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BAB I  

KEHIDUPAN MASYARAKAT 
 

 

lmu sosial merupakan pembahasan tentang kehidupan 

sosial, sudah kodrat manusia sejak lahir sampai meninggal 

dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain. Kita 

sebagai manusia jelaslah bahwa tidak dapat hidup sendiri dan 

tentu membutuhkan orang lain, seperti itulah gambaran manusia 

sebagai makhluk sosial. Saat kita hidup dalam masyarakat dan 

bersosial, banyak hal baru dapat ditemui. 

Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politicon yang 

berarti bahwa manusia itu merupakan makhluk yang selalu ingin 

bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia. Sebagai 

makhluk individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai 

segala sesuatu yang diinginkannya secara mudah tanpa bantuan 

orang lain. Adanya kebutuhan dan kepentingan yang berbeda di 

dalam masyarakat tidak jarang terjadi pertentangan. Pada 

pembahasan berikut mengenai kehidupan masyarakat seperti 

pelapisan sosial, diferensiasi sosial, interaksi sosial, konflik 

sosial, dan integrasi sosial. 

 

A. Pelapisan Sosial (Stratifikasi Sosial) 

 Pelapisan sosial adalah pembedaan antar warga dalam 

masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. 

Adanya pelapisan sosial dalam masyarakat bukan saja karena 

ada perbedaan, tetapi karena kemampuan manusia menilai 

perbedaan itu dengan menerapkan berbagai kriteria. Artinya 

menganggap ada sesuatu yang dihargai maka sesuatu yang 

I 
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dihargai itu menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem 

yang berlapis-lapisan dalam masyarakat.  

Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu, 

akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih 

tinggi dari hal-hal lainnya. Kalau suatu masyarakat lebih 

menghargai kekayaan material daripada kehormatan, misalnya 

maka mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan material 

akan menempati keduduakan yang lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Gejala tersebut 

menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan pembedaan 

posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang 

berbeda-beda secara vertikal.  

Filosop Aristoteles dari Yunani mengatakan di dalam 

negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang 

melarat, dan yang berada ditengah-tengahnya. Ucapan demikian 

sedikit banyak membuktikan bahwa sebelumnya orang telah 

mengakui adanya lapisan masyarakat yang mempunyai 

kedudukan bertingkat-tingkat dari bawah ke atas.  

Seorang sosiolog bernama Pitirim A. Sorokin, pernah 

mengatakan bahwa sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan 

umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Sistem 

lapisan dalam masyarakat tersebut, dalam sosiologi dikenal 

dengan Social Stratification. Istilah Stratifikasi atau 

Stratification berasal dari kata “Srata” atau “Sratum” yang 

berarti lapisan, karena itu social stratification sering 

diterjemahkan dengan pelapisan masyarkat. Sejumlah individu 

yang mempunyai kedudukan (status) yang sama menurut ukuran 

masyarakatnya, dikatakan berada dalam suatu lapisan atau 

stratum. Jadi social sratification adalah pembedaan penduduk 

atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau 

hirarkis. 
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Masyarakat terbentuk dari kumpulan individu. Individu-

individu terdiri dari berbagai latar belakang tertentu akan 

membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri dari 

kelompok-kelompok sosial. Terjadinya kelompok sosial ini 

maka terbentuklah suatu pelapisan masyarakat atau masyarakat 

yang berstara. 

Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang didasarkan 

ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil. 

Sehubungan dengan ini, maka dengan sendirinya masyarakat 

merupakan kesatuan yang dalam pembentukannya mempunyai 

gejala yang sama. Masyarakat tidak dapat dibanyangkan tanpa 

individu, seperti juga individu tidak dapat dibanyangkan tanpa 

adanya masyarkat. Beberapa Individu dan masyarkat adalah 

kompementer dapat dilihat dari kenyataan, bahwa : 

 Manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan 

pribandinya. 

 Individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan bisa 

berpengaruh terhadap perubahan yang besar masyarakat. 

 

1. Ciri Pelapisan Sosial Di Masyarakat  

Pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan 

dengan jenis kelamin nampaknya menjadi dasar dari seluruh 

sistem masyarakat kuno. Seluruh masyarakat memberikan 

sikap dan kegiatan yang berbeda-beda kepada kaum laki-

laki dan perempuan. Tetapi hal ini perlu diingat bahwa 

ketentuan-ketentuan tentang pembagian kedudukan antara 

laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi dasar dari 

pada pembagian pekerjaan, semata-mata adalah ditentukan 

oleh sistem kebudayaan itu sendiri. Misalnya kedudukan 

laki-laki di Jawa berbeda dengan kedudukan laki-laki di 

Minangkabau. Di masyarakat Jawa kekuasaan keluarga 

ditangan ayah sedang di Minangkabau tidak demikian. 
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Dalam hubungannya dengan pembagian pekerjaan pun 

setiap suku bangsa memiliki cara sendiri-sendiri. Di Irian 

Jaya misalnya dan Pulau Bali, wanita harus lebih bekerja 

keras dari pada laki-laki. 

Di dalam organisasi masyarakat primitif pun saat belum 

mengenal tulisan, pelapisan masyarakat itu sudah ada. Hal 

ini terwujud dari berbagai bentuk sebagai berikut: 

a. Adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur 

pada perbedaan dan kewajiban. 

b. Adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang 

berpengaruh dan memiliki hak-hak istimewa. 

c. Adanya orang-orang yang dikecilkan diluar kasta dan 

orang yang diluar perlindungan hukum. 

d. Adanya pembagian kerja di dalam suku itu sendiri. 

e. Adanya perbedaan standar ekonomi dan ketidaksamaan 

ekonomi secara umum.  

 

Pendapat tradisional tentang masyarakat primitif sebagai 

masyarakat yang komunistis tanpa hak milik pridadi 

tidaklah benar. Ekonomi primitif bukanlah ekonomi dari 

individu-individu yang terisolir produktif kolektif, 

melainkan kelompok ekonomi yang tersusun atas dasar 

ketergantungan yang timbal balik yang aktif secara 

ekonomis, serta bagian-bagian yang lebih kecil pada suatu 

kelompok memiliki sistem perdangangan seperti berter satu 

sama lain. 

Bilamana di dalam beberapa suku perbedaan ekonomi 

begitu kecil dan kebiasaan tolong-menolong secara timbal 

balik mendekati sistem komunisme, hal ini disebab akan 

hanya terdapat milik umum. Jika tidak menemukaan 

masyarakat yang tidak berlapis-lapis diantara masyarakat 

primitif, maka lebih tidak mungkin lagi untuk 
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menemukannya di dalam masyarakat yang lebih maju atau 

berkembang. Bentuk proporsi pelapisan di masyarakat yang 

telah maju berpariasi tetapi pada dasarnya pelapisan 

masyarakat itu ada dimana-mana dan disepanjang waktu.  

 

2. Terjadinya Pelapisan Sosial  

a. Terjadi dengan sendirinya 

Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan 

masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang 

menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan 

atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh 

masyarakat itu, melainkan berjalan dengan sendirinya. 

Pengakuan terdapat kekuasaan dan wewenang tumbuh 

dengan sendirinya. Oleh karena sikapnya dapat tanpa 

disengaja inilah maka bentuk lapisan menjadi berpariasi, 

menurut tempat, waktu dan kebudayaan masyarakat 

dimana sistem itu berlaku secara otomatis, misalnya 

karena usia tua, memiliki kepandaian yang lebih, 

seseorang yang memiliki bakat seni, atau sakti.  

b. Terjadi dengan disengaja 

Sistem pelapisan yang disusun dengan sengaja 

ditunjukkan untuk mengejar tujuan bersama. Di dalam 

sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas. 

Adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan 

kepada seseorang. Dengan adanya pembagian yang jelas 

tanpa hal wewenang dan kekuasaan ini maka di dalam 

organisasi itu terdapat keteraturan sehingga jelas bagi 

setiap seseorang ditempat mana letaknya kekuasaan dan 

wewenang yang dimiliki dalam suatu organisasi baik 

secara vertikal maupun horizontal. 

Sistem pelapisan yang dibentuk dengan sengaja ini 

dapat terlihat misalnya dalam sistem pemerintahan, 
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organisasi partai politik, perusahan besar, perkumpulan 

resmi, dan lain-lain. Dalam organisasi yang disusun 

dengan cara ini mengandung dua sistem yaitu: 

1) Sistem fungsional, merupakan pembagian kerja 

kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan 

harus bekerjasama dalam kedudukan yang sederajat, 

misalnya saja di dalam organisasi perkantoran ada 

kerjasama antar kepala bagian.  

2) Sistem skalar, merupakan pembagian kekuasaan 

menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas 

(vertikal). 

 

3. Pembedaan sistem pelapisan menurut sifatnya 

a. Sistem pelapisan masyarakat yang tertutup 

 

 
 

Stratifikasi Sosial Tertutup 

 

Didalam sistem ini perpindahan anggota masyarakat 

ke lapisan yang lain baik ke atas maupun ke bawah tidak 

mungkin terjadi, kecuali ada hal-hal yang istimewa. 

Didalam sistem yang demikian itu satu-satunya jalan 

untuk dapat masuk menjadi anggota dari suatu lapisan 

dalam masyarakat adalah karena kelahiran. Sistem 

stratifikasi yang tertutup biasanya juga kita temui di 
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dalam masyarakat feodal atau masyarakat yang 

berdasarkan realisme. Sistem pelapisan tertutup ditemui 

misalkan di India yang masyarakatnya mengenal sistem 

kasta yang memiliki ciri-ciri:  

1) Keanggotaannya berdasarkan kelahiran, anak yang 

lahir memiliki kedudukan yang sama dengan orang 

tuanya. 

2) Keanggotaanya berlaku seumur hidup 

3) Perkawinan bersifat endogami, artinya harus dipilih 

dari orang yang sekasta 

4) Hubungan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya 

terbatas 

5) Terikat pada kedudukan-kedudukan. 

 

Adapun macam-macam kastanya ialah: 

1) Kasta Brahmana: yang merupakan kastanya 

golongan-golongan pendeta dan merupakan kasta 

tertinggi 

2) Kasta Ksatria: merupakan kasta dari golongan 

bangsawan dan tentara yang dipandang sebagai 

lapisan kedua. 

3) Kasta Waisya: merupakan kasta dari golongan 

pedagang yang dipandang sebagai lapisan menengah.  

4) Kasta Sudra: merupakan kasta dari golongan rakyat 

jelata. 

5) Kasta Paria: adalah golongan dari mereka yang tidak 

mempunyai kasta, yang termasuk golongan ini 

misalnya kaum gelandangan, pengemis dan 

sebagainya. 
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Pengelompokan Sosial Sistem Kasta 

 

b. Sistem pelapisan masyarakat terbuka 

Didalam sistem yang demikian ini setiap anggota 

masyarakat memiliki kesempatan untuk jatuh kelapisan 

yang ada dibawahnya atau naik kelapisan yang 

diatasnya. Sistem yang demikian ini dapat ditemui 

misalnya didalam masyarakat di Indonesia sekarang ini. 

Setiap orang diberikan kesempatan untuk menduduki 

segala jabatan bila ada kesempatan dan kemampuan 

untuk itu. Tetapi disamping itu orang dapat turun dari 

jabatannya bila tidak mampu mempertahankannya. 

 
Stratifikasi Sosial Tertutup 

 

Status (kedudukan) yang diperoleh berdasarkan atas 

usaha sendiri disebut “achieved status”. Dalam 

hubungannya dengan pembagunan masyarakat, sistem 

pelapisan masyarakat yang terbuka sangat 

menguntungkan. Sebab setiap warga masyarakat diberi 
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kesempatan untuk mengembangkan segala kecakapannya 

agar dapat meraih kedudukan yang dicita-citakan. 

Demikian sebaliknya bagi mereka yang tidak bermutu 

akan semakin didesak oleh mereka yang cakap, sehingga 

yang bersangkutan bisa jadi jatuh ke tangga sosial yang 

lebih rendah.  

 

4. Beberapa teori tentang pelapisan sosial 

Bentuk konkrit daripada pelapisan masyarakat ada 

beberapa macam. Ada beberapa yang meninjau bentuk 

pelapisan masyarakat hanya berdasarkan salah satu aspek 

saja misalnya, aspek ekonomi, atau aspek politik saja, tetapi 

sementara itu ada pula yang melihatnya melalui berbagai 

ukuran secara komprehensif.  

 

Pembagian pelapisan masyarakat seperti berikut ini:  

a. Masyarakat terdiri dari tiga kelas yaitu kelas atas (upper 

class) dan kelas bawah (lower class). 

b. Masyarakat terdiri dari tiga kelas ialah kelas atas (upper 

class), kelas menengah (middle class) dan kelas bawah 

(lower class). 

c. Sementara itu ada pula kelas atas (upper class), kelas 

menengah (middle class), kelas menengah bawah (lower 

middle class) dan kelas bawah (lower class).  

 

Pada umumnya golongan yang menduduki kelas bawah 

jumlah orangnya lebih banyak daripada kelas menengah, 

demikian seterusnya semakin tinggi golongannya semakin 

sedikit jumlah orangnya. Dengan demikian sistem pelapisan 

masyarakat itu mengikuti bentuk piramid.  
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Piramida Stratifikasi Sosial 

 

Orang dapat menduduki lapisan sosial tertentu 

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti misalnya: 

keturunan, kecakapan, pengaruh, kekuatan dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu beberapa pemikir memiliki 

tekanan yang berbeda-beda di dalam manyampaikan teori-

teori tentang pelapisan masyarakat. Berikut beberapa 

pemikir teori pelapisan sosial:  

a. Aristoteles mengakatan bahwa di dalam tiap-tiap negara 

terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, 

mereka yang melarat sekali, dan mereka yang berada di 

tengah-tengahnya. Di sini Aristoteles membagi 

masyarakat berdasarkan dimensi ekonomi sehingga ada 

orang yang kaya, menengah dan melarat.  

b. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi menyatakan 

sebagai berikut selama di dalam masyarakat ada sesuatu 

yang dihargai olehnya dan setiap masyarakat pasti 

mempunyai sesuatu yang dihargainya maka barang itu 

akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya 

sistem belapis-lapis dalam masyarakat. 

c. Vilfred Pareto menyatakan bahwa ada dua kelas yang 

senantiasa berbeda setiap waktu yaitu golongan elite dan 

golongan non elite. Menurut dia pangkal dari perbedaan 
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itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, 

watak, keahlian dan kapasitas yang berbeda-beda. 

d. Gaotana Mosoa, bukunya The Ruling Class menyatakan 

didalam seluruh masyarakat dari masyarakat yang sangat 

kurang berkembang, sampai kepada masyarakat yang 

paling maju dan penuh kekuasaan dan kelas yang selalu 

muncul ialah kelas pemerintah dan kelas yang 

diperintahkan. Kelas yang pertama, jumlahnya selalu 

sedikit, menjalankan peranan-peranan politik, monopoli 

kekuasan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang 

dihasilkan oleh kekuasaanya itu. Kedua, ialah kelas yang 

diperintahkan, jumlahnya lebih banyak diarahkan dan 

diatur atau diawasi oleh kelas yang pertama. 

e. Karl Marx menjelaskan secara tidak langsung tentang 

pelapisan masyarakat terdapat dua macam pokok di 

dalam setiap masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah 

dan alat-alat produksi lainnya dan kelas yang tidak 

mempunyai hal tersebut tetapi hanya memiliki tenaga 

untuk disumbangkan di dalam proses produksi. 

 

5. Kesamaan Derajat  

Sifat perhubungan antara manusia dan lingkungan 

masyarakat pada umumnya adalah timbal balik, artinya 

orang-orang itu sebagai anggota masyarakat mempunyai 

hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun 

terdapat pemerintah dan negara. Beberapa hak dan 

kewajiban penting ditetapkan dalam undang-undang sebagai 

hak dan kewajiban asasi. Dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban ini dengan bebas dari rasa takut perlu adanya 

jaminan, dan yang mampu memberi jaminan ini adalah 

pemerintah yang kuat dan berwibawa. Di dalam susunan 

negara modern hak-hak dan kebebasan-kebabasan asasi 
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manusia itu dilindungi oleh undang-undang yang menjadi 

hukum positif. Undang-undang tersebut berlaku sama pada 

setiap orang tanpa kecualinya dalam arti semua orang 

mempunyai kesamaan derajat dan ini dijamin oleh undang-

undang. Kesamaan derajat dan ini terwujud dalam jaminan 

hak yang diberikan dalam berbagai sektor kehidupan.  

 

a. Persamaan hak  

Adanya kekuasan negara seolah-olah hak individu 

lambat laun dirasakan sebagai suatu yang menggangu, 

karena dimana kekuasan negara itu berkembang, yang 

memasuki lingkungan hak manusia pribadi dan 

berkuranglah pula luas hak-hak yang dimiliki individu 

itu. Disinilah timbul persengketan pokok antara ke dua 

kekuasan itu secara prinsip, yaitu kekuasaan manasia 

yang berwujud dalam hak-hak dasar beserta kebebasan 

asasi yang selama itu dimilikinya dengan leluasa, dan 

kekuasaan yang melekat pada organisasi baru dalam 

bentuk masyarakat.  

Mengenai persamaan hak ini selanjutnya dicantumkan 

dalam pernyatakan sedunia tentang hak Asasi manusia 

(Universitas Declaration of Human Right 1948) dalam 

pasal-pasalnya, seperti dalam: 

1) Pasal 1: sekalian orang dilahirkan merdeka dan 

mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka 

dikaruniai akal dan budi serta hendaknya bergaul satu 

sama lain dalam persaudaraan.  

2) Pasal 2 ayat 1: Setiap orang berhak atas semua hak-

hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam 

pertanyaan ini dengan tak ada kecuali, misalnya 

bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik 
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atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau 

kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun ke dudukan.  

3) Pasal 7: Sekalian orang adalah sama terdapat undang-

undang dan berhak atas perlindungan hukum yang 

sama dengan tak ada perbedaan. Sekalian orang 

berhak atas perlidungan yang sama terhadap setiap 

perbedaan, segala hasutan yang ditunjukan kepada 

perbedaan semacam ini. 

 

Dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai hak 

kebebasan yang berkaitan dengan adanya persamaan derajat 

dan hak juga tercantum dalam pasal-pasalnya secara jelas. 

Sebagaimana diketahui Negara Republik Indonesia 

menganut asas bahwa setiap warga negara tanpa kecuali 

memeliki kedudukan yang sama dalam hukum dan 

permintahan, dan ini sebagai konsekuensi prinsip dari 

kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Hukum dibuat 

dimaksudkan untuk melindungi dan mengatur masyarakat 

secara umum tanpa adanya perbedaan. Kalau dilihat ada 

empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak-

hak asasi itu yakni pasal 27, 28, 29, dan 31. 

Pertama tentang kesamaan kedudukan dan kewajiban 

warga negara di dalam hukum pemerintahan. Pasal 27 ayat 

1 menetapkan bahwa “Segala Warga Negara bersamaan 

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya”. Didalam perumusan ini dinyatakan adanya 

suatu kewajiban dasar di samping hak asasi yang dimiliki 

oleh warga negara, yaitu kewajiban untuk menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Demikian perumusan ini secara prinsipil telah membuka 

suatu sistem yang berlainan sekali daripada sistem 
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perumusan human rights hanya menyebutkan hak tanpa ada 

kewajiban di sampingnya. Kemudian yang ditetapkan dalam 

pasal 27 ayat 2, ialah hak setiap warga negara atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  

Pokok kedua dalam pasal 28 ditetapkan bahwa 

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 

oleh undang-undang. Pokok ketiga dalam pasal 29 ayat 2 

dirumuskan kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi 

penduduk yang dijamin oleh negara yang berbunyi sebagai 

berikut “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Pokok 

ke empat adalah pasal 31 yang mengatur hak asasi 

mengenai pengajaran yang berbunyi: (1) “tiap-tiap warga 

berhak mendapat pengajaran” dan (2) “pemerintahan 

mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem 

pengajaran nasional yang di atur dengan undang-undang. 

