bahwa pengertian sejarah secara objektif adalah suatu 
peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah hanya sekali terjadi, 
tidak dapat diulang dan tidak tidak terulang lagi sehingga sifatnya unik. Begitu peristiwa 
sejarah tersebut terjadi, maka sesaat kemudian ia telah menjadi masa lalu. Untuk 
beberapa peristiwa sejarah yang mengandung manfaat dan kesan (baik positif maupun 
negatif), kita biasanya berusaha untuk mengingat, menceritakan atau menuliskan kembali 
peristiwa sejarah tersebut. Rangkaian cerita yang kita sajikan untuk mengenang dan 
menghadirkan kembali peristiwa sejarah yang kita alami tersebut merupakan pengertian 
sejarah secara subjektif. 
 Permasalahannya adalah apakah semua peristiwa yang telah terjadi pada masa 
lampau dapat disebut sebagai peristiwa sejarah? Kapan suatu peristiwa dapat disebut 
sebagai peristiwa sejarah? Jawaban dari permasalahan tersebut adalah bahwa tidak 
semua peristiwa yang telah terjadi pada lampau dapat disebut sebagai peristiwa sejarah. 
Karena suatu peristiwa dapat disebut peristiwa sejarah apabila mempunyai makna sosial 
dan penting bagi perkembangan kehidupan masyarakat serta jelas ada sumbernya. 
Apabila kita mempunyai batasan pengertian seperti itu, maka akan dengan mudah untuk 
mencari dan menyeleksi mana yang merupakan peristiwa sejarah dan mana yang bukan 
merupakan peristiwa sejarah. 

2. Peninggalan Sejarah 
 Peninggalan sejarah adalah merupakan bagian dari hasil cipta, rasa, karsa dan 
karya manusia pada masa lampau. Dengan kata lain, peninggalan sejarah adalah hasil 
budaya manusia pada masa lampau dan bila ditinjau dari masa sekarang merupakan 
warisan budaya. Menyusun kembali sejarah kehidupan masyarakat manusia pada masa 
lampau justru memerlukan data, diantaranya adalah peninggalan sejarah. Berdasarkan 
data tersebut kemudian diadakan analisis menurut metode sejarah sehingga tersusun 
kembali sejarah kehidupan masyarakat pada masa lampau.  
 Wujud peninggalan sejarah menurut sifatnya dapat dibagi dua golongan yaitu: (1) 
Benda-benda bergerak, antara lain seperti arca, perhiasan, perkakas rumah tangga, alat-
alat upacara, naskah kuno, piagam-piagam atau prasasti-prasasti dan alat-alat 
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transportasi. Jadi tegasnya bahwa yang termasuk benda-benda bergerak adalah benda-
benda yang dengan mudah dapat dipindah-pindahkan tempatnya. (2) Benda-benda tak 
bergerak, antara lain seperti gedung, istana, benteng, mesjid, candi, gereja, kelenteng 
dan pura. Jadi tegasnya bahwa yang termasuk benda-benda tak bergerak umumnya 
merupakan bangunan yang tidak mudah dipindah-pindahkan dan mempunyai suatu 
kesatuan dengan situsnya. 
 Namun sayangnya banyak diantara peninggalan sejarah tersebut sekarang telah 
rusak dan hilang. Permasalahan yang muncul adalah siapa sesungguhnya yang 
bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan benda-benda peninggalan sejarah 
tersebut. Pada dasarnya kerusakan atau kehilangan benda-benda peninggalan sejarah 
adalah tanggung jawab dan urusan pemerintah suatu bangsa. Bahkan pemerintah 
kolonial Belanda yang menjajah Indonesia pun memikirkan nasib benda-benda 
peninggalan sejarah yang ada di Indonesia dengan membuat Monumenten Ordonantie 
Tahun 1931. Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri baru membuat peraturan tentang 
pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya tahun 1992 melalui Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. 

3. Monumen Sejarah 
 Sebuah monumen tidak akan pernah dibangun tanpa adanya sebab musabab. 
Selalu ada latar belakang dan motivasi dibalik pembangunan sebuah monumen. Dari 
sudut pandang ilmu sejarah setidaknya ada tiga alasan mengapa sebuah monumen itu 
dibangun, yaitu: (1) Karena adanya suatu peristiwa bersejarah yang mempunyai makna 
serta dampak yang luas bagi masyarakat dan bangsa. (2) Karena di lokasi tersebut 
pernah digunakan atau pernah terjadi suatu peristiwa bersejarah. (3) Karena adanya 
upaya pewarisan pengalaman sejarah dan agar dijadikan cermin atau pelajaran bagi 
generasi penerus. 
 Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa dihampir semua daerah di 
Indonesia selalu berlomba-lomba untuk membangun monumen? Ternyata selain adanya 
tiga mata rantai dalam sejarah yaitu peristiwa, peninggalan, dan pewarisan, maka suatu 
daerah ternyata memerlukan identitas diri untuk dapat membangun kebersamaannya. 
Identitas diri tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan sebuah monumen 
sekaligus menjadi icon daerah. 

4. Periodisasi Sejarah 
 Agar masa lalu mudah dipahami maka sejarawan harus membuat periodisasi atau 
pembabakan waktu. Periodisasi sejarah adalah suatu proses strukturisasi waktu dalam 
sejarah berdasarkan pembagian atas beberapa babak, zaman atau periode dengan ciri-
cirinya masing-masing. Peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi-bagi dan 
dikelompokkan menurut sifat, unit, atau bentuk sehingga membentuk satu kesatuan waktu 
tertentu. Melalui periodisasi sejarah dapat dikenali jiwa atau semangat setiap zaman, 
serta masing-masing pola dan struktur urutan kejadian atau peristiwa sejarah. Jadi tujuan 
diadakannya periodisasi sejarah adalah untuk mengadakan tinjauan menyeluruh terhadap 
peristiwa-peristiwa sejarah dan saling hubungannya dengan berbagai aspeknya. 

Dalam sejarah Indonesia dikenal ada angkatan 1908, 1928,1945,1966, dan 1998. 
Peristiwa yang terjadi setiap angkatan itulah yang menjadi ciri khas dari waktu. Dengan 
mengamati peristiwa-peristiwa penting pada setiap periode itu, maka akan terlihat 
perubahan dan kesinambungan dalam sejarah Indonesia. Periodisasi yang lain juga dapat 
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dibuat misalnya zaman prasejarah, zaman kuno, zaman Islam, dan zaman modern atau 
dapat juga dibuat seperti Orde Lama, Orde Baru serta Orde Reformasi. 

5. Kronologi Sejarah 
 Setelah waktu menjadi jelas periodenya, maka kewajiban sejarawan selanjutnya 
adalah menyajikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap periode itu secara 
berurutan dan sistematis dari awal sampai akhir. Salah satu ciri penulisan sejarah adalah 
ia dapat menampilkan peristiwa sesuai urutan waktu kejadiannya. Itulah penyusunan 
karya sejarah yang sesuai dengan kronologinya sehingga terlihat jelas apa latar belakang, 
bagaimana proses kejadiannya dan seperti apa akhir peristiwanya. Penulisan secara 
kronologis akan menghindari penempatan cerita secara acak-acakkan tanpa sistematika 
dan alur yang jelas.  
 Kronologi memberikan kerangka pengisahan berdasarkan waktu. Peristiwa-
peristiwa yang terjadi pada masa lampau selain menempati ruang juga berada pada 
waktu tertentu. Setiap masyarakat menggunakan perhitungan waktu yang berbeda-beda. 
Untuk memastikan kapan suatu peristiwa terjadi agar mudah diketahui menurut proporsi 
waktu yang seragam maka diperlukan pengetahuan tentang perhitungan waktu 
(kronologi) tersebut. Jadi melalui kronologi sejarah dimaksudkan untuk memberikan 
tulang punggung pada sejarah dengan menentukan hubungan kejadian atau peristiwa 
sejarah berdasarkan waktu. 
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BAB II 
PRINSIP-PRINSIP DASAR PENELITIAN SEJARAH 

  
 
 
 
A. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN SEJARAH  

Sebagaimana halnya ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, maka ilmu sejarah juga 
berusaha untuk menemukan kebenaran ilmiah. Dalam upaya mengungkapkan peristiwa-
peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau, maka peneliti sejarah menempuh 
metode ilmiah yang lazim dipergunakan dalam penelitian sejarah, yakni metode sejarah. 
Menurut Louis Gottschalk bahwa metode sejarah adalah suatu kegiatan mengumpulkan, 
menguji dan menganalisis data yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan masa 
lampau kemudian direkonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh sehingga 
menghasilkan kisah sejarah. Adapun langkah-langkah dalam penelitian sejarah yang 
menggunakan metode sejarah adalah sebagai berikut: 

1. Heuristik 
 Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata heuristhein yang artinya 
memperoleh. Menurut G.J. Reiner bahwa heuristik adalah suatu teknik mencari dan 
mengumpulkan sumber sejarah. Dengan demikian heuristik adalah kegiatan mencari dan 
mengumpulkan sumber sejarah. Suatu prinsip dalam heuristik adalah peneliti sejarah 
harus mencari sumber primer. Sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber 
yang disampaikan oleh saksi mata. Sumber primer dalam bentuk sumber tertulis, antara 
lain seperti catatan sidang, notulen rapat, dan arsip laporan pemerintah atau organisasi. 
Sedangkan sumber lisan yang dianggap primer adalah berupa hasil wawancara langsung 
dengan pelaku peristiwa atau saksi mata. Dengan demikian, langkah heuristik adalah 
mencari sumber primer, dan apabila tidak memungkinkan baru mencari sumber sekunder. 
Sumber tertulis seperti koran, surat kabar, majalah, dan buku adalah merupakan sumber 
sekunder. Untuk sumber tertulis, teknik yang dilakukan adalah telaah dokumen dan 
membuat catatan. Sedangkan untuk sumber lisan, teknik yang dilakukan adalah 
wawancara (interview). 

2. Kritik Sumber (Verifikasi) 
 Setelah sumber sejarah terkumpul, maka langkah berikutnya adalah kritik sumber 
(verifikasi) untuk memperoleh keabsahan sumber sejarah. Dalam hal ini yang harus diuji 
adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik 
ekstern, dan keabsahan tentang kebenaran sumber (kredibilitas) yang dilakukan melalui 
kritik intern. Dengan demikian, ada dua jenis kritik sumber sejarah, yakni kritik ekstern dan 
kritik intern. Kritik ekstern (kritik luar), yakni penilaian terhadap otentisitas atau keaslian 
sumber sejarah yang ditemukan. Sedangkan kritik intern (kritik dalam), yakni penilaian 
terhadap kredibilitas atau kebenaran isi sumber sejarah. 

3. Interpretasi  
 Interpretasi adalah penafsiran dan penjelasan terhadap sumber sejarah yang telah 
dikritik atau diverifikasi. Dalam melakukan interpretasi sangat dibutuhkan pengetahuan 
yang luas dan mendalam, selain sikap jujur dan adil dari para penulis sejarah dalam 
menentukan karya sejarah yang dihasilkannya. Interpretasi atau penafsiran sejarah sering 
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juga disebut dengan analisis sejarah atau eksplanasi sejarah. Analisis sejarah bertujuan 
untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber 
sejarah. Jadi interpretasi dilakukan untuk mendapatkan makna dan saling hubungan 
antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Dalam proses interpretasi sejarah, 
seorang peneliti sejarah harus berusaha menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya peristiwa sejarah dan proses terjadinya peristiwa sejarah, serta akhir peristiwa 
sejarah. 

4. Historiografi 
 Langkah terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi, yakni merupakan 
cara penyusunan, pemaparan dan penulisan laporan hasil penelitian sejarah yang  
dilakukan setelah melalui langkah atau tahap interpretasi. Penulisan laporan hasil 
penelitian hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses 
penelitian dari fase awal hingga akhir (penarikan kesimpulan). Dengan demikian jelas 
bahwa historiografi adalah penyusunan dan penulisan hasil interpretasi dalam bentuk 
karya sejarah secara kronologis, sistematis dan ilmiah. Pada penulisan sejarah yang 
bersifat deskriptif, cara penulisannya harus berbentuk kronologis, sedangkan pada 
penulisan sejarah yang bersifat analitis, persyaratan kronologis seringkali tidak terlalu 
mutlak adanya. 
 
B. SUMBER DAN FAKTA SEJARAH 

Sumber sejarah (history sources) adalah segala warisan atau peninggalan budaya 
masyarakat pada masa lampau, baik yang berbentuk lisan, tulisan, rekaman, maupun 
benda hasil kebudayaan yang tampak secara visual, yang dapat dijadikan bahan untuk 
menyusun karya sejarah. Dari pengertian sumber sejarah tersebut, tampak bahwa ditinjau 
dari segi bentuknya sumber sejarah dapat digolongkan dalam empat jenis, yaitu: (a) 
Sumber sejarah yang berbentuk lisan atau sumber lisan, (b) Sumber sejarah yang 
berbentuk tulisan atau sumber tertulis, (c) Sumber sejarah yang berbentuk rekaman atau 
sumber rekaman , dan (d) Sumber sejarah yang berbentuk visual atau sumber visual 
(benda). 

Sumber lisan adalah keterangan lisan yang diperoleh langsung dari para pelaku 
atau saksi dari suatu peristiwa sejarah. Dalam sejarah kontemporer, banyak pelaku dan 
saksi sejarah yang masih hidup. Sumber sejarah yang berbentuk lisan juga berupa cerita-
cerita rakyat. Jenis-jenis cerita rakyat yang sering dipergunakan sebagai sumber sejarah 
adalah: (1) Mite, adalah dongeng tentang hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib, 
dewa-dewa dan Tuhan. (2) Sage, adalah dongeng yang menceritakan tentang 
keberanian, kesaktian dan kepahlawanan seseorang. (3) Legenda, adalah dongeng yang 
menceritakan tentang asal mula suatu benda atau tempat yang kita jumpai dalam sejarah. 

Sumber tertulis adalah keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa 
sejarah. Sumber sejarah yang berbentuk tulisan yang berasal dari masa lampau ada yang 
sengaja ditulis untuk bahan penulisan sejarah dan ada pula yang tidak sengaja ditulis 
untuk bahan penulisan sejarah. Sumber sejarah yang berbentuk tulisan yang sengaja 
ditulis untuk dijadikan bahan penulisan sejarah  antara lain berupa buku-buku sejarah, 
buku peringatan, buku harian, notulen rapat, dan prasasti atau piagam. Sedangkan 
sumber sejarah yang berbentuk tulisan yang tidak sengaja ditulis untuk dijadikan bahan 
penulisan sejarah antara lain  berupa surat kabar, majalah,  berita-berita pemerintah, 
serta arsip dan dokumen.  
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Sumber sejarah yang berbentuk rekaman atau sumber rekaman adalah 
keterangan yang diperoleh melalui hasil rekaman berupa rekaman kaset audio dan 
rekaman kaset video. Sumber sejarah yang berbentuk rekaman ini digunakan seiring 
dengan berkembangnya alat teknologi komunikasi dan informasi untuk merekam jejak-
jejak peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Banyak peristiwa sejarah yang 
dapat terekam, antara lain seperti Peristiwa Pendudukan Jepang di Indonesia, Peristiwa 
Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Peristiwa Perang Kemerdekaan, dan 
Peristiwa G 30 S/PKI 1965. 

Sumber sejarah yang berbentuk visual atau sumber visual adalah semua warisan 
budaya masa lampau yang berbentuk dan berupa atau dapat dilihat dan diamati. Benda-
benda tersebut adalah hasil cipta, rasa dan karsa dari masyarakat yang mendukung 
kebudayaan itu. Adapun sumber-sumber sejarah yang berbentuk visual (benda), antara 
lain: (1) Alat-alat kerja, seperti kapak dan pacul. (2) Alat-alat rumah tangga, seperti periuk, 
belanga, piring dan mangkuk. (3) Bangunan, seperti rumah adat, istana, candi, mesjid, 
gereja, benteng dan makam kuno. 

Menurut Sartono Kartodirdjo bahwa fakta dapat digolongkan menjadi, yaitu: (1) 
Fakta yang masih lunak (soft fact), yakni fakta yang masih labil, fakta yang masih perlu 
diselidiki atau diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran fakta-fakta tersebut, para 
peneliti sejarah atau sejarawan harus mendapatkan bukti-bukti yang kuat. (2) Fakta yang 
keras (hard fact), yakni fakta yang sudah stabil, fakta yang sudah teruji kebenarannya. 
Fakta merupakan bahan utama yang digunakan oleh sejarawan untuk menyusun karya 
sejarah. Fakta adalah suatu pernyataan tentang sesuatu yang telah terjadi. Dengan 
demikian jelas bahwa fakta sejarah tidak lain adalah keterangan tentang terjadinya 
peristiwa sejarah atas dasar bukti-bukti yang ditinggalkan setelah mengalami pengujian 
secermat-cermatnya. 

230 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI SEJARAH 



BAB III 
KEHIDUPAN AWAL MASYARAKAT INDONESIA 

 
 
 
A. HIDUP BERBURU DAN MENGUMPULKAN MAKANAN 

Kehidupan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan masih 
sangat sederhana. Mereka memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari berburu dan 
mengumpulkan makanan. Mereka memakan makanan yang disediakan oleh alam. 
Makanan diperoleh dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, ubi-ubian, dan 
menangkap ikan.  

Manusia purba telah pandai memilih tempat-tempat tinggalnya, seperti di tepi 
sungai, di tepi danau maupun di tepi pantai. Ada juga yang tinggal di dalam gua-gua atau 
ceruk-ceruk batu; maka tempat tinggal mereka tidak menetap. Di tepi sungai atau danau 
banyak terdapat ikan dan binatang lain yang menjadi buruan mereka dan dapat mereka 
makan. Ada yang hidup di tepi pantai karena pantai banyak terdapat sumber makanan. 
Masa inilah yang disebut masa food gathering (mencari dan mengumpulkan makanan) 
dengan sistem hidup berpindah-pindah (nomaden). 

Manusia purba secara sederhana telah menghasilkan kebudayaan, sebab budaya 
adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Mereka berhasil menciptakan alat-alat untuk 
menangkap binatang buruan, menguliti binatang buruan, mengorek ubi-ubian, mengail 
ikan dan sebagainya. Bahan pembuat alat-alat tersebut didapat dari alam sekitarnya, 
seperti batu, kayu, tulang, tanduk binatang dan sebagainya. 

Dalam proses kehidupan yang cukup lama, manusia prasejarah mengalami 
perkembangan meskipun sangat lamban, yaitu ada yang telah mengenal tempat tinggal 
sementara (semi sedenter), misalnya di tepi pantai atau gua-gua. Sisa-sisa peninggalan 
hidup tempat tinggal sementara dari zaman Mesolitikum ini disebut kyokkemoddinger 
(sampah dapur) dan abris sous roche (gua sebagai tempat tinggal). Alat-alat kehidupan 
mereka pun  makin berkembang, seperti chooper (kapak perimbas), chopping tool (kapak 
penetak), anak panah, flake (alat serpih), alat-alat dari tulang dan tanduk rusa, dan 
sebagainya. 
 
B. HIDUP MENETAP DAN BERCOCOK TANAM 

 Hidup menetap dan bercocok tanam ada pada zaman Neolitikum, dimana 
manusia purba benar-benar telah memiliki kemampuan penalaran yang tinggi, terbukti 
dari hasil kebudayaan yang semakin halus dan sempurna. Hasil budayanya yang berupa 
alat-alat kehidupan sehari-hari seperti kapak persegi, beliung persegi, tarah, dan anak 
panah serta perhiasan telah dibuat dan diasah dengan halus serta bentuknya seperti 
yang ada sekarang. 

 Kapak persegi antara lain untuk memotong daging binatang hasil buruannya, 
menebang pohon dan membuat perahu. Beliung persegi atau cangkul berfungsi untuk 
mengerjakan ladang dan sawah, sedangkan tarah atau pahat untuk mengukir/memahat 
kayu. Anak panah untuk memanah binatang buruan. Sedangkan perhiasan yang dibuat 
dari masa menetap dan bercocok tanam ini umumnya terbuat dari batu, tembikar dan kulit 
kerang. Bahkan telah mengenal pakaian yang terbuat dari kulit kayu atau kulit kerang. 
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 Dengan demikian jelas bahwa pada zaman Neolitikum telah terjadi perubahan-
perubahan besar, suatu revolusi kehidupan manusia, yakni perubahan dari pola hidup 
berpindah-pindah dan tergantung pada ketersediaan makanan oleh alam (food gathering) 
ke kehidupan menetap antara lain seperti bertani, beternak, dan berproduksi (food 
producing). 

 Revolusi kehidupan manusia dari food gathering ke food producing dapat 
dibuktikan dengan adanya beberapa hal seperti yang dikemukakan oleh Brandes, 
seorang ahli purbakala, yang mengemukakan bahwa sebelum kedatangan pengaruh 
Hindu-Budha, telah terdapat 10 (sepuluh) unsur pokok dalam kehidupan asli masyarakat 
Indonesia, yakni: (1) Kemampuan berlayar, (2) Mengenal Astronomi, (3) Kepandaian 
Bersawah, (4) Mengatur Masyarakat, (5) Aktivitas Perdagangan, (6) Kesenian Wayang, 
(7) Seni Batik, (8) Seni Gamelan, (9) Sistem Macapat (tatacara yang didasarkan pada 
jumlah empat), dan (10) Membuat Kerajinan. 

C. HASIL BUDAYA MANUSIA PADA ZAMAN PRASEJARAH 
 Kehidupan manusia masa lampau tidak terlepas dari tingkat  peradabannya. 

Tingkat peradaban manusia membawa akibat kehidupannya terpecah menjadi dua 
babakan yang dikenal dengan istilah: zaman pra aksara (pra sejarah) dan zaman aksara 
(sejarah). Zaman pra aksara atau pra sejarah adalah zaman sebelum ada peninggalan 
tertulis. Dengan kata lain, suatu masa kehidupan manusia yang belum terdapat 
keterangan-keterangan yang berupa tulisan. Sedangkan zaman aksara atau zaman 
sejarah adalah suatu zaman dimana bangsa tersebut telah meninggalkan tulisan. Dengan 
kata lain, suatu zaman dari kehidupan manusia yang sudah terdapat keterangan-
keterangan dalam bentuk tulisan. 

 Berdasarkan hasil penelitian oleh para ahli, zaman prasejarah dapat dibedakan 
atas beberapa kurun waktu sesuai dengan tingkat peradabannya (budayanya). Secara 
garis besar zaman pra sejarah dibagi menjadi dua zaman, yakni zaman batu dan zaman 
logam. 

 

1. Zaman Batu 
       Zaman batu adalah suatu zaman dimana alat-alat penunjang kehidupan manusia 
sebagian besar terbuat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi empat zaman, yakni: 

a.  Zaman Batu Tua (Paleolitikum) 
  Disebut zaman batu tua karena alat-alat kebudayaan yang dihasilkan masih 
sangat kasar. Kebudayaan Paleolitikum di Indonesia ditemukan di daerah Pacitan dan 
Ngandong, maka sering disebut Kebudayaan Pacitan dan Kebudayaan Ngandong. Di 
daerah Pacitan banyak ditemukan alat-alat dari batu yang masih sangat kasar. Alat-alat 
tersebut berbentuk kapak perimbas (chooper), karena tidak memakai tangkai maka 
disebut kapak genggam. Di sekitar daerah Ngandong juga didapatkan banyak alat-alat 
dari tulang di samping kapak-kapak genggam dari batu. Selain itu di Ngandong juga 
ditemukan alat-alat kecil yang dinamakan flakes, yang terbuat dari batu indah. 

b. Zaman Batu Madya (Mesolitikum) 
  Sesuai dengan perkembangan penalarannya, zaman Mesolitikum ditandai dengan 
adanya kebudayaan kyokkenmoddinger dan kebudayaan abris sous roche. Suatu corak 
istimewa dari zaman Mesolitikum Indonesia ialah adanya peninggalan-peninggalan yang 
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disebut kyokkenmoddinger, yang artinya sampah dapur. Sampah dapur tersebut dapat 
ditemukan di sepanjang pantai Timur Laut Sumatera, yaitu bukit atau tumpukan kulit 
kerang dan siput yang tinggi dan panjang yang telah menjadi fosil. Hasil penemuan kedua 
dari kebudayaan Mesolotikum adalah abris sous roche yaitu gua yang dipakai sebagai 
tempat tinggal manusia pra sejarah. Gua-gua itu sebenarnya lebih menyerupai ceruk-
ceruk di dalam batu karang yang cukup untuk memberi perlindungan terhadap hujan dan 
panas. Di dalam dasar gua-gua itu didapatkan banyak peninggalan kebudayaan, dari 
jenis Paleolitikum sampai dengan Neolitikum, tetapi sebagian besar dari zaman 
Mesolitikum. 

c. Zaman Batu Muda (Neolitikum) 
  Kebudayaan neolitikum adalah kebudayaan batu baru, ciri-cirinya alat-alatnya 
sudah dibuat dengan baik, diasah (diupam) dan halus. Masa ini merupakan bercocok 
tanam di Indonesia yang bersamaan dengan berkembangnya kemahiran mengasah 
(mengupam) alat-alat batu serta mulai dikenalnya teknologi pembuatan tembikar. Dengan 
demikian, masa ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, yakni 
perubahan dari kehidupan food gathering menjadi food producing. Hasil kebudayaan 
neolitikum, diantaranya ialah kapak persegi, kapak lonjong, alat serpih, gerabah, dan 
perhiasan. 

d. Zaman Batu Besar (Megalitikum) 
  Kebudayaan megalitikum adalah kebudayaan yang terutama menghasilkan 
bangunan-bangunan yang terbuat dari batu besar. Pada zaman megalitikum manusia 
telah mampu menghasilkan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu besar dan 
digunakan dalam hubungannya dengan kepercayaan zaman pra sejarah. Adapun hasil-
hasil yang terpenting dari kebudayaan megalitikum adalah: 
1) Menhir, yaitu tugu dari batu tunggal, yang fungsinya sebagai tanda peringatan suatu 

peristiwa atau sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. 
2) Dolmen, yaitu meja batu, yang fungsinya sebagai tempat meletakkan sesajian untuk 

memuja roh nenek moyang. Jadi dolmen dianggap sebagai tempat pemujaan 
terhadap roh nenek moyang. 