 

B. Diferensiasi Sosial  

Kehidupan manusia berbeda-beda sesuai dengan jalan hidup 

masing-masing dan setiap manusia bebas memilih jalan 

hidupnya sendiri. Kehidupan manusia dalam lingkup yang kecil 

antara satu sama lain akan terlihat perbedaannya, perbedaan-

perbedaan yang dimiliki setiap anggota masyarakat merupakan 

diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pengelompokkan 

masyarakat kedalam atribut secara horizontal seperti ras, etnis 

atau suku bangsa, klan agama, profesi dan jenis kelamin. 

Deferensiasi sosial dapat juga berlandaskan status sosial artinya 

setiap unsur sosial tersebut mempunyai derajat yang sama, 

contohnya seperti suku bangsa, setiap suku bangsa didunia ini 

mempunyai derajat yang sama. Perbedaan-perbedaan sosial di 

masyarakat bukan merupakan perbedaan yang akan 
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mengakibatkan terjadinya konflik (pertentangan), melainkan 

akan mengisi setiap kedudukan yang tersedia sesuai dengan hak 

masing-masing.  

Berdasarkan jenisnya, deferensiasi sosial dapat dibedakan 

sebagai berikut: 

1. Deferensiasi tingkatan (rank defferentiation), muncul 

karena ketimpangan distribusi barang dan jasa yang 

dibutuhkan suatu daerah, penyalurannya melalui berbagai 

tangan sehingga sampai ke tujuan dan memiliki harga yang 

berbeda. 

2. Deferensiasi fungsional (fungtional defferenttation), terjadi 

karena adanya pembagian kerja yang berbeda-beda disuatu 

lembaga sosial, setiap orang yang bekerja harus 

melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya.  

3. Diferensiasi adat (custom differentiation), aturan dan norma 

yang mengikat masyarakat muncul disuatu daerah sebagai 

kebutuhan. Munculnya norma atau aturan untuk mengatur 

ketentraman dan ketertiban masyarakat. Aturan sengaja 

diadakan pada saat dan situasi tertentu karena 

keberadaannya memang dibutuhkan. Adanya aturan atau 

norma yang muncul sejalan dengan nilai yang ada pada 

masyarakat bersangkutan, agar perilaku setiap warganya 

terkendali.  
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Berikut deferensiasi sosial di masyarakat yaitu: 

1. Perbedaan Ras dan Etnis 

Konsep ras memiliki banyak pengertian, bergantung 

pada tujuan dan kondisi yang diperlukan. Dalam 

pemahaman masyarakat secara umum, ras dapat berarti 

golongan tertentu umat manusia berdasarkan ciri-ciri 

biologis. Beberapa ahli sosial mengartikan ras sebagai suatu 

kelompok manusia yang dapat dibedakan dari kelompok 

lainnya, karena ada beberapa karakteristik fisik atau 

lahiriah, seperti warna kulit, bentuk wajah dan bentuk 

rambut.  

 
Ras dalam Kelompok Manusia 

Tanah air Indonesia adalah negeri kepulauan yang terdiri 

atas kurang lebih 13.667 pulau besar dan kecil yang satu 

sama lain terpisah oleh lautan. Bangsa Indonesia yang 

majemuk terbagi atas kelompok-kelompok etnis, agama, 

status sosial dalam bentuk diferensiasi sosial yang 

merupakan pembagian sosial secara horizontal. Manusia 

telah digolongkan menurut ciri lahiriyah (ras) ke dalam dua 

golongan, yaitu: 

a. Ciri-ciri kualitatif, meliputi warna kulit, bentuk dan 

warna rambut, bentuk bibir, bentuk hidung dan lain-lain.  
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b. Ciri-ciri kuantitatif, meliputi berat badan, tinggi badan, 

ukuran badan, bentuk dan ukuran kepala.  

 

Penduduk Indonesia terdiri atas ras-ras manusia yang 

berbeda (mongoloid, negoid, kaukasoid). Masing-masing 

memiliki ciri fisik tertentu yang berbeda sebagai akibat 

pewarisan biologi. Beberapa kalangan beranggapan bahwa 

orang-orang dan ras tertentu, ciri-ciri kepribadian tertentu, 

watak tertentu, bahkan kebudayaan tertentu. Terdapat 

kecendrungan pada banyak orang untuk mempertahankan 

kemurnian ras, tetapi bangsa Indonesia tidak mengenal 

adanya ras murni dari suatu ras tertentu melainkan 

campuran dari ras yang lain.  

2. Perbedaan Agama  

Agama merupakan institusi penting yang mengatur 

kehidupan manusia. Istilah agama yang dikenal masyarakat 

merupakan terjemahan dari kata religion yang berarti 

mengikat. Menurut Emanuel Kant, agama adalah perasaan 

berkewajiban melaksanakan perintah-perintah Tuhan. 

Menurut Emile Burnaof, agama merupakan amaliah akal 

manusia yang mengakui adanya kekuatan yang maha tinggi 

dan amaliah hati manusia yang memohon rahmat dari 

kekuatan tersebut. Manusia pada prinsipnya adalah makhluk 

yang mempunyai rasa kagum terhadap sesuatu yang gaib. 

Sikap tersebut mampu menggetarkan jiwa jika manusia 

mengingatnya. Hal ini terwujud dalam pikiran dan gagasan 

yang diterapkan dalam bentuk peribadatan. Perbedaan 

dalam agama dapat dilihat dari cara beribadat dan kitab suci 

yang dimilikinya sebagai pokok-pokok ajaran. Di Indonesia 

terdapat enam agama yang diakui oleh Negara yaitu Islam, 

Nasrani (terdiri dari Katholik dan Protestan), Hindu, 

Buddha, dan Konghucu. 
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Agama yang Diakui di Indonesia 

 

3. Perbedaan Suku Bangsa 

Menurut Heckman, suku bangsa adalah sekelompok 

manusia yang memiliki kolektivitas serta identitas kultural 

tertentu dan hidup dalam sebuah negara, bersama-sama 

kelompok etnis yang lainnya. Adapun Koentjaningrat 

mengartikan suku bangsa sebagai suatu golongan manusia 

terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut sering 

dikuatkan oleh kesatuan bangsa. Suku bangsa di dunia 

jumlahnya sangat banyak, mulai dari suku bangsa yang 

hanya memiliki anggota ratusan orang, sampai dengan 

jumlah anggotanya jutaan orang. Para ahli sosiologi dan 

antropologi berusaha menentukan batas-batas suku bangsa 

secara konkret, prinsip-prinsip yang digunakan dalam 

menentukan batas-batas suatu masyarakat atas suku bangsa 

adalah sebagai berikut. 
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a. Kesatuan manusia yang dibatasi oleh kesamanan ras atau 

ciri-ciri jasmani. 

b. Kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal pada suatu 

desa atau lebih. 

c. Kesatuan masyarakat yang mengucapkan suatu bahasa 

atau satu logat bahasa. 

d. Kesatuan masyarakat yang memiliki pengalaman sejarah 

sama. 

 
Contoh Suku Bangsa di Dunia 

 

Sebagai contoh suku Bangsa Aborigin merupakan 

kesatuan manusia yang memiliki warna kulit coklat-hitam, 

rambut hitam keriting, bertempat tinggal di daerah 

pedalaman Australia. Mereka adalah penduduk asli 

Australia dengan pengalaman sejarah yang sama. Setiap 

anggotanya mengidentifikasi diri dengan pola perilaku yang 

berlaku dalam masyarakatnya, sehingga sulit berbaur 

dengan masyarakat pendatang (orang kulit putih), yang 

jumlah anggotanya relatif sedikit.  

Bangsa Indonesia sendiri terdiri atas banyak suku 

bangsa. Antara satu sama lain memiliki ciri tersendiri yang 

menjadi kekayaan budaya bangsa yang merupakan sifat dari 

Bhineka Tunggal Ika. Setiap suku bangsa berkembang 

sasuai dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya sehingga 
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akan menjadikan keanekaragaman bahasa daerah, adat 

istiadat, kebiasaan, dan hukum adat. Suku bangsa di 

Indonesia memiliki banyak kesamaan yaitu: 

a. Persamaan kehidupan sosial atas dasar kekeluargaan 

b. Asas-asas yang sama atas hak milik tanah 

c. Asas-asas yang sama dalam hukum adat 

 

Perbedaan suku bangsa dan budaya tidak menjadikan 

setiap orang merasa lebih unggul dari suku bangsa lainnya 

yang menyebabkan adanya rasa meremehkan orang lain dari 

suku bangsa tertentu. Perasaan kesukuan yang tinggi pun 

bisa mengakibatkan terjadinya konflik diantara manusia, 

perasaan semacam ini harus dihilangkan karena sebagai 

bangsa Indonesia wajib menghargai perbedaan suku bangsa 

sebab kebudayaan merupakan kekayaan budaya bangsa 

Indonesia.  

4. Perbedaan Jenis Kelamin  

Jenis kelamin juga merupakan salah satu unsur pembeda 

dalam deferensiasi sosial. Secara hakiki, perbedaan laki-laki 

dengan perempuan bersifat horizontal atau tidak 

menunjukan perbedaan derajat yang tinggi atau rendah 

sebab perbedaan tersebut hanya menyangkut bentuk dan 

sifat dasar. Diberbagai bidang kehidupan, perbedaan jenis 

kelamin bukanlah halangan untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Saat ini banyak wanita yang menggeluti bidang 

pekerjaan yang dahulu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki.  

5. Perbedaan Profesi  

Kedudukan yang dimiliki seseorang dilatar belakangi 

peran yang berfungsi melaksanakan hak dan kewajiban 

dalam kegiatan sehari-hari. Profesi akan berdampingan 

dengan kedudukan, walaupun setiap orang dapat saja 

memiliki kedudukan yang sama dengan orang lain, namun 
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profesi dapat berbeda. Setiap orang memiliki profesi yang 

umumnya didapat dan disesuaikan dengan latar belakang 

pendidikan, keterampilan dan keahlian. Perbedaan profesi 

akan berhubungan dengan perbedaan sumber dan besarnya 

pendapatan, sebagai hak yang harus diterima seseorang.  

Kewajiban yang dijalankan oleh orang yang memiliki 

profesi dapat berbeda-beda, begitu pula cara dan sumber 

imbalan sebagai hak yang diterima. Perbedaan antara suatu 

profesi dan profesi lain bersifat horizontal, sebab tidak ada 

suatu jenis pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan 

lain. Dalam hubungannya dengan diferensiasi sosial, setiap 

profesi jangan dinilai atau diukur secara ekonomis dan 

normatif sebab jika dinilai secara ekonomi hanya akan 

menggambarkan tinggi-rendahnya atau baik-buruknya. 

Contohnya, penghasilan dokter lebih besar dibandingkan 

penarik becak, tetapi bukan karena penghasilan dokter lebih 

besar kemudian bersikap merendahkan tukang becak. 

Semua pekerjaan mungkin berbeda jenisnya, namun kita 

harus melihat manusianya, yakni sama-sama makhluk 

Tuhan. 

  

6. Perbedaan Klan 

Klan berhubungan dengan latar belakang keturunan yang 

tergabung dalam keluarga luas, baik berdasarkan garis 

keturunan wanita (matrileneal) maupun laki-laki 

(patrileneal) atau keduanya. Klan merupakan suatu 

organisasi sosial yang khusus menghimpun anggotanya 

berasal dari satu keturunan yang sama, sehingga klan akan 

memiliki struktur sosial tersendiri yang secara khusus untuk 

memperkokoh ikatan kekerabatan diantara mereka. 

Orang-orang yang terhimpun dalam suatu klan dapat 

diketahui dari nama belakang (nama keluarga) yang mereka 
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pakai seperti yang dimiliki oleh masyarakat Batak, tetapi 

terdapat juga anggota sebuah klan yang dapat dikenali dari 

lambang-lambang yang dipasang di rumah atau perilaku 

khusus yang hanya berlaku bagi suatu klan. Tidak semua 

orang Indonesia memilki klan karena di antara mereka 

banyak yang tidak memperhitungkan latar belakang atau 

asal keturunan. Adanya perkawinan antarsuku bangsa dapat 

memperlemah kedudukan seseorang dalam keanggotaan 

suatu klan.  

 

C. Interaksi Sosial 

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial yang 

juga dapat dinamakan proses sosial, oleh karena interaksi sosial 

merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. 

Bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk 

khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan 

hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut 

hubungan antara orang perorangan, antar kelompok manusia, 

maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Apabila 

dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. 

Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling bicara, atau 

bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu 

merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial, walaupun orang-

orang yang bertemu muka tersebut tidak saling bicara atau tidak 

saling menukar tanda-tanda. 

Interaksi sosial telah terjadi oleh karena masing-masing 

sadar bahwa akan adanya pihak lain yang menyebabkan 

perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang-

orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya 

minyak wangi, suara berjalan dan sebagainya. Kesemuanya itu 

menimbulkan kesan di dalam pikiran seseorang, yang kemudian 

menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya. 
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Interaksi Sosial  

 

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi 

antara kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya 

menyangkut pribadi, anggota-anggota. Interaksi sosial antara 

kelompok-kelompok manusia terjadi pula didalam masyarakat, 

interaksi tersebut lebih mencolok manakala terjadi perbenturan 

antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. 

Misalnya, di kalangan banyak suku bangsa Indonesia, berlaku 

suatu tradisi yang telah melembaga dalam diri masyarakat 

bahwa dalam perkawinan pihak laki-laki diharuskan memberi 

mas kawin kepada pihak wanita, yang seringkali besar 

jumlahnya. Dasar adanya mas kawin tersebut antara lain berasal 

dari alam pikiran bahwa dengan berpisahnya wanita dari 

keluarganya (karena dibawa oleh suaminya), maka timbul 

ketidakseimbangan magis dalam keluarga si wanita tersebut. 

Keseimbangan akan dicapai kembali apabila syarat-syarat mas 

kwain tadi di penuhi, beratnya syarat-syarat harus di penuhi 

laki-laki sering kali menyebabkan terjadinya kawin lari, yang 

dalam hal ini disetujui oleh calon istri. Biasanya persoalanya 

kawin lari tersebut diselesaikan oleh seluruh masyarakat. Oleh 

karena menyangkut kepentingan umum dan tata tertib seluruh 

masyarakat. 
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Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila 

tidak memenuhi dua syarat yaitu : 

1. Adanya kontak sosial  

2. Adanya komunikasi 

 

Secara harfiah kontak adalah bersama-sama menyentuh baik 

secara fisik atau tidak. Kontak sosial baru akan terjadi apabila 

interaksi badan antar orang yang berinteraksi atau mengadakan 

hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya seperti dengan 

cara berbicara dengan pihak lain. Perkembangan teknologi 

dewasa ini orang-orang dapat berhubungan satu dengan lainya 

melalui telepon, telegram, radio, surat, dan seterusnya yang 

tidak memerlukan kontak fisik.  

Suatu kontak dapat pula besifat primer atau sekunder. 

Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan 

langsung bertemu dan bertatap muka seperti misalnya orang 

akan bertemu, berjabat tangan, saling melempar senyuman dan 

seterusnya. Sebaiknya kontak sekunder memerlukan perantara 

seperti telepon, TV, dan lain-lain. Arti penting dari komunikasi 

adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku 

orang lain (berwujud pembicaraan, gerak badan, atau sikap) dan 

perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang 

tersebut. 

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada 

berbagai faktor antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi 

dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-

sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. 

Apabila masing-masing ditinjau secara lebih mendalam yaitu: 

1. Faktor imitasi misalnya, mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam proses interaksi sosial. Salah satu energi 

positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang 

untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. 
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Namun demikian imitasi mungkin pula dapat 

mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif dimana 

misalnya yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang 

menyimpang. Imitasi juga dapat melemahkan atau bahkan 

dapat mematikan pengembangan daya kreasi seseorang.  

2. Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi 

suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya, 

kemudian diterima oleh pihak lain. Jadi proses ini 

sebenarnya hampir sama dengan imitasi akan tetapi titik-

tolaknya berbeda. Berlangsungnya sugesti dapat terjadi 

karena pihak yang menerima dilanda oleh emosi yang dapat 

menghambat daya berfikirnya secara rasional. Proses 

sugesti terjadi apabila orang yang memberikan pandangan 

adalah orang yang berwibawa atau karena sifatnya yang 

otoriter. Bisa sugesti terjadi disebabkan yang memberikan 

pandangan atau sikap merupakan bagian terbesar dari 

kelompok yang bersangkutan.  

3. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan-

kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri 

seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. 

Identifikasi sifatnya lebih mendalam dari imitasi oleh 

karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar 

proses ini, proses identifikasi terjadi dengan sendirinya 

(secara tidak sadar) maupun dengan di sengaja. Oleh karena 

seringkali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu. 

Proses identifikasi berlangsung dalam suatu keadaan 

dimana seseorang yang beridentifikasi benar-benar 

mengenal pihak lain, sehingga pandangan, sikap ataupun 

kaidah-kaidah yang berlaku pada pihak lain dapat 

melembaga dan bahkan dapat menjiwainya. 

Berlangsungnya identifikasi mengakibatkan terjadinya 

pengaruh-pengaruh yang lebih mendalam ketimbang proses 
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imitasi dan sugesti walupun ada kemungkinan bahwa pada 

mulanya proses identifikasi diawali oleh imitasi atau 

segesti. 

4. Faktor simpati merupakan suatu proses dimana seseorang 

merasa tertarik pada pihak lain, didalam proses ini perasaan 

memegang peranan yang sangat penting walaupun 

dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk 

memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya. 

Inilah perbedaan utamanya dengan identifikasi yang 

didorong oleh keinginan belajar dari pihak lain yang 

dianggap kedudukannya lebih tinggi dan harus di hormati, 

karena mempunyai kelebihan-kelebihan atau kemampuan-

kemampuan tertentu yang patut dicontoh. Sedangkan proses 

simpati akan dapat berkembang didalam suatu keadaan 

dimana faktor saling dimengerti terjamin.  

 

Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor minimal yang 

menjadi dasar bagi berlangsungnya proses interaksi sosial 

walaupun didalam kenyataan proses tadi memang sangat 

kompleks sehingga kadang sulit membedakan secara tegas 

antara faktor-faktor tersebut. 

 

D. Konflik Sosial 

Konflik berasal dari bahasa latin, yaitu “configure” yang 

berarti saling mengukur. Secara sosiologis dapat diartikan 

sebagai proses sosial dimana terdapat gajala-gajala untuk 

menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkannya. 

Konflik merupakan salah satu bagian dalan interaksi sosial yang 

berbentuk disosiatif. Konflik atau pertentangan diartikan sebagai 

suatu bentuk interaksi yang ditandai oleh keadaan saling 

mengancam, menghancurkan, melukai, dan melenyapkan 

diantara pihak-pihak yang terlibat. Sesuai kenyataan, konflik 
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tidak dapat dilepaskan dari dinamika masyarakat. Konflik sosial 

sering muncul sebagai awal dari terjadinya perubahan dalam 

masyarakat. 

 
Konflik Sosial Masyarakat 

 

1. Teori Konflik Sosial 

a. Teori Klasik 

Teori klasik dimunculkan oleh Karl Marx, George 

Simmel, Lewis Coser, dan Ralf Dahrendorf. Mereka 

menganggap bahwa konflik terjadi karena adanya 

perjuangan antarkelas sosial yang ada di masyarakat. 

Menurut Karl Marx, perjuangan itu berupa pertentangan 

(konflik) antara kelas borjuis melawan kelas proletar. 

Kelas borjuis adalah kelompok yang memegang 

kekuasaan mengatur masyarakat, mereka terdiri atas 

orang-orang kaya yang menguasai alat-alat produksi. 

Pengaruhnya besar terhadap lembaga-lembaga ekonomi 

dan politik di masyarakat. Sedangkan, kelas proletar 

adalah kelompok yang diatur yaitu para pekerja yang 

tereksploitasi sebagai buruh bayaran yang bekerja pada 

pabrik-pabrik milik orang-orang kaya (kelas borjuis). 

b. Teori Kontemporer  

Teori kontemporer dimunculkan oleh Taylor, Walton, 

dan Young, secara mendasar intinya sama dengan versi 
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pertama. Terjadinya konflik sosial menurut mereka juga 

berakar pada perbedaan distribusi kekuasaan pada 

masyarakat. Kaum elite yang berkuasa dianggap sebagai 

pengontrol pembuatan pengaturan dan hukum-hukum 

untuk menjamin keamanan kepentingan kelompok 

mereka sendiri, antara kelompok elite dengan kelompok 

yang tidak memiliki kekuasaan memiliki kepentingan 

yang berbeda dan selalu berlawanan. 

 

2. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Sosial 

a. Perbedaan Ideologi 

Ideologi merupakan himpunan nilai-nilai sentral yang 

berada dalam kejiwaan manusia. Nilai-nilai sentral ini 

diyakini dan digunakan sebagai dasar oleh setiap 

manusia dalam melakukan aktivitas, nilai-nilai ideologi 

yang diyakini seseorang bersumber dari nilai-nilai 

keagamaan. Contohnya, perbedaan antara generasi tua 

dengan generasi muda dalam memahami dan 

menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan. 

Contoh yang lain tentang sekularisme atau perbedaan 

ideologis dalam organisasi politik yang dapat 

menimbulkan konflik antarelit politik. 

b. Perbedaan Kepentingan 

Konflik-konflik sosial yang terjadi didalam masyarakat 

seringkali memperebutkan kedudukan atau harta benda 

yang mempunyai nilai-nilai ekonomi. Konflik yang 

seperti ini termasuk konflik yang disebabkan adanya 

perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan benturan-

benturan fisik baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Contohnya, konflik antara pengusaha yang 

mendirikan pabrik dengan warga masyarakat yang 



 

Manusia Indonesia, Alam & Sejarahnya  29 

mempertahankan tanah miliknya sering menimbulkan 

konflik berkepanjangan. 

c. Perbedaan Struktur Budaya 

Struktur budaya suatu masyarakat akan berkembang 

seiring dengan perkembangan suku bangsa. Pada 

dasarnya suku bangsa adalah sekelompok manusia yang 

mempunyai sejarah asal-usul yang sama, serta memiliki 

struktur budaya yang sama. Terbentuknya suku-suku 

bangsa disebabkan adanya sekat-sekat alamiah misalnya 

bentuk kepulauan, pegunungan, sungai, ataupun bentuk-

bentuk relief yang membuat komunikasi terhambat, 

sehingga memungkinkan masing-masing kelompok 

masyarakat memiliki perkembangan budaya sendiri-

sendiri. Contohnya, konflik antar suku bangsa yang 

mempunyai budaya yang berbeda. 

d. Perbedaan Ras 

Ras adalah golongan manusia yang mempunyai ciri-ciri 

fisik yang sama. Ciri-ciri fisik itu meliputi warna kulit, 

postur tubuh, warna rambut, bentuk mata, bentuk hidung, 

bibir, dan tinggi badan. Melalui perbedaan ciri-ciri fisik 

secara psikologis dapat memisahkan hubungan antar 

individu apabila masing-masing pihak belum memiliki 

wawasan yang luas tentang macam-macam ras yang ada 

di dunia. Pada dasarnya dengan adanya perbedaan ras 

dapat dilakukan upaya pembauran dan kerjasama yang 

saling menguntungkan sepanjang masing-masing pihak 

mau menerima keberadaan pihak lain. 

 

3. Tanda-Tanda Adanya Konflik Sosial 

Beberapa indikator yang dikemukakan oleh Charles 

Lewis Taylor dan Michael C. Hudson dapat mengetahui 

apakah dimasyarakat sedang terjadi konflik atau tidak yaitu: 
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a. Demonstrasi (Protest Demonstration) 

Demonstrasi adalah sejumlah orang yang dengan tidak 

menggunakan kekerasan, kemudian mengorganisasi diri 

untuk melakukan protes terhadap suatu rezim, 

pemerintahan, atau pimpinan dari rezim atau pemerintah 

tersebut, kebijaksanaan dan tindakan, baik yang sedang 

direncanakan maupun yang sudah dilaksanakan oleh 

pemerintah atau pihak yang berkuasa. 

b. Kerusuhan 

Kerusuhan pada dasarnya sama dengan demostrasi, yang 

membedakannya adalah kerusuhan mengandung 

penggunaan kekerasan fisik yang diikuti dengan 

perusakan fasilitas umum, pemukulan oleh aparat 

keamanan atas pelaku-pelaku kerusuhan. Penggunaan 

alat-alat pengendalian kerusuhan oleh aparat keamanan, 

dan penggunaan berbagai macam senjata atau alat pukul 

oleh para pelaku kerusuhan. Kerusuhan biasanya 

dilakukan dengan spontanitas sebagai akibat dari suatu 

insiden dan perilaku kelompok yang kacau. 

c. Serangan Bersenjata (Armed Attack) 

Serangan bersenjata adalah tindakan kekerasan yang 

dilakukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu 

dengan tujuan melemahkan atau bahkan menghancurkan 

kekuasaan dari kelompok lain. Indikator ini ditandai oleh 

terjadinya pertumpahan darah, pergulatan fisik, atau 

perusakan fasilitas umum. 

d. Korban Jiwa Akibat Kekerasan Politik 

Setiap konflik yang terjadi dimasyarakat pasti 

menimbulkan korban dan kerugian. Korban dan kerugian 

tidak hanya diderita pihak yang berkonflik, tetapi juga 

masyarakat sekitarnya. Semakin banyak korban jiwa baik 
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akibat demonstrasi, kerusuhan, maupun serangan 

bersenjata berarti semakin besar konflik yang terjadi. 

 

4. Jenis Konflik Sosial 

a. Konflik Pribadi 

Konflik pribadi adalah pertentangan yang terjadi antara 

orang perorang. Masalah yang menjadi dasar perlawanan 

atau konflik pribadi biasanya juga masalah pribadi, 

konflik pribadi tidak jarang terjadi antara dua orang sejak 

mulai berkenalan. Biasanya hal itu terjadi jika sejak awal 

diantara mereka sudah tidak ada rasa simpati dan tidak 

saling menyukai. Akan tetapi, tidak jarang pula terjadi 

konflik diantara dua orang yang sudah lama saling kenal 

dan menjalin hubungan dengan baik. Dalam perjalanan 

hubungan persahabatan itu terjadi konflik yang tidak 

dapat disatukan, dalam konflik pribadi masing-masing 

pihak berusaha memusnahkan lawannya. Diantara orang 

yang bertikai saling memaki dan menghina bahkan bisa 

terjadi perkelahian fisik. 

b. Konflik Rasial 

Konflik rasial adalah pertentangan kelompok ras yang 

berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling 

bertabrakan. Konflik rasial sudah berlangsung lama 

dalam sejarah kehidupan manusia. Konflik rasial pada 

umumnya terjadi karena salah satu ras merasa sebagai 

golongan yang paling unggul dan paling sempurna 

diantara ras lainnya. Konflik rasial misalnya, terjadi di 

Afrika Selatan yang terkendala dengan politik aparteid. 

Konflik ini terjadi antara golongan kulit putih yang 

merupakan kelompok penguasa dan golongan kulit hitam 

yang merupakan golongan mayoritas yang dikuasai. 

c. Konflik Politik  



 

32   Noor Hidayati, S.Pd., M.Pd. & Huriyah, S.Pd., M.Pd 

Konflik politik merupakan konflik yang menyangkut 

golongan-golongan dalam masyarakat maupun diantara 

negara-negara yang berdaulat. Konflik politik pernah 

terjadi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963. 

d. Konflik Antar Kelas Sosial 

Konflik antar kelas sosial merupakan pertentangan antara 

dua kelas sosial, konflik itu terjadi umumnya dipicu oleh 

perbedaan kepentingan antara kedua golongan tersebut. 

Misalnya, antara karyawan pabrik dengan pemiliknya 

karena tuntutan kenaikan gaji dari karyawan akibat 

minimnya tingkat kesejahteraan. 

e. Konflik Internasional 

Konflik internasional yaitu pertentangan yang 

melibatkan beberapa kelompok negara (blok) karena 

perbedaan kepentingan, banyak kasus terjadi konflik 

internasional sebenarnya bermula dari konflik antara dua 

negara karena masalah politik atau ekonomi. 

f. Konflik Antar Kelompok 

Konflik antar kelompok terjadi karena persaingan dalam 

mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama atau 

karena pemaksaan unsur-unsur budaya asing. Selain itu, 

karena ada pemaksaan agama, dominasi politik, atau 

adanya konflik tradisional yang terpendam. Misalnya, 

hubungan antara golongan mayoritas dan minoritas. 

Koalisi golongan minoritas dilihat dari bentuk sikap 

menerima, agresif, dan menghindari atau asimilasi. 

 

5. Dampak Terjadinya Konflik dalam Masyarakat 

a. Bertambahnya solidaritas intern dari rasa in group suatu 

kelompok. Apabila terjadi pertentangan antar kelompok, 

solidaritas antar anggota masing-masing kelompok akan 

meningkat. Solidaritas didalam suatu kelompok yang 
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pada situasi normal sulit dikembangkan akan 

berlangsung meningkat pesat saat terjadi konflik dengan 

pihak-pihak luar. 

b. Memudahkan perubahan kepribadian individu. Hal itu 

terjadi apabila ada konflik-konflik antar kelompok. 

Individu-individu dalam tiap-tiap kelompok akan 

mengubah kepribadiannya untuk mengidentifikasikan 

dirinya secara penuh dengan kelompoknya. 

c. Goyah dan retaknya persatuan kelompok apabila terjadi 

konflik antar golongan dalam satu kelompok. 

d. Menimbulkan dampak psikologis yang negatif, seperti 

perasaan tertekan sehingga menjadi siksaan terhadap 

mentalnya, stres, kehilangan rasa percaya diri, rasa 

frustasi, cemas, dan takut. Hal ini dapat terjadi pada 

pribadi-pribadi individu yang tidak tahan menghadapi 

situasi konflik. 

e. Mematikan semangat kompetisi dalam masyarakat 

karena pribadi yang mendapat tekanan psikologis akibat 

konflik cenderung pasrah dan putus asa. 

f. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. 

Hal tersebut terjadi apabila konflik telah mencapai pada 

tahap kekerasan, seperti perang, bentrok antar kelompok 

masyarakat, dan konflik antar suku bangsa. 

g. Munculnya akomodasi, dominasi, dan takluknya salah 

satu pihak. Keadaan tersebut akan muncul apabila ada 

tanda-tanda sebagai berikut: 

1) Akomodasi akan muncul apabila kekuatan pihak-

pihak yang bertentangan seimbang. 

2) Dominasi akan muncul apabila terjadi 

ketidakseimbangan antara kekuatan-kekuatan pihak 

yang mengalami konflik. 
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3) Munculnya kekuatan-kekuatan dari pihak yang 

mendominasi konflik akan menyebabkan takluknya 

salah satu pihak terhadap kelompok pemenang. 

 

6. Upaya Mengatasi Konflik Sosial 

Menyelesaikan konflik dalam skala besar langkah 

penyelesaian yang dapat dilakukan antara lain sebagai 

berikut : 

a. Genjatan senjata dilakukan apabila konflik terjadi dalam 

skala besar yang melibatkan banyak orang serta 

menggunakan senjata. Pada dasarnya yang dimaksud 

genjatan senjata adalah upaya penangguhan permusuhan 

dalam jangka waktu tertentu guna melakukan suatu 

pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu. Misalnya, 

untuk merawat yang luka-luka, mengubur yang 

meninggal, perundingan perdamaian, merayakan hari 

suci keagamaan, dan sebagainya. 

b. Mediasi (Mediation) untuk menciptakan suasana adil 

dalam menyelesaikan konflik diperlukan pihak penengah 

yang bersifat netral yang disebut mediator. Pada 

dasarnya yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya 

penyelesaian pertikaian oleh pihak ketiga, tetapi tidak 

boleh diberikan keputusan yang mengikat. Pihak ketiga 

adalah pihak netral dan kedudukannya hanya sebagai 

penasehat saja dan tidak berwenang memberi keputusan 

untuk menyelesaikan perselisihan. 

c. Rekonsiliasi (Reconciliation) adalah usaha atau 

keinginan untuk pihak-pihak yang berselisih guna 

mendapatkan suatu persetujuan bersama. Rekonsiliasi 

sifatnya lebih lunak dibandingkan dengan coersion dan 

membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang 

bersengketa untuk mengadakan asimilasi. Contohnya, 
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penyelesaian tentang masalah penentuan UMR, 

kesejahteraan buruh, dan keselamatan kerja yang 

dilakukan oleh perserikatan buruh dengan pihak 

perusahaan melalui Departemen Tenaga Kerja. 

d. Toleransi yaitu apabila konflik bersifat sederhana dengan 

inti permasalahan yang bersifat lunak, maka 

penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara 

toleransi. Toleransi adalah suatu sikap dimana kedua 

belah mempertahankan pendiriannya masing-masing, 

tetapi bersedia menghormati pendirian lain, sehingga 

tidak perlu menimbulkan permusuhan. Misalnya, 

toleransi antar umat beragama. 

e. Stalemate merupakan proses penyelesaian konflik yang 

paling efektif dan murah, karena terjadinya secara 

alamiah tanpa ada pihak yang menghendaki. Stalemate 

adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak yang 

bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, namun 

berhenti pada titik tertentu dalam melakukan 

pertentangannya karena kedua belah pihak sudah tidak 

mungkin lagi maju atau mundur. Contohnya, perlombaan 

senjata antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet 

(Rusia) pada masa Perang Dingin. 

f. Coersion adalah salah satu bentuk akomodasi yang 

prosesnya dilaksanakan oleh suatu paksaan. Coersion 

terjadi apabila salah satu pihak berada dalam keadaan 

yang sangat lemah, sementara dipihak lain sangat kuat. 

Contohnya, penggusuran pemukiman kumuh (slum) 

dibantaran sungai oleh pemerintah yang dilakukan polisi. 

g. Kompromi (Compromise) merupakan salah satu bentuk 

akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat masing-

masing mengurangi tuntutannya, agar tercapai suatu 

penyelesaian terhadap pertentangan yang ada. 
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Contohnya, kesepakatan antara demonstrasi dengan 

polisi sebagai tugas keamanan untuk saling menjaga 

ketertiban dan kedisiplinan.  

h. Arbitrasi (Arbitration) adalah upaya menyelesaikan 

konflik dengan menggunakan orang ketiga yang 

memberi keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua 

belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan 

berulang-ulang didalam masyarakat. Arbitrasi sifatnya 

spontan dan jika pihak ketiga tidak dipilih maka ditunjuk 

oleh pemerintah, yaitu pengadilan. Contohnya, 

penyelesaian masalah perselisihan antarwarga 

masyarakat oleh ketua rukun tetangga atau rukun warga, 

jika tidak dapat terselesaikan dilaporkan kepada lembaga 

pengendali (kepolisian atau pengadilan). 

i. Adjudikasi (Adjudication) merupakan proses yang paling 

akhir apabila konflik terlalu sulit untuk diselesaikan 

melalui cara-cara damai maka salah satu langkah akhir 

dalam penyelesaian konflik adalah adjudikasi. 

Adjudikasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa 

dipengadilan tetapi prosesnya diperlukan pihak-pihak 

terkait yang mempunyai kepentingan pada tingkat 

nasional maupun tingkat internasional. Contohnya, 

sengketa tanah warisan yang tidak dapat diselesaikan 

secara kekeluargaan kemudian diputuskan melalui 

pengadilan. 

 

E. Integrasi Sosial  

Manusia memilki keinginan untuk bergaul, dalam 

pergaulannya terdapat suatu hubungan yang saling 

mempengaruhi sehingga akan menimbulkan suatu perasaan 

yang saling membutuhkan. Integrasi sosial akan terbentuk 

apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat 
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mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun termasuk 

nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial.  

 Upaya manusia yang merupakan bagian dari 

masyarakatnya, terdapat beberapa perilaku yang berhubungan 

dengan tindakan dan interaksi sosial. Selain itu, dalam menjaga 

segala tindakan dan interaksi sosial, juga terdapat nilai dan 

norma sosial sebagai standar penilaian umum yang dapat 

membentuk keteraturan hubungan antar manusia menuju 

terciptanya integrasi sosial yang mantap. Pada dasarnya, 

masyarakat itu berada dalam keadaan integrasi dalam norma-

norma dan nilai-nilai. Integrasi normatif dianggap perlu, karena: 

1. Terwujudnya keserasian norma, berhubungan dengan 

berbagai tingkah laku manusia dalam situasi yang berlainan. 

2. Terwujudnya tingkat kepatuhan yang tinggi antara norma-

norma dan tingkah laku warga masyarakat yang sebenarnya.  

 

Masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas 

komponen-komponennya. Sebagai suatu sistem, masyarakat 

memiliki fungsi integrasi untuk mencapai keadaan serasi, atau 

hubungan serasi diantara bagian-bagian dari suatu sistem sosial. 

Sebagai contoh: ada masyarakat petani, pedagang, pegawai, 

pemerintah, pejabat, polisi, hakim, dan sebagainya. Semuanya 

merupakan identitas manusia dalam masyarakat yang memiliki 

fungsi antara yang satu dan yang lainnya (saling bergantung). 

Setiap anggota masyarakat tersebut akan berjalan sesuai aturan-

aturan dalam bidang kehidupannya yang dianut sebagai nilai-

nilai bersama. Misalnya petani, akan berperilaku sebagai petani 

yang menggarap lahan pertaniannya sampi panen dan 

mendapatkan hasil berupa bahan pangan. Pedagang akan 

berperilaku sebagai penjual barang dagangannya. Semuanya 

saling bergantung dan tidak mungkin polisi berperilaku sebagai 

pedagang karena hal ini akan memunculkan ketidakserasian.  
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Asas integrasi sosial tidak hanya dilandaskan karena adanya 

saling kebergantungan dalam kehidupan ekonomi, juga dapat 

muncul dari pengaruh adanya konflik terlebih dahulu. Konflik 

yang dimaksud tentunya adalah yang menumbuhkan perasaan 

atau solidaritas kedalamnya. Sebagai contoh, di Afrika Selatan 

yang warga masyarakatnya merasakan kehidupan penuh dengan 

konflik dan paksaan dari orang kulit putih terhadap kulit 

berwarna gelap. Agar didalam masyarakat integrasi dapat 

berjalan dengan baik perlu diperhatikan faktor-faktor sosial yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti tujuan yang 

hendak dicapai masyarakat, sistem sosial, sistem tindakan dan 

sistem sanksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

integrasi sosial adalah: 

1. Tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-

norma sosial 

2. Norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-

ubah 

3. Adanya tujuan bersama yang hendak dicapai 

4. Anggota masyarakat merasa saling bergantung dalam 

mengisi kebutuhannya 

 

 
Integrasi Sosial Di Masyarakat 
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Menciptakan integrasi sosial dalam rangka mewujudkan 

keteraturan sosial diperlukan upaya-upaya dari berbagai 

komponen masyarakat melalui langkah-langkah yang optimal 

dan berkesinambungan. Bentuk-bentuk integrasi sosial dapat 

terjadi dalam tiga bentuk berikut. 