3) Sarkofagus atau Keranda yaitu peti batu besar yang bentuknya seperti palung atau 
lesung dan diberi penutup, yang fungsinya sebagai kuburan atau peti mayat. 

4) Kubur Batu, yaitu kuburan dalam tanah dimana sisi samping, alas, dan penutupnya 
diberi semacam papan-papan dari batu, yang fungsinya untuk mengubur mayat. 

5) Punden Berundak-undak, yaitu bangunan dari batu yang disusun bertingkat-tingkat, 
yang fungsinya sebagai pemujaan roh nenek moyang. 

6) Arca, yaitu bangunan dari batu, ada yang berbentuk manusia dan ada yang berbentuk 
binatang (merupakan perwujudan dari roh nenek moyang). 

  Dengan demikian jelas bahwa keberadaan kebudayaan megalitikum berkaitan 
dengan latar belakang kepercayaan akan kehidupan di akhirat dan alam pikiran yang 
mendasarkan pada pemujaan terhadap roh nenek moyang, sehingga terwujudlah 
berbagai macam bentuk bangunan yang terbuat dari batu besar yang kita sebut hasil-
hasil kebudayaan megalitikum. 

2. Zaman Logam 
  Disebut zaman logam karena alat-alat penunjang kehidupan manusia sebagian 
besar terbuat dari logam. Berdasarkan temuan barang-barang dari logam diperkirakan 
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pada masa itu telah terjadi hubungan dagang antara bangsa Indonesia dengan bangsa-
bangsa Asia, khususnya Asia Tenggara yang telah mengenal logam. Kehidupan manusia 
makin lama makin berkembang, demikian pula kebudayaannya termasuk teknologinya. 
Berkaitan dengan perkembangan teknologi, maka dalam kehidupan masyarakat juga 
telah mengenal teknik-teknik pengolahan logam (perunggu dan besi). Tempat untuk 
mengolah logam dikenal dengan nama perundagian, dan orang yang ahli 
mengerjakannya dikenal dengan sebutan undagi (tukang). Itulah sebabnya sehingga 
zaman kemahiran teknologi pengolahan logam biasa juga disebut zaman perundagian. 
  Teknik pengolahan logam merupakan suatu teknik tingkat tinggi, karena untuk 
melebur logam dan menjadikan suatu alat atau perkakas diperlukan cara-cara khusus 
yang belum dikenal sebelumnya. Logam harus dipanaskan hingga mencapai titik 
leburnya, kemudian dicetak menjadi alat atau perkakas yang diperlukan. Adapun cara 
pengolahan logam ada dua teknik yang digunakan, yaitu: (1) Teknik bivolve, yaitu cetakan 
yang terdiri atas dua bagian, kemudian diikat dan dalam rongga cetakan itu dituangkan 
perunggu cair. Cetakan tersebut kemudian dilepas dan jadilah barang yang dicetak. (2) 
Teknik a cire perdue, yaitu benda yang akan dicetak dibuat dari lilin atau sejenisnya, 
kemudian dibungkus dengan tanah liat yang diberi lubang. Setelah itu dibakar, maka lilin 
akan meleleh. Rongga bekas lilin tersebut diisi dengan cairan perunggu. Sesudah dingin 
perunggu membeku dan tanah liat dibuang maka jadilah barang yang dicetak. 
  Walaupun dunia mengenal tiga zaman logam, yakni: (1) zaman tembaga, (2) 
zaman perunggu, dan (3) zaman besi, namun zaman prasejarah Indonesia hanya 
mengenal dua zaman logam, yakni sebagai berikut:   

a. Zaman Perunggu 
  Pada zaman perunggu manusia sudah mampu membuat peralatan yang terbuat 
dari perunggu. Perunggu merupakan logam campuran antara tembaga dengan timah. 
Adapun hasil-hasil kebudayaan perunggu, antara lain seperti: (a) Nekara, yakni semacam 
berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atasnya 
tertutup, jadi kira-kira sama dengan dandang yqang ditelungkupkan. (b) Kapak Corong, 
yakni kapak yang bagian atasnya berbentuk corong yang sembirnya terbelah. (c) Bejana, 
yakni wadah yang bentuknya seperti periuk, tetapi langsing dan gepeng, serta 
mempunyai hiasan yang indah berupa gambar geometri dan pilin-pilin. 

b. Zaman Besi 
  Pada zaman besi, alat-alat kehidupan manusia sudah meningkat lagi, di samping 
dibuat dari tembaga dan perunggu banyak juga yang terbuat dari besi. Manusia telah 
dapat melebur biji-biji besi dalam bentuk alat-alat yang sesuai dengan kebutuhannya, 
seperti kapak, pisau, tombak, cangkul, sabit, tembilang, parang, pedang, linggis, dan 
sebagainya. 
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BAB IV 
PERKEMBANGAN KERAJAAN BERCORAK HINDU-BUDHA DI INDONESIA 

 
 
 
A. MASUKNYA PENGARUH HINDU-BUDHA DI INDONESIA 
  Masuknya pengaruh Hindu di Indonesia, sekitar abad pertama Masehi, yang 
ditandai dengan kedatangan gelombang pertama orang-orang dari India pada permulaan 
tarikh masehi. Kedatangan orang-orang dari India ini kemudian menimbulkan hubungan 
kebudayaan dan hubungan politik. Kedatangan orang-orang India ke Indonesia itu 
disebabkan oleh dua faktor, yakni: 
a. Perdagangan, maksudnya orang-orang India terdorong ke Indonesia, karena 

Indonesia sejak dahulu terkenal sebagai daerah yang kaya akan hasil-hasilbumi 
seperti: beras, emas, perak, pala, cengkeh dan lada. Jadi maksud kedatangannya 
adalah untuk memperoleh keuntungan, terutama oleh para pedagang. 

b. Menambah Ilmu Pengetahuan, maksudnya kedatangan mereka itu dalam proses 
selanjutnya, terutama bagi golongan ksatria (bangsawan) dan brahmana (pendeta) 
dimaksudkan untuk menambah pengetahuan atau pengalaman, dengan membawa 
unsur-unsur kebudayaannya, seperti agama, adat istiadat dan pengetahuan untuk 
dikembangkan. 

  Tentang pembawa dan penyebar pengaruh Hindu ke Indonesia, oleh beberapa 
ahli dikemukakan teori yang umumnya berdasarkan atas adanya pembagian kasta yang 
ada di India. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Teori Brahmana 
  Teori ini dipelopori oleh J.C. Van Leur, yang menyatakan bahwa pembawa dan 
penyebar pengaruh Hindu ke Indonesia adalah golongan pendeta (kaum Brahmana). 
Pendapat ini bertolak dari dasar anggapan/alasan bahwa semua prasasti tertua di 
Indonesia memakai bahasa Sansekerta, bahasa mana adalah bahasa yang hanya dapat 
dimengerti oleh para pendeta atau kaum Brahmana. 

2. Teori Ksatria 
  Teori ini dipelopori oleh F.D.K Bosch, yang berpendapat bahwa pembawa dan 
penyebar pengaruh Hindu ke Indonesia adalah golongan Ksatria (golongan bangsawan). 
Pendapat ini didasarkan pada sifat petualangan yang dimiliki oleh para bangsawan serta 
terjadinya perang saudara di India, sehingga terpaksa melarikan diri ke Indonesia dan 
mendirikan Kerajaan tertua di Indonesia. 

3. Teori Waisya 
  Teori ini dipelopori oleh N.J. Krom, yang berpendapat bahwa pembawa dan 
pengyebar pengaruh Hindu ke Indonesia ialah golongan pedagang (kasta waisya). 
Pendapat ini didasarkan pada perbandingan masuknya agama Islam di Indonesia yang 
dibawa oleh para pedagang. 

4. Teori Sudra 
  Teori ini dipelopori oleh Von Faber, yang menyatakan bahwa pembawa dan 
penyebar pengaruh Hindu ke Indonesia adalah orang-orang buangan (kasta sudra). 
Pendapat ini berdasarkan atas perbandingan pendudukan bangsa kulit putih di Australia. 
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  Kalau teori-teori tersebut di atas diperhatikan, maka jelas mengandung 
kelemahan-kelemahan, antara lain sebagai berikut: 
a) Kritikan terhadap teori Brahmana adalah bahwa pengiriman misi agama ke luar India 

bukanlah suatu kelaziman dalam agama Hindu, karena kasta Brahmana tidak mau 
bercampur dengan kasta yang ada di bawahnya, lebih-lebih terhadap orang yang 
tidak berkasta. 

b) Demikian pula terhadap teori Ksatria dapat dikemukakan kritikan bahwa perpindahan 
suatu kerajaan dari India ke Indonesia, melalui lautan luas yang sangat berbahaya 
dan penaklukan itu pasti akan mendapatkan suatu perlawanan.  

c) Kritikan terhadap teori Waisya dapat dikemukakan bahwa golongan Waisya bukanlah 
pendukung kebudayaan Hindu. Bukti-bukti penulisan prasasti tertua di Indonesia 
semuanya tertulis dalam bahasa Sansekerta, yang merupakan bahasa kitab suci yang 
hanya dapat dipahami oleh golongan Brahmana. 

d) Sedangkan kritikan terhadap teori Sudra, selain bukti historisnya tidak ada, juga 
mengandung tendensi merendahkan martabat bangsa Indonesia. 

  Dengan adanya kritikan terhadap teori-teori yang telah dikemukakan di atas, maka 
G. Coedes mempertahankan pendapatnya dengan mengemukakan “teori Arah Balik” atau 
“teori Arus Balik”. Menurut teori ini, bahwa pengaruh Hindu yang masuk ke Indonesia 
adalah atas inisiatif bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa sejak abad I 
masehi para pedagang Indonesia telah mengunjungi India. Disana mereka tertarik pada 
agama dan kebudayaan Hindu, sehingga mereka mempelajarinya, kemudian 
membawanya ke Indonesia untuk dikembangkan. 
  Sementara itu, proses masuknya pengaruh Budha ke Indonesia ada yang melalui 
pendeta atau biksu agama Buddha. Para biksu tersebut pergi menyebarkan ajaran agama 
Buddha ke seluruh dunia, termasuk Indonesia melalui jalur perdagangan. Dengan tekun 
para biksu mengajarkan agama Buddha, sehingga terbentuk komunitas masyarakat 
penganut agama Buddha di berbagai daerah di Indonesia. Akhirnya para biksu dari India 
dan dari berbagai daerah di Indonesia saling mengunjungi. Dengan demikian, tumbuh dan 
berkembanglah agama Buddha di Indonesia. 
 
B. BUKTI-BUKTI PENGARUH KEBUDAYAAN HINDU-BUDHA DI INDONESIA 
  Untuk mengetahui dan memahami bahwa terdapat pengaruh kebudayaan Hindu di 
Indonesia, maka dapat dilihat dari berbagai bukti yang ada. Adapun bukti-bukti tersebut 
antara lain berupa  prasasti, bangunan candi, dan kesusastraan. 

1. Patung atau Arca 
  Berdasarkan hasil penelitian para ahli di Desa Sempaga Sulawesi Selatan 
terdapat peninggalan tertua berupa sebuah patung. Patung tersebut berupa patung 
Buddha. Para ahli beranggapan bahwa patung Buddha di Sulawesi Selatan itu 
merupakan patung tertua yang pernah didapatkan di Indonesia. Patung itu dipergunakan 
oleh masyarakat sebagai benda persembahan untuk bangunan suci agama Buddha. Arca 
atau patung yang sejenis dengan arca tersebut di atas ditemukan pula di daerah Jember 
Jawa Timur dan Bukit Siguntang Sumatera Selatan. Bahkan di daerah Kalimantan Timur, 
tepatnya di daerah Kutai ditemukan pula sejumlah arca Buddha. 

2. Prasasti 
  Pengaruh Hindu telah menyebar di sebagian besar kepulauan Nusantara. Selain 
patung-patung seperti disebutkan pada uraian di atas, juga banyak didapatkan pertulisan 
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pada batu yang lazimnya disebut prasasti. Prasasti-prasasti tertua di Indonesia ditulis 
dengan aksara atau huruf Pallawa. Nama Pallawa adalah sebuah kerajaan di India 
Selatan. Bahasanya ialah bahasa Sansekerta, yang lazim dipakai sebagai bahasa buku-
buku atau kitab suci yang ada di India. Dari kedua hal tersebut jelas menunjukan bahwa 
dalam hal baca-tulis pengaruh India jelas tersebar sampai di Indonesia. 
  Prasasti yang tergolong tua dengan pemakaian huruf dan bahasa seperti tersebut 
di atas antara lain: Prasasti Kutai atau Prasasti Mulawarman di Kalimantan Timur (dari 
abad ke-4), prasasti Ciaruteum atau prasasti Purnawarman (dari abad ke-5) di Jawa 
Barat, prasasti Canggal atau prasasti Sanjaya (dari abad ke-8) di Jawa Tengah dan 
Prasasti Dinaya atau Prasasti Gajayam (dari abad ke-8) di Jawa Timur. Sedangkan 
prasasti Kedukan Bukit atau prasasti Sriwijaya (dari abad ke-7) di daerah Jambi, ditulis 
dalam bahasa Melayu Kuno. Selain itu masih banyak prasasti lainnya yang tersebar di 
berbagai tempat di Indonesia. 

3. Bangunan 
  Pengaruh Hindu meninggalkan bukti-bukti berupa bangunan-bangunan kuno, yang 
umumnya berupa candi. Bangunan candi tersebut ada yang masih berdiri dengan utuh, 
namun ada pula yang berupa bekas-bekas batunya yang berserakan belum disusun 
kembali. Berdasarkan prasasti yang didapatkan di kompleks percandian Dieng, prasasti 
tertua berangka tahun 809 Masehi, maka kemungkinan besar daerah percandian tersebut 
telah berkembang sejak permulaan abad ke-9. Nama-nama candi yang ada dalam 
kompleks tersebut antara lain seperti  candi Bima, candi Puntadewa, candi Arjuna, candi 
Semar, candi Nalagareng, dan candi Gatotkaca. Dari nama-nama tersebut kita dapat 
memahami, bahwa bangunan candi yang terdapat di kompleks percandian Dieng tersebut 
ialah bangunan suci yang menghormati agama Hindu.   
  Selain bangunan candi yang yang bersifat Hindu di Jawa Tengah bagian Selatan 
berkembang bangunan candi yang bersifat agama Buddha. Bangunan-bangunan suci 
didirikan untuk pemujaan atau menghormati kebesaran agama Buddha. Dari bangunan 
yang bersifat Buddhistis dan termashur ialah candi Borobudur. Candi Borobudur didirikan 
pada kwartal pertama abad ke-9, pada masa memuncaknya kekuasaan keluarga 
Sailendra, yakni raja-raja Sailendra yang beragama Buddha. Peninggalan lain berupa 
candi Mendut, Pawon, Kalasan, Sajiwan, Sewu dan lain-lain. Semuanya terletak di sekitar 
Kota Yogyakarta sekarang. 

4. Kesusastraan 
  Dalam bidang kesusastraan, banyak ceritera dari berbagai macam jenis atau 
bentuk. Dalam hal tersebut kesusastraan zaman pengaruh Hindu mengenal dua bentuk 
atau jenis karangan, yaitu karangan yang berbentuk puisi dan karangan yang berbentuk 
prosa. Kedua jenis atau bentuk kesusastraan tersebut sudah barang tentu memperkaya 
dan memperindah cerita-cerita lisan yang telah hidup sebelumnya di Indonesia.    Di 
kalangan istana, kesusastraan tersebut atas sangat digemari. Adapun hasil-hasil 
kesusastraan yang terkenal di zaman pengaruh Hindu antara lain adalah: (1) 
Arjunawiwaha, yang dikarang oleh Mpu Kanwa, (2) Bharatayudha, yang dikarang oleh 
Mpu Sedah dan Mpu Panuluh, (3) Negara Kertagama, yang dikarang oleh Mpu Prapanca, 
(4) Sutasoma, yang dikarang oleh Mpu Tantular, (5) Kresnayana, yang dikarang oleh Mpu 
Triguna, dan (6) Smaradhahana, yang dikarang oleh Mpu Darmaja. 
  Selain itu masih banyak lagi hasil-hasil kebudayaan sebagai bukti adanya 
pengaruh Hindu-Budha di Indonesia. Semuanya dapat dikatakan telah mencapai kualitas 
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yang tinggi berkat perpaduan antara kebudayaan Indonesia dengan pengaruh 
kebudayaan Hindu-Budha. Dalam hal ini dapat ditambahkan antara lain, seni wayang 
yang mengambil babon ceritera dari buku pahlawan (epos) Mahabharata dan Ramayana 
India, seni gamelan, seni hias, seni tari, seni ukir, dan seni pahat, banyak dipengaruhi 
oleh seni Hindu. 
 
C. KERAJAAN-KERAJAAN BERCORAK HINDU-BUDHA DI INDONESIA 
1. Kerajaan Kutai 
  Kerajaan tertua yang bercorak Hindu di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. 
Kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam. Nama Kutai 
diambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menggambarkan kerajaan 
tersebut. Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena  tidak ada prasasti yang secara jelas 
menyebutkan nama kerajaan ini. Tujuh buah Yupa merupakan sumber utama bagi para 
ahli untuk menginterpretasikan sejarah Kerajaan Kutai. Dari salah satu Yupa tersebut, 
diketahui bahwa raja yang memerintah Kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. 
Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kudungga. Nama Mulawarman dan 
Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sansekerta. Putera Kudungga, 
Aswawarman, kemungkinan adalah raja pertama Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Ia 
juga diketahui sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai sehingga diberi gelar Wangsakerta, 
yang artinya pembentuk keluarga. 
  Dari salah satu Yupa, diketahui bahwa pada masa pemerintahan Mulawarman, 
Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh 
wilayah Kalimantan Timur. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. 

2. Kerajaan Tarumanegara 
  Sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara diperoleh dari prasasti-prasasti yang 
berhasil ditemukan di Jawa Barat. Namun tulisan pada beberapa prasasti, seperti pada 
Prasasti Muara Cianten dan Prasasti Pasir Awi sampai saat ini belum dapat diartikan. 
Banyak informasi berhasil diperoleh dari tulisan pada kelima prasasti lainnya, terutama 
Prasasti Tugu yang merupakan prasasti terpanjang. Tujuh prasasti dari Kerajaan 
Tarumanegara adalah: Prasasti Ciaruteum, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, 
Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Munjul. 
  Dari salah satu prasasti, yakni Prasasti Ciaruteun yang ditemukan di Desa 
Ciampea, Bogor, diketahui bahwa Purnawarman dikenal sebagai raja yang gagah berani. 
Dari deskripsi prasasti tersebut, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya peranan 
dan kedudukan Raja Purnawarman sebagai raja di Kerajaan Tarumanegara. Data sejarah 
yang lebih jelas juga terdapat pada Prasasti Tugu. Pada prasasti yang panjang ini, 
dikatakan bahwa pada tahun pemerintahannya yang ke-22, Raja Purnawarman telah 
menggali Sungai Gomati. Dari deskripsi prasasti tersebut, dapat disimpulkan bahwa Raja 
Purnawarman memerintah dalam waktu yang cukup lama. 

3. Kerajaan Melayu 
  Kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatra muncul pada sekitar abad 
ke-6 dan ke-7 Masehi. Sejarah mencatat bahwa ada dua kerajaan yang bercorak Buddha 
di Sumatra, yaitu Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu merupakan 
salah satu kerajaan yang bercorak Buddha tertua di Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti 
sejarah yang bisa ditemukan, Kerajaan Melayu diperkirakan berpusat di daerah Jambi, 
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tepatnya di tepi alur sungai Batanghari. Di sepanjang alur Sungai Batanghari ditemukan 
banyak peninggalan berupa candi dan arca. 
  Sumber sejarah lain yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk keberadaan 
Kerajaaan Melayu adalah catatan dari seorang pengelana dari Cina yang bernama I-
Tsing (671-695). Ia menyebutkan bahwa pada abad ke-7 terdapat suatu Kerajaan Melayu 
yang secara politik dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Dari 
catatan perjalanan I-Tsing, diketahui bahwa Kerajaan Melayu terletak di dekat selat 
Malaka yang merupakan jalur perdagangan terdekat antara India dan Cina. Keberadaan 
Kerajaan Melayu baru kita peroleh kembali beritanya dari abad ke-13. Menurut kitab 
Negara Kertagama bahwa pada tahun 1275, Raja Kertanegara dari kerajaan di Jawa 
mengadakan ekspedisi penaklukan ke Sumatra. Ekspedisi tersebut terkenal dengan 
nama ekspedisi Pamalayu. 
  Setelah cukup lama berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan 
Melayu muncul kembali sebagai pusat kekuasaan di Sumatera. Pada abad 17, 
Adityawarman, putra Adwayawarman memerintah di Kerajaan Melayu. Adityawarman 
memerintah hingga tahun 1375, kemudian digantikan oleh anaknya Anangwarman. 
 
4. Kerajaan Sriwijaya 
  Kerajaan Sriwijaya yang muncul pada abad ke-6, pada mulanya berpusat di 
sekitar sungai Batanghari, pantai Timur Sumatra. Pada perkembangannya, wilayah 
Kerajaan Sriwijaya meluas hingga meliputi wilayah Kerajaan Melayu, semenanjung 
Malaya, dan Sunda (kini wilayah Jawa Barat). Catatan mengenai kerajaan-kerajaan di 
Sumatra didapat dari seorang pendeta Buddha Cina Bernama I-Tsing yang pernah tinggal 
di Sriwijaya antara tahun 685-689 M. Pada tahun 692, ketika I-Tsing kembali ke Kerajaan 
Sriwijaya, Kerajaan Melayu sudah dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Dari catatan I-Tsing, bisa 
disimpulkan bahwa Sriwijaya telah menaklukan dan menguasai kerajaan-kerajaan di 
sekitarnya. 
  Memang diakui bahwa ada cukup banyak raja yang pernah memerintah di 
Kerajaan Sriwijaya. Namun, tidak semua raja tersebut meninggalkan prasasti. Beberapa 
raja yang tertulis dalam prasasti adalah Raja Dapunta Hyang, Raja Balaputradewa, dan 
Raja Sri Sanggrama Wijayatunggawarman. Dari Prasasti Kedukan Bukit (683), dapat 
diketahui bahwa Raja Dapunta Hyang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya 
dengan menaklukan daerah Minangatawman, Jambi. Daerah tersebut merupakan wilayah 
taklukan pertama Kerajaan Sriwijaya. Dengan dikuasainya wilayah Jambi, maka Kerajaan 
Sriwijaya memulai peranannya sebagai kerajaan maritim dan perdagangan yang kuat dan 
berpengaruh di Selat Malaka. Ekspansi wilayah Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 
menuju ke arah selatan dan meliputi daerah perdagangan Jawa di Selat Sunda. 
  Kerajaan Sriwijaya mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Raja 
Balaputradewa. Pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, kegiatan perdagangan 
luar negeri ditunjang juga dengan penaklukan wilayah-wilayah sekitar. Sepanjang abad 
ke-8, wilayah Kerajaan Sriwijaya meluas ke arah utara dengan mengusai Semenanjung 
Malaya dan daerah perdagangan di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Sejarah tentang 
Raja Balaputradewa dimuat dalam dua prasasti, yaitu prasasti Nalanda dan Prasasti 
Ligor. 
  Raja Kerajaan Sriwijaya yang terakhir adalah Sri Sanggrama 
Wijayatunggawarman. Pada masa pemerintahan Sri Sanggrama Wijayatunggawarman, 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI SEJARAH 239 



hubungan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Cola dari India yang semula sangat erat mulai 
renggang. Hal tersebut disebabkan oleh serangan yang dilancarkan Kerajaan Cola di 
bawah pimpinan Rajendracoladewa atas wilayah Sriwijaya di Semenanjung Malaya. 
Serangan-serangan yang berlangsung pada tahun 1017, 1025, dan 1068 ini 
mengakibatkan kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Setelah Kerajaan Sriwijaya mengalami 
kemunduran, maka Kerajaan Cola mengambil alih pengaruh perdagangan dan politik di 
Semenanjung Malaya. 
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BAB V 
PERKEMBANGAN KERAJAAN BERCORAK ISLAM DI INDONESIA 

 
 
 
A. MASUKNYA AGAMA ISLAM DI INDONESIA 
        Awal masuknya agama Islam di Indonesia merupakan salah satu permasalahan 
sejarah yang cukup menarik, tetapi juga sulit. Hal ini disebabkan karena sampai sekarang 
dikalangan para ahli sejarah sendiri masih mempunyai pendapat yang berbeda. Adapun 
pendapat-pendapat tentang awal masuknya agama Islam di Indonesia pada garis 
besarnya dapat dibagi atas dua golongan, yakni pendapat lama dan pendapat baru. 
        Menurut pendapat para orientalis Barat, khususnya orientalis Belanda, yang 
dapat digolongkan sebagai pendapat lama, mengatakan bahwa agama Islam masuk ke 
Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Para pendukung pendapat ini antara lain:  
1. N.J. Krom, yang mengatakan bahwa peralihan masuknya agama Islam di Indonesia 

harus berlangsung di antara 1292 dan 1297. 
2. H.J. Van Den Berg, yang mengatakan bahwa keadaan di Sumatra Utara kira-kira pada 

tahun 1300, waktu agama Islam masuk ke Indonesia dari riwayat perjalanan 
Marcopolo. 