1. Integrasi Normatif 

Integrasi Normatif dapat diartikan sebagai sebuah bentuk 

integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang 

berlaku dimasyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal 

yang mampu mempersatukan masyarakat. Misalnya, bangsa 

Indonesia dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 

Kata Bhinneka Tunggal Ika mejadi sebuah norma yang 

berfungsi untuk mengintegrasikan perbedaan yang ada 

dalam masyarakat Indonesia.  

2. Integrasi Fungsional 

Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi 

tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk 

dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak 

yang ada dalam sebuah masyarakat. Misalnya, Indonesia 

yang terdiri dari bermacam-macam suku mengintegrasikan 

dirinya dengan melihat fungsi dari masing-masing suku 

yang ada, seperti suku bugis yang suka melaut difungsikan 

sebagai penyedia hasil-hasil laut, suku minang yang pandai 

berdagang difungsikan sebagai penjual dari hasil-hasil laut 

tersebut.  

 

Adapun integrasi dapat dilihat melalui proses-proses 

sebagai berikut 

1. Asimilasi yaitu berhadapannya dua kebudayaan atau lebih 

yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan 

kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli. 



 

40   Noor Hidayati, S.Pd., M.Pd. & Huriyah, S.Pd., M.Pd 

2. Akulturasi yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok 

sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada 

kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing diserap atau 

diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri, tanpa 

meninggalkan sifat aslinya.  

 

Integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang 

dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa menerapkan cara-

cara koersif (kekerasan). Contoh integrasi koersif adalah 

perusuh yang berhenti mangacau karena polisi menambahkan 

gas air mata keudara. 
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BAB II  

USAHA MANUSIA MEMENUHI 

KEBUTUHAN HIDUP 
 

 

A. Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam adalah sumber daya yang terkandung 

dalam bumi, air, dan di udara yang dapat didayagunakan untuk 

memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Sumber daya 

alam biasa disingkat dengan SDA. Sumber daya alam dibagi 

menjadi dua yaitu : 

1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi air, 

tanah, tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam ini harus 

kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan 

ekosisten.  

2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber 

daya alam yang terbatas jumlahnya, sebagai contoh barang 

tambang yang ada didalam perut bumi seperti minyak bumi, 

batu bara, timah dan nikel.  

 

Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan 

manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan 

hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun 

benda hidup yang berada di bumi dan dapat di manfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kita harus menggunakan 

sumber daya alam ini seefisien mungkin. Sebab seperti batu 

bara, baru akan terbentuk kembali setelah jutaan tahun 

kemudian. Sumber daya alam dibagi menjadi dua berdasarkan 
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asal terbentukknya yaitu sumber daya alam hayati dan 

nonhayati.  

1. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang 

berasal dari makhluk hidup (biotik) seperti hasil pertanian, 

perkebunan, dan perikanan. Sumber daya alam hayati 

merupakan salah satu sumber daya yang dapat pulih atau 

terbarukan karena terdiri atas flora dan fauna. Sumber daya 

hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumber daya 

yang mempunyai kehidupan dan dapat mengalami 

kematian. Jenis-jenis sumber daya hayati diantaranya adalah 

pohon, hewan, rumput laut, plankton, zooplankton, 

fitoplankton, terumbu karang, dan sebagainya.  

2. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam 

yang berasal dari makhluk tak hidup (abiotik). Seperti : air, 

tanah, barang tambang. 

 

 
Sumber Daya Alam Hayati dan Non-Hayati 

 

Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam. Potensi 

kekayaan sumber daya alam tersebut sangat terkait dengan 

keadaan fisik alam Indonesia yang memungkinkan terbentuknya 

beraneka ragam sumber daya alam. Iklim dan kondisi bentuk 
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muka bumi yang beragam memberikan kemungkinan 

keragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kekayaan 

sumber daya alam Indonesia pada kenyataannya tidak tersebar 

merata. Ada wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, 

ada juga sebaliknya. Setiap wilayah memiliki kekayaan alamnya 

sendiri yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya. Sebagian dari 

kekayaan alam tersebut dimanfaatkan, sehingga memberikan 

dampak yang optimal bagi kesejahteraan penduduk.  

Sumber daya alam merupakan kekayaan bumi yang 

memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai 

salah satu sumber penting pembiyaan pembangunan, sumber 

daya alam dewasa ini masih belum bisa dirasakan manfaatnya 

secara nyata oleh sebagian besar masyarakat. Pengelolaan 

sumber daya alam tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip 

keadilan dan keberlanjutan. Selain itu lingkungan hidup juga 

menerima beban pencemaran yang tinggi akibat pemanfaatan 

sumber daya alam dan aktifitas manusia lainnya yang tidak 

memperhatikan pelestarian lingkungan. 

Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada 

sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya, sebagai contoh 

masyarakat pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk 

ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perkebunan. 

Sumber daya alam yang kita miliki harus dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Setiap kegiatan 

ekonomi masyarakat harus dapat memanfaatkan sumber daya 

alam yang kita miliki. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam 

dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk, antara lain: 

1. Aktivitas pertanian 

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya 

hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan 

pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta 

untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan 
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pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam 

pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman 

atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak, 

meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan 

mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolah produk 

lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar 

ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi 

hutan. Peranan sektor pertanian sebagai berikut : 

Menurut Kuznets, Sektor pertanian di LCD‟s 

mengkontribusikan terhadap pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk : 

a. Kontribusi Produk: Penyediaan makanan untuk 

penduduk, penyediaan bahan baku untuk industri 

manufaktur seperti industri: tekstil, barang dari kulit, 

makanan & minuman. 

b. Kontribusi Pasar: Pembentukan pasar demostik untuk 

barang industri dan konsumsi. 

c. Kontribusi Faktor Produksi: Perununan peranan 

pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi 

transfer surplus modal & TK dari sektor pertanian ke 

sektor lain. 

d. Kontribusi Devisa: Pertanian sebagai sumber penting 

bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekspor 

produk pertanian dan produk pertanian menggantikan 

produk impor. 

 

Usaha yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan 

masyarakat untuk meningkatkan produksi pertanian antara 

lain melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, 

mekanisasi, diversifikasi, dan rehabilitasi tahan pertanian. 

Intensifikasi merupakan upaya peningkatan produksi 

pertanian tanpa menambah luas lahan yang ada, tetapi 
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mengupayakan lahan seoptimal mungkin misalnya melalui 

program Sapta Usaha Tani. 

 

 
Aktivitas Pertanian Padi 

 

2. Aktifitas Perkebunan 

Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh orang 

perorangan, dan dapat juga dilakukan oleh pemerintah. 

Usaha perkebunan yang dilakukan oleh pemerintaah 

dikelola oleh PT. Perkebunan (PTP) dan biasanya dalam 

jumlah cukup luas. Hasil perkebunan misalnya teh, kopi, 

cengkeh, tembakau, karet, kelapa, sawit, cokelat dan 

sebagainya. 

Bentuk optimalisasi dan pemanfaatan lain dari sumber 

daya lahan yaitu melalui kegiatan perkebunan. Selain faktor 

tanah dan ketersediaan air, faktor alam lain sangat 

diperhatikan dalam budi daya perkebunan adalah unsur 

iklim. Budidaya tanaman perkebunan biasa dikelompokkan 

berdasarkan gaaris ketinggian yang berhubungan dengan 

zona iklimnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Di daerah zone panas (dataran rendah), biasa 

dibudidayakan tanaman kelapa, tebu dan jagung. 

b. Bantas pantai sampai sekitar ketinggian 700 meter diatas 

permukaan laut sangat cocok untuk dikembangkan 

tanaman tebu, karet, dan kopi. 



 

46   Noor Hidayati, S.Pd., M.Pd. & Huriyah, S.Pd., M.Pd 

c. Mulai ketinggian sekitar 700-1.500 meter di atas 

permukaan laut, jenis tanaman perkebunan yang biasa 

diupayakan penduduk antara lain teh, kina, dan 

hoktikultur.  

 

Dilihat dari jenis komoditas yang dibudi dayakan, 

tanaman perkebunan dibedakan menjadi dua, yaitu tanaman 

keras seperti teh, kopi, karet, kelapa sawit, cokelat, cengkeh 

dan pala, serta tanaman semusim seperti tembakau, dan tebu 

adapun berdasarkan bentuk pengusahaannya kegiatan 

perkebunan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perkebunan 

rakyat dan perkebunan besar.  

 

 
Aktivitas Perkebunan  

 

Ciri-ciri perkebunan rakyat antara lain luas lahan 

digunakan tidak begitu luas, dikelola oleh perorangan atau 

pihak swasta dalam skala kecil, modal atau investasi tidak 

begitu besar, kurang begitu memperhatikan faktor 

kesuburan tanah, tingkat teknologi yang digunakan berkisar 

antara sederhana sampai madia, tenaga kerja yang terlibat 

tidak begitu banyak, sistem pengairan relatif sederhana, 

serta pemasaran produk biasanya didistribuskikan untuk 

memenuhi kebutuhan domestik. Adapun jenis perkebunan 
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besar memiliki ciri-ciri yaitu lahan yang digunakan sangat 

luas, biaya atau modal sangat besar, dikelola oleh 

pemerintah atau swasta nasional, tenaga kerja yang terlibat 

banyak menggunakan tekonologi media sampai maju, 

pemasarn produksi diorientasikan untuk memenuhi 

kebutuhan domestik dan ekspor. Contoh perkebunan besar, 

misalnya PT. Perkebunan Kelapa Sawit, Teh, Kina dan 

sebagainya. 

 

3. Aktifitas Perikanan  

Indonesia merupakan salah satu negara martitim yang 

sebagian besar wilayahnya berupa perairan laut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan 

Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional jumlah pulau-

pulau yang tersebar di atas wilayah laut Indonesia sampai 

batas teritorial mencapai 3.1 juta km², sedangkan jika 

ditambah dengan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) luasnya 

mencapai 5,8 juga km². Wilayah perairan laut yang sangat 

luas ini merupakan potensi sumber daya alam bahari yang 

tidak ternilai harganya. 

 

 
Aktivitas Perikanan 
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Beberapa wilayah di negara kita yang merupakan 

kawasan perikanan laut yang potensial antara lain:  

a. Sekitar Selat Malaka dengan pusat I daerah bagan siapi-

api. Di wilayah ini banyak mengandung ikan terumbu 

karang. 

b. Sekitar perairan pantai utara Jawa, segera anakan 

(Cilapan), selain ikan di wilayah ini banyak terdapat 

rumput laut dan agar-agar 

c. Sekitar Air Temabata Bitung Sulewesi Utara yang 

banyak menghasilkan jenis ikan tuna dan cakalang 

d. Perairan Maluku sekitar Ambon yang merupakan salah 

satu zone up welling current sehingga menjadi kawasan 

yang kaya ikan. Di wilayah ini banyak terdapat jenis ikan 

cakalang, rumput laut dan beberapa jenis ikan hias 

e. Daerah Dodo sekitar Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei 

banyak mengandung mutiara, udang laut, tripang, bunga 

karang dan rumput laut 

f. Perairan sekitar Pulau Solor dan Alor. Negara Indonesia 

merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya 

terdiri dari lautan.  

 

Dengan demikian potensi sumber daya laut kita miliki 

sangat besar. Banyak hasil laut yang bernilai ekonomi, 

terutama perikanan. Namun eksploitasi hasil laut belum 

dilakukan secara maksimal. Budi daya perikanan kita masih 

belum dikelola baik, ikan hasil tangkapan nelayan masih 

sedikit. Padahal potensi perikanan laut sangat besar 

peranannya dalam menambah devisi negara. Salah satu 

sebabnya adalah kita masih mengandalkan peralatan 

tradisional untuk menangkap ikan sehingga hasil yang 

diperoleh tidak banyak. Pemakaian peralatan modern sangat 

di perlukan agar potensi hasil laut yang kita miliki dapat di 
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manfaatkan sebesar-besarnya. Pemerintah menyadari akan 

hal ini sehingga dibentuk kementerian kelautan yang 

mengurusi masalah kelautan. 

 

4. Aktifitas Pertenakan 

Kegiatan peternakan dilakukan secara kecil-kecilan dan 

sebagai usaha rumah tangga dengan cara sederhana. Cara 

pengusahaannya yang masih tradisional dan merupakan 

usaha sampingan maka hasilnyapun masih bersifat 

subsitents, yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. Sebagian kecil sisanya baru dijual untuk 

menambah penghasilan. Disamping untuk menambah 

kesejahteraan keluarga, pemeliharaan, misalnya sapi atau 

kerbau untuk mengolah lahan pertanian. 

 

 
Aktifitas Peternakan Sapi  

 

Sebetulnya kegiatan ternak di Indonesia harus dapat 

dikembangkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan 

beberapa faktor alam sosial yang mendukung kegiatan 

pemanfaatan sumber daya hewani tersebut, yaitu sebagai 

berikut : 
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a. Negara kita memiliki padang rumput yang relatif luas, 

seperti di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulewesi. 

b. Faktor iklim seperti suhu udara, dan curah hujan sangat 

memungkinkan budi daya pertenakan. 

c. Kebutuhan daging serta hal lain dari ternak seperti kulit, 

bulu, dan kotorannya untuk dijadikan pupuk buatan 

cenderung meningkat. 

 

5. Aktifitas Industri  

Industri secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu 

industri jasa dan industri yang menghasilkan barang-barang. 

Sektor industri yang menghasilkan barang-barang adalah 

pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, 

air, gas, dan listrik sedangkan industri jasa yakni 

perkembangan, angkutan, pemerintahan, perbangkan, 

asuransi persewaan dan jasa-jasa lainnya. Semakin banyak 

jenis kebutuahan manusia dalam lingkungan tertentu 

dipenuhi oleh hasil-hasil industri pengolahan dapat juga 

dijadikan pertanda maju atau terlambatnya proses itu 

berlangsung. 

 

 
Aktifitas Industri Garmen 
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6. Aktifitas Pertambangan 

Pertambangan merupakan kegiatan pengolahan dan 

pemanfaatan bahan galian, meliputi observasi, eksplorasi 

dan penambangan berbagai macam mineral atau barang 

tambang biasa terkandung didalam litosfer maupun 

dipermukaan bumi. Observasi adalah kegiatan pengamatan 

pendahuluan tentang daerah persebaran suatu jenis barang 

tambang, sekaligus penyelidik dan memerkiska 

kebenarannya secara teoritas yang berkaitan dengan kondisi 

geologis di lapangan. Eksplorasi meliputi kegiatan 

persiapan penyelidikan dan memeriksa kebenarannya secara 

teoriti biasa berkaitan dengan kondisi geologis di lapangan. 

Eksplorisasi meliputi kegiatan persiapan dan penyelidikan 

untuk mengetahui keadaaan barang tambang dan 

kemungkinan pengolahannya secara ekonomis, kegiatan 

eksplorasi meliputi :  

a. Penyelidikan geologis tentang letak dan persebaran 

mineral, kualitas dan perkiraan kuantitas atau banyaknya 

mineral apakah bernilai ekonomis bila ditambang, dan 

sebagainya, 

b. Menentukan syarat-syarat teknis yang diperlukan untuk 

eksploitasi barang tambang.  
 

 
Aktifitas Pertambangan 
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Negara Indonesia juga terkenal sebagai salah satu negara 

yang kaya dengan barang tambang. Usaha pertamabangan 

dimaksudkan untuk mengambil sumber daya alam yang ada 

di dalam perut bumi. Barang-barang tambang disiapkan 

menjadi bahan baku industri. Barang-barang tambang 

berupa logam minyak bumi, gas bumi merupakan hasil 

tambang andalan. Indonesia memiliki banyak tambang 

minyak, tambang batu bara, tambang emas dan perak, biji 

besi dan sebagainya. 

 

B. Kegiatan Ekonomi dan Pemanfaatannya 

Kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pemanfaatan 

sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam manusia 

harus melakukan beberapa tahap yaitu: 

1. Produksi 

a. Pengertian Produksi 

Menurut kalian apakah “mengajar di kelas” termasuk 

kegiatan produksi ? Bagaimana pula dengan “menyulam 

taplak meja”, apakah termasuk kegiatan produksi ? Pada 

umumnya produksi sering diartikan sebagai kegiatan 

menghasilkan barang. Pengertian ini tidak salah, tetapi 

masih belum sempurna. 

Menurut pengertian ekonomi, produksi adalah setiap 

kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau 

menambah guna barang dan jasa. Contoh: menanam tebu 

(menghasilkan), mengambil ikan dari sungai (menambah 

guna tempat), menjahit kain menjadi baju (menambah 

guna bentuk). Agar lebih jelas, marilah kita perhatikan 

contoh kegiatan produksi berikut. Manusia memerlukan 

gula sebagai pemanis, untuk itu manusia akan: 
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Agar anaknya mampu berbahasa Inggris, orangtua 

memanggil guru les bahasa Inggris untuk mengajar di 

rumah. Maka guru tersebut akan: 

 

 
 

Agar bisa dipakai, seorang ibu membawa kain yang 

dimilikinya ke penjahit pakaian. Penjahit tersebut akan: 

 

 
 

Produksi mencakup dua hal, yaitu: 

1) Menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa 

2) Menambah guna barang dan jasa. 
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Jadi bisa diartikan juga Produksi adalah tahap 

pembuatan sumberdaya alam ataupun proses pengolahan 

sumber daya alam untuk menambah nilai guna suatu 

barang. 

b. Tujuan Produksi 

Berikut tujuan dari produksi: 

1) Memenuhi kebutuhan manusia. Manusia memiliki 

beragam kebutuhan terhadap barang dan jasa yang 

harus dipenuhi dengan kegiatan produksi. Apalagi 

jumlah manusia terus bertambah. 

2) Mencari keuntungan atau laba. Dengan memproduksi 

barang dan jasa, produsen (orang yang memproduksi) 

berharap bisa menjualnya dan memperoleh laba 

sebanyak-banyaknya. 

3) Menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dengan 

memproduksi barang dan jasa, produsen akan 

memperoleh pendapatan dan laba dari penjualan 

produknya, yang dapat digunakan untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan termasuk kehidupan 

para karyawan. 

4) Meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Produsen 

selalu berusaha memuaskan keinginan konsumen. 

Dengan berproduksi, produsen mendapat kesempatan 

melakukan uji coba (eksperimen) untuk meningkatkan 

mutu sekaligus jumlah produksinya agar lebih baik 

dari produksi sebelumnya. 

5) Mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena 

dipakai atau karena bencana alam. Semua itu diganti 

dengan cara memproduksi barang yang baru. 
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c. Jenis Produksi dapat digolongkan menjadi enam bidang : 

1) Ekstraktif 

Kegiatan memungut langsung dari alam seperti 

pertambangan dan perikanan laut. 

2) Agraria 

Kegiatan mengolah tanah untuk memelihara tumbuh-

tumbuhan dan hewan seperti pertanian dan peternakan 

3) Industri 

Bagian dari pengolahan, perakitan dan kerajinan. 

Bahan mentah diolah menjadi jadi atau setengah jadi 

misalnya perakitan mobil, usaha bengkel serta pabrik 

makanan maupun minuman.  