3. C. Snouck Hourgronje, yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia 
dalam abad ke XIII M dan Raja Islam pertama yaitu Malikus Saleh. 

        Pendapat dari para orientalis Belanda di atas didasarkan pada sumber sejarah 
berupa berita Marcopolo yang mengatakan bahwa pada waktu mengunjungi Sumatera 
Utara (Perlak) penduduknya sudah memeluk agama Islam dan hukum Islam sudah 
diperlakukan kepada semua warganya (1292). Selain itu, pendapat tersebut juga 
berpedoman kepada sumber sejarah berupa batu nisan Sultan Malik Al Saleh yang wafat 
pada tahun 1297. 
 Pendapat para ahli yang menyanggah pendapat lama tersebut di atas, dapat 
digolongkan sebagai pendapat baru, mengatakan bahwa agama Islam masuk ke 
Indonesia pada abad I Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Para pendukung pendapat baru 
tersebut bukan hanya terdiri atas para ahli sejarah dari Indonesia, tetapi juga para 
orientalis Barat, antara lain: 
1. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), yang mengatakan bahwa “agama Islam 

masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke VII Masehi. 
2. Sir Thomas Arnold dalam bukunya “The Preaching of Islam” mengatakan bahwa di 

pantai Barat Pulau Sumatera telah didapati satu kelompok perkampungan orang Arab, 
pada tahun 664 Masehi. 

3. J.C. Van Leur dalam bukunya “Indonesian Trade and Society” mengatakan  bahwa 
telah ada pemukiman orang Arab di pantai Barat Pulau Sumatera sekitar tahun 674 
Masehi. 

  Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka jelas bahwa pendapat 
baru tentang awal masuknya agama Islam di Indonesia dilandasi dengan pembuktian 
yang cukup meyakinkan untuk diterima sebagai suatu kebenaran terutama jika dibanding 
dengan dengan pendapat lama. 
       Sebagaimana halnya awal masuknya agama Islam di Indonesia, maka cara 
agama Islam masuk ke Indonesia, juga masih terdapat perbedaan pendapat dari para ahli 
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sejarah. Namun pendapat-pendapat tersebut pada pokoknya dapat dikelompokkan atas 
dua pendapat, yaitu: 
1. Bahwa agama Islam dibawa dan disebarkan di Indonesia oleh para saudagar yang 

beragama Islam. Saudagar Islam itu adalah saudagar bangsa Arab, saudagar bangsa 
Persia, saudagar bangsa India, dan adapula yang mengatakan saudagar bangsa 
Indonesia. 

2. Bahwa agama Islam dibawa dan disebarkan di Indonesia oleh suatu missi agama 
Islam atau para muballigh yang berkebangsaan Arab. Sebagaimana disebutkan dalam 
Tambo negeri Samudra bahwa Syarif Mekkah telah mengirim serombongan muballigh 
Islam yang dipimpin oleh Syeikh Ismail. Tujuan Muballigh Islam ini ialah untuk 
mengislamkan penduduk Samudra dan lain-lain daerah di Indonesia. 

  Erat kaitannya dengan pembawa dan penyebar agama Islam di Indonesia adalah 
penyebaran dan pengembangan agama Islam (Islamisasi) di Indonesia. Penyebaran dan 
pengembangan agama Islam di Indonesia dilakukan melalui saluran atau jalur: 
1. Perdagangan 

Saluran Islamisasi melalui perdagangan merupakan taraf permulaan, yakni sekitar 
abad ke-7/8 Masehi. Penggunaan saluran perdagangan ini sangat menguntungkan, 
karena bagi Islam tidak ada perbedaan atau pemisahan antara pedagang dengan 
agamanya serta kewajibannya sebagai seorang Muslim untuk menyampaikan ajaran 
Islam kepada orang lain.  

2. Perkawinan 
Perkawinan yang berlangsung antara para pedagang dengan penduduk setempat, 
kemudian menjelma menjadi keluarga/masyarakat Islam yang memiliki pertalian 
kekerabatan dengan penduduk setempat atau pemerintah setempat. Perkawinan 
pedagang dengan keluarga bangsawan/raja setempat, mempercepat proses islamisasi, 
karena bengsawan/raja mempunyai pengaruh kepada masyarakat. Pengaruhnya ialah 
masyarakat segera mengikutinya memeluk agama Islam, sehingga melalui jalur 
perkawinan mempercepat proses Islamisasi di Indonesia. 

3. Tasawwuf  
Selain melalui jalur perdagangan dan perkawinan, maka tasawwuf juga merupakan 
salah satu saluran Islamisasi yang penting di Indonesia. Para ahli tasawwuf menyajikan 
ajaran-ajarannya yang mengaitkan dengan teosofi yang telah dikenal bangsa Indonesia 
sebelumnya. Para ahli tasawwuf mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai 
kekuatan-kekuatan menyembuhkan penyakit. Kemahiran magis dan kekuatan 
menyembuhkan penyakit serta dengan mengawini keluarga raja/bangsawan, jelas 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses Islamisasi di Indonesia 

4. Pendidikan 
Pendidikan pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama Islam, kyai-
kyai atau ulama-ulama jelas mempercepat penyebaran agama Islam di Indonesia. 
Dimana tamatan pondok pesantren setelah keluar (tamat) akan menjadi tokoh-tokoh 
agama, menjadi kyai yang menyelenggarakan pendidikan pesantren di desanya 
masing-masing. Jadi pendidikan pesantren mempunyai peranan penting dalam proses 
Islamisasi di Indonesia. Bahkan melalui pendidikan pesantren proses Islamisasi di 
Indonesia berjalan dengan lancar. 

5. Cabang-Cabang Seni 
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Saluran Islamisasi lainnya adalah melalui cabang-cabang seni, seperti seni bangunan, 
seni pahat atau seni ukir, seni tari, musik dan seni sastra. Cabang-cabang seni tersebut 
semuanya diciptakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
kebudayaan/kesenian Indonesia-Hindu. Hal ini memberikan kesan kepada masyarakat 
bahwa Islam sebagai agama baru baginya bukan baru sama sekali, tetapi merupakan 
pengembangan yang sesuai dengan aspirasi dan dinamika masyarakat. Proses 
adaptasi dalam bidang kebudayaan/kesenian ini menunjukkan pula bahwa penyebaran 
agama Islam penuh kedamaian (tidak dengan kekerasan) disertai proses yang selektif 
dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok dalam ajaran agama Islam. 

 
B. BUKTI-BUKTI PENGARUH KEBUDAYAAN ISLAM DI INDONESIA 
  Sebagaimana halnya dengan masuknya agama Hindu dan Buddha, maka 
masuknya agama Islam di Indonesia yang dalam waktu yang relatif singkat dapat 
disebarkan secara damai dan lancar. Seiring dengan masuknya agama Islam di 
Indonesia, maka berlangsung pula proses akulturasi/perpaduan antara kebudayaan 
Indonesia dengan kebudayaan Islam. Hal ini didasarkan karena masyarakat bangsa 
Indonesia bersifat toleran, sehingga masuknya agama Islam di Indonesia berjalan dengan 
damai dan lancar. Selain itu juga karena para saudagar Islam dan para muballigh Islam 
bersikap santun dan bijaksana dalam menghadapi masyarakat yang menganut agama 
Hindu dan Buddha maupun yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme.  
  Pada tahap permulaan penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau 
Jawa, masih agak sukar untuk bercampur dengan kebudayaan masyarakat setempat 
yang telah bercampur dengan anasir kebudayaan Hindu. Namun lama kelamaan anasir 
kebudayaan Islam sedikit demi sedikit masuk dalam pola kebudayaan Indonesia. Para 
wali di Pulau Jawa, dalam menyebarkan agama Islam, menunjukan sikap toleransi yang 
besar dan mengagumkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya makam-makam Islam 
dan  mesjid-mesjid. Selain itu juga dapat dilihat pada bentuk-bentuk bangunan Islam itu 
sendiri, antara lain seperti: 
1. Pintu gerbang pada mesjid atau pintu gerbang kompleks suatu makam, yang pada 

umumnya berbentuk pintu gerbang gapura yang memakai hiasaan-hiasaan dari 
zaman pra Islam (Indonesia Hindu), misalnya: pada pintu gerbang mesjid Sendang 
Duwur di dekat Tuban, pintu gerbang mesjid di Giri, dan sebagainya. 

2. Batu nisan pada makam-makam yang dihias dengan motif yang sangat indah (motif 
daun-daunan, bunga-bungaan), misalnya: makam Ratu Kalinyamat di mesjid 
Mentingan, makam Sunan Sendeng di mesjid Sendang Duwur, dan sebagainya. 

3. Bentuk-bentuk menara (minoret), yang kadang-kadang menyerupai bentuk bangunan 
candi-candi gaya Jawa Timur, misalnya: mesjid Kudus, mesjid Banten, dan 
sebagainya. 

4. Ragam hias,  terutama dapat dilihat pada dinding mesjid dan beberapa batu nisan. 
Para seniman Islam membuat ragam hias tumbuh-tumbuhan, daun-daunan dan 
bunga-bungaan. Selain itu terdapat gambar wayang yang dilukiskan dengan 
menggabungkan huruf-huruf Arab, yang apabila dilihat dari dekat merupakan kalimat 
yang ditulis dalam huruf Arab, tetapi bila dilihat dari jauh terlihat bentuk wayang. 

  Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka jelas bahwa 
masuknya agama Islam di Indonesia membawa akibat terciptanya akulturasi atau 
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perpaduan antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam, sehingga 
kebudayaan Indonesia semakin diperkaya oleh kebudayaan Islam. 

 
C. KERAJAAN-KERAJAAN BERCORAK ISLAM DI INDONESIA  
1. Kerajaan Perlak  
  Perkembangan Islam setelah dianut oleh sebagian besar masyarakat lapisan 
bawah di Indonesia, maka mulailah mendapat perhatian yang serius dari para bangsawan 
dan raja. Perkembangan selanjutnya juga berpengaruh  pada kerajaan-kerajaan yang ada 
di Indonesia, sehingga mulailah era pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan 
yang bercorak Islam. Menurut beberapa sumber sejarah tercatat bahwa kerajaan Islam 
tertua di Indonesia adalah Kerajaan Perlak atau Peureulak. Raja pertama Kerajaan Perlak 
adalah Sayed Abdul Azis dengan gelar Sultan Alaiddin Sayed Maulana Abdul Azis Syah 
(840-464 M). Ibukota Kerajaan Perlak adalah Bandar Khalifat (Peureulak Baroh).  
  Raja-raja Perlak setelah Sayed Abdul Azis berjumlah 17 orang sultan, sehingga 
raja terakhir adalah Sultan Makhdun Alaiddin Malik Abdul Azis Syah Johan Berdaulat 
(1263-1292 M). Karena sesudah raja ini, Kerajaan Perlak dipersatukan dengan Kerajaan 
Samudra Pasai, yang pada waktu itu diperintah oleh Sultam Muhammad Malikul Dzahir 
(1297-1326 M) putra Sultan Malik As Saleh. 
  Sistem pemerintahan di Kerajaan Perlak yang berdasarkan Islam tersusun 
sebagai berikut: Kepala pemerintahan dipegang oleh Sultan, dibantu oleh beberapa wazir: 
(a) Wazirus-Siasah (lembaga politik), (b) Wazirus-Harb (lembaga pertahanan/keamanan), 
(c) Wazirul-Maktabah (lembaga administrasi negara), (d) Wazirul-Sunduk (lembaga 
lembaga ekonomi/keuangan), dan (e) Wazirul Hukkam (lembaga kehakiman). 
  Selain itu dibentuk pula lembaga Majelis Fatwa yang dipimpin oleh Mufti, 
kemudian dalam perkembangannya dilengkapi dengan Kadhi Mu’adham yang bertugas 
menangani hukum dan adat istiadat, sedangkan pimpinan kelasykaran dipegang oleh 
Amirul Ardh Qaidul Daullah. Setelah Kerajaan Perlak bergabung dengan Kerajaan 
Samudra Pasai, kemungkinan besar sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Kerajaan 
Samudra Pasai sama dengan yang pernah diterapkan di Kerajaan Perlak, sebab 
keduanya sama-sama kerajaan yang bercorak Islam. 

2.  Kerajaan Samudra Pasai 
  Masalah kapan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai hingga kini belum ada 
kepastian, karena para ahli sejarah belum dapat memperoleh kesepakatan tentang awal 
berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Menurut pendapat para sejarawan Belanda, antara 
lain seperti Snouck Hourgronje, Moens, dan Rouffaer bahwa Kerajaan Samudra Pasai 
berdiri sejak pertengahan abad ke-13 Masehi. Sedangkan pendapat para sejarawan 
Indonesia, antara lain seperti Hamka, A. Hasymi, dan Aboe Bakar Atjeh bahwa Kerajaan 
Samudra Pasai sudah berdiri sejak abad ke-11 Masehi. Lokasi kerajaan ini adalah di 
Pasai, daerah pantai timur laut Sumatera, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Daerah 
Istimewa Aceh.  Adapun raja pertama Kerajaan Samudra Pasai ialah Sultan Malik As-
Saleh (Malikus Saleh).   
  Sebagaimana halnya dengan Kerajaan Perlak, maka Kerajaan Samudra Pasai 
adalah kerajaan yang bercorak Islam, dikepalai oleh Sultan. Dalam menjalankan 
pemerintahannya, Sultan dibantu oleh Menteri Besar, Bendahara, Laksamana, Sekretaris 
Kerajaan, Qadi, dan Syahbandar. Sebagai kerajaan maritim, maka sumber penghasilan 
utama Kerajaan Samudra Pasai adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. 
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Kerajaan Samudra Pasai menjadi makmur karena letaknya strategis bagi pelayaran dan 
perdagangan dunia. Oleh karena itu banyak disinggahi para pedagang dari India, Gujarat, 
Arab, dan Persia. Pada zaman Sultan Malik As Saleh, Kerajaan Samudra Pasai berhasil 
menguasai daerah-daerah pedalaman, yaitu antara lain Tamiang, Balek Bimba, Samer 
Langga, Simpang Bulah Telang, dan Takus. Daerah-daerah itu kemudian dibina oleh 
Samudra Pasai baik perekonomiannya maupun keagamaannya. 
  Raja terakhir yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Zainal 
Abidin, yang mulai naik tahta pada tahun 1350 M, dalam kondisi masih kanak-kanak, 
sehingga pemerintahannya lemah. Pada periode pemerintahannya mendapat serangan 
bergantian dari Kerajaan Majapahit yang berakhir Samudra Pasai harus mengakui 
kekuasaan dan membayar upeti pada Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1511, Kerajaan 
Samudra Pasai bergabung dengan kerajaan-kerajaan di Aceh Barat, kemudian 
mendirikan kerajaan yang lebih besar yaitu Kerajaan Aceh Darussalam.  

3. Kerajaan Aceh 
  Kerajaan Aceh pada awalnya masih merupakan kerajaan kecil dan berada di 
bawah pengaruh Kerajaan Pedir. Kerajaan Aceh mulai memegang peranan penting 
setelah melepaskan diri dari Kerajaan Pedir pada awal abad ke-16, yakni sejak masa 
pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528 M), Pada masa ini Kerajaan Aceh 
yang beribukota di Bandar Aceh Darussalam dapat mempersatukan beberapa kerajaan 
yang bercorak Islam, seperti Daya, Lingga, Perlak, Tamiang, Samudra Pasai, dan Lamuri.  
  Perkembangan Kerajaan Aceh kemudian  dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat 
Syah (1537-1568) yang setelah wafatnya bergelar “Al Qahar” artinya yang besar atau 
yang agung. Pada masa pemerintahannya mengadakan hubungan dengan Turki. 
Kerajaan Turki memberikan bantuan militer kepada Aceh, bahkan Aceh pada waktu itu 
merupakan satu-satunya kerajaan Islam di Asia Tenggara yang diakui oleh dunia Islam. 
Kerajaan Aceh pada masa ini senantiasa berusaha untuk mengusir Portugis dari Malaka. 
  Puncak perkembangan Kerajaan Aceh dicapai pada masa pemerintahan Sultan 
Iskandar Muda (1607-1636). Pada masa pemerintahannya Kerajaan Aceh menguasai 
pesisir Barat Sumatera sampai Bengkulen, pesisir Sumatera Timur sampai Siak, dan 
Johor di Semenanjung Malaka dengan menguasai pelabuhan Pahang dan Patani yang 
penting untuk perdagangan lada dengan Cina. 
  Kerajaan Aceh mengalami proses kemunduran sejak Aceh diperintah oleh raja-
raja puteri (sesudah Sultan Iskandar Tani (1636-1641). Kerajaan Aceh semakin deras 
kemundurannya sejak Belanda (VOC) menduduki bandar-bandar penting di Sumatera 
Timur dan Barat, sehingga pada bagian perempat abad ke-19, kekuasaan Aceh hanya 
terbatas pada daerah Aceh (Provinsi Daerah Istimewa Aceh). Meskipun demikian 
peranan Aceh dalam menentang kekuasaan kolonial Belanda tetap berlangsung sampai 
awal abad ke-20. 
  Selain tiga kerajaan bercorak Islam yang ada di Sumatera yang telah 
dikemukakan di atas, maka di daerah-daerah lain di Indonesia juga muncul kerajaan-
kerajaan bercorak Islam yang ada di Jawa antara lain seperti Kerajaan Demak, Banten, 
dan Mataram, di Sulawesi antara lain Kerajaan Gowa, Bone, dan Buton, di Maluku antara 
lain seperti Kerajaan Ternate dan Tidore, serta di Kalimantan seperti Kerajaan Banjar.    
 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI SEJARAH 245 



BAB VI 
KEDATANGAN DAN PERKEMBANGAN  KEKUASAAN BANGSA EROPA DI 

INDONESIA 
 
 
 

A. LATAR BELAKANG KEDATANGAN BANGSA EROPA DI INDONESIA 
 Latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia secara garis besarnya 
dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Berkembangnya keyakinan atas kebenaran 
ajaran Copernicus yang menyatakan bahwa dunia ini tidak datar melainkan bulat seperti 
bola. (2) Jatuhnya Constantinopel (ibukota Kerajaan Romawi Timur) ketangan Kerajaan 
Turki pada tahun 1453. (3) Kemenangan Portugis dan Spanyol dalam merebut benteng 
Islam di Granada pada tahun 1492. (4) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
baru dalam bidang pelayaran sehingga mendorong meningkatnya aktivitas pelayaran dan 
perdagangan. (5) Indonesia (Nusantara) sudah terkenal di Eropa sebagai negeri yang 
kaya akan hasil rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa.  
 Dari latar belakang tersebut tampak bahwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di 
Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang cukup kompleks, kemudian dengan 
sebab-sebab yang bersifat khusus dari masing-masing bangsa Eropa sehingga turut pula 
mempercepat kedatangan mereka di Indonesia.   
 
B. PROSES KEDATANGAN BANGSA EROPA DI INDONESIA  
1. Bangsa Portugis dan Spanyol  
 Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia 
(Nusantara) pada awal abad ke 16, yang ditandai dengan tibanya di Malaka pada tahun 
1509 dan di Maluku pada tahun 1512. Keinginan bangsa Portugis untuk memperoleh hasil 
rempah-rempah tersebut dimungkinkan oleh adanya dorongan dan bantuan yang 
diberikan oleh putra raja Portugis yang bernama Pangeran Henry. Keinginan Portugis 
untuk mendapatkan negeri penghasil rempah-rempah didorong pula oleh tujuan untuk 
menyebarkan agama Nasrani dan untuk memperoleh kejayaan negaranya.  
 Bangsa Portugis dan Spanyol merupakan pelopor imperialisme kuno (ancient 
imperialism). Imperialisme kuno didorong oleh tujuan untuk mencari kekayaan (gold), 
menyebarkan agama Nasrani (gospel) dan memperoleh kejayaan (glory).  
 Bangsa Spanyol tiba di Maluku pada tahun 1521 melalui Pilipina. Namun karena 
bangsa Portugis yang lebih dahulu tiba di Maluku (1512), maka terjadi persaingan, 
bahkan permusuhan dengan bangsa Portugis. Kendatipun bangsa Portugis dan Spanyol 
telah terikat dengan Perjanjian Tordesillas (1494), namun pertentangan diantara 
keduanya tak dapat dielakan. Nanti setelah diadakan perjanjian Saragossa (1528) yang 
menetapkan pembagian wilayah antara Portugis dan Spanyol, yang akhirnya Spanyol 
terpaksa meninggalkan Maluku dan memusatkan perhatiannya di Pilipina.  
 
2. Bangsa Belanda dan Inggris 
 Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, terutama disebabkan oleh “Perang 80 
Tahun“ (1568-1648) antara Belanda dengan Spanyol. Dengan adanya perang tersebut 
menyebabkan Belanda mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang-barang 
dagangan, terutama rempah-rempah yang mana sebelumnya Belanda sebagai pedagang 
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perantara membeli di Bandar Lisabon, kemudian menjualnya ke seluruh penjuru Eropa. 
Larangan bangsa Belanda untuk berdagang di Lisabon oleh Spanyol, mendorong bangsa 
Belanda untuk berusaha menemukan sendiri daerah penghasil rempah-rempah di dunia 
Timur.  
 Pada tahun 1595 pelaut Belanda yang bernama Cornelis De Houtman memimpin 
ekspedisi pelayaran bangsa Belanda menuju ke Indonesia melalui ujung selatan Afrika 
(Tanjung Pengharapan ) dan berhasil tiba di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Sejak 
saat itu menyusullah iring-iringan kapal Belanda yang datang di Indonesia untuk 
berdagang, yang kemudian mendirikan kongsi dagang yang disebut Verenigde Oost 
Indische Compagnie (VOC) pada tanggal 20 April 1602.  
 Kedatangan bangsa Inggris di Indonesia pada hakekatnya mempunyai tujuan 
yang sama dengan kedatangan bangsa Belanda, yakni untuk memperoleh keuntungan 
yang sebanyak-banyaknya dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah dan 
menguasai daerah-daerah penghasilnya. 
 Sebagaimana halnya bangsa Belanda, maka bangsa Inggris juga merupakan 
pelopor imperialisme modern (modern imperialism). Imperialisme modern didorong oleh 
tujuannya untuk mencari sumber bahan mentah bagi keperluan industrinya dan mencari 
tempat bagi investasi atau penanaman modalnya. 
 Ekspedisi yang dikirim oleh Lord Minto (Gubernur Jenderal Inggris di India) 
berhasil merebut kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1811.yang waktu itu 
dikuasai oleh Gubernur Jenderal Jansens. Jansens tampaknya tidak mampu menghadapi 
kekuatan Inggris sehingga terpaksa menyerah tanpa syarat kepada Inggris pada tahun 
1811. Dengan kekalahan Jansens tersebut  maka sejak tahun 1811 Inggris menggantikan 
kedudukan Belanda sebagai penguasa di Indonesia yang berlangsung sampai tahun 
1816. Karena setelah tahun 1816 berdasarkan konvensi London (Convention of London)  
ditetapkan pengembalian Indonesia kepada Belanda.  
  
C. PERKEMBANGAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA 
 Kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda sejak tahun 1816 semakin meluas dan 
berkembang. Perkembangan tersebut sesungguhnya hanyalah merupakan 
perkembangan yang memang sudah dirintis oleh VOC sejak menginjakan kakinya di 
Indonesia. Pada dasarnya perkembangan tersebut terjadi dalam aspek kehidupan politik, 
ekonomi dan sosial budaya.  
 Dalam bidang politik, pengaruh kekuasaan pemerintahan Kolonial Belanda 
semakin kuat. Sementara penguasa-penguasa pribumi seperti raja atau sultan semakin 
lemah kekuasaanya dan semakin tergantung kepada kekuasan pemerintahan kolonial 
Belanda. Secara langsung penguasa Belanda mempunyai hak untuk mencampuri urusan 
pemerintahan, seperti penggantian tahta, pengangkatan penjabat-penjabat kerajaan, 
kebijaksanaan mengelola pemerintahan, dan sebagainya ada di bawah kekuasaan 
pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Selain itu, banyak kerajaan yang diambil ahli oleh 
pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Kedudukan penguasa peribumi semakin bergeser 
menjadi alat kekuasaan pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Karena kedudukannya yang 
hanya menjadi alat kekuasaan, maka berarti derajat dan kehormatan sebagai raja atau 
sultan semakin merosot.  
 Dengan demikian, tampak bahwa kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda pada 
abad ke 19 telah menimbulkan keruntuhan kekuasaan politik penguasa pribumi, 
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merosotnya kehidupan sosial ekonomi, dan goyahnya sendi-sendi kehidupan tradisional 
penduduk pribumi. Kegelisahan, kekecewaan, dan kebencian semua lapisan masyarakat 
bangsa Indonesia kemudian menimbulkan berbagai bentuk perlawanan. Namun setiap 
kali bangsa kita bangkit melawan penjajah, selalu menderita kekalahan sehingga semakin 
kuat dan leluarsa kaum penjajah Belanda memperlakukan bangsa Indonesia menurut 
keinginannya.  
 Kesengsaraan rakyat Indonesia, terutama di Jawa, semakin parah berhubung 
diterapkan sistem ”Tanam Paksa” (Cultur Stelsel) sejak tahun 1830 . Ciri utama dari 
sistem Tanam Paksa yang introduksi oleh J.C. Van Den Bosch adalah keharusan rakyat 
di Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk barang yaitu hasil-hasil pertanian atau 
perkebunan dan bukan dalam bentuk uang seperti yang telah dipraktekan dalam sistem 
pajak tanah (Landrente). Van Den Bosch mengharapkan bahwa dengan pungutan pajak 
dalam bentuk barang hasil pertanian atau perkebunan, maka dapat diperoleh dalam 
jumlah yang besar untuk dikirim ke negerinya dan keseluruh Eropa dengan keuntungan 
yang besar.  
 Secara teoritis sistem Tanam Paksa sebenarnya cukup bagus dan tidak 
memberatkan rakyat, namun dalam prakteknya sangat menyimpang dari ketentuan-
ketentuan pokok tanam paksa. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain: (1) 
Dalam ketentuan pokok sistem tanam paksa disebutkan bahwa tanah yang disediakan 
untuk menanam  tanaman dagang  dibebaskan  dari  pembayaran  pajak  tanah.  (2) 
Dalam 
 ketentuan pokok sistem tanam paksa disebutkan bahwa jika hasil panen gagal dan diluar 
kesalahan rakyat, maka kerugian ditanggung pemerintah. Namun dalam prakteknya tetap 
dibebankan kepada rakyat sendiri.  
 Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan pokok sistem tanam paksa tersebut 
terutama disebabkan oleh para pengawas pegawai pemerintah kolonial Hindia-Belanda 
yang mengejar porsentase hasil yang dipumgut (Cultur Procent), dimana penyelenggara 
senantiasa berusaha mendapatkannya dengan berbagai cara yang bertentangan dengan 
ketentuan pokok tanam paksa. Akibat dari penyimpangan tersebut adalah meningkatnya 
beban rakyat, berkurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan primernya, dan 
pada giliran menimbukan penderitaan, kelaparan, serta pengungsian penduduk.  
 Berhubung banyaknya kritikan dari orang-orang Belanda sendiri selain reaksi dari 
rakyat Indonesia terhadap pelaksanaan sistem tanam paksa, maka akhirnya sistem 
tanam paksa mulai dihapuskan sejak tahun 1870. Proses penghapusan sistem tanam 
paksa tersebut juga dimungkinkan oleh perkembangan faham liberalisme di kalangan 
bangsa Belanda, serta dikeluarkannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 yang 
memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menyewa tanah milik orang 
Indonesia. Sejak saat itu, kaum investor asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia 
dalam sektor perkebunan, perindustrian dan perdagangan. Dengan kata lain, pemerintah 
kolonial Belanda mulai menjalankan “Politik Pintu Terbuka” (Open Door Politiek), yang 
artinya Indonesia terbuka untuk investasi modal asing. 
 Oleh karena itu, muncullah pemikiran-pemikiran untuk memperbaiki nasib bangsa 
Indonesia yang disebut aliran etika yang dirintis oleh Edward Douwes Dekker, Baron Van 
Hoevel, dan Theodore Van Deventer. Dalam majalah “De Gids” Van Deventer, menulis 
karyanya yang berjudul “Een Eureschuld” (Hutang Budi) dimana dikemukakan bahwa 
sesudah Belanda dalam waktu yang cukup lama telah mendapat keuntungan berjuta-juta 
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rupiah dari Indonesia sebagai hasil tanam paksa., maka harus dipandang sebagai hutang 
Belanda kepada Indonesia yang harus dibayar untuk menjaga kehormatan (hutang budi). 
  Pandangan Van Deventer tersebut kemudian dikenal dengan nama Trias Van 
Deventer, yakni: (1) Irigatie (Pengairan), (2) Emigratie (Pemindahan Penduduk), dan (3) 
Educatie (Pendidikan). Pelaksanaan konsepsi Van Deventer inilah yang kemudian 
dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama Politik Etis (Ethische Politiek).. 
Kendatipun secara teoritis politik etis ini cukup baik, namun dalam pelaksanaannya 
diselaraskan dengan kepentingan sistem penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. 
 
 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI SEJARAH 249 



BAB VII 
PERLAWANAN MENENTANG KEKUASAAN BANGSA EROPA  DI INDONESIA 

 
 
 
 Pada awalnya kedatangan bangsa Eropa di Indonesia diterima dengan baik, 
bahkan berhasil memikat hati para raja di Indonesia dengan mengadakan perjanjian 
perdagangan yang saling menguntungkan. Namun setelah bangsa Eropa mulai secara 
terang-terangan melakukan praktek imperialismenya di Indonesia baik dalam bentuk 
dominasi politik, eksploitasi ekonomi, penetrasi kebudayaan, segregasi sosial, maupun 
diskriminasi rasial, maka timbul perlawanan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, 
terutama kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Perlawanan yang dilakukan oleh 
kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia terhadap kekuasaan bangsa Eropa dimulai 
sejak awal abad ke-16.  
 Perlawanan menentang kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia secara garis 
besarnya dapat dikelompokan dalam empat fase, yakni: (1) Perlawanan terhadap bangsa 
Portugis dan Spanyol, (2) Perlawanan terhadap VOC (Belanda), (3) Perlawanan terhadap 
bangsa Inggris dan (4) Perlawanan terhadap kolonial Belanda. 
 
 
A. PERLAWANAN TERHADAP BANGSA PORTUGIS DAN SPANYOL 
 Perlawanan terhadap bangsa Portugis dimulai sejak Malaka diduduki oleh bangsa 
Portugis pada tahun 1511. Perlawanan tersebut antara lain dilakukan oleh Kerajaan 
Demak, Aceh dan Ternate.  Kerajaan Demak pertama kali menyerang Portugis di Malaka  
di bawah pimpinan Pati Unus pada tahun 1512. Dalam pertempuran yang terjadi di Selat 
Malaka tersebut, angkatan laut Portugis dapat memporak-porandakan tentara kerajaan 
Demak, sehingga akhirnya Pati Unus kalah dan kembali ke Demak. Kemudian pada tahun 
1521, Pati Unus kembali menyerang Portugis di Malaka. Kendatipun pertempuran 
tersebut berlangsung sangat seru, namun karena Pati Unus gugur dalam pertempuran 
maka terpaksa tentara Demak kembali mengalami kekalahan untuk kedua kalinya.  
 Kerajaan Aceh di Sumatera sebagai kerajaan Islam, juga senantiasa berusaha 
menentang kekuasaan bangsa Portugis di Malaka. Karena itu kerajaan Aceh sejak tehun 
1512 bekerjasama dengan kerjaan Demak untuk mengusir bangsa Portugis dari Malaka, 
namun mengalami kegagalan. Sampai pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, 
Aceh selalu menentang kekuasaan bangsa Portugis dan sering menyerang langsung ke 
Malaka, namun selalu mengalami kegagalan. 
 Kerajaan Ternate di Maluku di bawah pemerintahan Sultan Hairun dan Babullah 
selalu menentang kekuasaan bangsa Portugis di Maluku karena bangsa Portugis 
memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah, mengadu domba antara kerajaan-
kerajaan di Maluku, serta menyebarkan agama Nasrani dengan cara yang menyakitkan 
hati orang-orang Islam. Kebencian rakyat Ternate terhadap Portugis semakin memuncak 
sejak Sultan Hairun dibunuh secara keji dan hianat oleh Portugis pada tahun 1570, 
dimana beliau ditikam dari belakang sewaktu memasuki benteng Sao Paulo untuk 
melakukan perundingan dengan Portugis. Akibatnya putra Sultan Hairun, Babullah tampil 
memimpin rakyat Ternate untuk membalas dendam terhadap kekejaman Portugis sampai 
berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1577. 
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 Selain melawan Portugis, Ternate juga melawan Spanyol tahun 1521. Kedatangan 
Spanyol di Maluku sangat tidak disenangi karena sikapnya yang kurang baik terhadap 
rakyat Maluku. Pada tahun 1606, Spanyol menyerang benteng Tidore dan Ternate, 
dimana raja Ternate Sultan Sahid Barakat dapat dikalahkan dan dipaksa menyerahkan 
benteng-benteng serta orang-orang Kristen yang menjadi jajahan  Portugis. Dalam 
menghadapi Spanyol, akhirnya Ternate bersekutu dengan Belanda. Pada tahun 1639 
akhirnya Ternate dan Belanda berhasil mengalahkan Spanyol, sehingga Spanyol harus 
meninggalkan Maluku dan berarti perlawanan rakyat Ternate terhadap Spanyol berakhir. 
Meskipun rakyat Ternate telah berhasil mengusir Portugis dan Spanyol, namun pada 
akhirnya harus menghadapi VOC (Belanda) yang semula dibantunya melawan Portugis 
dan Spanyol. 
 
B. PERLAWANAN TERHADAP VOC (BELANDA) 
 Perlawanan tehadap VOC (Berlanda) dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di 
Indonesia sejak abad ke-17 sampai abad ke-18. Perlawanan-perlawanan tersebut antara 
lain tejadi di kerajaan Mataram, Banten, dan Gowa (Makassar). Kerajaan Mataram di 
bawah pemerintahan Sultan Agung telah bercita-cita mempersatukan seluruh Jawa dan 
mengusir VOC (Belanda) di Batavia. Dalam mrealisasikan cita-cita tersebut, maka Sultan 
Agung berhadapan dengan VOC (Belanda) yang juga ingin memperkuat kedudukannya di 
Batavia dan menguasai Mataram. Karena itu pada tahun 1628 dan 1629 terjadi perang 
antara Mataram dengan VOC (Belanda) di bawah Jan Pieter Zoon Coen, yang 
memenangkan oleh VOC (Belanda). Kekalahan Mataram dalam perang tersebut 
disebabkan oleh kelicikan Belanda dalam membakar lumbung-lumbung persediaan 
makanan tentara Mataram. 
 Perlawanan Kerajaan Banten dengan VOC dimulai pada masa pemerintahan  
Sultan Ageng  Tirtayasa (1651-1692). Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang raja yang 
cakap dan tegas dalam menjalankan politik anti VOC (Belanda). Pertentangan antara 
Banten dengan VOC semakin memuncak ketika terjadi perselisihan antara Sultan Ageng 
Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji yang ingin menjadi Raja Banten menggantikan 
ayahnya.  Tetapi Sultan Ageng sendiri bersama para pembesar kerajaan tidak senang 
dengan sikap Sultan Haji (Abdul Kahar) yang senang atau memihak kepada VOC. 
Setelah mengadakan perjanjian rahasia dengan VOC, maka pada tahun 1681 Sultan Haji 
merebut kekuasaan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji mengangkat dirinya 
menjadi Sultan Banten. Hal inilah yng memicu kemarahan rakyat Banten yang kemudian 
menyerang Sultan Haji dan VOC (Belanda). 
 Sejak tahun 1615 dimulai terjadi ketegangan dan pertentangan antara Gowa 
dengan Kompeni Belanda. Perlawanan Gowa terhadap kompeni Belanda semakin 
meningkat sejak pemerintahan Raja Gowa XVI Sultan Hasanudin, karena kompeni 
Belanda semakin memaksa monopolinya di wilayah timur Nusantara. Perang antara 
kerajaan Gowa dengan Kompeni Belanda tahun 1666-1667 sebagai salah satu perang 
terbesar yang dimenangkan oleh Kompeni Belanda, karena berhasil melakukan politik 
adu domba (devide et impera), dimana Aru Palaka bersama-sama dengan para 
sekutunya membantu Belanda. Perang ini diakhiri dengan ratifikasi “Perjanjian Bungaya” 
pada tanggal 18 November 1667 dimana isinya sangat merugikan Kerajaan Gowa dan 
memperlemah kekuasaan Kerajaan Gowa. 
 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI SEJARAH 251 



C. PERLAWANAN TERHADAP INGGRIS 
 Sejak tahun 1811 Inggris berkuasa di Indonesia di bawah Gubernur Jenderal 
Thomas Stamford Raffles sebagai pimpinan pemerintahan Inggris di Indonesia. Namun 
karena pada masa pemerintahannya Raffles melakukan tindakan-tindakan yang sangat 
kejam bagi rakyat Indonesia sehingga menimbulkan kekecewaan dari raja-raja di Jawa 
terhadap Raffles. Kekecewaan tersebut kemudian menjelma menjadi perlawanan 
terhadap Inggris.  
 Di Yogyakarta timbul perlawanan  dari Sultan Hamengkubuwono III, namun berkat 
politik adu domba Inggris akhirnya Sultan Hamengkubuwono III dapat dikalahkan yang 
kemudian diasingkan ke Pulau Pinang. Demikian pula di Banten, Surakarta, Palembang, 
dan daerah-daerah lainnya di Indonesia perlawananya selalu dapat dipatahkan oleh 
Inggris. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perlawanan terhadap Raffles pada 
hakekatnya merupakan manifestasi dari ketidaksenangan dan kebencian rakyat Indonesia 
terhadap kekejaman dan penghianatan yang dilakukan oleh Inggris di Indonesia. 
 
D. PERLAWANAN TERHADAP KOLONIAL BELANDA 
 Timbulnya perlawanan terhadap kolonial Belanda pada abad ke-19 sampai awal 
abad ke-20 adalah dilatarbelakangi oleh keadaan daerah-daerah di Indonesia antara lain 
seperti Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Nusa Tenggara yang 
mengalami tindakan kejam dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya yang 
dilakukan oleh kolonial Belanda. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi dikuasai oleh kaum 
kolonial Belanda atau bangsa manapun juga. 
 Perlawanan rakyat yang ada diberbagai daerah di Indonesia terhadap kaum 
kolonial Belanda yang dimaksudkan disini antara lain adalah sebagai berikut. 
 

1. Perlawanan Rakyat Maluku Di bawah Pimpinan Thomas Matualessi (Pattimura) 
Rakyat Maluku bangkit melawan kaum kolonial Belanda pada tahun 1817 di 

bawah pimpinan  Thomas Matualessi (Pattimura). Rakyat Maluku mengerahkan seluruh 
kekuatannya untuk melakukan perlawanan terhadap kaum kolonial Belanda. Namun 
karena masih menggunakan persenjataan yang sangat sederhana serta taktik dan 
strategi yang kurang mantap, sementara pihak kolonioal Belanda menggunakan 
persenjataan yang lebih modern serta menggunakan tipu muslihat, sehingga perlawanan 
rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura berhasil dipadamkan.  

Kendatipun perlawanan Pattimura pada tahun 1817 berhasil dipadamkan    oleh 
Belanda, namun tidak berarti rakyat Maluku tidak lagi mengadakan perlawanan terhadap 
penjajah Belanda, tetapi masih ada perlawanan di Maluku sesudah tahun 1817. 

2. Perlawanan Kaum Paderi di Sumatera Barat di bawah Pimpinan Imam Bonjol 
 Pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama di Sumatera Barat berubah 
menjadi perang kolonial melawan Belanda setelah adanya campur tangan pihak asing 
(Belanda). Belanda dibenci selain karena mencampuri urusan antara kaum adat dan 
kaum ulama Islam, juga karena Belanda dipandang sebagai orang kafir yang merupakan 
musuh yang mesti diperangi. 
 Dalam perkembangannya Belanda memperuncing pertentangan antara kaum 
ulama Islam dan kaum adat. Dengan memberi bantuan kepada kaum adat, Belanda mulai 
menempatkan pasukan dengan persenjataannya di wilayah Sumatera Barat. Karena itu 
pertempuran mulai berkobar antara kaum Paderi dengan melawan Belanda bersama 
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kaum adat. Serangan terhadap pos-pos Belanda dilakukan oleh kaum Paderi mulai pada 
tahun 1821. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa sebab perlawanan Paderi adalah karena 
tidak setuju Belanda kembali ke wilayah Sumatera Barat. Juga karena benci kepada pihak 
Belanda pada persoalan intern masyarakat Sumatera Barat yang disadari adalah usaha 
licik untuk mengeruk keuntungan besar dari bantuan yang diberikan . 
 Pertempuran hebat terjadi antara Belanda dengan kaum Paderi pada tahun 1836, 
dimana Belanda mencoba merebut Bonjol, dengan menggunakan pasukan Belanda. 
Kemudian kaum Paderi dikepung, dan akhirnya Bonjol diduduki oleh Belanda, sehingga 
Imam Bonjol dan sisa-sisa pasukannya menyerah. Menyerahnya Imam Bonjol tidak 
berarti perlawanan telah selesai, namun secara kecil-kecilan kaum Paderi pengikut Imam 
Bonjol tetap meneruskan perlawanan. 

3. Perlawanan Rakyat Jawa Tengah di bawah Pimpinan Pangeran Diponegoro 
 Penderitaan rakyat Jawa Tengah yang dirasakan sangat menghimpit dimana 
rakyat telah kehilangan mata pencaharian. Kekecewaan terhadap Belanda bukan saja 
karena kekejaman Belanda dan sikap sombong kepada rakyat. Namun terlebih lagi 
karena Belanda adalah orang yang tidak beragama Islam yang dalam pandangan tokoh 
agama di Jawa Tengah termasuk Diponegoro adalah orang kafir yang sangat 
membahayakan. 
 Kebencian semakin memuncak pada saat Belanda membuka jalan kereta api 
yang melintasi tanah Tegalrejo kompleks makam leluhur Diponegoro tanpa meminta izin 
terlebih dahulu pada Diponegoro. Diponegoro menentang dan menghalangi pembuatan 
jalan kereta api tersebut, namun Belanda tetap saja meneruskan pembuatannya sehingga 
Diponegoro kehilangan kesabaran dan kemudian melawan Belanda pada tahun 1825. 
Sesudah tahun 1828 perlawanan Diponegoro bersama pengikutnya mulai melemah, 
karena pemimpin pasukannya banyak yang tertangkap, dan akhirnya menyerah pada 
tahun 1830. 
 Kendatipun Diponerogo telah menyerah, namun perlawanan rakyat di Jawa 
Tengah tidak berhenti sama sekali. Hal mana terbukti dengan munculnya perlawanan 
yang dipimpin oleh Pangeran Prawirosentono pada tahun 1830, perlawanan Pangeran 
Ario Ronggo pada tahun 1850 dan perlawanan Mangkuwijoyo pada tahun 1865. Rakyat 
Jawa Tengah masih meyakini ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa akan datang 
Ratu Adil (Sang Penyelamat) yang akan membebaskan rakyat dari penindasan Belanda. 
 
4. Perlawanan Rakyat Aceh di bawah Pimpinan  Teuku Umar 
 Pada tahun 1882 rakyat Aceh di bawah pimpinan Teuku Umar dan istrinya Cut 
Nya‘ Din mengadakan serangan besar-besaran terhadap pasukan Belanda di Aceh, 
sehingga Belanda meninggalkan posnya. Perlawanan rakyat Aceh yang terus-menerus 
tersebut menyulitkan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sehingga mencari cara-cara 
lain yang dapat digunakan untuk melumpuhkan, mematahkan dan mematikn perlawanan 
rakyat Aceh. Cara lain yang ditemukan dan kemudian dilaksanakan oleh Belanda adalah 
memecah belah persatuan antara kaum ulama dengan kaum bangsawan. Kaum ulama 
digempur dengan kekuatan militer, sedangkan kaum bangsawan diberikan kedudukan 
dalam pemerintahan. 
 Berkat praktek politik memecah belah tersebut, kemudian Belanda akhirnya dapat 
mematahkan dan melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh, sehingga perlawanan rakyat 
Aceh  yang dipimpin oleh Teuku Umar dapat dikalahkan pada tahun 1898. 
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 Selain itu juga masih banyak perlawanan yang ada di daerah lain di Indonesia 
dalam menentang kaum kolonial Belanda antara lain seperti perlawanan rakyat Sulawesi 
Selatan yang di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin, perlawanan rakyat Kalimantan 
Selatan di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah, perlawanan 
rakyat Sumatera Selatan di bawah pimpinan Sultan Badaruddin, perlawanan rakyat Bali di 
bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai,  dan perlawanan rakyat Batak (Sumatera Utara) di 
bawah pimpinan Sisinga Mangaraja.  
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BAB VIII 
SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 

 
 
 
A. PENGANTAR  

Ada tiga momentum atau tonggak utama dalam sejarah pergerakan nasional 
Indonesia, yaitu: (1) Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, (2) Sumpah Pemuda 28 Oktober 
1928, dan (3) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ketiga momentum atau 
tonggak sejarah utama tersebut selalu diperingati tiap tahun masing-masing sebagai hari 
kebangkitan nasional, hari sumpah pemuda, dan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
Ada nilai dan hikmah yang terkandung dalam setiap peringatan hari bersejarah tersebut, 
yakni antara lain nilai dan semangat persatuan dan kesatuan, serta nilai dan semangat 
nasionalisme, patriotisme dan heroisme atau kepahlawanan. Nilai-nilai tersebut sangat 
penting dalam upaya mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, serta dalam upaya 
menghargai jasa para pahlawan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu 
menghargai jasa para pahlawan. 

Kebangkitan nasional ditandai dengan didirikannya organisasi Budi Utomo 
sebagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Sumpah pemuda ditandai dengan 
tertanamnya benih-benih persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia 
khususnya para pemuda yang telah berikrar/bersumpah untuk bersatu tanah air, satu 
bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia. Sedangkan proklamasi kemerdekaan yang 
merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang ditandai dengan tercapainya 
kemerdekaan bangsa Indonesia. Kendatipun dikatakan merupakan puncak perjuangan, 
tetapi belum merupakan akhir perjuangan, karena sesudah proklamasi kemerdekaan 
masih ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. 
 
B. PENGERTIAN PERGERAKAN NASIONAL  

Pergerakan nasional terdiri atas dua kata, yakni “pergerakan” dan “nasional”. 
Pergerakan artinya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dengan cara menggunakan 
organisasi yang teratur dalam bentuk modern. Sedangkan nasional (kebangsaan) artinya 
perasaan dan cita-cita suatu bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Jadi pergerakan 
nasional adalah perjuangan yang merupakan perwujudan dari perasaan dan cita-cita 
suatu bangsa untuk mencapai kemerdekaan dengan cara menggunakan organisasi yang 
teratur dalam bentuk modern. 

Munculnya pergerakan nasional Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan 
munculnya pergerakan nasional di Asia pada umumnya yang muncul sebagai reaksi 
terhadap praktek imperialisme dan kolonialisme Barat (Eropa), baik dalam bentuk 
dominasi politik, eksploitasi ekonomi, penetrasi kebudayaan, segregasi sosial, maupun 
diskriminasi rasial. 

 
C. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG MUNCULNYA PERGERAKAN NASIONAL 

INDONESIA 
Faktor-faktor yang mendorong munculnya pergerakan nasional Indonesia dapat 

digolongkan atas dua faktor berikut. 
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1. Faktor internal (dari dalam), yakni: (a) Munculnya golongan terpelajar sebagai pelopor 
pergerakan nasional sebagai akibat  diberikannya   pendidikan dan pengajaran kepada 
bangsa Indonesia; (b) Adanya penderitaan rakyat Indonesia secara lahir dan bathin 
sebagai akibat praktek imperialisme dan kolonialisme Barat (Eropa) dalam berbagai 
bentuknya; dan (c) Mengenang kembali kejayaan bangsa Indonesia pada masa 
lampau, sehinga dapat menggugah kembali semangat berjuang untuk mendapatkan 
kejayaan seperti pada masa lampau. 

2. Faktor eksternal (dari luar), yakni: (a) Kemenangan Jepang dalam perang melawan 
Rusia pada tahun 1905; (b) Gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal 
Pasha pada tahun 1901; (c) Gerakan Nasional Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat 
Sen pada tahun 1911; (d) Gerakan Nasional India yang dipimpin oleh Mahatma 
Gandhi. 

Dari kedua faktor yang telah dikemukakan di atas, maka tampak bahwa yang 
paling besar pengaruhnya adalah faktor internal. Sedangkan faktor eksternal hanya 
sebagai pendukung munculnya pergerakan nasional Indonesia. 

 
D. TAKTIK DAN STRATEGI PERJUANGAN DALAM PERGERAKAN NASIONAL 

INDONESIA 
Secara umum dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia dikenal ada dua 

taktik dan strategi perjuangan, yaitu: (1) Kooperatif dan (2) Non Kooperatif. Yang 
dimaksud dengan kooperatif adalah taktik dan strategi perjuangan dalam pergerakan 
nasional Indonesia yang dilakukan dengan cara mau bekerjasama dengan pemerintah 
kolonial Belanda. Sedangkan yang dimaksud dengan non kooperatif adalah taktik dan 
strategi perjuangan dalam pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan dengan cara 
tidak mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. 

Kaum pergerakan nasional yang menggunakan taktik dan strategi perjuangan 
kooperatif beranggapan bahwa kemerdekaan ekonomi sangat penting dan harus dicapai 
terlebih dahulu dari pada kemerdekaan politik. Itulah sebabnya sehingga mereka tidak 
begitu keras menentang, bahkan mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial. 
Sebaliknya, kaum pergerakan nasional yang menggunakan taktik dan strategi perjuangan 
non kooperatif beranggapan bahwa tiap-tiap kerjasama dengan pemerintah kolonial 
hanya akan memperkuat kedudukan kaum kolonial. Oleh karena itu, kaum non kooperatif 
menjalankan politik prinsipil yakni menolak setiap bentuk kerjasama dengan pemerintah 
kolonial. Mereka secara tegas mengatakan bahwa segala sesuatu harus dicari dengan 
kepercayaan diri sendiri, tidak dengan sikap seperti orang minta-minta. Kendatipun 
terdapat perbedaan taktik dan strategi perjuangan dalam pergerakan nasional Indonesia, 
namun tujuan akhirnya adalah sama, yakni mencapai kemerdekaan. 
 