4) Perdagangan 

Kegiatan membeli untuk kemudian dijual misalnya 

pedagang membeli hasil pertanian dari desa untuk 

kemudian dijual kembali. 

5) Transportasi/pengangkutan 

Kegiatan produksi yang berhubungan dengan 

permintaan barang dari suatu tempat ke tempat berupa 

pemindahan suatu barang yang dikirm oleh produsen 

menuju tempat terdekat para konsumen lain misalnya 

pengakutan darat, laut dan udara. 

6) Jasa 

Kegiatan penyajian sarana jasa seperti pergudangan, 

perbankan, asuransi, perhotelan dan biro perjalanan 

yang dihasilkan sektor jasa bukanlah barang namun 

sarana. Sarana adalah kebutuhan untuk menunjang 

bidang produksi lainnya. 
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d. Faktor- faktor dalam produksi 

1) Faktor produksi asli terdiri dari : 

a) Faktor produksi alam, segala sumber daya alam 

yang dapat dimanfaatkan untuk semua manusia 

dalam usaha mencapai kemakmuran. 

b) Faktor produksi tenaga kerja, segala kegiatan 

manusia baik jasmani dan rohani yang 

direncanakan dalam proses produksi 

 

2) Faktor produksi turunan terdiri dari : 

a) Faktor produksi modal, hasil produksi yang 

digunakan dalam proses produksi lebih lanjut 

untuk menghasilkan barang lain. 

b) Faktor produksi skill/ pengusaha, kegiatan untuk 

mengkoordinasikan daktor-faktor produksi ala, 

tenaga kerja dan modal. 

 

 
Kegiatan Produksi Sepeda Motor 
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2. Distribusi 

a. Pengertian Distribusi 

Distribusi merupakan kegiatan yang berhubungan 

dengan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. 

Orang atau badan usaha yang menyalurkan barang-

barang tersebut ke tangan konsumen disebut distributor. 

Tanpa adanya distributor barang dari produsen tidak 

akan sampai ketangan konsumen dan konsumen juga 

akan kesulitan dalam menemukan barang yang 

diinginkan sehiingga memiliki keterkaitan antara satu 

dengan yang lainnya. 

 

b. Tujuan Distribusi 

Berikut ini terdapat beberapa tujuan dari distribusi, 

yakni sebagai berikut: 

1) Menanggung Kelangsungan Aktivitas Produksi 

Proses distribusi yang berjalan dengan baik akan 

menolong aktivitas produksi. Dengan menjalankan 

aktivitas distribusi, maka produk yang sudah 

diperoleh tidak tertahan di gudang produsen, namun 

berpindah ke tangan distributor. 

2) Menanggung Produk Sampai ke Pelanggan 

Sesuai dengan tujuan utamanya, aktivitas distribusi 

akan menentukan produk dari produsen bisa sampai 

ke pelanggan. Proses distribusi tersebut dapat 

dijalankan dengan cara promosi sampai proses 

pengiriman barang ke pelanggan. 
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Kegiatan Distribusi Kepada Pelanggan 

 

c. Sistem Distribusi 

1) Distribusi secara langsung, penyaluran barang-barang 

hasil produksi yang dilaksanakan langsung dari 

produsen ke konsumen. Sistem tersebut sangat cocok 

dan sangat disarankan untuk digunakan oleh 

pengusaha yang mempunyai modal yang terbilang 

sedikit, karena sistem ini tidak memerlukan budget 

yang besar. Contoh penjual bakso menjual langsung 

bakso kepada konsumen dengan cara berkeliling 

kampung, sebuah warung yang menjual makanan dan 

minuman di suatu kampung 

2) Distribusi semi langsung, penyaluran distribusi yang 

menggunakan seorang agen yang menjadi penyalur 

produkyang akan dijual. Sistem ini juga pada 

umumnya dilakukan oleh produsen dari produk 

barang yang mempunyai kualitas yang baik dan juga 

mahal, hal itu dikarenakan barang tersebut sangat 

membutuhkan penanganan yang spesial oleh ahlinya. 

Dengan begitu, adanya agen kualitas barang juga bisa 

terjaga dengan baik. 
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3) Distribusi secara tidak langsung, penyaluran barang-

barang hasil produksi yang dilaksanakan produsen 

secara tidak langsung ke tangan konsumen, tetapi 

melalui perantara. Contohnya seperti pada grosir 

ataupun retail. Pada umumnya sistem distribusi yang 

satu ini bisa dilakukan oleh perusahaan yang 

mekmemerlukan pasar yang lebih luas dan dengan 

memiliki sifat barang yang daoat bertahan dengan 

cukup lama. Pada sistem distribusi semacam ini juga 

melibatkan beberapa pihak yang mana dengan begiitu 

dipastikan sangat membutuhkan modal yang tidak 

kalah besar. Karena didalamnya sudah termasuk pada 

bugdet promosi. Sistem distribusi ini nantinya akan 

dipilih oleh produsen juga harus memperhitungkan 

banyak hal seperti dibawah ini : 

a) Beberapa modal yang sudah dikumpulkan 

b) Macam –macam serta sifat dari barang tersebut 

c) Skala besar dari pemasarannya (lokal, nasional 

maupun internasional) 

d) Saran transportasi maupun komunikasi yang akan 

digunakan nantinya 

e) Total barang yang sudah dihasilkan. 

 

Sistem Distribusi 
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Penyaluran barang cara ini berlangsung dengan 

melalui : 

1) Pedagang 

a) Pedagang besar adalah pedagang-pedang yang 

melakukan pembelian barang-barang dari produsen 

dalam partai besar yang kemudian menjualnya 

kembali ke pedagang kecil, misalnya distributor 

dan grosir. 

b) Pedagang eceran adalah pedagang yang secara 

langsung melayani konsumen, misalnya toko 

kelontongan dan warung. 

 

2) Perantara 

a) Agen adalah perantara yang menjual barang hasil 

produksi perusahaan tertentu. Untuk itu agen 

mendapat upah sebanding dengan nilai barang 

yang dijual, misalna agen sepatu 

b) Makelar adalah perantara perdangan atas nama 

orang lain untuk menjualkan atau membelikan 

barang dengan menerima balas jasa yang disebut 

provisi/kurtasi. 

c) Kominisioner adalah perantara atas namanya 

sendiri dan ikut bertanggungjawab atas tindakan 

yang dilakukan dalam mengadakan perjanjian jual 

beli dengan menerima balas jasa yang disebut 

komisi. 

 

3) Eksportir dan importir 

4) Lembaga-lembaga penjualan barang 
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d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Distribusi 

Berikut ini terdapat beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi distribusi, yakni sebagai berikut: 

1) Faktor Barang 

Jenis, bentuk, ukuran, sifat dan kemasan barang 

sangat berpengaruh dalam proses distribusi. Barang 

dari jenis makanan dan bukan makanan, tentu berbeda 

proses distribusinya, barang yang mudah rusak dan 

tahan lama juga tentu berbeda dalam proses 

distribusinya. 

2) Faktor Perusahaan 

Pengalaman dan kemampuan manajemen serta 

pengawasan yang dilakukan perusahaan selama 

proses distribusi tentu akan sangat berpengaruh 

terhadap kegiatan distribusi. Ketersediaan dana dan 

teknologi yang digunakan perusahaan untuk kegiatan 

distribusi juga berpengaruh terhadap kelancaran 

distribusi. 

3) Faktor Pasar 

Jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah 

pesanan dan kebiasaan dalam pembelian dari 

konsumen di pasar menjadi faktor yang ikut 

berpengaruh terhadap kegiatan distribusi. 

4) Faktor Kebiasaan dalam Pembelian 

Ada tidaknya perantara, volume pembelian dan biaya 

penyaluran barang dari produsen kepada kosumen. 

5) Faktor Jarak Tempuh 

Jarak antara tempat produksi dengan konsumen 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kelancaran proses distribusi. Jarak tempuh antara 

Jawa dan Bali serta antara Jawa dan Papua 
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menjadikan proses distribusi barang dan jasa kedua 

tempat tersebut dari pulau Jawa berbeda. 

6) Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang semakin canggih sangat membantu proses 

distribusi barang dan jasa. Distribusi barang antar 

Negara, baik impor maupun ekspor, semakin cepat 

dan mudah dengan bantuan teknologi informasi. 

 

 
Kegiatan Pendistribusian Barang antar Pulau 

 

3. Konsumsi 

a. Pengertian Konsumsi 

Konsumsi adalah suatu kegiatan untuk mengurangi 

atau menghabiskan kegunaan suatu barang baik secara 

langsung ataupun tidak langsung. Orang yang 

menjalankan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai 

konsumen. Barang dan jasa yang dikonsumsi disebut 

barang konsumsi. contoh membeli pakaian karena ingin 

menjaga tubuh, menjauhkan rasa malu, dan ingin 

memperoleh kepuasan.barang. 

Tahap ini adalah penjualan sumber daya alam yang 

siap pakai maupun siap dinikmati. 
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Contoh sumber daya alam yang berkaitan dengan 

kegiatan ekonomi 

Produksi Distribusi Konsumsi 

Pengolahan padi 

menjadi beras 

Beras di ekspor 

atau impor 

Beras dibeli dan 

dimasak menjadi 

nasi 

Pertambangan 

Emas 

Emas di ekspor 

atau impor 

Emas dibeli dan 

dipakai 

Pengolahan teh Teh di 

eksporatau di 

impor 

Teh dibeli dan 

dinikmati 

 

Sumber daya alam harus di manfaatkan sebesar-

besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Di sini ada 7 

kegiatan ekonomi masyarakat yaitu: 

1) Pertanian 

Indonesia disebut negara agraris karena sebagian 

besar penduduk Indonesia adalah petani. Indonesia 

memiliki wilayah tanah yang sangat luas, yang mana 

tanah ini menjadi modal utama bagi kegiatan 

pertanian. Usaha pertanian menghasilkan padi, 

jagung, kedelai, ubi, dan sayur- sayuran dan hasil 

tanaman perkebunan. Hasil usaha pertanian dapat 

ditingkatkan dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, 

diversifikasi, dan rehabilitasi. Tanaman perkebunan 

dibedakan menjadi dua, yaitu tanaman perkebunan 

musiman dan tahunan. 

2) Perkebunan 

Tanah-tanah di Indonesia yang subur cocok untuk 

tanaman perkebunan. Masyarakat dapat 

memanfaatkan perkebunan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Perkebunan di Indonesia 
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menghasilkan teh, kopi, cokelat, karet, pala, lada, dan 

cengkeh.  

3) Peternakan 

Peternakan merupakan kegiatan usaha dengan cara 

memelihara hewan, kemudian mengambil hasilnya 

dan dijual. Hasil peternakan dapat dinikmati untuk 

kebutuhan pangan. Seperti daging, susu, dan telur. 

Selain itu dapat juga dijadikan bahan baku industri. 

Seperti bulu dan kulit. Bulu buat kemoceng dan kulit 

buat pakaian dan lain-lain.  

Dalam memperhatikan hasil peternakan ada hal-hal 

yang harus diperhatikan. Misalnya, memperhatikan 

kebersihan kandang, memberi makan teratur, dan 

memberi obat-obatan. Hewan yang kandangnya bersih 

tentu akan sehat. Sehingga hasilnya ternaknya bagus. 

4) Perikanan 

Lautan merupakan sumber daya alam yang sangat 

besar. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa 

perairan. Maka bangsa Indonesia mempunyai hasil 

laut yang banyak. Hasil laut memiliki nilai ekonomi 

yang tinggi. Sehingga, perlu dilakukan pengelolaan 

yang baik di bidang perikanan. 

Selama sumber daya perikanan belum dikelola 

dengan baik. Akibatnya hasil tangkapan ikan yang 

didapat nelayan masih sedikit. Para nelayan masih 

menggunakan peralatan tradisional dalam menangkap 

ikan. Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan 

peralatan modern. Sehingga potensi laut dapat 

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Jenis-jenis ikan seperti bawal dan udang. 
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5) Kehutanan 

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui. Manfaat hutan misalnya penghasil kayu, 

mencegah banjir, dan erosi. Manfaat lain adalah 

sebagai objek wisata dan paru-paru dunia. Hasil 

hutan, seperti kayu, rotan, dan damar. Berdsarkan 

jenis tanamannya hutan digolongkan menjadi dua. 

Yaitu, hutan homogen dan hutan heterogen. 

6) Pertambangan 

Bumi Indonesia Indonesia memiliki sumber daya 

yang sangat beragam. Maka tak heran, pertambangan 

dijadikan sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang 

banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat. Kegiatan 

pertambangan dapat dianggap sebagai salah satu cara 

untuk mengambil kekayaan yang memiliki nilai guna 

tinggi. Di Indonesia sendiri ada banyak jenis 

pertambangan, sebut saja emas, batu bara, minyak, 

dan lain sebagainya. Hasil tambang merupakan 

sumber pendapatan negara yang besar. Oleh karena 

itu, kita harus mengolahnya dengan baik. Sehingga 

bahan tambang dapat digunakan seoptimal mungkin 

untuk kemakmuran rakyat. 

7) Perindustrian 

Kegiatan industri di Indonesia dilakukan oleh 

warga dan pemerintah. Industri yang dilakukan 

pemerintah merupakan industri besar. Industri yang 

dilakukan masyarakat di sebut industri kecil atau 

disebut industri rumah tangga. Contoh industri besar 

di antaranya industri pesawat terbang, industri 

kendaraan bermotor, industri elektronika, industri 

kertas, dan industri tekstil. Contoh industri kecil di 

antaranya hasil anyaman, mebel, batik, dan konfeksi. 
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b. Ciri-ciri kegiatan konsumsi  

Kegiatan ekonomi berdasarkan karakteristiknya 

memiliki ciri sebagai berikut : 

1) Kegiatan dilakukan secara langsung untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan hidup manusia. 

2) Produk yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat bagi 

manusia. 

3) Produk (barang dan jasa) yang digunakan dapat 

berkurang atau habis. 

4) Produk yang dikonsumsi merupakan barang ekonomi 

yang didapatkan dengan pengorbanan, misalnya 

membelinya. 

 

c. Tujuan Konsumsi 

Semua kegiatan konsumsi bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Adapun beberapa tujuan 

kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut: 

1) Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani 

Tujuan utama kegiatan konsumsi dilakukan manusia 

adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan 

rohaninya. Kebutuhan jasmani misalnya makan/ 

minum, olah raga, dan lainnya. Sedangkan kebutuhan 

rohani misalnya hiburan, beribadah, membaca buku, 

dan lain-lain. 

 

2) Memakai nilai guna suatu barang sekaligus 

Barang yang nilai gunanya habis sekaligus ketika 

digunakan oleh manusia. Contohnya, makanan dan 

minuman yang tidak dapat bertahan lama dan harus 

dihabiskan sekaligus. 
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3) Memakai nilai guna barang secara bertahap 

Barang atau jasa yang nilai gunanya akan berkurang 

secara bertahap ketika digunakan oleh manusia. 

Dengan kata lain, barang dan jasa ini dapat bertahan 

lama, misalnya komputer, meja, mobil, motor dan 

lain-lain. 

 

  
Kegiatan Konsumsi 

 

d. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi 

Kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh berbagai faktor 

dalam kehidupan manusia. Adapun beberapa faktor yang 

mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah sebagai 

berikut: 

1) Penghasilan 

Penghasilan atau pendapatan seseorang berpengaruh 

besar terhadap tingkat konsumsi seseorang atau 

organisasi. Semakin besar penghasilan seseorang 

maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih 

banyak barang/ jasa, begitu juga sebaliknya. 

2) Tingkat Pendidikan 

Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir 

seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 

umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin 

tinggi, begitu juga sebaliknya. 
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3) Harga Barang dan Jasa 

Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat 

konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan 

jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah, 

dan begitu juga sebaliknya. 

4) Jumlah Keluarga 

Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan 

membuat tingkat konsumsinya semakin besar, begitu 

juga sebaliknya. 

5) Jenis Kelamin 

Kebutuhan barang/jasa antara pria dan wanita 

tentunya sangat berbeda. Hal tersebut juga akan 

mempengaruhi tingkat konsumsi. 

6) Selera dan Gaya 

Sebagian orang memiliki selera dan gaya yang lebih 

baik, baik dalam hal berbusana maupun hal lainnya. 

Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi 

lebih tinggi ketimbang mereka yang kurang 

memperhatikan gaya. 

7) Adat Istiadat dan Kebiasaan 

Kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah juga 

mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakatnya. 

 

C. Kegiatan Ekspor dan Impor 

Pengertian Ekspor dan Impor 

Ekspor merupakan pengeluaran atau pengiriman barang dari 

dalam negara ke luar dan orang yang melakukan pengiriman 

barang disebut eksportir. Sedangkan impor adalah kegiatan 

memasukan barang dari luar negara ke dalam negara atau 

kegiatan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri 

baik secara legal maupun ilegal. Adapun orang yang melakukan 

kegiatan impor disebut importir. 
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Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli 

(atau imbal beli) lintas negara, yang melibatkan dua pihak dan 

melintasi batasan kenegaraan. Transaksi perdagangan 

internasional yang lebih dikenal dengan istilah ekspor dan 

impor, pada hakikatnya adalah suatu transaksi sederhana yang 

tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-

pengusaha yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara-

negara yang berbeda. Dalam jual beli ini, kegiatan jual disebut 

ekspor dan kegiatan beli disebut impor. Pihak penjual disebut 

eksportir dan pihak pembeli disebut importir. 

Kata ekspor di pandang dari bahasa Indonesia adalah 

perbuatan mengirimkan barang ke luar Indonesia, sedangan 

impor yaitu, memasukkan barang dari luar negeri ke dalam 

Indonesia. Corak perdagangan Indonesia yang berkembang dari 

waktu ke waktu di bagi menjadi sektor migas dan nonmigas. 

Ekspor sektor migas terdiri dari minyak bumi dan hasil minyak, 

LGN (Liquid Natural Gas), LPG (Liquid Petroleum Gas) dan 

sebagainya. 

 

 
Kegiatan Ekspor dan Impor Indonesia 
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Ekspor komoditas nonmigas terdiri dari tiga kelompok yaitu 

barang manufaktur, komoditas pertanian, dan komoditas 

pertambangan. 

1. Kelompok barang manufaktur 

a. Tekstil 

b. Produk kayu 

c. Kertas 

d. Produk elektronik 

e. Minyak kelapa sawit 

f. Kerajinan tangan 

g. Produk kimia 

 

2. Komoditas pertanian 

a. Hewan dan hasil hewan : ikan tuna, sapi, dan udang. 

b. Tumbuhan : karet alam, cokelat, lada, kopi, tembakau, 

cengkeh, rempah-rempah, dan kopra. 

 

3. Pertambangan nonmigas : tembaga, emas, timah, nikel, 

aluminium, dan hasil tambang lainnya.  

 

Tujuan ekspor dan impor antara lain: 

1. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar 

serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik. 

2. Membuka pasar baru di luar negri sebagai perluasan pasar 

domestik. 

3. Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang. 

4. Membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional 

sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar 

dari sebutan jago kandang. 
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Syarat-syarat komoditi yang akan diekspor : 

1. Dapat bersaing dengan ketat dibandingkan komoditi serupa 

dari negara lain. (mutu barang, harga barang, waktu 

penyerahan, syarat perdagangan, syarat pembayaran, dan 

layanan purna jual) 

2. Setiap peralatan harus dilengkapi dengan petunjuk 

pemakaian. 

3. Setiap komoditi diberi warna, ukuran, dan bentuk yang 

sesuai dengan selera konsumen setempat. 

 

D. Uang 

1. Pengertian Uang 

Uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu 

benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat 

digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. 

Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan 

untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan 

kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya 

dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (medium of 

exchange), (2) alat penyimpan nilai (store of value), (3) 

satuan hitung (unit of account), dan (4) ukuran pembayaran 

yang tertunda (standard for deffered payment).  

 

 
Uang Indonesia 
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2. Fungsi Uang 

Perlu dikemukakan pula bahwa pada awalnya uang 

hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi, sejalan 

dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi 

kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang 

dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang 

pada saat ini. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat 

keempat fungsi dasar uang yang telah disampaikan di atas.  

a. Uang sebagai alat tukar.  

Dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup dalam 

perekonomian moderen ini tanpa adanya benda yang 

dapat digunakan sebagai alat penukar. Apabila tidak ada 

uang maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar-

menukar antara barang yang satu dengan barang yang 

lain. Misalnya, seseorang yang memiliki ayam dan ingin 

menukarkannya dengan garam – banyak dan sangat 

membutuhkan garam harus bertemu dengan orang lain 

yang memiliki garam dan ingin menukarkan garam 

dengan ayam. Selanjutnya, mereka saling menukarkan 

ayam dengan garam. Kondisi ini dinilai terlalu kaku dan 

sulit dipenuhi. Dengan adanya uang, seseorang dapat 

secara langsung menukarkan uang tersebut dengan 

barang yang dibutuhkannya kepada orang lain yang 

menghasilkan barang tersebut. 

b. Uang sebagai alat penyimpan nilai.  

Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah mahluk yang 

gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam 

bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan 

di masa yang akan datang. Barang-barang berharga 

tersebut pada umumnya berupatanah, rumah, dan benda 

berharga lain. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan 



 

Manusia Indonesia, Alam & Sejarahnya  73 

beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang 

merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan 

kekayaan. 

c. Uang sebagai satuan hitung.  

Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh 

uang, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan 

penilaian terhadap suatu barang. Tanpa satuan hitung 

seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama 

dengan dua ekor kambing dsb. Dengan adanya uang, 

tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan 

lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang 

pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik 

juga dapat dilakukan.  

d. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda 

Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-

meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk 

menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. 

Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar satu 

juta rupiah selama lima tahun daripada meminjamkan 

satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat 

keadaan kambing dalam lima tahun mendatang akan 

berbeda dengan keadaan kambing semula, karena ia 

mempunyai ayam. 

 

3. Jenis-jenis uang 

a. Berdasarkan bahan 

1) Uang logam dibuat dari logam 

2) Uang kertas dibuat dari kertas 

b. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan 

1) Uang kartal adalah mata uang logam dan kertas yang 

dikeluarkan oleh bank sentral (pemerintah) dan 

berlaku umum di masyarakat. 
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2) Uang giral adalah dana yang disimpan pada rekening 

koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat 

dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan 

perantara cek, bilyet giro, atau perintah membayar. 

Jadi, uang giral dikeluarkan oleh bank umum. 

 

 
Uang Kartal dan Uang Giral 

 

c. Berdasarkan nilai  

1) Bernilai penuh adalah uang yang bahannya sama 

dengan nilai nominalnya 

2) Tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai bahannya 

tidak sama dengan nilai nominalnya. 

 

d. Berdasarkan pemakaian 

1) Internal value adalah kemampuan uang untuk 

membeli barang-barang dalam satu negara. 

2) Eksternal value adalah kemampuan uang untuk 

ditukarkan dengan uang asing. 

 

4. Nilai uang 

a. Indeks biaya hidup 

Nilai uang diukur dari indeks harga barang-barang pokok 

dalam masyarakat. 
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b. Indeks harga barang perdagangan besar 

Nilai uang dapat diukur dari indeks harga barang-barang 

yang dipakai oleh peruahaan dalam menghasilkan barang 

lainnya. 

c. GNP (Gross National Product) Deflator 

Nilai uang diukur dari GNP nominal dan dibandingkan 

dengan GNP rill yang sama dengan GNP deflator. 

 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang 

beredar 

Jumlah uang yang beredar adalah jumlah uang dalam 

suatu perekonomian pada waktu tertentu. Pada dasarnya, 

jumlah uang beredar ditentukan oleh besarnya penawaran 

uang (dari bank sentral) dan permintaan uang (dari 

masyarakat). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang 

beredar dalam masyarakat yaitu: 

a. Pendapatan  

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh 

masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi 

pendapatan masyarakat, semakin besar pula jumlah uang 

yang beredar dalam masyarakat begitu pula sebaliknya. 

b. Tingkat suku bunga 

Bila tingkat suku bunga rendah, masyarakat akan enggan 

menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu jumlah 

uang yang beredar meningkat. 

c. Selera masyarakat 

Selera masyarakat meningkat. Misalnya, peningkatan 

mode pakaian baru akan mempengaruhi jumlah uang 

yang beredar. 
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d. Harga barang 

Bila harga barang naikm, maka jumlah dan peredaran 

uang akan semakin cepat. 

e. Fasilitas kredit 

Pembelian menggunakan kartu kredit mengakibatkan 

permintaan uang tunai akan menurun. 

f. Kekayaan alam yang dimiliki 

Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat semakin 

besar apabila ragam bentuk kekayaan sedikit dan 

sebaliknya.  

 

E. Koperasi 

1. Pengertian Koperasi 

Koperasi bersumber dari kata “Co-operation” menjadi 

“Cooperative” yang berarti kerjasama. Menurut Enreques 

koperasi yaitu menolong satu sama lain (to help one 

another) atau saling bergandeng tangan (hand in hand). Di 

Indonesia bentuk kerjasama dikenaldengan “Gotong 

royong”. Pengertian koperasi dalam UU koperasi No. 25 

tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi yang sekaligus 

merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas 

asas kekeluargaan. 

Pada umumnya koperasi mempunyai anggota orang-

orang yang keadaan perekonomiannya kurang mampu atau 

golongan ekonomi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa 

koperasi merupakan badan usaha yang bergerak di lapisan 

ekonomi bawah dan yang menjadi anggota koperasi justru 

orang-orang yang memiliki modal kuat, tetapi masyarakat 

yang relatif tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu, 

sangatlah tepat bila koperasi dikatakan sebagai gerakan 
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ekonomi rakyat yang secara bersama-sama untuk memenuhi 

kebutuhan bersama. 

 

2. Sejarah Singkat Koperasi 

Koperasi pertama kali lahir di Inggris, kota Rochdale 

pada tahun 1844. Koperasi mulai ada masaperkembangan 

kapitalisme sebagai dampak dari revolusi industri yang 

disebut koperasi Rochdale. Koperasi ini awalnya berdiri 

dengan usaha penyediaan barang-barang mangan untuk 

kebutuhan sehari-hari. Kemudian perkembangan koperasi 

Rochdale memiliki banyak kemajuan yang memberikan 

pengaruh besar kepada Inggris maupun diluar Inggris. 

Tahun demi tahun koperasi ini mulai merambah kebidang-

bidang lain seperti transportasi, perbankan dan asuransi. 

Menurut Sukuco badan hukum koperasi pertama di 

Indonesia adalah sebuah koperasi yang bertempat di 

Leuwiliang yang berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 

1895. Koperasi yang berbentuk bank simpan pinjam yang 

didirikan oleh Raden Ngabei Ariawiatmadja seorang patih 

purwokerto bersamakawan-kawan sejawatnya. Bank ini 

yang di istilahkan dalam UU No. 14 tahun 1967 tentang 

pokok-pokok perbankan yang deberi nama “De 

Purwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche 

Hoofden”. 

 
Lambang Koperasi Indonesia 
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3. Fungsi Koperasi 

Fungsi koperasi di Indonesia awal mulanya adalah 

penyelematan bangsa Indonesia dari tekanan penjajah yang 

mengakibatkan kesengsaraan dan kemiskinan rakyat. 

Fungsi koperasi zaman penjajahan untuk memperkuat 

perekonomian dalam upaya melawan penjajah. Fungsi dan 

peran koperasi Indonesia dan perekonomian nasional adalah 

sebagai berikut. 

a. Mendorong, membangun, dan mengembangkan potensi 

serta kemampuan ekonomi yang ada pada anggotanya 

dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 

rakyat Indonesia. 

b. Ikut berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup 

bangsa Indonesia. 

c. Meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar 

kekuatan pokoknya. 

d. Mewujudkan cita-cita perekonomian nasional yang 

bercorak perekonomian sebagai usaha bersama berdasar 

atas asas kekeluargaan dan menganut sistem demokrasi 

ekonomi Indonesia. 
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Dengan melihat fungsi dan peran koperasi Indonesia, 

maka di dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil 

makmur material dan spiritual, koperasi mempunyai andil 

yang besar. 

 

4. Konsep Koperasi 

Menurut Munker konsep koperasi terbagi dua yaitu : 

a. Konsep koperasi Barat 

Konsep ini menyatakan bahwa koperasi merupakan 

organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh 

orang-orang yangmempunyai kesamaan dalam 

kepentingan, dengan maksud mempermudah kepentingan 

anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik 

bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. 

b. Konsep koperasi sosialis 

Konsep ini menyatakan bahwa koperasi direncanakan 

dan dikendalikan oleh pemerintah dan bertujuan untuk 

merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan 

sosial. 

c. Konsep koperasi negara berkembang 

Koperasi negara berkembang adalah koperasi yang 

sudah berkembang dengan cirinya tersendiri, yaitu 

dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan 

dan pengembangannya. 
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BAB III  

KEANEKARAGAMAN SUKU 

BANGSA DI INDONESIA 
 

 

 
 

eragaman budaya atau “cultural diversity” adalah 

keniscayaan yang ada di bumi Indonesia sebagai 

negara yang memiliki banyak pulau. Keragaman 

budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat di pungkiri 

keberagamannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat 

majemuk selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat 

Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat 

kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai 

kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada didaerah tersebut. 

Dengan jumlah penduduk 200 juta orang dimana mereka tinggal 

tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Mereka juga mendiami 

K 
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wilayah dengan kondisi geografis di Indonesia yang bervariasi. 

Mulai dari pergunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, 

dataran tinggi, pedesaan, hingga perkotaan. Hal ini yang 

berkaitan dengan tingkat beradaban kelompok-kelompok suku 

bangsa dan masyarakat di Indonesia. bertemunya dengan 

kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi 

kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga menambah 

ragamnya jenis kebudayaan di Indonesia. 

 

A. Konsep Multikultural 

Menurut Parsudi Suparlan akar kata multikultural adalah 

kebudayaan, yaitu kebudayaan yang berfungsi sebagai pedoman 

kehidupan manusia. Multikultural adalah sebuah ideologi untuk 

meningkatkan derajat manusia. Berbagai konsep dalam 

memahami multikultural maka dibentuklah landasan pendidikan 

multikultural. Multikultural merupakan suatu ideologi dan 

sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan 

kemanusiaannya. Pendidikan merupakan suatu sistem dan cara 

untuk meningkatkan kuliatas hidup manusia dalam segala aspek 

kehidupan. Pendidikan juga merupakan suatu usaha sadar yang 

dibutuhkan untuk manusia demi menunjang perannya dimasa 

depan. Pada posisi ini, pendidikan multikultural memegang 

peranan penting. Sebab pendidikan merupakan lapangan sentral 

dalam upaya menerjemahkan serta mensosialisasikan gagasan 

multikultural, sehingga menjadi kenyataan pada perilaku. 

Pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara 

hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keragaman 

budaya yang hidup ditengah masyarakat yang plural. Dengan 

pendidikan multikultural diharapkan adanya kelenturan mental 

bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan 

bangsa tidak mudah patah dan retak. Pendidikan multikutural 

yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran yang 
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dirancang untuk budaya dari ras yang berbeda dalam sistem 

pendidikan. Pendekatan ini untuk mengajar dan belajar 

didasarkan pada pembangunan konsensus, menghormati, dan 

mendorong pluralisme budaya dalam masyarakat. Pendidikan 

multikultural mengakui dan menggabungkan keistimewaan ras 

positif kedalam atmosfer kelas. Pendidikan multikultural 

merupakan fenomena yang relatif baru didalam dunia 

pendidikan. Bisa dikatakan sampai saat ini bahwa wawasan 

multikultural di Indonesia masih rendah, sehingga sering terjadi 

konflik dan benturan tentang ras karena kurangnya pemahaman 

multikultural. Dipandang sangat penting memberikan porsi 

pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem 

pendidikan Indonesia agar peserta didik memiliki kepekaan 

dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah yang berakar pada 

suatu perbedaan. 

Pendidikan multikulturalisme mengajarkan tentang konsep 

dasar multikultural. Konsep multikultural menekankan 

keanekaragaman dalam kesederajatan. Keanekaragaman dalam 

kesederajatan yang dimaksud seperti persamaan HAM, prinsip 

etika dan moral, penegakan hukum, dan keadilan pada setiap 

orang dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, 

dan agama. Selanjutnya James Banks (1994) menjelaskan 

bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang 

saling berkaitan: 

1. Content Integration 

Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk 

mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori 

dalam mata pelajaran/disiplin ilmu. 
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2. The Knowledge Constuction Process 

Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya 

kedalam sebuah mata pelajaran (disiplin ilmu) 

3. An Equity Paedagogy  

Menyesuaikan metode pengajaran dan cara belajar siswa 

dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang 

beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial. 

4. Prejudice Reduction 

Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan 

metode pengajaran mereka. 

 

B. Perspektif tentang Pendidikan Multikulturalisme 

Wacana tentang pendidikan multikultural, secara sederhana 

pendidikan multicultural dapat didefinisikan sebagai 

“pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dan 

merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan 

masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan”. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire, pendidikan bukan 

merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas 

sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu 

menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan 

berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya 

mengagungkan prestise social sebagai akibat kekayaan dan 

kemakmuran yang dialaminya. 

Pendidikan multikulturalisme merupakan respon terhadap 

perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana 

tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi 

lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan 

kurikulum dan aktifitas pendidikan untuk memasuki berbagai 

pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang 

non-Eropa. Sedangkan secara luas, pendidikan multikultural 

mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-
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kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan 

agama. 

Menurut Tilaar, pendidikan multikultural berawal dari 

berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang multikultural. 

Terkait dengan perkembangan politik dan sosial. Ia juga 

menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga istilah yang umum 

digunakan dalam menggambarkan masyarakat yang terdiri dari 

keberagaman baik keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya, 

yaitu pluralitas, keragaman, dan multikultural. Menurut Sosiolog 

Parsudi Suparlan, multikultural adalah konsep yang mampu 

menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan 

multikultural sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan 

akan sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong 

terwujudnya pluralisme budaya sebagai kehidupan masyarakat. 

Menurut Nieto, bahwa pendidikan multikultural bertujuan untuk 

sebuah pendidikan yang bersifat anti rasis yang memperhatikan 

keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dasar bagi warga 

dunia.  

 

C. Keanekaragaman Suku Bangsa dan Budaya  

di Indonesia 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1984: 157) 

budaya diartikan sebagai “pikiran dan akal budi”, sedangkan 

kebudayaan dalam kamus diartikan sebagai “hasil kebudayaan 

dan penciptaan batin (akal budi) manusia (seperti kepercayaan, 

kesenian, adat istiadat, dan lain sebagainya)”. Budaya 

merupakan padanan kata dalam bahasa Inggris yaitu “culture” 

sementara culture itu sendiri diartikan sebagai “advanced 

development of the human powers, development of the body, 

mind and spirit by training and Experience” (A.S. Hornby, 

1982:210). Sedangkan kata kebudayaan berasal dari bahasa 

Sansekerta yaitu buddhayah bentuk jamak dari kata budhi yang 
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artinya budi atau akal. Kebudayaan yang diartikan sebagai hal-

hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.  

1. Persebaran suku bangsa di Indonesia 

Setiap suku bangsa hidup dan berkembang dalam alam 

dan lingkungan yang berbeda-beda sehingga setiap suku 

bangsa memiliki adat istiadat, bahasa daerah, budaya, dan 

agama masing-masing. Keanekaragaman tersebut menjadi 

kekhasan daerah masing-masing. Namun keanekaragaman 

tersebut semakin memperkaya kebudayaan nasional. 

Semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, yang artinya berbeda-

beda tetapi tetap satu. Perbedaan dalam keanekaragaman 

suku bangsa tersebut tetap terikat dalam kesatuan yaitu 

bangsa-bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia 

berasal dari Bangsa Melayu. Berdasarkan ciri-ciri 

kebudayaan bangsa melayu dibedakan menjadi dua yaitu 

melayu tua dan melayu muda. 

a. Melayu tua (proto melayu) adalah nenek moyang bangsa 

Indonesia, merupakan orang-orang Austronesia yang 

pertama kali datang ke nusantara pada gelombang 

pertama (1500 SM). Bangsa Proto Melayu masuk 

nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat (Malaysia-

Sumatera) dan jalur utara atau timur melalui (Filipina-

Sulawesi). Melayu tua diantaranya Suku Batak (sekitar 

danau Toba), Suku Dayak (dipedalaman Kalimantan), 

dan Suku Toraja (Sulawesi Selatan), dan suku Bugis.  

b. Melayu muda (deutro melayu) adalah nenek moyang 

bangsa Indonesia, merupakan orang-orang Austronesia 

yang datang ke nusantara pada gelombang kedua (400-

300 SM). Bangsa melayu muda ini berhasil melakukan 

asimilasi dengan para pendahulunya yaitu bangsa 

Melayu Tua. Bangsa deutro melayu masuk ke nusantara 

melalui jalur Barat, dengan rute dari Yunan (Teluk 
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Tonkin), Vietnam, Malaysia, hingga ke nusantara. 

Melayu muda diantaranya Suku Aceh, Suku 

Minangkabau, Suku Banjar, Suku Sunda, Suku Jawa, 

Suku Bali, Suku Madura, dan Suku Manado.  

c. Terdapat juga suku bangsa keturunan, seperti Arab, 

Tionghoa, India, Eropa.  

 

Di Indonesia, terdapat beranekaragam suku bangsa yang 

tersebar keseluruh penjuru tanah air. Diantara suku-suku 

tersebut ada yang masih hidup secara bersahaja dan ada 

yang sudah mengalami kemajuan dengan peradaban yang 

maju. Namun, masih terdapat juga yang primitif dan hidup 

secara bekelompok di pedalaman. Mereka cenderung 

tertutup dan masih sulit menerima budaya dari luar. Hal 

tersebut terjadi karena tempat tinggal mereka jauh di 

perkampungan dan terpencil, sehingga sulit terjangkau 

kemajuan teknologi, dan sulit menerima budaya dari luar 

suku mereka. 

 

  
Contoh Suku Bangsa di Indonesia  
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2. Keragaman suku bangsa di Indonesia 

Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku 

bangsa. Tentunya banyak sekali perbedaan yang ada. Ada 

yang berbeda warna kulit, bentuk fisik, dan budayanya. 

Perbedaan tersebut tidak bisa dipermasalahkan, justru 

dengan adanya perbedaan, menjadikan suatu kekayaan 

sehingga tercipta suasana yang aman, tenteram, dan 

harmonis. 

Sikap menghormati adalah sikap menghargai dan 

mengakui keberadaan harkat dan manusia meski berbeda 

suku bangsa. “Bhineka Tunggl Ika” yang terdapat pada pita 

burung garuda lambang negara Indonesia mengandung arti 

“Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.” Ada juga semboyan 

yang menyatakan “Bersatu kita teguh, bercerai kita 

runtuh”. Makna dari semboyan tersebut adalah supaya 

masyarakat bersatu padu menghalau semua ancaman yang 

dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia.  

Contoh sikap menghormati diantaranya tidak 

merendahkan suku bangsa lain, menghargai suku bangsa 

lain, dan mengakui keberadaan suku bangsa lain, serta tidak 

mengusik perbedaan antarsuku bangsa. Saling menghormati 

suku bangsa lain, maka masyarakat dapat hidup damai, 

tenteram secara berdampingan tanpa mempersoalkan 

perbedaan darimana masyarakat berasal. Manfaat sikap 

menghormati antarsuku bangsa adalah sebagai berikut: 

a. Tercipta kehidupan yang rukun dan damai 

b. Merasa aman tinggal di Negara Indonesia 

c. Rasa persatuan dan kesatuan meningkat 

d. Tidak mudah terpecah belah oleh pihak lain. 
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3. Keanekaragaman Budaya di Indonesia 

Keanekaragaman suku bangsa tertentu juga menjadikan 

beranekaragamnya budaya yang ada. Setiap suku bangsa 

memiliki budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Keragaman suku bangsa yang miliki merupakan kekayaan 

bangsa yang tidak ternilai harganya dan dapat 

memperkokoh persatuan bangsa. Hal ini merupakan 

kekuatan untuk membangun bangsa menjadi bangsa yang 

besar. Tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa yang 

dapat mengakibatkan perselisihan dan kekacauan bangsa 

Indonesia. 

Bentuk keragaman budaya di Indonesia, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Bahasa Daerah 

Setiap suku bangsa, memiliki bahasa sendiri. Contoh: 

bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa 

Sunda, bahasa Minangkabau, bahasa Bali, dan bahasa 

Banjar. 

b. Pakaian Daerah 

 
Contoh Pakaian Daerah di Indonesia 
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Setiap suku bangsa di Indonesia memilki pakaian daerah 

masing-masing. Pakaian seperti itu dinamakan pakaian 

adat dan biasanya memiliki nama tersendiri. Pada 

umumnya, pakaian daerah tidak dipakai pada hari-hari 

biasa, melainkan pada hari-hari tertentu seperti pada 

upacara perkawinan, menyambut tamu, dan 

memperingati hari-hari besar tertentu. Pakaian pria 

terdiri atas bawahan berupa kain atau celana, baju, tutup 

kepala, alas kaki, senjata, dan hiasan lain. Sedangkan 

pakaian wanita terdiri atas bawahan berupa kain, baju 

kebaya, selendang, penutup kepala, dan hiasan lain. 

 

c. Rumah Adat 

Tiap-tiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dengan 

bentuk bangunan rumah tersendiri. Kita dapat mengenali 

bangunan rumah suku tertentu dari bentuk rumahnya. 

Misalnya di Jawa kita mengenal bentuk Rumah Joglo. 

Rumah adat masing-masing daerah antara lain: 

 

 Contoh Rumah Adat di Indonesia  
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d. Adat istiadat meliputi tata cara dalam upacara 

perkawinan, upacara keagamaan, kemudian kebiasaan, 

dan pakaian adat. 

e. Kesenian daerah meliputi seni tari, rumah adat, lagu 

daerah, seni musik dan alat musik daerah, cerita rakyat, 

serta seni pertunjukan daerah. 

f. Sistem kekerabatan 

Sistem keberabatan meliputi sebagai berikut: 

1) Sistem keturunan menurut garis ayah (patrilineal), 

diantaranya Batak, Bali, dan Papua. 

2) Sistem keturunan menurut garis ibu (matrilineal), 

diantara suku Minangkabau. 

3) Sistem keturunan menurut garis ayah dan ibu 

(bilateral). 

 

4. Keanekaragaman Suku Bangsa di Indonesia 

Keanekaragaman kebudayaan daerah merupakan 

kekayaan Bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. 

Sebagai contoh salah satu suku di Indonesia yaitu suku di 

Jawa mempunyai nilai budaya, seperti adat istiadat, bahasa 

Jawa, tarian daerah, nyanyian daerah, rumah adat, dan 

pakaian adat. Demikian pula dengan daerah lain dan suku-

suku bangsa yang lainnya. Keanekaragaman kebudayaan 

daerah yang satu dengan lain menjadikan Indonesia penuh 

warna dan keindahan yang dapat dinikmati. Keindahan 

tersebut banyak wisatawan dari manca negara yang datang 

untuk menikmatinya. Keanekaragaman budaya daerah akan 

memperkaya kebudayaan nasional. Hal inilah yang harus 

dibanggakan. Dalam menunjukkan rasa bangga tersebut 

maka harus dilestarikan. 
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D. Sikap Menghargai Keanekaragamn Suku Bangsa dan 

Budaya Di Indonesia 

Dalam masyarakat tentu banyak perbedaan yang dimiliki 

oleh tiap-tiap orang. Ada yang berbeda agama dan keyakinan, 

suku bangsa, bahasa, budaya, gaya hidup, bahkan status sosial. 

Namun demikian, perbedaan tidak mesti dijadikan alasan untuk 

tidak saling menghormati dan menghargai satu sama lain, 

apalagi dijadikan alasan permusuhan. Sikap saling menghargai 

dan menghormati perbedaan yang ada dapat dilakukan 

dilingkungan tempat tinggalmu. Dilingkungan tempat tinggal 

dan sekolah, terdapat begitu banyak perbedaan yang dimiliki 

anatara individu satu dengan individu lainnya. Menghormati dan 

menghargai perbedaan tersebut, banyak hal yang dapat 

dilakukan. Misalnya, dalam kehidupan beragama, pada saat 

teman atau tetangga yang berbeda agama sedang merayakan hari 

besar keagamaan, untuk menghormatinya tidak melakukan hal-

hal yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah tersebut. 

Sikap menghormati budaya bangsa juga dapat dilakukan 

dengan cara-cara berikut: 

1. Bangga dengan kebudayaan daerah ataupun kebudayaan 

nasional 

2. Melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada 

3. Menghormati kebudayaan daerah bangsa Indonesia 

4. Tidak menjelek-jelekan kebudayaan suku bangsa lain 

5. Lebih senang dengan kebudayaan nasional daripada budaya 

luar negeri 

 

Kehidupan sosial kemasyarakatan, dapat pula menghargai 

perbedaan pendapat dan kepentingan dengan tidak saling 

menghujat, mencemooh, dan menjelek-jelekkan orang lain. 

Justru seharusnya saling membantu terhadap orang-orang yang 

membutuhkan pertolongan. Cara menghargai perbedaan juga 
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dapat dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan bersama-sama, 

seperti gotong-royong membersihkan lingkungan, ronda malam 

untuk menjaga keamanan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. 

Jika masing-masing individu telah mengerti makna saling 

menghormati dan menghargai satu sama lain, persatuan dan 

kesatuan bangsa niscaya akan tetap terjaga dan masyarakat akan 

terus merasakan kadamaian hidup. 
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BAB IV PERKEMBANGAN 

TEKNOLOGI DAN PERANAN 

INDONESIA DI ERA GLOBAL 
 

 

erkembangan bagian-bagian ilmu pengetahuan, seperti 

perekonomian, telekomunikasi dan transportasi 

merupakan ciri atau tanda dari adanya globalisasi. 

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong 

perkembangan ekonomi. Arus perdagangan antarnegara semakin 

besar. Jika ada produk industri elektronik atau mobil dengan 

model baru di luar negeri, orang-orang Indonesia dapat 

mengetahui bahkan langsung memesannya. 

Selain teknologi informasi, perkembangan teknologi 

transportasi juga mempercepat arus globalisasi. Pembuatan 

pesawat-pesawat terbang dengan teknologi yang makin canggih, 

mempercepat dan mempermudah arus lalu lintas penerbangan 

antarnegara. Pada masa sekarang pergi ke Negara mana pun di 

dunia dengan menggunakan pesawat terbang.  

Proses globalisasi tidak pernah berhenti, tetapi terus 

berlangsung dan memengaruhi seluruh lapisan masyarakat. 

Globalisasi juga menyebabkan terjadinya perpindahan nilai dan 

norma, terutama cara berpikir dan bertindak, serta cara 

berperilaku setiap manusia. Dahulu untuk menyampaikan kabar 

berita kepada kerabat atau teman melalui telegram atau surat 

yang membutuhkan waktu dua sampai tiga hari baru sampai. 

Kini, manusia mudah menggunakan telepon karena lebih cepat 

dan murah. Singkatnya, globalisasi meningkatkan interaksi antar 

umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi 

P 
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lebih mudah dan cepat. Semakin teknologi berkembang, maka 

globalisasi akan semakin terasa dalam kehidupan sehari- hari. 

 

A. Teknologi Komunikasi, Transportasi dan Produksi 

1. Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Setiap saat kita butuh berkomunikasi dengan orang lain. 

Berkomunikasi artinya menyampaikan maksud atau pesan 

kepada orang lain dan memahami maksud atau keinginan 

orang lain. Cara berkomunikasi bisa langsung atau tidak 

langsung. Komunikasi langsung berupa menanyakan 

langsung tanpa menggunakan alat perantara. Sedangkan 

komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang 

dilakukan secara tidak langsung atau berkomunikasi dengan 

menggunakan alat perantara. Sekarang alat komunikasi 

mengalami perkembangan yang bisa dibilang sangat cepat. 

Alat komunikasi yang ada sekarang sangat membantu dan 

sangat cepat menyampaikan pesan. Alat komunikasi dapat 

berupa elektronik, ataupun media cetak. 

a. Alat Komunikasi Masa Lalu 

Alat komunikasi masa lalu antara lain kentungan, 

bendhe, bedug dan surat. 

1) Kentungan, yaitu alat komunikasi yang terbuat dari 

bambu atau kayu berongga. 

2) Bendhe, yaitu alat komunikasi berbentuk bundar 

terbuat dari besi atau perunggu. 

3) Bedug, yaitu alat komunikasi terbuat dari kayu 

berongga, yang kedua sisinya tetutup kulit hewan. 

4) Surat atau tulisan pada masa lalu menggunakan daun 

lontar atau nipah juga merupakan alat komunikasi. 
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Alat Komunikasi Masa Lalu  

 

b. Alat Komunikasi Masa Kini 

Alat komunikasi masa kini menggunakan media cetak 

dan media elektronik. Media cetak adalah alat 

komunikasi yang dicetak di atas kertas, misalnya: surat, 

surat kabar, majalah e-mail dan telegram. Media 

elektronik yaitu alat komunikasi selain media cetak yang 

memanfaatkan tenaga listrik, misalnya telepon, radio dan 

televisi. 

1) Surat adalah alat komunikasi yang berupa tulisan 

diatas kertas. Jenisnya ada yang terbuka dan ada yang 

tertutup atau bersampul. 

2) Koran adalah media komunikasi berupa lembaran-

lembaran kertas yang berisi berita atau pesan. Surat 

kabar yang terbit setiap hari disebut surat kabar 

harian. 

3) Majalah adalah media komunikasi berupa buku yang 

berisi berita atau pesan. Majalah terbit secara berkala, 

ada yang terbit tiap satu minggu, tiap dua minggu atau 

tiap bulan. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdl-Tara_kAhV68XMBHXe8BkUQjRx6BAgBEAQ&url=https://initu.id/49-nama-alat-musik-tradisional-indonesia-dan-daerah-asalnya-2/&psig=AOvVaw3g-yXg1cCHFMN7Mv6Z1xxU&ust=1567418057359479
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4) Telegram adalah sejenis surat yang berisi pesan amat 

singkat dan padat. 

5) E-mail singkatan dari elektronik mail yang berarti 

surat elektronik. E-mail merupakan hasil pemanfaatan 

jaringan telepon yang dihubungkan dengan komputer 

dan fasilitas internet. 

6) Telepon artinya berbicara jarak jauh. Berbicara jarak 

jauh menggunakan alat yang disebut pesawat telepon. 

Alat komunikasi ini ditemukan pertama kali oleh 

Alexander Graham Bell pada tahun 1870. Sekarang 

ada dua jenis telepon, yaitu telepon seluler atau 

telepon genggam. 

7) Radio merupakan alat komunikasi yang digunakan 

untuk menyiarkan berita, hiburan dan pesan-pesan 

lainnya. Radio pertama kali ditemukan oleh seorang 

berkebangsaan Italia bernama Marconi. 

8) Televisi artinya melihat jarak jauh. Televisi adalah 

media komunikasi yang digunakan untuk 

menayangkan berita, hiburan dan pesan-pesan yang 

dapat didengar dan dilihat. Pesawat televisi ditemukan 

tahun 1926 oleh seorang berkebangsaan Inggris 

bernama John Logie Baird.  

 

    
Surat                Koran                 Majalah 

   
Telegram                E-mail                  Telepon 
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Radio                      Televisi 

 

c. Cara Berkomunikasi Masa Lalu  

Cara berkomunikasi pada masa lalu dilakukan secara 

langsung. Seseorang menyampaikan pesan atau 

pemberitahuan dengan bertemu atau bertatap muka. Jika 

ada pesan atau pemberitahuan untuk orang banyak, maka 

orang-orang yang dimaksud harus dipanggil untuk 

berkumpul. Panggilan dilakukan dengan membunyikan 

bendhe. Setelah berkumpul mereka diberi penerangan. 

Warga muslim memberi tahu bahwa waktu salat telah 

tiba dengan membunyikan bedug. Seseorang 

menyampaikan pesan atau pemberitahuan tentang 

kewaspadaan, situasi aman atau bahaya kepada warga 

masyarakat dengan membunyikan kentongan. Informasi 

atau pemberitahuan ada yang disampaikan secara tertulis. 

Pada masa lalu pemberitahuan di tulis di atas daun lontar 

atau daun nipah. Jika akan menyampaikan kepada orang 

yang berada di tempat jauh, biasanya diantar dengan 

berjalan kaki atau naik kuda. 

 

d. Cara Berkomunikasi pada Masa Kini 

Pada masa kini berkomunikasi bisa dilakukan secara 

langsung atau menggunakan alat komunikasi, tergantung 

situasi dan kondisinya.  

1) Secara Langsung 

Berkomunikasi secara langsung artinya hubungan 

antara orang yang satu dengan orang yang lain 
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langsung bertatap muka. Pesan atau informasi 

disampaikan dengan diterima langsung pada saat itu 

tanpa melalui perantara. 

2) Menggunakan alat atau media komunikasi 

Pada masa kini alat komunikasi atau media 

komunikasi semakin berkembang dan canggih. Hal ini 

mempengaruhi cara masyarakat berkomunikas. 

Adapun media dan cara berkomunikasi antara lain 

sebagai berikut. 

a) Surat dan Telegram 

Pesan atau berita dapat ditulis diatas kertas surat, 

kemudian dikirim kepada orang yang dituju. Surat 

dikirim melalui kantor pos. Biaya pengiriman surat 

berupa perangko yang ditempel pada sampul surat 

sebelah kanan atas. Berita yang sangat mendesak 

dan penting biasanya dikirim melalui telegram.  

b) Surat Kabar dan Majalah 

Surat kabar dan majalah memuat berita atau 

informasi mengenai peristiwa- peristiwa yang 

terjadi diberbagai daerah. Dengan membaca surat 

kabar dan majalah, kita akan mengetahui peristiwa-

peristiwa tersebut. Di samping itu juga dapat 

menambah pengetahuan dan hiburan. 

c) Telepon 

Cara berkomunikasi menggunakan telepon cukup 

dengan menekan atau memutar nomor-nomor yang 

kita kehendaki. Dalam waktu singkat kita dapat 

berbicara dengan orang yang dikehendaki. 

Pembicaraan yang dilakukan dalam satu kota 

menggunakan telepon lokal, sedangkan antarkota 

menggunakan telepon interlokal. Dengan teknologi 

satelit komunikasi, kita dapat berhubungan dengan 
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orang di Negara lain melalui Sambungan Langsung 

Jarak Jauh (SLJJ). Selain itu dengan menggunakan 

sambungan telepon, kita juga dapat mengirim 

berita lewat faksimile. 

d) Radio 

Berita, pesan dan hiburan dari pusat atau daerah 

dapat dikomunikasikan dengan menggunakan 

pemancar radio. Jika kita menginginkan berita, 

pesan dan hiburan tersebut, harus memiliki 

pesawat radio. Agar seluruh warga negara dapat 

dengan mudah mendapatkan informasi, pemerintah 

dan swasta membangun stasiun-stasiun pemancar 

radio. Dengan pesawat radio kita dapat mengetahui 

berita-berita tentang perkembangan daerah-daerah 

diseluruh tanah air, bahkan seluruh dunia. 

e) Televisi  

Melalui tayangan pesawat televisi, kita 

memperoleh berbagai informasi, pesan dan 

hiburan, baik dari dalam negeri maupun luar 

negeri. Peristiwa yang terjadi di negara kita atau 

negara lain, pada saat yang sama dapat kita 

saksikan dengan jenis layat televisi. 

Setelah dibangun Sistem Komunikasi Satelit 

Domestik (SKSD) Palapa, perluasan jaringan 

penyiaran televisi menjadi makin luas. Stasuin 

televisi telah dibangun dan dikembangkan oleh 

pemerintah maupun swasta. Stasiun televisi yang 

dibangun pemerintah diberi nama Televisi 

Republik Indonesia (TVRI). Sedangkan stasiun 

televisi yang dibangun swasta memiliki nama 

tersendiri, antara lain: Televisi Pendidikan 

Indonesia (TPI), Andalas Televisi (ANTV), 
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Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Indosiar, 

Surya Citra Televisi (SCTV), TV One, Jogja TV, 

TATV, TV 7, Metro TV, Global TV dan 

sebagainya. 

 

2. Perkembangan Teknologi Transportasi 

Transportasi atau disebut juga angkutan merupakan hal 

yang sangat penting dalam kehidupan. Transportasi di 

perlukan untuk mengangkut penumpang atau barang dari 

satu tempat ketempat lain. Sarana dan prasarana transportasi 

yang baik dan memadai akan memperlancar kegiatan 

transportasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan 

dan kemajuan. 

a. Teknologi Transportasi Masa Lalu 

Transportasi atau angkutan pada masa lalu awalnya 

menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan cara dipikul, 

digendong atau di dorong. Lalu berkembang 

menggunakan tenaga hewan, seperti kuda, keledai, dan 

gajah. Alat transportasinya sederhana, baik alat 

transportasi darat maupun transportasi air. Alat 

transportasi darat semula menggunakan tenaga manusia, 

seperti sepeda, becak, dan gerobak dorong. Kemudian 

berkembangnya menggunakan tenaga hewan, seperti 

pedati ditarik sapi, delman di tarik kuda, dan sebagainya. 

Transportasi laut yang menggunakan tenaga alam atau 

angin, yaitu perahu layar, sedangkan yang menggunakan 

tenaga manusia, misalnya rakit dan perahu dayung. 
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Pedati                          Delman 

 

   
Perahu Layar           Rakit                     Perahu Dayung 

 

b. Teknologi Transportasi Masa Kini 

Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan 

yang pesat baik transportasi darat, air, dan udara. Sarana 

dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. 

Sarana transportasi berupa alat angkut, seperti mobil, 

kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Prasarana 

transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan 

antara lain jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan 

terbang, dan pelabuhan. 

1) Transportasi darat 

a) Alat angkutan darat tradisional atau tidak 

bermesin, antara lain sepeda becak, cikar dan 

gerobak. Sepeda, becak dan cikar dapat digunakan 

sebagai alat angkutan barang dan penumpang. 

Sedangkan gerobak digunakan untuk alat angkutan 

barang. Alat angkutan darat tradisional pada 

umumnya hanya melayani pengangkutan jarak 

dekat.  
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b) Alat angkutan darat modern atau bermesin terdiri 

atas kendaraan penumpang dan kendaraan 

angkutan barang. Kendaraan penumpang seperti 

sepeda motor, bemo, mobil, bus, dan kereta api. 