E. ORGANISASI-ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 
1. Budi Utomo  

Dengan semboyan hendak meningkatkan martabat rakyat, Mas Ngabehi Wahidin 
Sudiro Husodo, seorang dokter di Yogyakarta dan termasuk golongan priyayi rendahan, 
dalam tahun 1906 dan 1907 mulai mengadakan kampanye dikalangan priyayi di pulau 
Jawa. Usaha yang mulia tersebut ternyata belum mendapatkan tanggapan yang 
memuaskan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya priyayi Jawa yang mempunyai 
kedudukan yang lebih tinggi dari orang kebanyakan, tidak setuju dengan gagasan 
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tersebut, sehingga usaha menghimpun dana pelajar (studie fond) mengalami hambatan. 
Upaya kampanye yang dilakukan oleh Mas Ngabehi Wahidin Sudiro Husodo itu rupanya 
mempengaruhi jiwa Sutomo seorang pelajar STOVIA Jakarta, sehingga  lebih mendorong 
dan memperbesar cita-cita Sutomo. 
 Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908 bertempat di Jakarta para pelajar dari 
sekolah lanjutan, sekolah-sekolah ambtenaar dan sekolah-sekolah guru bertempat di 
gedung STOVIA mendirikan organisasi dengan nama Budi Utomo dengan menunjuk 
Sutomo sebagai ketuanya. Budi Utomo merupakan organisasi pelopor pergerakan 
nasional Indonesia.  
 Pada mulanya berdirinya Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik. Hal ini 
terlihat dari tujuan yang ingin dicapai yaitu: Bumiputra sehingga tercapailah suatu bond 
bangsa Jawa seluruhnya, perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan 
wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah. 
Membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni 
dan kebudayaan bumiputra, menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka 
mencapai kehidupan rakyat yang layak.  

Dalam perkembangannya Budi Utomo muncul dua aliran. Pihak yang disebut 
paling kanan berkehendak supaya keanggotaan dibatasi hanya pada ambtenaar-
ambtenaar yang terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik dan hanya 
membatasi pada pelajaran sekolah saja. Pihak lain yang jumlahnya lebih kecil terdiri atas 
kaum muda yang disebut pihak kiri berkeinginan agar Budi Utomo menuju kearah 
gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih memperhatikan nasib rakyat yang menderita. 

Keterbatasan dalam hal keanggotaan (mengutamakan kaum intelektual) serta 
wilayah yang hanya meliputi Jawa, Madura, dan Bali kurang memberikan peluang pada 
Budi Utomo menjadi organisasi massa. Kenyataan ini juga didukung oleh program yang 
dilaksanakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Mengingat para pendukungnya 
sebagian besar dari golongan priyayi rendahan dipandang perlu untuk memperluas 
pendidikan barat, sehingga dalam rangka ini lebih mengintensifkan penguasaan bahasa 
Belanda, karena faktor bahasa itu banyak berkaitan dengan kedudukan jenjang 
kepegawaian saat itu. Arah pendidikan ini justru cenderung menguntungkan priyayi dari 
pada kaum pribumi.     

2.  Sarekat Islam 
Pada mulanya Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan yang bernama Sarekat 

Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tahun 1911 di kota Solo oleh H. Samanhudi. 
Garis yang diambil oleh SDI adalah kooperasi dengan tujuan memajukan perdagangan 
Indonesia di bawah panji-panji Islam agama yang terbesar dalam masyarakat Indonesia. 

Latar belakang ekonomis perkumpulan ini adalah: 
a) Perlawanan terhadap pedagang antara (penyalur) oleh orang Cina; 
b) Isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya; 
c) Membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumiputra. 
 Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan anggaran dasarnya adalah 
mengembangkan jiwa berdagang, memberi bantuan kepada anggotanya yang mengalami 
kesukaran, memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat 
bumiputra, menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam, tidak 
bergerak dalam bidang politik, menggalang persatuan umat Islam hingga saling tolong-
menolong. 
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 Memahami pengalaman yang terjadi pada Budi Utomo dimana ketertutupan 
organisasi menjadi salah satu kendala dalam rangka merentangkan sayapnya dalam 
menjangkau keanggotaan yang lebih luas (menjadi partai massa), maka nama Sarekat 
Dagang Islam (SDI) menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. 
 Adanya perubahan nama dari SDI menjadi SI menjadikan organisasi ini bersifat 
lebih terbuka, karena yang sebelumnya keanggotaannya terdiri atas para pedagang yang 
beragama Islam, maka dengan perubahan ini tidak terbatas pada para pedagang Islam 
akan tetapi bagi setiap umat Islam. Agama Islam menjadi motivasi yang sangat kuat untuk 
menjadikan organisasi ini berkembang dengan pesat. Di samping itu ada beberapa hal 
khusus yang menyebabkan SI berkembang dengan pesat yaitu: 
a) Perdagangan bangsa Tionghoa adalah suatu halangan bagi perdagangan Indonesia 

(monopoli bahan-bahan batik) ditambah pula dengan tingkah laku sombong bangsa 
Tionghoa sesudah revolusi Tiongkok.  

b) Kemajuan gerak langkah penyebaran agama Kristen dan ucapan-ucapan yang 
menghina dalam parlemen negeri Belanda tentang tipisnya kepercayaan agama 
bangsa Indonesia. 

c) Cara adat lama yang terus dipakai di daerah kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa 
makin lama makin dirasakan sebagai penghinaan. 

 Dalam rangka memantapkan keberadaan Sarekat Islam maka para pemimpin 
Sarekat Islam berusaha memperjuangkan badan hukum. Karena itu, pada tanggal 29 
Maret 1913 pucuk kepemimpinan Sarekat Islam mengadakan audiensi dengan 
pemerintah kolonial Belanda yang pada waktu itu di bawah Gubernur Jenderal Idenburg. 
Dalam audiensi itulah para pemimpin Sarekat Islam mendapatkan jawaban dari Idenburg 
bahwa Sarekat Islam tidak diberikan badan hukum. Ironisnya yang mendapat pengakuan 
pemerintah kolonial Belanda justru cabang-cabang Sarekat Islam yang ada di daerah. 
Tindakan pemberian pengakuan terhadap Sarekat Islam daerah ini suatu taktik 
pemerintah kolonial Belanda dalam memecah belah persatuan Sarekat Islam yang 
sebenarnya tidak lain dari devide et impera dalam bidang politik. Walaupun pemerintah 
kolonial Belanda melakukan tindakan pecah belah, namun para pemimpin Sarekat Islam 
juga mampu mengantisipasi tindakan Belanda. Hal ini terlihat dari usaha yang dilakukan 
para tokoh Sarekat Islam dalam rangka tetap menjaga kekompakan dan komunikasi 
diantara cabang-cabang Sarekat Islam daerah. Oleh karena itu pada tahun 1915 di 
Surabaya didirikan Central Sarekat Islam (CSI). Maksud didirikannya CSI ini yang pada 
tahun 1916 setelah mendapat badan hukum adalah: 
a) Memajukan kepentingan rakyat bumiputra dalam hal mengusahakan tanahnya, 

perniagaan dan kerajinan, kesehatan tubuh, pendidikan dan perbaikan pengajaran di 
sekolah guna mencapai cita-cita; 

b) Menghilangkan segala faham yang salah tentang agama Islam dan menyempurnakan 
kehidupan rakyat bumiputra Islam dalam hal memenuhi kewajibannya sebagai orang 
yang beragama dan bertuhan; 

c) Mempersatukan anggota-anggota dengan ikatan yang teguh, dan membangunkan 
hati mereka supaya saling tolong menolong dalam hal kesusahan.. 

Upaya kordinasi yang baik ini ternyata tidak dapat berjalan mulus. Bayangan 
perpecahan segera menghantui keutuhan Sarekat Islam. Dalam konggres Sarekat Islam 
yang dilaksanakan tahun 1921 dimana ditetapkan adanya disiplin partai sehingga tidak 
memungkinkan anggota Sarekat Islam menjadi anggota perkumpulan lain yang berarti 
anggota rangkap, maka anggota sarekat marah dan memilih ikut dalam Partai Komunis 
Indonesia (PKI). Sebagai bagian dari perjalanan Sarekat Islam dan kiprahnya dalam 
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pergerakan nasional, pernyataan perpecahan ini membawa disintegrasi dalam hal 
mempersatukan kekuatan-kekuatan Islam dalam menentang penjajahan Belanda.  

3. Indische Partij 
Sejak awal berdirinya organisasi yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 

Desember 1912 merupakan partai politik dengan program yang jelas. Pendirian partai 
politik ini sebenarnya didahului dengan propaganda secara besar-besaran. Dilihat dari 
tokoh-tokoh pendirinya, salah seorang diantaranya adalah E.F.E. Douwes Dekker.  

Pendirian Indische Partij ini juga dimaksudkan untuk mengganti Indische Bond 
yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan 
adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi (diskriminasi) khususnya antara keturunan 
Belanda totok dengan orang Belanda campuran (Indo). Partai ini didirikan oleh E.F.E. 
Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Soewardi Soerjaningrat, yang sering disebut 
3 serangkai. Tujuan Indische Partij adalah untuk membangunkan patriotisme semua 
Indiers terhadap tanah air yang telah memberikan lapangan hidup kepada mereka agar 
mereka mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan 
untuk memajukan tanah air mereka. 

Dalam rapat pendirian partai yang diadakan tanggal 25 Desember 1912 itu yang 
sekaligus telah menetapkan anggaran dasar telah disampaikan kepada pemerintah untuk 
secepatnya mendapat pengakuan atas perbedaan organisasi ini atau berharap agar 
Indische Partij diakui sebagai rechtspersoon/berbadan hukum. Pemerintah Belanda pada 
tanggal 4 Maret 1913 mengeluarkan surat keputusan yang ternyata menolak permintaan 
itu. Pemerintah kolonial berdalih karena perkumpulan itu berdasarkan politik dan 
mengancam hendak merusak keamanan umum sehingga dilarang. Seperti yang 
dimaksudkan oleh pasal 111 Regerings Reglement Hindia Belanda. 

Dalam upaya mendapatkan badan hukum, para pemimpin Indische Partij 
mengganti pasal-pasal anggaran dasar kemudian mengadaptasi anggaran dasar 
perkumpulan Insulinde (suatu perhimpunan orang-orang Belanda peranakan yang lebih 
banyak bergerak dalam lapangan sosial dari pada politik), maka untuk kedua kalinya 
diajukan lagi pada pemerintah Belanda tanggal 5 Maret 1913. Permintaan inipun ditolak 
sesuai dengan surat pemerintah Belanda pada tanggal 11 Maret 1913. 

Bencana terhadap Indische Partij akhirnya tiba juga karena para pemimpin 
ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda. Dengan terjadinya penagkapan terhadap 
para pemimpin Indische Partij dengan sendirinya organisasi ini tidak mampu menjalankan 
roda organisasinya. Masih ada usaha untuk melakukan aktivitas, bahkan dalam usaha 
untuk mengurangi pandangan yang berupa kecurigaan akan perjuangan Indische Partij, 
diadakan perubahan nama menjadi Nasional Indonesia Partij. Walaupun demikian tidak 
banyak menolong dalam upaya menjadikan Indische Partij sebagai partai massa.   

4.  Perhimpunan Indonesia 
Pada tahun 1908 di negeri Belanda didirikan oleh orang-orang Indonesia sebuah 

organisasi yang bernama Indische Vereniging yang dipelopori pada mulanya oleh Sultan 
Kasayangan dan Notosubroto. Tujuan yang ingin dicapai dengan pendirian organisasi ini 
adalah untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang yang 
berasal dari Indonesia, maksudnya orang-orang pribumi atau non pribumi bukan Eropa di 
negeri Belanda dan hubugannya dengan Indonesia. 

Keberadaan Indische Vereniging di negeri Belanda pada tahun 1925 namanya 
diganti menjadi Perhimpunan Indonesia, merupakan ujung tombak komunikasi dengan 
bangsa-bangsa lain. Kedatangan tokoh-tokoh Indische Partij yang dieksternir pada tahun 
1913 seperti Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Soerjaningrat sangat menguntungkan 
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perkembangan perhimpunan Indonesia. Perasaan anti kolonialisme dan imperialisme 
semakin menonjol pada tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia. Lebih-lebih lagi setelah ada 
seruan presiden USA Woodrow Wilson yang terkenal dengan kebebasan dalam 
menentukan nasib sendiri pada negara-negara terjajah (the right of self determination). 
 Keberadaan perhimpunan Indonesia dalam sejarah pergerakan nasional memiliki 
arti penting mengingat organisasi ini membuka pintu keanggotaan untuk semua 
mahasiswa yang berasal dari Hindia Belanda. Jika dibandingkan dengan Budi Utomo 
organisasi Perhimpunan Indonesia lebih terbuka oleh karena keanggotaannya tidak 
hanya terbatas pada  mahasiswa yang berasal dari Jawa. Hal ini tercermin dalam 
anggaran dasarnya yang antara lain menyatakan perbaikan dan peningkatan kerjasama 
antara orang Hindia Belanda dan memelihara hubungan dengan Hindia Belanda tidak 
berarti organisasi ini hanya sekedar organisasi persahabatan. Hal ini terlihat dari garis 
perjuangannya yang berpegang pada kekuatan sendiri. Ini artinya pemerintah Belanda 
tidak seenaknya dapat mengatur, mengarahkan serta mendikte Perhimpunan Indonesia 
yang ada di negeri Belanda. 

Dalam perjalanannya perhimpunan Indonesia mengalami banyak tekanan dari 
pemerintah Hindia Belanda, lebih-lebih lagi setelah terjadinya pemberontakan oleh Partai 
Komunis Indonesia pada tahun 1926. Pengawasan dilakukan semakin ketat, namun  
demikian perjuangan pada tanggal 25 Desember 1926 bersama Mohammad Hatta 
menandatangani suatu kesepakatan yang dikenal dengan ”Konvensi Hatta-Semaun” 
dalam kesepakatan itu ditekankan pada upaya Perhimpunan Indonesia dengan ormas-
ormasnya tidak menghalangi Perhimpunan Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya. 

Cita-cita Perhimpunan Indonesia tertuang dalam empat pokok ideologi dengan 
memperhatikan masalah sosial, ekonomi dengan menempatkan kemerdekaan sebagai 
tujuan politik yang dikembangkan sejak tahun 1925 dirumuskan sebagai berikut: 
a) Kesatuan nasional: mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit seperti yang 

berkaitan dengan kedaerahan, serta perlu dibentuk suatu kesatuan aksi untuk 
melawan Belanda untuk menciptakan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka 
dan bersatu. 

b) Solidaritas: terdapat perbedaan kepentingan yang sangat mendasar antara penjajah 
dan yang dijajah (Belanda dengan Indonesia). Oleh karena itu haruslah mempertajam 
konflik antara orang kulit putih dan sawo matang tanpa melihat perbedaan antara 
orang Indonesia. 

c) Non-Kooperasi: harus disadari bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, oleh karena itu 
hendaknya dilakukan perjuangan sendiri tanpa mengindahkan lembaga yang telah 
ada yang dibikin oleh Belanda seperti dewan perwakilan kolonial (Volkraad). 

d) Swadaya: perjuangan yang dilakukan haruslah mengandalkan kekuatan diri sendiri. 
Dengan demikian perlu dikembangkan struktur alternatif dalam kehidupan nasional, 
politik, sosial, ekonomi, hukum yang kuat berakar dalam masyarakat pribumi dan 
sejajar dengan administrasi kolonial. 

Dalam rangka merealisasikan keempat pikiran pokok berupa ideologi, 
Perhimpunan Indonesia, dalam pernyatannya mengenai prinsip-prinsip organisasi yang 
dikeluarkan tahun 1925, haruslah dilaksanakan dengan benar-benar atas dasar tanggung 
jawab terhadap rakyat yang berusaha untuk mencapai kemerdekaan dengan jalan aksi 
massa. 
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BAB IX 
PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA (1942-1945) 

 
 
 

 A. AWAL PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA 
 Bangkitnya Jepang sebagai negara militerisme di Asia yang bersekutu dengan 
Jerman (Nazisme) dan Italia (Fasisme) di Eropa, sebenarnya sudah menggelisahkan 
kaum pergerakan nasional Indonesia. Para pemimpin pergerakan nasional Indonesia 
sudah memprediksi bahwa suatu saat Jepang akan menjadi negara yang kuat, apa lagi 
setelah Jepang berhasil mengalahkan Rusia pada tahun 1905. Prediksi para pemimpin 
kaum pergerakan nasional Indonesia menjadi terbukti lagi setelah adanya serangan 
Jepang terhadap pangkalan angkatan laut Amerika Serikat ”Pearl Harbour” di Hawaii 
pada tanggal 8 Desember 1941. 
 Setelah Belanda bertekuk lutut kepada Jepang yang ditandai dengan 
ditandatanganinya piagam penyerahan tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, 
maka sejak saat itu Indonesia secara resmi berada di bawah kekuasaan pemerintahan 
militer Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Indonesia diperintah oleh dua 
Angkatan Perang Jepang, yaitu Angkatan Darat (Rikugun) dan Angkatan Laut (Kaigun). 
Seluruh Indonesia dibagi atas tiga wilayah, yaitu: 
a. Wilayah Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia berada di bawah kekuasaan 

Angkatan Darat (Rikugun). 
b. Wilayah Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi berada di bawah kekuasaan  

Angkatan Darat (Rikugun). 
c. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya dengan 

pusatnya di Makassar berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut (Kaigun). 
 Segera setelah Jepang berkuasa di Indonesia, maka pada tanggal 8 Maret 1942 
(setelah ditandatangani piagam penyerahan kekuasaan) pemerintah Jepang 
mengeluarkan peraturan yang melarang semua yang namanya rapat. Kemudian pada 
tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan lagi peraturan yang membubarkan semua yang 
namanya perkumpulan/ organisasi. Akan tetapi pada tanggal 15 Juli 1942 larangan 
tersebut diperlunak dengan ketetapan diperbolehkan mengadakan rapat-rapat dan 
mendirikan perkumpulan/organisasi yang bertujuan untuk plesiran (bersenang-senang), 
gerak badan (olahraga), pengetahuan, kesenian, pendidikan, dan lain-lain yang tidak 
bersifat politik. Namun para pemimpinnya harus bersumpah terlebih dahulu bahwa tidak 
akan melakukan aksi-aksi/kegiatan-kegiatan yang bersifat politik. Apa yang dilakukan oleh 
pemerintah militer Jepang tersebut adalah merupakan upaya untuk membendung atau 
menghalangi jalannya organisasi pergerakan nasional Indonesia. 
 Suatu hal yang ironi bahwa Jepang melarang dan membubarkan semua yang 
namanya organisasi yang bersifat politik, namun setelah tahun 1943 justru pemerintah 
militer Jepang mendirikan organisasi-organisasi resmi yang dimaksudkan oleh Jepang 
untuk dapat digunakan dalam membantu usaha peperangan Jepang melawan tentara 
Sekutu. Namun di sisi lain, organisasi-organisasi tersebut justru merupakan sarang 
munculnya gerakan penyebaran ide-ide nasional. Artinya bahwa para tokoh nasional yang 
dilibatkan dalam organisasi-organisasi tersebut justru mencoba menggunakan organisasi 
yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang tersebut untuk tetap memperjuangkan 
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kemerdekaan Indonesia. Adapun organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintah 
militer Jepang tersebut antara lain: 
a. Gerakan Tiga A, yang dipimpin oleh Mr. Syamsudin, dengan barisan pemudanya 

yakni ”Pemuda Asia Raya” yang dipimpin oleh Sukarjo Wiryopranoto. Dinamakan 
gerakan Tiga A karena semboyannya yaitu ”Nipon Pemimpin Asia, Nipon Pelindung 
Asia dan Nipon Cahaya Asia”. Namun ternyata gerakan Tiga A tersebut tidak banyak 
mendapat sambutan dari rakyat Indonesia, sehingga tidak berhasil dan akhirnya 
dibubarkan. Oleh banyak kalangan menganggap bahwa gerakan Tiga A hanya 
semacam propaganda untuk menarik simpati atau mencari dukungan dari rakyat 
Indonesia. Namun para tokoh nasionalis kita sudah tidak percaya lagi dengan 
propaganda Jepang tersebut. 

b. Pusat Tenaga Rakyat (Putera), yang dipimpin oleh tokoh empat serangkai yakni Muh. 
Hatta, Kihajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansyur. Pembentukan organisasi Putera ini, 
sebenarnya dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga rakyat guna mendapatkan 
kader-kader pejuang yang akan membantu Jepang dalam usaha memenangkan 
perang melawan tentara sekutu. Namun sebaliknya, para pejuang pergerakan 
nasional Indonesia mencoba menggunakan sarana organisasi ini untuk tetap 
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya, organisasi ini 
mendapat sambutan dari masyarakat Indonesia, tetapi lama kelamaan organisasi 
Putera ini justru menakutkan pemerintah militer Jepang, karena dianggap lebih 
menguntungkan pihak Indonesia dari pada pihak Jepang, sehingga organisasi ini 
akhirnya dibubarkan. 

c. Himpunan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai), yang pembentukannya dilatarbelakangi 
oleh asumsi bahwa rakyat Indonesia perlu dihimpun tenaganya secara lahir dan batin 
untuk menggalang semangat kebaktian kepada pemerintah militer Jepang. Jawa 
Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah yang strukturnya 
diintegrasikan ke dalam tubuh pemerintah. Pimpinan tertinggi di tingkat pusat 
dipegang langsung oleh Gunseikan (Kepala Pemerintah Militer), sedangkan di tingkat 
daerah dipimpin oleh Syucokan (Gubernur/Residen). Kaum nasionalis diberi jabatan-
jabatan baru dalam pemerintahan, kegiatan mereka diawasi, sedangkan komunikasi 
dengan rakyat tampak dibatasi secara ketat. 

d. Tentara PETA (Pembela Tanah Air). Dalam organisasi PETA inilah para pemuda 
Indonesia digembleng menurut sistem pendidikan dan latihan kemiliteran Jepang. 
Dengan dibentuknya tentara PETA ini, di Indonesia pada zaman pendudukan Jepang 
muncul golongan pemuda-pemuda Indonesia yang memperoleh pendidikan dan 
latihan militer. Mereka ini menjadi pelopor yang sangat berperan selama perang 
dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lahirnya semangat 
kepahlawanan  di antara para perwira muda PETA sebenarnya berasal dari pihak 
Jepang sendiri yang sedang memperkenalkan semangat bushido (ksatria) dalam 
rangka pelaksanaan indoktrinasi Jepang. Namun hal ini justru merupakan suatu 
proses inspirasi terhadap perwira muda PETA untuk menggali nilai-nilai dan semangat 
kepahlawanan untuk kepentingan bangsanya sendiri. 

e. Organisasi Pemuda dan Wanita. Kepada para pemuda Indonesia yang berusia 14-25 
tahun dianjurkan untuk menjadi anggota Seinendan. Tujuannya adalah untuk melatih 
para pemuda untuk dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. 
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Namun maksud sebenarnya dari Jepang adalah untuk mempersiapkan para pemuda 
Indonesia dalam membantu Jepang untuk menghadapi serbuan tentara sekutu. Selain 
itu ada juga para pemuda yang berusia lebih dari 25 tahun dimasukkan dalam 
kelompok khusus untuk mendapatkan pendidikan dan tugas-tugas kepolisian yang 
disebut Keibodan. Sementara para wanita pada masa pendudukan Jepang di 
Indonesia juga dianjurkan untuk memasuki organisasi/perkumpulan wanita yang 
disebut Fujinkai. Melalui organisasi Fijinkai inilah para wanita Indonesia diberikan 
pendidikan dan latihan militer. Sejak Jepang mengalami kemunduran di semua front 
pertempuran melawan tentara sekutu, mereka mulai memerlukan tambahan tenaga 
militer untuk mengganti pasukan-pasukannya yang tewas. Oleh karena itu, mereka 
terpaksa memberikan kesempatan kepada para pemuda Indonesia untuk menjadi 
pembantu prajurit Jepang yang disebut Heiho, dimana dilatih secara khusus tentang 
kemiliteran dan dipersenjatai. Dalam perkembangan selanjutnya Heiho ini dianggap 
sebagai bagian dari angkatan perang Jepang yang akan turut bertempur di berbagai 
front pertempuran menghadapi tentara sekutu. 

Dengan adanya berbagai macam organisasi pada masa pendudukan Jepang di 
Indonesia, maka muncul golongan para pemuda dan wanita Indonesia yang memperoleh 
pendidikan dan latihan kemiliteran. Mereka inilah yang menjadi pelopor yang sangat 
berarti selama perang kemerdekaan Indonesia. 
 
B. SIKAP DAN REAKSI RAKYAT INDONESIA TERHADAP PENDUDUKAN 

JEPANG DI INDONESIA  
Rakyat Indonesia semula sudah memimpikan perubahan nasib ke arah yang lebih 

baik dengan kedatangan tentara Jepang yang membawa semboyan yang sangat simpati 
yaitu membebaskan bangsa-bangsa di Asia dari penjajahan bangsa-bangsa barat (Eropa) 
untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Bangsa Jepang dianggap sebagai ”saudara 
tua” yang akan membebaskan ”saudara mudanya” (bangsa-bangsa di Asia, termasuk 
Indonesia). Oleh karena itulah sehingga wajar apabila awal kedatangan tentara Jepang di 
Indonesia disambut meriah sebagai pahlawan pembebas. Namun kenyataannya berbeda 
dengan impian semula, karena baru beberapa saat sejak kedatangan tentara Jepang di 
Indonesia, mereka sudah mulai menunjukan kedoknya secara terang-terangan dengan 
menindas masyarakat Indonesia melalui kerja paksa tanpa upah yang dikenal dengan 
”romusha”. Rakyat Indonesia dikerahkan tenaganya untuk membuat kubu-kubu 
pertahanan bagi kepentingan tentara Jepang. Selain itu juga masyarakat dipaksa bekerja 
di perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk kepentingan pemerintah 
Jepang tanpa mendapat inbalan apapun. 
 Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, rakyat Indonesia 
sangat menderita akibat perlakuan tentara Jepang. Namun dibalik penderitaan tersebut 
muncul reaksi yang berupa perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia 
terhadap Jepang, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, antara lain: 
a. Di Aceh pada tanggal 10 November 1942 di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. 
b. Di Sukamanah Tasikmalaya (Jawa Barat) pada tanggal 25 Februari 1944 di bawah 

pimpinan K.H. Zainal Mustafa. 
c. Di Blitar (Jawa Timur) pada tanggal 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Supriyadi 

yang dikenal dengan pemberontakan PETA karena dilakukan oleh tentara PETA 
(Pembela Tanah Air) yang sangat menggoncangkan Jepang. Bahkan ini merupakan 
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perlawanan terbesar pada masa pendudukan Jepang karena mengakibatkan banyak 
korban di kedua belah pihak. 

Kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang dalam menindas 
perlawanan-perlawanan tersebut, tidak mematikan semangat rakyat untuk mengadakan 
perlawanan. Perlawanan-perlawanan rakyat lainnya juga terjadi di Indramayu, serta 
daerah-daerah lainnya telah membuktikan bahwa semangat perlawanan rakyat Indonesia 
tetap ada. 

Sementara itu, kaum pergerakan nasional yang tidak mau diperalat oleh tentara 
Jepang juga melakukan perjuangan yang menggunakan taktik dan strategi dengan dua 
cara, yaitu: 
a. Cara legal, yakni perjuangan dengan cara bekerjasama dengan Jepang untuk 

mendapatkan dan mempergunakan alat-alat senjata dari Jepang demi kepentingan 
pergerakan nasional Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Sokarno dan Muh. Hatta. 

b. Cara ilegal, yakni perjuangan di bawah tanah dengan cara sembunyi-sembunyi 
karena tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Gerakan ini di bawah pimpinan Amir 
Syarifuddin dan Sutan Syahrir. 

Kedatipun terdapat perbedaan taktik dan strategi perjuangan dalam pergerakan 
nasional Indonesia, namun tujuan akhirnya adalah sama, yakni mencapai kemerdekaan. 
Dengan demikian, kaum pergerakan nasional yang menempuh cara legal yang mau 
bekerjasama dengan Jepang jangan dianggap sebagai kolaborator atau penghianat 
bangsa, karena di balik itu kita dapat memahami bahwa perbuatan mereka hanya 
merupakan siasat belaka. Sebagaimana yang selalu ditulis oleh Muh. Hatta bahwa ”jika 
mereka telah melakukan kerjasama dengan Jepang, maka perbuatan itu dilakukan 
hanyalah merupakan taktik dan strategi perjuangan kaum pergerakan nasional 
Indonesia”. Hal ini dapat dimaklumi karena kaum pergerakan nasional yang 
menggunakan taktik dan strategi perjuangan dengan cara legal yang bekerjasama 
dengan Jepang tetap menjalin hubungan atau koordinasi dengan kaum pergerakan 
nasional yang menggunakan taktik dan strategi perjuangan dengan cara ilegal yang tidak 
mau bekerjasama dengan Jepang. Jadi di antara mereka tidak terjadi permusuhan karena 
sudah saling mengetahui tujuan gerakan masing-masing, yakni mencapai kemerdekaan. 

Kendatipun semua perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di berbagai daerah di 
Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh kaum pergerakkan nasional Indonesia berhasil 
dipadamkan oleh tentara Jepang, namun situasi perang Pasifik semakin mencemaskan 
Jepang. Hampir di seluruh front pertahanan perang, kekuasaan Jepang dapat dipukul 
mundur dan dilumpuhkan oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. 

 
C. KEKALAHAN JEPANG DAN JANJI KEMERDEKAAN INDONESIA 
 Situasi Perang Pasifik semakin mencemaskan Jepang terutama setelah menginjak 
tahun 1944 karena satu persatu kepulauan Jepang jatuh ke tangan tentara Sekutu. 
Sementara itu, Jepang mengalami berbagai masalah yang sulit untuk untuk diatasi, 
produksi perang merosot, persediaan senjata dan amunisi menipis, kemampuan logistik 
berkurang karena banyak kapal yang rusak dan hilang akibat perang. Hampir di seluruh 
front pertahanan perang, kekuatan Jepang dapat dipukul mundur dan dilumpuhkan. 
Pertahanan Jepang digaris pertahanan di Pasifik dapat dihancurkan oleh pasukan 
Sekutu. Serangan udara dari tentara Sekutu semakin mencemaskan Jepang. Hal ini 
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menggoncangkan moril masyarakat Jepang yang selama ini yakin akan keberhasilan dan 
kekuatan angkatan perangnya. 
 Dalam situasi dan kondisi yang serba sulit tersebut, Jepang mencoba 
mempertahankan kedudukannya di Indonesia dengan cara mengambil simpati rakyat 
Indonesia terhadap Jepang dengan mengeluarkan ”Janji Kemerdekaan Indonesia di 
kemudian hari”. Janji tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 
September 1944. 
 Sementara itu, dalam suasana yang hampir tidak ada harapan lagi untuk menang 
perang apalagi setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hirosima 
dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang melalui Jenderal Terauchi 
(Panglima Angkatan Perang Jepang untuk Asia Tenggara) menegaskan kembali ”Janji 
Kemerdekaan” seperti yang pernah diumumkan oleh Perdana Menteri Koiso. Hal ini 
dilakukan agar Jepang tidak kehilangan muka terhadap bangsa Indonesia. 
 Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada 
sekutu. Dengan penyerahan tanpa syarat tersebut, maka lenyaplah cita-cita Jepang untuk 
membentuk ”Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” dan sekaligus juga lenyaplah janji 
Jepang untuk memberi ”Hadiah Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari”. Walaupun 
kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan, namun akhirnya sampai juga kepada 
kaum pergerakan nasional Indonesia. 
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BAB X 
PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA 

 
 
 

A. PROSES PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA  
 Proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan 
setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. 
Hal menarik yang perlu kita kaji pada saat  menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia 
adalah adanya perbedaan pendapat antara golongan pemuda yang radikal dengan 
golongan tua yang moderat mengenai waktu dan cara pelaksanaan proklamasi 
kemerdekaan Indonesia. Golongan pemuda berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia 
adalah hak dan urusan bangsa Indonesia sendiri sehingga harus cepat diproklamirkan. 
Itulah sebabnya sehingga para pemuda berusaha mendesak Soekarno dan Moh. Hatta 
agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu sidang PPKI. 
Namun sebaliknya golongan tua berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi 
kemerdekaan Indonesia akan dibahas dalam sidang PPKI yang telah ditetapkan pada 
tanggal  18 Agustus 1945. 
 Akibat dari adanya perbedaan pendapat itulah maka pada tanggal 16 Agustus 
1945 para pemuda yang diwakili oleh Sukarni, Singgih dan Yusuf Kunto menculik 
Sukarno dan Moh. Hatta yang kemudian dibawa ke Rengasdengklok dengan tujuan untuk 
menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang, yang dikenal dengan nama “Peristiwa 
Rengasdengklok”.  
 Melalui suatu proses dialogis akhirnya dicapai kesepakatan bahwa proklamasi 
kemerdekaan Indonesia akan segera dilaksanakan setelah mereka kembali ke Jakarta. 
Sukarno dan Hatta akhirnya dijemput di Rengasdengklok oleh Ahmad Subardjo dan 
Sudiro. Sesampainya di Jakarta Soekarno dan Hatta segera menemui Laksamana 
Tadashi Maeda (seorang Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta) yang 
ternyata mengizinkan apabila rumah kediamannya di Jln Imam Bonjol No. 1  Jakarta 
Pusat dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan rapat guna merumuskan naskah 
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahkan Laksamana Tadashi Maeda juga 
memberikan jaminan keamanan terhadap kemungkinan serangan dari tentara Jepang. Di 
tempat itulah golongan pemuda dan golongan tua berkumpul bersama dalam rangka 
untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
 Kendatipun proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia 
dilaksanakan di rumah kediaman Laksamana Tadashi Maeda, namun tidak berarti bahwa 
Laksamana Tadashi Maeda ikut terlibat di dalamnya, karena ketika pembahasan 
perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia sedang berlangsung, Laksamana 
Tadashi Maeda justru berada di kamar studinya di Lantai II. 
 Yang merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Ir. 
Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo (ketiganya wakil dari golongan 
tua), yang disaksikan oleh Soekarni, Soediro dan B.M. Diah (ketiganya wakil dari 
golongan pemuda). Sedangkan tokoh-tokoh lainnya baik dari golongan tua maupun 
golongan pemuda menunggu di serambi depan. Ir. Soekarno lah yang menulis konsep 
naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sedangkan Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad 
Soebardjo menyumbangkan pikiran secara lisan. 
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 Setelah rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai dibahas, 
maka mereka menuju ke serambi depan untuk menemui tokoh-tokoh yang hadir. Ir. 
Soekarno kemudian membacakan konsep naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia 
tersebut dan kemudian disarankannya agar semua yang hadir turut serta 
menandatanganinya bersama-sama. Namun Soekarni mengusulkan agar 
penandatanganan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia cukup dua orang saja, 
yakni Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan Soekarni 
tersebut disetujui oleh semua yang hadir. Selanjutnya Ir. Soekarno meminta kepada 
Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disertai 
beberapa perubahan yang telah disepakati bersama, antara lain seperti penulisan kata 
“tempoh” diganti menjadi “tempo”,  kemudian penulisan “Wakil2 bangsa Indonesia”  
diganti menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”, sedangkan cara penulisan “Djakarta, 17 - 
8 - ‘05” diubah sedikit menjadi “Dakarta, hari 17 boelan 8 tahoen ‘05”. 
 Untuk lebih jelasnya tentang rumusan konsep naskah proklamasi kemerdekaan 
Indonesia yang ditulis tangan oleh Ir. Soekarno  dapat dikemukakan sebagai berikut. 
 

 
Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan 
Indonesia. 
Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan 
dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja. 

Djakarta, 17 – 8 – ‘05 
Wakil2 Bangsa Indonesia 
 

Sedangkan rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti 
Melik adalah sebagai berikut: 

 

PROKLAMASI 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan 
Indonesia. 
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., 
diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang 
sesingkat-singkatnja. 

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 
‘05 
Atas nama bangsa Indonesia, 
Soekarno/Hatta 
(Tanda Tangan Soekarno) 
(Tanda Tangan Hatta) 
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B. SAAT PEMBACAAN NASKAH PROKLAMASI 
 Setelah selesai pengetikan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka 
agenda berikutnya yang dibahas adalah mengenai siapa yang akan membacakan dan 
kapan akan dibacakan serta  dimana tempat pembacaan naskah proklamasi 
kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui musyawarah, akhirnya dicapai kata sepakat 
bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan oleh Ir. Soekarno 
yang didampingi oleh Drs. Moh. Hatta, sedangkan waktu pembacaan naskah proklamasi 
kemerdekaan Indonesia disepakati pada hari Jum’at tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 
WIB tepat di tengah-tengah bulan puasa (Ramadhan). Sedangkan mengenai tempat 
pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disepakati berlangsung di 
Jln. Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta (di halaman Rumah Kediaman Ir. Soekarno). 
 Setelah pembacaan naskah/teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 
17 Agustus 1945, maka keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI 
bersidang. Dalam sidang PPKI itulah ditetapkan UUD 1945 yang dalam pembukaannya 
tercantum dasar negara Pancasila, serta dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden RI yang 
pertama, yakni Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Dengan demikian jelas bahwa sejak 
tanggal 18 Agustus 1945 bangsa  Indonesia telah memiliki landasan yang kuat sebagai 
bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Dapat dibayangkan seandainya proklamasi 
kemerdekaan Indonesia baru dibahas dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, maka 
belum tentu tanggal 18 Agustus 1945 langsung dibacakan teks proklamasi kemerdekaan 
Indonesia tetapi masih melalui proses, paling cepat tanggal 19 Agustus 1945.  
 Jadi tegasnya bahwa proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan 
Indonesia sampai proses pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia telah 
dilakukan melalui musyawarah/dialog antara golongan tua dengan golongan pemuda. 
Kendatipun ada perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan pemuda, 
tetapi itu merupakan suatu dinamika dalam suatu musyawarah. 

C. MAKNA NASKAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA 
 Kendatipun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya terdiri atas dua 
kalimat, namun memiliki makna yang sangat dalam. Kalimat pertama merupakan 
pernyataan kemerdekaan, bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah 
menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh sehingga bebas menentukan 
pemerintahannya sendiri. Kalimat kedua sebagai konsekwensi logis dari kalimat pertama, 
bahwa pemindahan kekuasaan dari kaum penjajah harus dilakukan secara cermat dan 
hati-hati serta dalam waktu yg singkat. 
 Selain itu proklamasi kemerdekaan Indonesia juga bermakna sebagai pengikat 
keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Karena setelah mendengar berita proklamasi 
kemerdekaan Indonesia, maka tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia menyatakan 
mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari 
wilayah NKRI.  Arti angka 17 yang merupakan angka keramat bagi bangsa Indonesia 
apalagi kalau dikaitkan dengan 17 rakaat dalam sholat 5 waktu sehari semalam dan 17 
Ramadhan yang merupakan Nuzulul Qur’an. 
 Makna atau arti penting dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 
Agustus 1945 juga dapat dipandang dari berbagai aspek, antara lain yakni: (a) Dari aspek 
ilmu hukum, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa 
Indonesia telah menghapuskan tata hukum kolonial yang pada saat itu juga digantikan 
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dengan tata hukum nasional Indonesia, (b) Dari aspek politik-ideologis, maka proklamasi 
atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia yang telah berhasil 
melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun negara yang 
baru merdeka, yaitu negara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang bebas, 
merdeka dan berdaulat penuh. 
 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 juga dapat 
dipandang sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai 
kemerdekaannya. Perjuangan rakyat Indonesia tersebut telah mengorban harta benda, 
jiwa dan raga yang berlangsung sejak berabad-abad lamanya. Proklamasi kemerdekaan 
tersebut juga merupakan mercusuar yang menerangi jalannya sejarah, pemberi inspirasi 
dan motivasi dalam perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia.   
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BAB XI 
PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA (1945-1949) 

 
 
 
 Secara umum ada dua cara perjuangan bangsa Indonesia dalam 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu: (1) Perjuangan secara fisik melalui 
pertempuran bersenjata, dan (2) Perjuangan secara diplomasi melalui perundingan. 
 
A. PERJUANGAN SECARA FISIK MELALUI PERTEMPURAN BERSENJATA 
 Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 disambut segenap rakyat Indonesia di 
seluruh tanah air dengan semangat mau berkorban demi mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia. Bentrokan dengan tentara Jepang tak dapat dihindarkan karena mereka masih 
bersikap sebagai pemegang kekuasaan. Dengan berbagai upaya rakyat Indonesia 
berjuang merebut senjata tentara Jepang. Hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia 
terjadi perlucutan senjata tentara Jepang yang selalu diwarnai dengan bentrokan 
bersenjata. 
 Dalam rangka menyusun kekuatan bersenjata, maka pemerintah RI membentuk 
Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sementara itu di kalangan rakyat terbentuk pula badan-
badan perjuangan. Pada tanggal 5 Oktober 1945 terbentuk pula Tentara Keamanan 
Rakyat (TKR) yang kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). 
Kemudian pada bulan Januari 1946, semua kekuatan bersenjata diintegrasikan dalam 
kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI).  
 Tentara Sekutu yang datang di Indonesia dengan tugas utama melucuti senjata 
tentara Jepang dan membebaskan para tawanan perang pihak Sekutu serta memulihkan 
keamanan. Rakyat Indonesia tidak memusuhi pasukan tentara Sekutu, tetapi karena 
mereka membonceng tentara NICA yang secara terang-terangan ingin mengembalikan 
kekuasaan Belanda di Indonesia maka perselisihan dengan tentara Sekutu dan NICA 
(Belanda) tidak dapat dihindarkan. Akibatnya terjadilah berbagai pertempuran yang hebat 
antara lain seperti yang terjadi di Surabaya, Ambarawa, Bandung dan Semarang. 
 
B. PERJUANGAN SECARA DIPLOMASI MELALUI PERUNDINGAN 
 Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, perjuangan 
diplomasi berjalan seiring dengan berlangsungnya pertempuran di medan perang 
melawan tentara NICA (Belanda) yang turut membonceng pada tentara Sekutu. 
Perundingan antara pihak Indonesia dengan Belanda telah dimulai sejak tanggal 10 
Februari 1946. Namun usaha untuk mengatasi perselisihan dengan cara berunding 
ternyata tidak dapat berjalan lancar karena Belanda mendasarkan pendiriannya pada 
pernyataan Ratu Belanda tanggal 7 Desember 1942 yang antara lain berbunyi: Indonesia 
akan dijadikan sebagai negara persemakmuran berbentuk federasi dalam lingkungan 
kerajaan Belanda. Bagi bangsa Indonesia hal ini jelas bertentangan dengan kenyataan 
karena bangsa Indonesia telah merdeka. 
 Sementara itu Belanda terus melancarkan tekanan politik dengan 
menyelenggarakan Konperensi Malino pada tanggal 15-25 Juli 1946 yang dipimpin oleh 
H.J Van Mook. Konperensi tersebut bertujuan untuk membentuk negara-negara ”Boneka” 
yang akan dijadikan sebagai imbangan terhadap negara RI agar menerima bentuk negara 
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federasi seperti yang dikehendaki Belanda. Pembentukan negara-negara ”Boneka” 
tersebut merupakan pelaksanaan politik devide et impera Belanda sehingga semakin 
memperuncing perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Walaupun demikian 
perundingan-perundingan antara Indonesia dengan Belanda masih tetap dilanjutkan. 
 Perundingan selanjutnya diadakan di Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 
yang menghasilkan kesepakatan atau persetujuan Linggarjati, yang isi pokoknya antara 
lain:  
a. Belanda mengakui kekuasaan defacto RI atas Jawa, Sumatra, dan Madura. 
b. RI dan Belanda bersama-sama membentuk negara federasi yang diberi nama RIS.  
c. Negara RIS tetap mengikat diri dengan kerajaan Belanda dalam suatu Uni Indonesia-

Belanda. 
 Namun tidak lama setelah ditandatangani Persetujuan Linggarjati, maka Belanda 
mulai memperlihatkan kecurangannya yang secara terang-terangan menginjak-injak isi 
Persetujuan Linggarjati dengan melakukan agresi militernya yang pertama pada tanggal 
21 Juli 1947. Tentara Belanda menyerang RI dari segala penjuru dengan mengerahkan 
kekuatan angkatan darat, laut, dan udaranya. Namun demikian serangan atau agresi 
Belanda tersebut tetap dilayani oleh pasukan TNI dan rakyat Indonesia dengan penuh 
kebulatan tekad ”sekali merdeka tetap merdeka”. Walaupun Belanda berhasil menduduki 
kota-kota penting di Indonesia, namun pasukan-pasukan kita tetap melakukan perang 
gerilya dan terus menerus menggempur kota-kota yang diduduki oleh Belanda, sehingga 
tentara Belanda menderita kerugian. 
 Agresi militer Belanda yang pertama tersebut telah menimbulkan reaksi berupa 
kecaman dan celaan dari dunia internasional. Banyak negara yang menyatakan simpati 
terhadap perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, dan 
kemudian mengajukan protes atas agresi Belanda tersebut kepada Dewan Keamanan 
PBB. Dewan keamanan PBB memberikan respon dengan membentuk sebuah komisi 
jasa-jasa baik yang bertugas mengawasi gencatan senjata antara Indonesia dengan 
Belanda. Komisi tersebut terkenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN) yakni 
Australia, Belgia dan Amerika Serikat. 
 Melalui perantaraan KTN maka dilakukan perundingan antara Indonesia dengan 
Belanda di atas geladak Kapal Renville pada tanggal 6 Desember 1947 yang 
menghasilkan Persetujuan Renville yang isi pokoknya antara lain:  
a. Persetujuan gencatan senjata, 
b. Belanda memegang kedaulatan atas Indonesia sampai kedaulatanya dialihkan ke 

negara RIS 
c. Di berbagai daerah di Jawa, Madura dan Sumatra diadakan pemungutan suara untuk 

menentukan apakah daerah-daerah itu mau masuk RI atau RIS.    
Pelaksanaan Persetujuan Renville ternyata menemui kesulitan karena pihak 

Belanda tetap pada pendiriannya untuk menguasai RI dengan melancarkan agresi 
militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dan berhasil menduduki 
Yogyakarta (ibukota RI). Presiden, Wakil Presiden, serta beberapa orang menteri dan 
pejabat tinggi  ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka dan Parapat. 
Kendatipun pusat pemerintahan telah diduduki dan kepala pemerintahan telah ditawan 
oleh Belanda, pada saat itu juga dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia 
(PDRI) di Bukit Tinggi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara.  
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Penangkapan para pemimpin Indonesia telah mengobarkan semangat tentara dan 
rakyat Indonesia. Justru kecintaan dan kepercayaan terhadap para pemimpinnya semakin 
besar. Melalui taktik dan strategi perang gerilya mereka melakukan penyusupan dan 
penyerangan terhadap tentara Belanda secara mendadak, sehingga lambat laun 
kedudukan Belanda semakin terdesak. Sementara di sisi lain, tindakan Belanda 
melakukan agresi militernya yang kedua telah menimbulkan kecaman dari dunia 
internasional. Simpati dunia internasional terhadap Indonesia semakin besar dan 
membangkitkan negara-negara Asia dan PBB untuk mengadakan tindakan. Pada tanggal 
23 Januari 1949 di New Delhi (India) diadakan Konperensi oleh 19 negara Asia, yang 
menghasilkan keputusan antara lain: (a) Para pemimpin RI yang ditawan supaya segera 
dibebaskan, (b) Tentara Belanda harus ditarik mundur dari Yogyakarta. Selain itu Dewan 
Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 mengeluarkan resolusi  atau keputusan 
antara lain:  (a) Penghentian operasi militer Belanda, (b) Para pemimpin RI yang ditawan 
harus segera dibebaskan. 

Kemudian pada tanggal 14 April 1949 di Jakarta dimulai perundingan antara 
Delegasi Indonesia  dengan Delegasi Belanda atas prakarsa dari UNCI (United Nations 
Comission for Indonesia), yakni komisi PBB yang mempunyai tugas khusus untuk 
menangani masalah Indonesia dengan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. 
Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. Van Royen. Akhirnya 
pada tangal 7 Mei 1949 tercapai kesepakatan yang dikenal dengan nama ”Persetujuan 
Roem-Royen”. Dalam persetujuan tersebut Delegasi Indonesia mengeluarkan pernyataan 
antara lain: (a) Penghentian perang gerilya,  (b) Bekerjasama memulihkan dan menjaga 
ketertiban dan keamanan, (c) Kesediaan menghadiri KMB (Konperensi Meja Bundar) di 
Den Haag (Belanda). Sedangkan delegasi Belanda mengeluarkan mengeluarkan 
pernyataan antara lain: (a) Menyetujui pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, (b) 
Penghentian agresi militer dan pembebasan tawanan politik, (c) Segera melaksanakan 
KMB (Konperensi Meja Bunda) di Den Haag (Belanda). 

Dalam upaya melaksanakan salah satu isi persetujuan Roem-Royen, maka pada 
tanggal 23 Agustus 1949 mulai berlangsung KMB (Konperensi Meja Bundar) di Den Haag 
(Belanda). Dalam KMB dicapai kesepakatan antara lain: (a) Belanda mengakui 
kedaulatan negara RIS, (b) Dibentuk Uni Indonesia-Belanda, (c) Irian Barat ditunda 
penyelesaiannya dalam jangka waktu satu tahun kemudian.  

Hasil-hasil KMB akhirnya dapat diterima dan diratifikasi (disahkan) oleh KNIP 
(Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 6 Desember 1949. Pada tanggal 15 
Desember 1949 Ir. Soekarno dipilih menjadi Presiden RIS, kemudian pada tanggal 20 
Desember 1949 Drs. Moh. Hatta dilantik menjadi Perdana Menteri RIS. Sebagai realisasi 
dari hasil KMB (Konperensi Meja Bundar), maka pada tanggal 23 Desember 1949 Drs. 
Moh. Hatta berangkat ke negeri Belanda untuk menandatangani akte ”Pengakuan 
Kedaulatan” dari pemerintah Belanda. Selanjutnya upacara pengakuan kedaulatan 
tersebut berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan demikian jelas bahwa 
sejak tanggal 27 Desember 1949 secara formal pemerintah Belanda telah mengakui 
kedaulatan penuh bangsa Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali 
Irian Barat). Walaupun Belanda telah mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa 
Indonesia sejak taggal 27 Desember 1949, namun bentuk negara Indonesia masih 
berbentuk negara RIS (Republik Indonesia Serikat). Dalam perkembangannya ternyata 
bentuk negara RIS tidak dikehendaki oleh rakyat Indonesia yang sejak semula tetap setia 
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kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamirkan pada tanggal 
17 Agustus 1945. 
 Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia 
dan tujuan pembentukannya adalah untuk mengancurkan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) hasil proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu muncul tuntutan-
tuntutan atau desakan-desakan rakyat di seluruh wilayah Indonesia untuk kembali ke 
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 
bentuk negara RIS berubah kembali menjadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 
1945. 
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BAB XII 
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN ORDE LAMA 

 
 
 
A. MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950 - 1959) 

Kehidupan bangsa Indonesia pada kurun waktu 1950 – 1959 dikenal dengan 
nama masa demokrasi liberal. Kehidupan pada masa demokrasi liberal merupakan 
eksperimen bangsa Indonesia dalam usaha mempertahankan kemerdekaan pasca 
pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Sebagaimana diketahui bahwa sejak 
tanggal 17 agustus 1950 telah terjadi perubahan dalam bentuk ketatanegaraan yakni dari 
bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (NRIS) ke bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Namun demikian NKRI yang ditegakkan pada tanggal 17 Agustus 1950 
tidaklah sama dengan NKRI yang ditegakkan pada tanggal 17 Agustus 1945.  Dasar 
negara memang tetap sama, yakni Pancasila, lambang negara juga tetap sama, yakni 
Burung Garuda, bahkan motto atau semboyan juga tetap sama yakni Bhineka Tunggal 
Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). Perubahan yang terjadi adalah pada sistem 
pemerintahan yakni dari sistem pemerintahan presidentil ke sistem pemerintahan 
parlementer yang diberi dasar hukum dalam undang-undang dasar yang baru yakni 
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.  

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan presidentil ke sistem 
pemerintahan parlementer telah membawa beberapa dampak yang mendasar dalam 
tatanan peri kehidupan bangsa Indonesia dimana kepala pemerintahan adalah perdana 
menteri sedangkan kepala negara adalah presiden. Dalam sistem pemerintahan 
parlementer, presiden tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang efektif dan hanya 
bertindak sebagai lambang. Kenyataannya adalah bahwa  demokrasi liberal justru banyak 
membawa dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan baik dalam bidang 
politik/pemerintahan, ekonomi maupun sosial budaya. Sistem pemerintahan parlementer 
ternyata hanya menghasilkan pemerintahan yang labil. Kondisi masyarakat dan pemimpin 
ternyata belum siap untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang demikian. Bahkan 
dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang demikian tidak sesuai dengan latar 
belakang sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia sehingga akibatnya adalah jatuh 
bangunnya kabinet yang memerintah. Apalagi pada masa demokrasi liberal, parlemen 
mempunyai hak mosi yang dapat menjatuhkan seorang menteri bahkan kabinet yang 
berkuasa. Kabinet yang tidak terpilih atau yang diganti cenderung selalu menjadi oposisi 
yang setiap saat dan kesempatan dapat melakukan perebutan kekuasaan (kudeta) 
terhadap kabinet yang memerintah atau kabinet yang berkuasa. 

Dalam kehidupan politik/pemerintahan  pada masa demokrasi liberal (1950-1959) 
diwarnai dengan munculnya gangguan-gangguan keamanan yang dilakukan oleh 
kelompok-kelompok separatis antara lain seperti Pemberontakan Angkatan Perang Ratu 
Adil (APRA), Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemberontakan Darul 
Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan Perlawanan  Pemerintah Revolusioner 
Republik Indonesia/Perjuangan Semesta (PRRI/Permesta). Kelompok-kelompok 
separatis tersebut bertujuan untuk  memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Adanya gerakan-gerakan separatis tersebut menyebabkan kehidupan 
politik/pemerintahan menjadi tidak stabil. Kendatipun kehidupan politik/pemerintahan 
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dalam negeri Indonesia tidak stabil, namun ada juga usaha-usaha yang dapat dikatakan 
berhasil pada masa demokrasi liberal (1950-1959). Adapun usaha-usaha yang dapat 
dikatakan berhasil tersebut antara lain adalah: (1) mempertahankan politik luar negeri 
bebas aktif yang ditandai dengan masuknya Indonesia menjadi anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. (2) Mengirimkan 
pasukan garuda sebagai anggota pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB). (3) Indonesia berhasil melaksanakan Konperensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung 
pada tanggal 18-24 April 1955. (4) Indonesia berhasil melaksanakan Pemilihan Umum 
(Pemilu) I pada tanggal 29 September 1955 yang sangat demokratis. 

Meskipun usaha dalam politik luar negeri Indonesia dapat dikatakan berhasil, 
namun dalam kehidupan ekonomi memperlihatkan arah yang berlawanan. Kehidupan 
ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal (1950-1959) justru mengalami 
kemunduran dari tahun ke tahun yang ditandai dengan defisit anggaran belanja yang 
terus menerus berlangsung serta inflasi menunjukkan angka yang makin lama makin 
tinggi. Sedangkan berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi 
masalah kesulitan ekonomi tampaknya tidak berhasil dengan baik karena adanya 
berbagai macam hambatan terutama disebabkan karena situasi dan kondisi keamanan 
yang tidak kondusif. 

Kehidupan sosial budaya juga mengalami hambatan akibat adanya gejolak-
gejolak sosial yang sangat menghawatirkan keutuhan bangsa Indonesia. Hal tersebut 
terjadi karena adanya kerusuhan sosial yang timbuk secara spontan akibat kesalahan 
dalam memahami semangat kesukuan atau kedaerahan yang bersifat negatif. Demikian 
pula halnya dengan kehidupan dalam bidang kebudayaan juga tidak dapat berkembang 
dengan baik seiring dengan hancurnya sendi-sendi kehidupan dalam bidang politik, 
ekonomi dan sosial. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa kehidupan bangsa 
Indonesia pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950-1959, tidak memberikan 
keuntungan bagi bangsa Indonesia, baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. 
Namun sebaliknya justru banyak memberikan kerugian dan kegagalan bagi bangsa 
Indonesia, baik dalam bidang politik/ pemerintahan, ekonomi maupun sosial budaya. 
Masa demokrasi liberal yang hanya berlangsung kurang lebih 9 tahun sebetulnya tidak 
terlalu singkat dan terpaksa harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesia. 

 
B. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 – 1965) 
 Kehidupan bangsa Indonesia dalam alam demokrasi liberal berakhir ketika 
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang antara 
lain berisi: (1) Menetapkan pembubaran Konstituante. (2) Menetapkan berlakunya 
kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. (3) Menetapkan tidak berlakunya lagi 
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. 

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, maka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) kembali mempergunakan UUD 1945 yang dilahirkan pada saat 
proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun ternyata dalam pelaksanaan UUD 
1945 tidak dilakukan secara murni dan konsekwen. Pasal-pasal yang memberikan 
kekuasaan yang besar kepada presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan 
dipergunakan untuk mengembangkan visi politik menurut faham individual presiden itu 
sendiri dengan alasan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi liberal. 
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Dengan demikian bangsa Indonesia kembali berada dalam suatu kehidupan politik yang 
menyimpang dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, apalagi 
setelah ditetapkan pengangkatan presiden seumur hidup.  

Kehidupan bangsa Indonesia pada kurun waktu tahun 1959-1965 yang dinamakan 
Masa Demokrasi Terpimpin, ternyata merupakan suatu masa yang penuh kekacauan, 
baik dalam bidang politik/pemerintahan, ekonomi, maupun sosial budaya. Masa yang 
dinamakan Demokrasi Terpimpin ternyata lebih menonjolkan unsur terpimpinnya 
dibandingkan dengan unsur demokrasinya. Pada masa demokrasi terpimpin kehidupan 
bangsa Indonesia sangat didominasi oleh kharisma kepemimpinan politik Presiden 
Soekarno. 

Pada masa demokrasi terpimpin bangsa Indonesia diperkenalkan dengan suatu 
konsep demokrasi baru yaitu demokrasi terpimpin. Bersamaan dengan itu pula sistem 
perekonomian diberi label atau nama baru yaitu ekonomi terpimpin. Sedangkan sistem 
sosial juga didasarkan pada suatu konsep baru yang dinamakan sosialisme Indonesia. 
Manifesto Politik (Manipol) yang terdiri atas lima asas kehidupan politik bangsa Indonesia 
pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965), yaitu Undang-Undang Dasar 1945, 
Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian 
Bangsa (biasanya disingkat USDEK).  Manipol tersebut menjadi pedoman hidup yang 
baru bagi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. 

Masa demokrasi terpimpin (1959-1965) ditandai pula dengan adanya kekuasaan 
Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sangat besar dan kedudukannya sangat kuat. Hal 
ini disebabkan karena konsep politik Presiden Soekarno yang terkenal dengan nama 
Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) telah memberikan tempat yang subur 
bagi PKI untuk memegang peran kunci dalam percaturan politik bangsa Indonesia pada 
masa demokrasi terpimpin. Kekuasaan PKI yang sangat besar dan kedudukannya yang 
sangat kuat telah menyebabkan politik luar negeri Indonesia condong ke negara-negara 
komunis. Konfrontasi dengan Malaysia merupakan salah satu akibat atau dampak dari 
adanya pengaruh tersebut, yang juga menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan 
dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Kehidupan perekonomian pada masa demokrasi terpimpin tidak menjadi lebih 
baik, bahkan cenderung bertambah buruk. Pada masa demokrasi terpimpin inflasi nilai 
rupiah mencapai 600 %. Kehidupan sosial budaya juga tidak bertambah baik. Dalam 
prakteknya ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem lisensi yang hanya 
menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan istana. Proyek mercusuar dan cetak 
uang kertas tanpa batas yang menimbulkan inflasi nilai tukar rupiah mencapai 600 % 
merupakan ciri-ciri ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. Dengan adanya 
kekuasaan PKI yang sangat besar dan kedudukannya yang sangat kuat justru 
memperburuk kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. 

Masa demokrasi terpimpin tersebut berakhir secara tragis yang ditandai dengan 
adanya usaha percobaan perebutan kekuasaan (kudeta) yang dilakukan oleh PKI dengan 
pembunuhan para Jenderal yang menjadi Pahlawan Revolusi di Lobang Buaya pada 
tanggal 30 September 1965. Akibat yang ditimbulkan oleh adanya gerakan  30 
Sepetember 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI)  tersebut sangat 
luas, tidak hanya putra-putra terbaik bangsa yang menjadi korban keganasan PKI, tetapi 
banyak rakyat biasa yang meninggal dibunuh secara kejam oleh PKI. Kondisi sosial 
masyarakat sangat tegang dan penuh kekhawatiran. Adanya Gerakan  30 
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September/Partai Komunis Indonesia  (G 30 S/PKI) tersebut merupakan titik balik 
kekuasaan Presiden Soekarno dan masa suramnya Demokrasi Terpimpin. Namun 
melalui suatu proses yang cepat usaha kudeta yang dilakukan oleh PKI tersebut dapat 
dihancurkan atau diselesaikan walaupun membawa banyak korban.  

Akhirnya melalui suatu proses politik yang luwes Presiden Soekarno menyerahkan 
kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 
(Supersemar). Dengan demikian berakhirlah masa demokrasi terpimpin dan bangsa 
Indonesia memasuki era baru yang dikenal dengan nama Masa Orde Baru yang bertekad 
untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen serta 
menjadikan pembangunan sebagai prioritas utama program pemerintah.  
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BAB XIII 
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN ORDE BARU (1966-1998) 

 
 
 
A. LATAR BELAKANG LAHIRNYA ORDE BARU 

Kesatuan aksi yang muncul untuk menentang G 30 S/PKI diantaranya adalah 
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), 
Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia 
(KASI). Kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam front Pancasila kemudian lebih 
dikenal dengan sebutan Angkatan 66. 

Mereka yang tergabung dalam Front Pancasila mengadakan demonstrasi di jalan-
jalan raya. Pada tanggal 8 Januari 1966 mereka menuju Gedung Sekretariat Negara 
dengan mengajukan pernyataan bahwa kebijakan ekonomi pemerintahan tidak dapat 
dibenarkan. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966 berbagai kesatuan aksi yang 
tergabung dalam Front Pancasila berkumpul dihalaman gedung DPR-GR untuk 
mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya sebagai berikut.  
a. Pembubaran PKI beserta organisasi masanya. 
b. Pembersihan kabinet Dwikora. 
c. Penurunan harga-harga barang. 

Kemudian pada tanggal 21 Februari 1966, presiden soekarno mengumumkan 
perubahan kabinet. ternyata perubahan itu tidak memuaskan hati rakyat, karena banyak 
tokoh yang diduga terlibat dalam G30S/PKI masih bercokol di dalam kabinet baru yang 
terkenal dengan sebutan Kabinet Seratus Menteri. Pada saat pelantikan kabinet tersebut 
tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan 
istana merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan cakrabirawa dengan para demonstran 
yang menyebabkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif 
Rahman Hakim, yang kemudian dikenal sebagai Pahlawan Ampera (Amanat Penderitaan 
Rakyat). 

Dengan berakhirnya Masa Orde Lama dengan sistem pemerintahan demokrasi 
terpimpin, maka seiring dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 
(Supersemar) 1966 bangsa Indonesia memasuki era baru yang dikenal dengan nama 
“Masa Orde Baru” yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara 
murni dan konsekwen serta menjadikan pembangunan sebagai prioritas utama program 
pemerintah. 
 
B. HAKIKAT, ARTI, LANDASAN, DAN ASPEK-ASPEK POSITIF ORDE BARU 
 Hakekat Orde Baru adalah tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan 
negara republik Indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945”. Dilihat dari proses kelahirannya, cita-cita mewujudkan 
Orde Baru tersebut merupakan suatu reaksi dan koreksi terhadap praktek-praktek 
penyelewengan yang telah terjadi pada masa Orde Lama.  
 Pengertian Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad mental 
serta itikad baik yang mendalam untuk mengabdi kepada rakyat dan bangsa Indonesia 
yang dilandasi oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila dan menjunjung tinggi asas 
dan sendi Undang-Undang Dasar 1945. 
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 Landasan Orde Baru adalah sebagai berikut: 
a. Landasan Ideal Orde Baru adalah Pancasila 
b. Landasan Konstitusional Orde Baru adalah Undang-Undang Dasar 1945 
c. Landasan Operasional Orde Baru adalah GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). 
  Aspek-aspek positif Orde Baru adalah sebagai berikut: 
a. Aspek Mental Psikologis Orde Baru adalah suatu paduan jiwa, semangat dan 

dinamika yang bersifat idealistis, realistis, dan pragmatis. Idealistis dalam arti bahwa 
dengan penuh kesadaran dan keyakinan memegang teguh cita-cita nasional serta 
sanggup memperjuangkannya sekuat tenaga. Realistis dalam arti bahwa dalam 
rangka mencapai tujuan, maka tiap-tiap kebijaksanaan, langkah dan tindakan selalu 
memperhitungkan situasi dan kondisi, ruang dan waktu untuk mencapai hasil optimal. 
Pragmatis dalam arti bahwa setiap arti usaha dan kegiatan harus dapat memberikan 
manfaat dan kegunaan yang sebasar-besarnya bagi rakyat, bangsa, dan negara. 

b. Aspek Struktural Prosedural Orde Baru adalah suatu tata susunan masyarakat dan 
pemerintahan yang stabil, dinamis dan demokratis, baik dibidang politik, ekonomi 
maupun sosial budaya, dengan kepemimpinan yang kuat dan bijaksana yang 
menjamin gerak masyarakat yang tertib, teratur, maju dan cepat. 

c. Aspek Hukum Orde Baru adalah suatu tertib masyarakat dan negara berdasarkan 
hukum, sehingga terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan 
masyarakat, dimana baik warga negara maupun pemimpin  harus tunduk kepada 
hukum yang berlaku. 

d. Aspek Dinamika Orde Baru adalah suatu gerak dinamika masyarakat yang cepat, 
teratur, terarah serta terkoordinasi menuju sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 
dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. 

 
C. PERJUANGAN ORDE BARU 
1. Bidang Politik 
 Dalam rangka melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan 
konsekwen, tata cara kehidupan politik harus dikembalikan kepada kepribadian bangsa, 
yaitu demokrasi Pancasila. Dalam hubungannya dengan bidang politik, kesadaran 
kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi setiap 
warga negara dimantapkan supaya kelancaran usaha mencapai tujuan nasional dapat 
terjamin. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka usaha-usaha menciptakan, 
mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi yang memukinkan 
terlaksanakan proses pembaharuan politik supaya tercipta kondisi sistem politik yang 
benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien.  
 Khusus dibidang politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan kepada kepentingan 
nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan nasional terus dilaksanakan. 
Stabilitas dan kerjasama regional, khususnya ASEAN dalam rangka memperkuat 
ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional juga terus dilaksanakan. 
Persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara bangsa Indonesia 
dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional juga terus ditingkatkan. 

2. Bidang Ekonomi 
Struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan dan kekuatan 

industri yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Dengan 
prinsip bahwa rencana pembangunan lima tahun (repelita) mempunyai sasaran untuk 
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menaikan tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Untuk menciptakan landasan bagi 
repelita berikutnya, maka struktur ekonomi yang seimbang akan dapat dicapai secara 
bertahap dan berkesinambungan melalui pelaksanaan pembangunan. 

Dengan meningkatkan bidang industri dan pertanian secara bertahap maka akan 
terpenuhilah kebutuhan pokok rakyat dan akan tercapailah struktur ekonomi yang 
seimbang, yakni struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri yang didukung oleh 
bidang pertanian yang kuat. Hal ini menjadi landasan bidang ekonomi untuk mencapai 
tujuan nasional yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. 

3. Bidang Sosial Budaya 
Dalam GBHN di Masa Orde Baru ditegaskan bahwa pendidikan nasional 

berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti yang luhur, 
memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, 
agar dapat menumbuhkan dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas 
pembangunan bangsa. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam 
lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Kerena itu pendidikan adalah 
tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

Dalam GBHN juga ditegaskan bahwa nilai budaya yang mencerminkan nilai luhur 
bangsa, harus di bina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan 
pengamalan pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri 
dan kebanggaan nasional serta memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan 
bangsa. 

Untuk itu kebudayaan nasional terus dibina dan dikembangkan kearah penerapan 
nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila, sehingga dapat dicegah nilai-
nilai budaya yang bersifat feodal atau kedaerahan yang sempit serta dapat ditanggulangi 
pengaruh kebudayaan asing yang negatif. Di sisi lain ditumbuhkan kemampuan 
masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif yang 
diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan disegala bidang. 

4. Bidang Pertahanan dan Keamanan  
Sesuai dengan doktrin Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas) maka 

diciptakan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang 
mampu menyukseskan dan mengamankan perjuangan nasional pada umumnya dan 
pembangunan nasional pada khususnya dari setiap ancaman yang datang, baik dari luar 
negeri maupun dalam negeri, sehingga usaha mencapai tujuan nasional benar-benar 
aman dan tertib. 

 Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan ditunjukan untuk membangun 
kemampuan bangsa dalam rangka menghadapi segala macam ancaman dan gangguan 
baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Selain itu juga ditunjukan untuk 
membangun kemampuan bangsa dalam rangka mendukung pelaksanaan, mengamankan 
hasil-hasil serta menjamin kelanjutan pembangunan nasional. 

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan sebagai bagian integral dari 
pada pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan 
kondisi dan kemampuan bangsa dan negara. Upaya pertahanan dan keamanan 
dilaksanakan untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.                            
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BAB XIV 
GERAKAN REFORMASI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU 

 
 
 
A. LATAR BELAKANG MUNCULNYA GERAKAN REFORMASI DI INDONESIA 

Pada akhir pemerintahan Orde Baru, muncul gerakan reformasi yang 
memperjuangkan keterbukaan dan kebebasan. Munculnya gerakan reformasi di 
Indonesia dilatarbelakangi oleh rangkaian peristiwa panjang yang merupakan 
penyimpangan Orde Baru, yang sekaligus sebagai reaksi terhadap dampak negatif dari 
pembangunan yang dilaksanakan yang penuh dengan aroma KKN (Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme).  

Kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto yang telah memerintah 
selama ± 32 tahun semakin berkurang, terutama di kalangan masyarakat kampus. 
Gerakan aksi mahasiswa semakin besar pada bulan Maret 1998 karena sudah berani 
menyampaikan tuntutan agar segera dilakukan reformasi total khususnya di bidang politik, 
ekonomi, dan hukum. Pengumuman pemerintah tentang kenaikan harga BBM (Bahan 
Bakar Minyak) dan sembako (sembilan bahan pokok) semakin memicu aksi yang 
dilakukan para mahasiswa bahkan telah menjurus pada aksi kekerasan. Akibatnya 4 
orang mahasiswa meninggal dunia, yakni Elang Mulia, Heri Hartanto, Hendriawan, dan 
Alifuddin Royan, serta ratusan mahasiswa luka parah. Peristiwa tersebut telah memicu 
terjadinya kerusuhan, pembakaran dan penjarahan yang memuncak pada tanggal 12, 13 
dan 14 Mei 1998 terutama di Jakarta. Ribuan tempat tinggal, pertokoan, kantor, dan 
kendaraan terutama milik masyarakat keturunan Cina dibakar dan dijarah. Lebih dari 
seribu orang yang diperkirakan para penjarah juga ditemukan tewas terbakar di pusat-
pusat pertokoan. 

Presiden Soeharto yang sedang mengikuti KTT G-15 di Kairo (Mesir) segera 
pulang ke tanah air pada tanggal 15 Mei 1998. Sementara itu tuntutan agar Presiden 
Soeharto segera mengundurkan diri semakin banyak disampaikan oleh para mahasiswa 
dan masyarakat. Pimpinan MPR dan DPR juga mengeluarkan pernyataan agar Presiden 
Soeharto mengundurkan diri. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto 
secara legowo menyatakan pengunduran diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada 
Wakil Presiden B.J. Habibie. Pada saat itu juga B.J. Habibie diambil sumpahnya oleh 
Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di istana negara. Pada 
tanggal 22 Mei 1998 B.J. Habibie mengumumkan Susunan Kabinet Reformasi 
Pembangunan yang kemudian dilantik pada tanggal 23 Mei 1998. 

Setelah rezim Orde Baru runtuh, gerakan reformasi mulai tidak jelas arah dan 
tujuannya, bahkan cenderung telah melenceng dari arah dan tujuannya yang murni. Hal 
ini disebabkan karena anyak kalangan yang menganggap gerakan reformasi sebagai 
kebebasan memaksakan kehendak dan bermain hakim sendiri. Gerakan reformasi 
tersebut semakin membias yang justru mengancam perpecahan di kalangan para 
penggerak reformasi itu sendiri. 

  
B. ARTI PENTING REFORMASI BAGI BANGSA INDONESIA 

Istilah reformasi yang banyak disebut-sebut sebagai salah satu langkah untuk 
mengatasi krisis multidimensional telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. 
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Banyak pihak yang tidak setuju dengan istilah tersebut, karena mereka mengartikannya 
sebagai perubahan total dan mendasar dibidang politik, ekonomi dan hukum. Mereka 
menyamakan atau mengidentikan istilah reformasi dengan istilah revolusi, yakni 
perubahan yang cepat, mendasar dan menyeluruh yang disertai dengan penggunaan 
kekerasan untuk memaksakan perubahan yang drastis tersebut. Oleh karena itu, istilah 
reformasi menimbulkan alergi bagi mereka yang mengartikannya seperti itu. 

Pada hal sebenarnya istilah reformasi tidak sama dengan istilah revolusi. 
Reformasi dapat diartikan sebagai pembaharuan secara bertahap, perlahan dan persuasif 
untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta menyesuaikan diri dengan 
perkembangan masyarakat. Reformasi atau pembaharuan dalam bentuk revolusi 
mengandung banyak kelemahan, antara lain seperti sukarnya kontrol atau pengawasan 
terhadap jalannya perubahan, ketidakpastian dalam hasil yang akan dicapai, dan 
timbulnya kekacauan dalam masyarakat. Pengalaman sejarah  menunjukkan bahwa 
penggunaan kekerasan dalam melakukan suatu perubahan bukanlah merupakan langkah 
yang terpuji. Memang diakui bahwa istilah reformasi sering ditafsirkan berbeda karena 
mengandung pengertian adanya perubahan dalam bentuk dan format. Namun perubahan 
itu bisa dalam skala besar dan bisa juga dalam skala kecil. Untuk situasi dan kondisi 
Indonesia yang layak atau pantas dilakukan adalah perubahan dalam skala kecil, 
bertahap dan persuasif, tetapi berlangsung secara terus menerus atau secara 
berkesinambungan. 

Pada dasarnya, reformasi merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk 
meningkatkan kualitas dari apa yang kita miliki sekarang. Masyarakat Indonesia yang 
tidak mengalami reformasi adalah masyarakat yang statis, apatis, dan mandeg, pada hal 
zaman berkembang terus dan dunia internasional mengalami perubahan yang cepat. Jadi 
reformasi merupakan persyaratan utama bagi kemajuan dan kemampuan bangsa 
Indonesia untuk bertahan dalam dunia yang penuh persaingan atau kompetisi. 

Oleh karena itu dalam melakukan reformasi hendaknya diperlukan adanya 
kesabaran di pihak rakyat untuk menunggu hasil reformasi yang dicapai, dan dipihak lain 
diperlukan adanya kemauan dan kesungguhan di pihak pemerintah untuk menampung 
dan memenuhi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. 

 
C. HUBUNGAN ANTARA REFORMASI EKONOMI DENGAN REFORMASI POLITIK  

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi mempunyai hubungan 
yang sangat erat dengan faktor politik. Bahkan keduanya mempunyai hubungan timbal-
balik, artinya ada hubungan yang saling mempengaruhi antara keduanya. Adanya 
gangguan-gangguan dibidang ekonomi akan memberikan pengaruh yang besar bagi 
kehidupan politik. Meningkatnya harga barang-barang kebutuhan pokok akan dengan 
mudah memicu terjadinya keresahan sosial  yang pada akhirnya dapat menyulut 
kerusuhan politik dan gangguan terhadap stabilitas politik.  

Sudah jelas bahwa reformasi di bidang politik telah membawa pengaruh yang 
besar bagi kehidupan ekonomi. Keputusan politik yang dihasilkan oleh pemerintah 
mempunyai pengaruh yang  besar bagi rakyat karena keputusan tersebut mencakup 
semua rakyat tanpa kecuali. Selain itu keputusan politik yang dihasilkan oleh pemerintah 
dapat mengikat dan memaksa setiap orang untuk patuh terhadap keputusan politik 
tersebut. Oleh karena itu keputusan pemerintah dapat mempengaruhi seluruh aspek 
kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi. Keputusan politik yang dibuat 
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pemerintah untuk menaikan harga BBM, misalnya, tentu akan menghasilkan dampak 
yang besar terhadap kehidupan ekonomi.  

Studi tentang keterkaitan antara ekonomi dan politik telah menghasilkan suatu sub 
disiplin dalam ilmu politik dan juga ilmu ekonomi yang dikenal dengan nama ekonomi 
politik. Perkembangan yang pesat dari sub disiplin ilmu ekonomi politik telah menunjukkan 
adanya minat yang besar di kalangan akademisi terhadap sub disiplin ilmu tersebut yang 
disebabkan semakin pentingnya masalah-masalah ekonomi politik dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Salah satu penyebab dari pentingnya keterkaitan antara faktor-faktor ekonomi 
dengan unsur-unsur politik adalah pengaruh yang amat besar yang dimainkan oleh faktor-
faktor ekonomi terhadap munculnya keresahan sosial. Ketidakmampuan pemerintah 
untuk memperbaiki ekonomi dan mengurangi kemiskinan telah menghasilkan 
kekecewaan (frustrasi) di kalangan rakyat banyak yang bermuara pada tindakan-tindakan 
politik yang menginginkan kejatuhan penguasa politik secara kekerasan ataupun gerakan-
gerakan separatis yang bertujuan membentuk negara baru yang terpisah dari negara 
yang sudah ada. 

Kegagalan pembangunan ekonomi ditandai oleh mahalnya harga barang-barang 
kebutuhan sehari-hari, dan rendahnya gaji/upah yang berakibat pada lemahnya daya beli 
rakyat. Semua indikator kegagalan pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan 
kebutuhan dan kehidupan rakyat sehari-hari yang berdampak pada penderitaan rakyat. 
Penderitaan inilah yang merupakan pemicu yang paling ampuh bagi timbulnya frustrasi 
dan gangguan-gangguan terhadap kestabilan politik.  

Sebaliknya, keberhasilan-keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat 
membantu memperkecil frustrasi sehingga mengurangi dorongan untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan yang merongrong pemerintah. Rakyat yang kebutuhan hidupnya relatif 
terpenuhi tidak mempunyai alasan ekonomis yang kuat untuk menjadi frustrasi sehingga 
tidak mudah dilibatkan dalam tindakan-tindakan yang mengganggu stabilitas politik. 

Reformasi politik sangat diperlukan untuk mengatasi kesulitan/krisis ekonomi, 
karena dengan adanya reformasi politik dapat membuat pemerintah lebih peka dan 
terbuka terhadap suara-suara yang berkembang di dalam masyarakat. Ada beberapa 
alasan bagi perlunya reformasi politik untuk mengatasi kesulitan ekonomi, antara lain 
adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa rakyat yang merasa tertekan sebagai akibat kesulitan-kesulitan ekonomi akan 

merasa lebih puas karena pemerintah mendengarkan dan memperhatikan suara-
suara mereka sehingga merasa bahwa pemerintah berada di pihak mereka dan 
sentiasa membela mereka. Kalau citra seperti ini yang berkembang di kalangan 
rakyat akan sangat membantu dalam meredam gejolak-gejolak sosial yang 
ditimbulkan oleh krisis ekonomi. 

2. Bahwa keterbukaan pemerintah sebagai akibat dari reformasi politik akan 
memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memberikan masukan-masukan dalam 
mengatasi krisis ekonomi. Bila rakyat merasa bahwa pemerintah telah membuka diri 
terhadap masukan-masukan rakyat yang dapat dijadikan alternatif oleh pemerintah 
untuk mencari jalan keluar dari kemandegan perkembangan ekonomi. Tentu saja 
keputusan akhir berada di tangan pemerintah, namun perlu diingat bahwa pemerintah 
harus mempertanggung-jawabkan setiap kebijakan yang ditempuhnya. 
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Kegagalan dalam pembangunan ekonomi yang disebabkan antara lain oleh 
kurangnya kesediaan pemerintah untuk mendengarkan suara-suara yang berkembang 
dimasyarakat akan memicu munculnya frustrasi  di masyarakat. Jadi masalah-masalah 
ekonomi dan politik saling berpengaruh dan memperkuat dalam menimbulkan 
kekecewaan dan keresahan di dalam masyarakat. Frustrasi yang semakin meningkat dan 
akumulatif akan menghasilkan krisis legitimasi politik dalam bentuk menurunnya 
kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah. Situasi ini adalah sangat 
kondusif bagi terjadinya tindakan-tindakan kekerasan dalam menentang pemerintah. 
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BAB XV 
PERKEMBANGAN SEJARAH DUNIA SEJAK PERANG DINGIN  

SAMPAI PERKEMBANGAN MUTAKHIR 
 
 
 

A.  PERANG DINGIN 
 Perang Dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari 
konflik-konflik kepentingan dan perebutan supremasi, serta perbedaan ideologi antara 
Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni 
Soviet. Perang dingin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu: 
1. Perbedaan Paham 

Paham demokrasi-kapitalis yang dianut oleh Amerika Serikat bertentangan dengan 
paham sosialis-komunis yang dianut oeh Uni Soviet. Paham demokrasi-kapitalis 
mengagungkan kebebasan individu yang memungkinkan kapitalisme berkembang 
dengan subur. Uni Soviet yang berpaham sosialis-komunis berkeyakinan bahwa 
paham itu dapat lebih mempercepat kesejahteraan buruh maupun rakyatnya, karena 
negara-negara yang mengendalikan perusahaan akan memanfaatkan keuntungannya 
untuk rakyat. Negara-negara Barat menyebutnya sebagai ”negara di balik tirai besi”. 

2. Keinginan Untuk Berkuasa 
Amerika Serikat dan Uni Soviet mempunyai keinginan menjadi penguasa di dunia 
dengan cara-cara yang baru. Amerika Serikat sebagai negara kreditor besar 
membantu negara-negara yang sedang berkembang. Bantuan itu berupa pinjaman 
modal untuk pembangunan, dengan harapan bahwa rakyat yang makmur hidupnya 
dapat menjadi tempat pemasaran hasil industrinya dan dapat menjauhkan pengaruh 
sosialis-komunis. Masyarakat miskin merupakan lahan subur bagi paham sosialis-
komunis. Uni Soviet yang mulai kuat ekonominya juga tidak mau kalah membantu 
perjuangan nasional berupa bantuan senjata atau tenaga ahli. Hal ini dilakukan untuk 
mempengaruhi negara-negara tersebut. 

Kemunculan dua blok ini ditandai dengan persaingan-persaingan kepentingan 
yang tajam. Ketegangan paling awal dari persaingan ini, yang kemudian dikenal dengan 
sebutan Cold War (Perang Dingin), dimulai sejak pembagian Jerman menjadi dua 
wilayah, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembagian dua negara Jerman pasca 
Perang Dunia II itu berakibat pada pembagian kota Berlin menjadi Berlin Barat dan Berlin 
Timur. Berlin Barat dikuasasi oleh Amerika Serikat sedangkan Berlin Timur dikuasai oleh 
Uni Soviet. 

Persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur yang saling bertentangan tersebut 
mengakibatkan ramainya sistem aliansi dan kegiatan spionase di dunia. 
1. Sistem Aliansi 

Dalam perkembangan Perang Dingin (Cold War) muncul beberapa bentuk sistem 
aliansi, baik aliansi yang dilakukan oleh negara-negara Blok Barat yang dipimpin oleh 
Amerika Serikat, maupun aliansi yang dilakukan oleh negara-negara Blok Timur yang 
dipimpin oleh Uni Soviet. Bentuk-bentuk sistem aliansi tersebut antara lain seperti: a. 
Pembentukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO (North Atlantic  Treaty 
Organization), b. Pembentukan Pakta Pertahanan Asia Tenggara SEATO (South East 
Asia Treaty Organization), dan c. Pembentukan Pakta Warsawa. 
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2. Kegiatan Spionase 
Kegiatan spionase (mata-mata) juga turut mewarnai percaturan politik dunia selama 
Perang Dingin. Kegiatan spionase tersebut tercermin dari tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh agen-agen spionase kedua belah pihak, yaitu antara CIA (Amerika 
Serikat) dan KGB (Uni Soviet). CIA (Central Intelligence Agency) adalah dinas rahasia 
Amerika Serikat yang bertugas untuk mencari keterangan tentang negara-negara 
asing tertentu, sedangkan KGB (Komitet Gusudarstvennoy Bezopasnosti) adalah 
dinas inteligen atau dinas rahasia Uni Soviet. CIA dan KGB selalu berusaha untuk 
memperoleh informasi rahasia  mengenai segala hal yang menyangkut kedua belah 
pihak atau negara-negara yang berada di bawah pengaruh kedua belah pihak. 

 
B. PERKEMBANGAN MUTAKHIR SEJARAH DUNIA 
 Di dalam perkembangan dunia dewasa ini, peta politik dan kecenderungan 
pembentukan tata dunia baru mengalami berbagai macam perubahan, baik dalam bidang 
politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun dalam masalah-masalah pertahanan dan 
keamanan. Pada bidang-bidang itu, masyarakat dunia internasional berupaya menata 
suatu dunia baru yang lebih adil dengan jalan menjalin kerja sama, baik kerja sama 
regional maupun kerja sama global. 
1. Bidang Politik 

Proses globalisasi di bidang politik hingga saat ini masih belum bisa dijalankan 
dengan baik, atau bahkan mungkin tidak akan pernah bisa dicapai. PBB sebagai 
lembaga dunia yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan politik juga 
belum mampu menyatukan seluruh komponen politik yang dianut oleh setiap negara 
di dunia. Hal ini disebabkan karena setiap negara memiliki perbedaan dalam 
menjalankan politik pemerintahannya, sesuai dengan perjalanan sejarah dan adat 
istiadat negara yang bersangkutan. Masalah politik sangat rawan dengan peperangan. 
Misalnya beberapa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu ketika 
Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap Libya yang dituduh memiliki pabrik 
senjata untuk memproduksi senjata kimia besar-besaran. Namun ketika tim peneliti 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelidiki hal tersebut, ternyata tidak ditemukan 
pabrik senjata seperti yang dituduhkan Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai 
anggota Dewan Keamanan PBB maupun satu-satunya negara adikuasa menerapkan 
standar ganda, dengan menjalankan kebijakan yang hanya menguntungkan 
kepentingan negaranya saja. 

2. Bidang Ekonomi 
Menjelang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, kegiatan ekonomi masyarakat 
dunia meningkat semakin pesat. Persaingan ekonomi antarnegara tampak dengan 
jelas dalam bidang industri. Masing-masing negara industri berusaha untuk 
mendapatkan pasar bagi barang-barang hasil industrinya. 
Pelaksanaan ekonomi global diawali dengan adanya kesepakatan pelaksanaan 
ekonomi secara regional atau kawasan. Seperti pelaksanaan ekonomi di negara-
negara Eropa yang diawali dengan penyatuan mata uang yang sah di kawasan Eropa 
(mata uang Euro). Sedangkan untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik 
mengadakan serangkaian pertemuan dalam  APEC (Asia Pacific Economic 
Cooperation) yang menetapkan bahwa kawasan Asia Pasifik akan menjadi kawasan 
perdagangan bebas untuk semua anggota APEC pada tahun 2020. 
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Dengan demikian, nilai-nilai kerja sama baik dalam bentuk regional maupun global 
sangat besar artinya dalam kehidupan suatu bangsa. Tanpa adanya kerja sama yang baik 
secara regional maupun global, bangsa itu tidak akan berkembang dan tidak akan pernah 
maju. Nilai-nilai itu sampai saat ini masih tetap dibutuhkan oleh setiap bangsa-bangsa di 
dunia. Masyarakat internasional menyadari bahwa dalam rangka kerja sama regional 
maupun global akan memiliki nilai-nilai yang bermanfaat, diantaranya: 
a. Nilai Persahabatan Antarbangsa 

Jalinan persahabatan antarbangsa di dunia merupakan masalah yang sangat penting 
untuk diperhatikan, karena melalui persahabatan antarbangsa maka setiap bangsa 
akan dapat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. 
Setiap bangsa hendaknya dapat menjalin hubungannya dengan baik yang dapat 
diwujudkan melalui hubungan bilateral maupun multilateral. 

b. Nilai Kemanusiaan 
Pada masa sekarang ini, masalah kemanusiaan sudah menjadi masalah internasional 
yang perlu mendapat perhatian khusus. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah-masalah Hak Asasi Manusia 
(HAM). Hampir setiap negara di dunia mencanangkan masalah HAM menjadi masalah 
yang utama dalam kehidupan bangsa dan negaranya. 

c. Nilai Musyawarah dan Mufakat 
Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lembaga atau badan dunia selalu menjadi 
tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang berkembang di dunia. 
Setiap masalah yang dihadapi oleh setiap bangsa atau antar bangsa di dunia 
hendaknya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat 
agar tidak berkembang atau meluas menjadi bencana bagi kehidupan umat manusia 
di dunia, seperti peperangan dan penindasan. 

d. Nilai Kerja Sama 
Setiap bangsa di dunia tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari 
bangsanya sendiri. Mereka perlu mendapat bantuan dari bangsa atau negara lain. 
Untuk menjalin hubungan itu, perlu adanya kerja sama dalam berbagai bidang 
kehidupan masyarakat. Hubungan kerja sama dapat dilakukan melalui hubungan 
bilateral maupun multilateral, baik secara regional maupun secara global. 

e. Nilai Saling Harga Menghargai 
Setiap bangsa di dunia harus dapat menghargai kedudukan dan keberadaan bangsa 
lainnya. Apabila suatu bangsa dapat menghargai kedudukan dan keberadaan bangsa 
lainnya, maka peperangan tidak akan pernah terjadi. Dengan demikian, kehidupan 
setiap bangsa di dunia niscaya penuh dengan sikap saling pengertian yang 
mendorong perdamaian, keamanan dan ketenteraman dunia. 

f. Nilai Cinta Perdamaian 
Sejak berakhirnya Perang Dunia II, masalah perdamaian dunia merupakan masalah 
yang secara khusus ditangani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun 
bukan berarti hanya PBB yang memegang peranan penting dalam menciptakan 
perdamaian dunia. Setiap bangsa  atau negara berkewajiban menjaga agar 
perdamaian dunia dapat kekal dan abadi, seperti yang tercantum di dalam Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 
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BAB  III 
PENUTUP 

 
 
A. Rangkuman 

Istilah sejarah mengandung empat arti, yakni: (1) Sejarah sebagai peristiwa 
(history as event), yakni peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang antara lain 
berhubungan dengan kerajaan/negara, masyarakat/manusia, dan benda.  (2) Sejarah 
sebagai kisah (history as narrative), yakni kisah yang tersusun secara sistematis 
mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. (3) Sejarah sebagai ilmu (history as 
science), yakni ilmu yang menyelidiki tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 
(4) Sejarah sebagai seni (history as art), yakni seni dalam menyusun peristiwa atau kisah 
yang terjadi pada masa lampau dengan menggunakan retorika bahasa yang menarik. 

Langkah-langkah dalam penelitian sejarah yang menggunakan metode sejarah 
adalah sebagai berikut: (1) Heuristik, yakni mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. 
(2) Kritik/Verifikasi, yakni penilaian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah. 
Kritik terhadap sumber sejarah, ada dua jenis, yaitu: (a) Kritik ekstern (kritik luar), yakni 
penilaian terhadap otentisitas atau keaslian sumber sejarah. (b) Kritik intern (kritik dalam), 
yakni penilaian terhadap kredibilitas atau kebenaran isi sumber sejarah. (3)  Interpretasi, 
yakni penafsiran dan penjelasan terhadap sumber sejarah yang telah dikritik atau 
diverifikasi. (4) Historiografi, yakni penyusunan hasil interpretasi dalam bentuk karya 
sejarah secara kronologis, sistematis dan ilmiah. Jadi historiografi merupakan tahap akhir 
dari seluruh rangkaian penelitian sejarah.  

Kehidupan awal masyarakat Indonesia pada zaman prasejarah masih sangat 
sederhana. Mereka memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari berburu dan 
mengumpulkan makanan. Mereka memakan makanan yang disediakan oleh alam. Dalam 
proses kehidupan yang cukup lama, masyarakat prasejarah mengalami perkembangan 
meskipun sangat lamban, yaitu ada yang telah mengenal tempat tinggal sementara (semi 
sedenter) misalnya di tepi pantai atau gua-gua. Sisa-sisa peninggalan mereka disebut 
kyokkemoddinger (sampah dapur) dan abris sous roche (gua sebagai tempat tinggal). 
Alat-alat kehidupan mereka antara lain seperti chooper (kapak perimbas), chopping tool 
(kapak penetak), anak panah, flake (alat serpih), alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. 
Hidup menetap dan bercocok tanam ada pada zaman Neolitikum, dimana masyarakat 
prasejarah benar-benar telah memiliki kemampuan menghasilkan kebudayaan yang 
semakin halus dan sempurna, antara lain seperti kapak persegi, beliung persegi, anak 
panah dan perhiasan. 
  Masuknya pengaruh Hindu-Budha di Indonesia, sekitar abad pertama Masehi, 
yang ditandai dengan kedatangan orang-orang dari India yang kemudian menimbulkan 
hubungan kebudayaan dan hubungan politik. Kedatangan orang-orang India ke Indonesia 
itu disebabkan oleh 2 dua faktor, yakni: (1) Perdagangan, maksudnya orang-orang India 
terdorong ke Indonesia, karena Indonesia sejak dahulu terkenal sebagai daerah yang 
kaya akan hasil-hasilbumi seperti: beras, emas, perak, pala, cengkeh dan lada. (2) 
Menambah ilmu pengetahuan, maksudnya kedatangan mereka itu dalam proses 
selanjutnya, terutama bagi golongan ksatria (bangsawan) dan brahmana (pendeta) 
dimaksudkan untuk menambah ilmu pengetahuan, dengan membawa unsur-unsur 
kebudayaannya, seperti agama, adat istiadat dan ilmu pengetahuan untuk dikembangkan. 

288 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI SEJARAH 



       Awal masuknya agama Islam di Indonesia merupakan salah satu permasalahan 
sejarah yang cukup menarik, tetapi juga sulit. Hal ini disebabkan karena sampai sekarang 
dikalangan para ahli sejarah sendiri masih mempunyai pendapat yang berbeda. Adapun 
pendapat-pendapat tentang awal masuknya agama Islam di Indonesia pada garis 
besarnya dapat dibagi atas dua golongan, yakni pendapat lama dan pendapat baru. 
Menurut pendapat para orientalis Belanda seperti N.J. Krom, H.J. Van Den Berg, dan C. 
Snouck Hourgronje, yang dapat digolongkan sebagai pendapat lama, mengatakan bahwa 
agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Pendapat para ahli yang 
menyanggah pendapat lama tersebut di atas, dapat digolongkan sebagai pendapat baru, 
mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad I Hijriyah atau abad ke-
7 Masehi. Para pendukung pendapat baru terdiri atas para ahli sejarah dari Indonesia dan 
para orientalis Barat, antara lain: Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), Sir Thomas 
Arnold, dan J.C. Van Leur. 

Latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia secara garis besarnya 
dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Berkembangnya keyakinan atas kebenaran 
ajaran Copernicus yang menyatakan bahwa dunia ini tidak datar melainkan bulat seperti 
bola. (2) Jatuhnya Constantinopel (ibukota Kerajaan Romawi Timur) ketangan Kerajaan 
Turki pada tahun 1453. (3) Kemenangan Portugis dan Spanyol dalam merebut benteng 
Islam di Granada pada tahun 1492. (4) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
baru dalam bidang pelayaran dan perdagangan. (5) Indonesia sudah terkenal di Eropa 
sebagai negeri yang kaya akan hasil rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh 
bangsa Eropa. 

Perlawanan menentang kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia secara garis 
besarnya dapat dikelompokkan dalam empat fase, yakni: (1) Perlawanan terhadap 
bangsa Portugis dan Spanyol, (2) Perlawanan terhadap VOC (Belanda), (3) Perlawanan 
terhadap bangsa Inggris dan (4) Perlawanan terhadap kolonial Belanda. 

Pergerakan nasional terdiri atas dua kata, yakni “pergerakan” dan “nasional”. 
Pergerakan artinya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dengan cara menggunakan 
organisasi yang teratur dalam bentuk modern. Sedangkan nasional (kebangsaan) artinya 
perasaan dan cita-cita suatu bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Jadi pergerakan 
nasional adalah perjuangan yang merupakan perwujudan dari perasaan dan cita-cita 
suatu bangsa untuk mencapai kemerdekaan dengan cara menggunakan organisasi yang 
teratur dalam bentuk modern. 

Pada awal kedatangan tentara Jepang di Indonesia disambut meriah sebagai 
pahlawan pembebas. Namun kenyataannya berbeda dengan yang diharapkan, karena 
baru beberapa saat sejak kedatangan tentara Jepang di Indonesia, mereka sudah mulai 
menunjukan kedoknya secara terang-terangan dengan menindas masyarakat Indonesia 
melalui kerja paksa tanpa upah yang dikenal dengan ”romusha”. Rakyat Indonesia 
dikerahkan tenaganya untuk membuat kubu-kubu pertahanan dan bekerja di perusahaan-
perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk kepentingan pemerintah Jepang tanpa 
mendapat imbalan apapun. Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang di 
Indonesia, rakyat Indonesia sangat menderita akibat perlakuan tentara Jepang. Namun 
dibalik penderitaan tersebut muncul reaksi yang berupa perlawanan-perlawanan yang 
dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Jepang. 
           Proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan 
setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Hal menarik untuk dipahami pada 
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saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah adanya perbedaan pendapat 
antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu dan cara pelaksanaan 
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda berpendapat bahwa kemerdekaan 
Indonesia adalah hak dan urusan bangsa Indonesia sendiri sehingga harus cepat 
diproklamirkan tanpa menunggu sidang PPKI. Sedangkan golongan tua berpendapat 
bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibahas dalam sidang 
PPKI yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Akibat dari adanya perbedaan 
pendapat tersebut maka terjadilah Peristiwa Rengasdengklok, yaitu peristiwa penculikan 
terhadap Ir. Soekarno dan Drs.Moh. Hatta yang dilakukan oleh para pemuda dengan 
tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. 
 Secara umum ada dua cara perjuangan bangsa Indonesia dalam 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu: (1) Perjuangan secara fisik melalui 
pertempuran bersenjata, dan (2) Perjuangan secara diplomasi melalui perundingan. Masa 
Orde Lama justru banyak memberikan kerugian dan kegagalan bagi bangsa Indonesia, 
baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Bahkan masa Orde Lama 
berakhir tragis yang ditandai dengan adanya usaha perebutan kekuasaan (kudeta) yang 
dilakukan oleh PKI dengan membunuh para jenderal pada tanggal 30 September 1965. 
Dengan berakhirnya masa Orde Lama, maka seiring dengan dikeluarkannya Supersemar 
1966 bangsa Indonesia memasuki masa Orde Baru yang bertekad untuk melaksanakan 
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen serta menjadikan pembangunan 
sebagai prioritas utama pemerintah. Namun pada akhir masa pemerintahan Orde Baru 
muncul gerakan reformasi di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh rangkaian peristiwa 
panjang yang merupakan penyimpangan Orde Baru, yang sekaligus sebagai reaksi 
terhadap dampak negatif dari pembangunan yang dilaksanakan yang penuh dengan 
aroma KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).  
 Perang Dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari 
konflik-konflik kepentingan dan perebutan supremasi, serta perbedaan ideologi antara 
Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni 
Soviet. Di dalam perkembangan dunia dewasa ini, peta politik dan kecenderungan 
pembentukan tata dunia baru mengalami berbagai macam perubahan, baik dalam bidang 
politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun dalam masalah-masalah pertahanan dan 
keamanan. Pada bidang-bidang itu, masyarakat dunia internasional berupaya menata 
suatu dunia baru yang lebih adil dengan jalan menjalin kerja sama, baik kerja sama 
regional maupun kerja sama global. 

B. SOAL-SOAL LATIHAN 
1. Uraikan ruang lingkup ilmu sejarah ! 
2. Jelaskan pandangan tri dimensi sejarah menurut Ruslan Abdulgani ! 
3. Jelaskan perbedaan antara sumber primer dan sumber sekunder dalam penelitian 

sejarah ! 
4. Uraikan kehidupan awal masyarakat Indonesia pada zaman prasejarah ! 
5. Uraikan proses masuknya pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia ! 
6. Jelaskan perkembangan kerajaan bercorak Islam di Indonesia ! 
7. Uraikan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia !   
8. Jelaskan mengapa perlawanan bangsa Indonesia menentang kekuasaan bangsa 

Eropa sebelum tahun 1908 selalu mengalami kegagalan ? 
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9. Jelaskan tiga momentum atau tonggak utama dalam sejarah pergerakan nasional 
Indonesia ! 

10. Uraikan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman pendudukan Jepang ! 
11. Uraikan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia ! 
12. Uraikan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia ! 
13. Jelaskan mengapa bentuk negara RIS tidak dapat bertahan lama di Indonesia ? 
14. Uraikan faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ! 
15. Uraikan pula faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Lama ! 
16. Jelaskan perkembangan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik dan ekonomi ! 
17. Uraikan proses runtuhnya pemerintahan Orde Baru ! 
18. Uraikan latar belakang munculnya gerakan reformasi di Indonesia pasca Orde Baru ! 
19. Jelaskan perbedaan antara revolusi dengan reformasi ! 
20. Jelaskan pula perbedaan antara sistem pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi !  
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