Kendaraan angkutan barang, antara lain pik-up, 

truk, truk tangki, kereta api barang dan mobil box. 

Alat angkutan darat modern dapat melayani 

pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh, 

seperti antarkota dan antar provinsi. Perusahaan 

Negara yang melayani angkutan darat yaitu PT 

DAMRI (Djawatan Angkutan Motor Republik 

Indonesia) dan PT KAI (kereta api Indonesia). 

 

   
Kereta Api Mobil Box Sepeda Motor 

 

2) Transportasi Air  

Transportasi air adalah pengangkutan melalui air, 

meliputi angkutan sungai, danau, selat, dan laut. Alat 

angkutan air ada yang sederhana dan ada yang 

modern. 

a) Alat angkutan air sederhana seperti rakit, sampan, 

perahu, dan perahu layar. Rakit, sampan dan 

perahu lebih banyak digunakan sebagai angkutan 

selat dan laut. 

b) Alat angkutan air modern, terdiri atas kapal 

penumpang dan kapal angkutan barang. Kapal 

penumpang, seperti sepeda boat, jet foil, kapal feri, 

dan kapal pesiar. Speedboat dan jet foil dapat 
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digunakan di sungai, danau dan laut. Kapal feri 

digunakan sebagai kapal penyeberangan selat. 

Sedangkan kapal pesir untuk kegiatan wisata 

bahari atau wisata laut antarpulau bahkan 

antarnegara. Kapal angkutan barang, seperti kapal 

tanker dan kapal peti kemas. Kapal tanker untuk 

mengangkut minyak dan gas bumi. 

 

  
 Kapal Feri  Kapal Tanker 

 

Selain kapal-kapal tersebut di atas, ada kapal jenis 

lain. Misalnya kapal perang yang digunakan untuk 

patroli menjaga keamanan laut: kapal keruk 

digunakan untuk mengambil lumpur di lingkungan 

pelabuhan, dan kapal tunda yang digunakan untuk 

memandu kapal besar. Perusahaan Negara yang 

melayani angkutan laut adalah PT PELNI (Pelayaran 

Nasional Indonesia). 

3) Transportasi Udara 

Transportasi udara adalah jenis pengangkutan atau 

pertumbuhan yang paling cepat. Negara kita 

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Untuk 

menjangkau daerah-daerah yang jauh dan terpencil. 

Dibutuhkan alat angkutan udara, yaitu pesawat 

terbang. Penerbangan yang melayani daerah terpencil 

disebut penerbangan perintis. Di Indonesia terdapat 

pesawat terbang militer dan pesawat terbang sipil. 
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Pesawat terbang militer digunakan untuk keperluan 

perang. Pesawat terbang sipil terdiri atas pesawat 

penumpang dan pesawat angkutan barang. 

Jenis pesawat terbang bermacam-macam, antara 

lain pesawat terbang capung, pesawat terbang 

bermesin turbo baling-baling, pesawat terbang 

bermesin jet, dan pesawat terbang bermesin roket. 

Selain itu ada pesawat terbang tanpa sayap, yaitu 

pesawat helikopter yang dapat terbang dan mendarat 

tegak lurus. Transportasi udara melayani angkutan-

angkutan dalam negeri dan keluar negeri. Perusahaan 

Negara yang melayani angkutan udara adalah PT 

Garuda Indonesia (GA) dan PT Merpati Nusantara 

(MNA). 

 

 
Pesawat Terbang 

 

3. Perkembangan Teknologi Produksi 

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Teknologi 

dapat mempermudah pekerjaan. Contoh, pekerjaan cepat 

selesai dan hasil yang meningkat. Teknologi produksi 

adalah kegiatan menghasilkan barang berlandaskan 

pengetahuan. Teknologi produksi mengalami perkembang-

an yang kearah kemajuan. Teknologi produksi pada masa 

kini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan teknologi 

masa lalu. Teknologi masa lalu bersifat sederhana dengan 
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hasil yang sangat terbatas, sedangkan teknologi produksi 

masa kini bersifat modern dengan banyak memberi 

kemudahan. 

a. Teknologi Produksi Masa Lalu 

Pada masa lalu petani mengolah tanah pertanian 

menggunakan alat yang sederhana, seperti cangkul dan 

bajak yang ditarik kerbau atau sapi. Mulai dari 

menanam, mengairi dan mengobati tanaman padi 

dilakukan dengan tenaga manusia. Setelah buah padi tua 

dipetik dengan ani- ani atau sabit. Untuk menjadikan 

beras, padi ditumbuk menggunakan antan dan lesung 

atau lumpang. Proses produksi seperti ini melelahkan 

dan berlangsung lama. Karena pengerjaannya 

menggunakan tenaga hewan dan manusia, tanah 

pertaniannya terhindar dari pencemaran bahan bakar. 

 

  
Petani Membajak Sawah dengan Kerbau; 

Tenun Kain dengan Alat Tradisonal. 

 

b. Teknologi Produksi Masa Kini 

Pada masa kini alat-alat produksi pertanian 

mengalami kemajuan. Petani mengolah tanah sawah 

memanfaatkan tenaga mesin. Mereka membajak sawah 

menggunakan traktor. Pengairan sering menggunakan air 

tanah yang disedot dengan mesin pompa air. Setelah padi 

tua dipanen dengan mesin pemotong dan langsung 
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dijadikan gabah dengan mesin perontok. Selanjutnya 

gabah diangkut ke mesin penggilingan untuk dijadikan 

beras. 

 
Traktor Contoh Modernisasi Bidang Pertanian. 

 

Proses produksi seperti ini ada keuntungan dan 

kerugiannya. Keuntungannya, yaitu pekerjaan cepat 

selesai dan petani tidak cepat lelah. Kerugiannya, yaitu 

tanah pertanian tercemar oleh bahan bakar traktor. 

 

c. Diagram Proses Produksi  

Padi merupakan kekayaan alam hayati yang dapat 

tumbuh dan berkembang. Proses produksi padi, pada 

awalnya petani menyiapkan bibit padi untuk kemudian 

disemai. Setelah tumbuh selanjutnya ditanam disawah. 

Sekitar tiga sampai empat bulan, tanaman padi sudah 

berbuah dan siap dipanen.  

 

 
Diagram Produksi Padi 

 

Agar padi atau gabah bisa kita manfaatkan, harus 

dijadikan beras terlebih dulu. Proses pengolahan gabah 

menjadi beras bisa menggunakan teknologi sederhana 
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atau teknologi modern. Produk pertanian selain padi 

adalah jagung, singkong, kedelai dan lain-lainnya. 

Jagung, singkong dan kedelai adalah bahan mentah yang 

bisa diolah menjadi bahan baku dan barang jadi.  

 

 
Diagram Pengolahan Gabah menjadi Beras 

 

d. Jenis-Jenis Barang Produksi 

Jenis-jenis barang produksi yang kita perlukan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup amat beragam, seperti 

produk makanan dan minuman, produk pakaian, produk 

alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Setiap jenis 

produk tentu ada bahan bakunya.  

1) Jenis Produk Makanan Dan Minuman 

a) Roti, bahan bakunya adalah tepung gandum dan 

gula. 

b) Tahu, tempe dan kecap, bahan bakunya yaitu 

kedelai. 

c) Mie instan, bahan bakunya kopi dan gula. 

d) Sirup vanila, bahan bakunya sari vanila dan gula. 
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2) Jenis Produk Tekstil 

a) Kain katun, bahan bakunya adalah serat kapas. 

b) Kain sutera, bahan bakunya adalah kepompong 

ulat sutera. 

c) Kain wol, bahan bakunya bulu domba. 

 

3) Jenis Produk Alat Rumah Tangga 

a) Meja, kursi, almari bahan bakunya adalah kayu 

jati. 

b) Periok dan kuali, bahan bakunya tanah liat. 

c) Panci, bahan bakunya adalah aluminium. 

 

Selain beberapa contoh diatas, ada bahan baku yang 

dapat diolah menjadi beberapa barang produksi, 

misalnya kulit sapi. Kulit sapi dapat diolah menjadi 

produk bahan makanan dan bahan pakaian. Produk 

makanan dari kulit sapi, yaitu kerupuk rambak. Produk 

pakaian dari kulit sapi antara lain sepatu, tas topi, jaket, 

dan ikat pinggang. Jenis produk tersebut ada yang diolah 

dengan alat sederhana, dan ada yang diolah 

menggunakan alat modern atau mesin.  

 

B. Globalisasi 

1. Pengertian Globalisasi 

Global berasal dari kata global yang artinya secara 

umum/keseluruhan. Globalisasi bermakna proses 

bersatunya seluruh warga dunia secara umum dan 

menyeluruh dan menjadi sebuah kelompok masyarakat. 

Globalisasi juga bermakna cara pandang atau proses masuk 

ke ruang lingkup yang mendunia perkembangan bagian-

bagian ilmu pengetahuan, seperti perekonomia, 

telekomunikasi, dan transportasi merupakan ciri atau tanda 
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dari adanya globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses 

masuk ruangan ke ruang lingkup dunia. 

a. Globalisasi adalah suatu proses di mana setiap orang 

mampu mengetahui dan mengikuti perkembangan dunia 

melalui kemajuan teknologi dan informasi seperti 

televisi, internet, komputer, radio, handpone, surat kabar, 

dan majalah. 

b. Globalisasi adalah suatu proses di mana seluruh Negara 

dan penduduk dunia yang didiami oleh berbagai bangsa. 

c. Globalisasi adalah suatu proses di mana terjadinya 

penghilangan batas-batas Negara tidak bisa menghambat 

aliran informasi, barang dan berbagai Negara lain 

sehingga suatu Negara tidak akan menutupi diri dari 

pengaruh Negara lain. 

d. Globalisasi meningkatkan interaksi antar umat manusia 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi lebih 

mudah cepat. Semakin teknologi berkembang, maka 

globalisasi akan semakin terasa dalam kehidupan sehari- 

hari. 

 

2. Dampak Positif Globalisasi 

Globalisasi yang kini melanda dunia ternyata memberi 

pengaruh positif pada kehidupan masyarakat. Pengaruh 

positif tersebut sebagai berikut: 

a. Masyarakat Semakin Maju 

Globalisasi menyebabkan masyarakat dengan mudah 

menerima berbagai teknologi baru dari negara lain. 

Perkembangan teknologi semakin meluas hingga ke 

seluruh dunia. Mobil, motor, dan barang-barang 

elektronik semakin mudah didapatkan. Perkembangan 

teknologi di satu tempat dengan mudah segera ditiru di 
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tempat lain. Penemuan dan perkembangan teknologi 

menyebabkan kemajuan pada kehidupan masyarakatnya. 

b. Semangat Kerja Meningkat 

Salah satu akibat dari globalisasi adalah persaingan yang 

semakin cepat. Kita harus berjuang untuk sejajar dengan 

negara maju. Kita harus berjuang agar masyarakat tetap 

bertahan pada era global. Persaingan tersebut harus 

dihadapi dengan semangat untuk belajar. Kita tidak 

mungkin berpangku tangan hanya pasrah pada nasib. 

Saatnya kini mengembangkan diri untuk meraih prestasi. 

Jika tidak negara kita akan semakin tertinggal. 

c. Ruang Sosial Semakin Terbuka 

Berkat kemajuan teknologi manusia dapat berkomunikasi 

dengan mudah. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada dapat 

membuka luas pergaulan di seluruh penjuru dunia. 

Dengan e-mail, chatting, telepon, dan video call kita 

dapat “menjumpai” teman-teman, bahkan yang berada di 

luar negeri sekalipun. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh, 

cukup gunakan fasilitas-fasilitas tersebut, komunikasi 

pun lancar. 

d. Pertukaran Budaya 

Globalisasi menyebabkan budaya asing masuk dalam 

budaya suatu negara dengan mudah. Budaya masyarakat 

cepat sekali berkembang. Dahulu mungkin kita tidak 

pernah mengenal musik rock. Akan tetapi, sekarang 

konsernya dapat menikmatinya di televisi. Merek-merek 

pakaian lengkap dengan aksesori dari luar negeri banyak 

dijumpai dan dijual di mall atau dipakai orang. 
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e. Pasar Semakin Luas 

Globalisasi ekonomi menyebabkan hasil produksi dalam 

negeri dapat dijual di luar negeri. Setiap negara dapat 

memperoleh pasar yang jauh lebih luas. Akan tetapi, ada 

syaratnya yaitu produk tersebut harus mempunyai daya 

saing tinggi. Itulah tugas berat bagi perusahaan-

perusahaan Indonesia. Perusahaan harus dapat membuat 

produk berkualitas agar dapat diterima di pasar luar 

negeri. 

 

1. Dampak Negatif Globalisasi 

Globalisasi memang sudah dan akan terus terjadi. Akan 

tetapi, tidak semua orang setuju dengan globalisasi. Mereka 

yang tidak setuju umumnya menganggap globalisasi 

sebagai bentuk ketidakadilan. Dampak globalisasi antara 

lain sebagai berikut. 

a. Membanjirnya Produk Luar Negeri 

Dalam globalisasi akan dihadapkan pada berbagai 

produk luar negeri. Mulai dari berbagai barang 

elektronik, mobil, dan motor adalah produk milik 

perusahaan di luar negeri. Ditambah lagi dengan 

berbagai produk yang biasa digunakan sehari-hari seperti 

jarum, pulpen, pensil, mainan anak-anak, pakaian, dan 

sepatu. Barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti 

sabun mandi, pasta gigi, dan detergen juga diproduksi 

oleh perusahaan asing. Jumlah penduduk Indonesia yang 

banyak sangat potensial untuk menjadi sasaran pasar 

berbagai produk luar negeri. Ditambah lagi pada era 

global hambatan perdagangan antarnegara menjadi 

semakin terbatas. Harga barang-barang menjadi lebih 

murah. Hal tersebut menyebabkan produk dalam negeri 
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semakin tersisih. Kegiatan produksi dalam negeri 

menjadi terabaikan. 

b. Ketergantungan terhadap Negara Maju 

Negara berkembang termasuk Indonesia biasanya belum 

siap menghadapi globalisasi. Sarana dan prasarana 

ekonomi di negara berkembang masih kurang. Oleh 

karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba 

mencari pinjaman modal kepada negara maju. 

Akibatnya, negara maju yang memberi pinjaman dapat 

mengelola sumber daya di negara berkembang dengan 

bebas. Umumnya negara berkembang masih menjadi 

korban dengan adanya globalisasi. Oleh karena itu, setiap 

negara mulai mengembangkan diri untuk meningkatkan 

daya saingnya. 

c. Lapangan Kerja Semakin Sempit 

Globalisasi menyebabkan banyak tenaga kerja asing 

dengan mudah masuk ke dalam negeri. Mereka datang 

sebagai tenaga ahli yang menguasai berbagai bidang 

kehidupan. Hal tersebut jelas mengurangi kesempatan 

kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Persaingan kerja 

semakin meningkat. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya 

bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri. Mereka 

harus memperhitungkan masuknya tenaga kerja asing. 

Apalagi sekarang ini tenaga asing masuk di semua 

bidang sebagai ahli profesional. Hal ini menjadi 

tantangan bagimu untuk terus berprestasi agar mampu 

bersaing. 

d. Kerusakan Lingkungan Hidup 

Mungkin kamu sering mendengar isu-isu mengenai 

kerusakan lingkungan yang melanda dunia saat ini. Isu 

kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini dibahas 

tentang pemanasan global. Kerusakan lingkungan 
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tersebut sebenar-nya menjadi ancaman bagi seluruh 

penduduk dunia. Tuntutan kemajuan mengharuskan 

negara-negara melakukan berbagai cara. Salah satunya 

dengan usaha mengeksploitasi sumber daya tanpa perlu 

mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang 

ditimbulkannya. Akibatnya, polusi udara semakin 

merajalela. Pencemaran semakin tidak terkendali. Belum 

lagi sumber daya alam banyak yang rusak. Alam pun 

akhirnya menjadi korban globalisasi. 

 

 
Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi 

 

e. Nilai-Nilai Sosial Semakin Hilang 

Masuknya budaya Barat dan semakin sibuknya setiap 

orang mengejar kemakmuran menyebabkan nilai-nilai 

sosial semakin memudar. Masyarakat semakin 

mementingkan diri sendiri. Nilai kebersamaan dalam 

gotong royong dan musyawarah sudah mulai hilang. 

Orang sibuk bekerja setiap hari sehingga kurang peduli 

dengan lingkungan sekitar. Masyarakat yang hidup 

dalam semangat kegotongroyongan bergeser menjadi 

masyarakat individualistik yang hanya mementingkan 

kebutuhan pribadi. Norma, budaya, dan tradisi 

masyarakat juga berubah. 



 

114   Noor Hidayati, S.Pd., M.Pd. & Huriyah, S.Pd., M.Pd 

Globalisasi telah menyebabkan hubungan antarbangsa 

semakin terbuka. Hubungan sosial antarbangsa 

difasilitasi oleh berbagai media informasi yang canggih. 

Globalisasi memang memberi pengaruh positif dan 

negatif dalam kehidupan manusia. Globalisasi memang 

tidak harus ditakuti. Bagaimanapun globalisasi telah 

terjadi dan akan terus terjadi. Tidak ada seorang pun 

yang dapat mencegahnya. Globalisasi dapat 

mengakibatkan perubahan sosial yang terjadi pada 

masyarakat. Kamu harus mempersiapkan diri untuk 

menghadapi segala persaingan yang terjadi. Bawa bangsa 

ini untuk menjadi sejajar dengan bangsa maju lainnya di 

dunia. 

 

C. Peranan Indonesia di Era Global 

1. Bidang Politik 

Peran Indonesia di percaturan politik internasional tentu 

tidak bisa dipisahkan dengan bidang lainnya. Hal ini tampak 

pada organisasi-organisasi kerja sama internasional yang 

diikuti Indonesia. Kecuali bidang politik, kerja sama 

internasional kita juga berkaitan dengan bidang lain. 

Organisasi internasional yang diikuti Indonesia 

sesungguhnya sangat banyak, diantaranya yaitu ASEAN, 

AA, dan PBB. 

a. ASEAN 

ASEAN merupakan singkatan dari Association of 

Southeast Asian Nations. Artinya, Perhimpunan Bangsa-

bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan perhimpunan 

10 negara di Asia Tenggara. Tujuannya antara lain 

menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi 

kawasannya. Tahun 1967 Deklarasi ASEAN atau 

Deklarasi Bangkok ditandatangani. Hal ini menandai 
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berdirinya ASEAN. Menteri luar negeri dari lima negara 

menandatangani deklarasi tersebut. Masing-masing 

adalah dari Indonesia, Malaysia, Filippina, Singapura 

dan Thailand. Brunei bergabung menjadi anggotanya 

tahun 1984, menyusul Vietnam tahun 1995. Laos and 

Myanmar menjadi anggotanya tahun 1997, disusul 

Kamboja tahun 1999. Sekretariatnya ada di Jakarta. 

Tujuan dibentuknya ASEAN tercantum dalam Deklarasi 

Bangkok, antara lain untuk: 

1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial 

serta pengembangan kebudayaan; 

2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional; 

3) Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling 

membantu di berbagai bidang; 

4) Saling memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, 

profesi, teknik dan administrasi; 

5) Meningkatkan pertanian, industri, perdagangan, 

transportasi , komunikasi, dan taraf hidup rakyat; 

6) Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; 

7) Memelihara kerja sama dengan berbagai organisasi 

internasional dan regional lainnya. 

 

ASEAN berpedoman pada beberapa prinsip. 

Diantaranya persamaan kedudukan dalam keanggotaan, 

tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara 

anggota. Anggota ASEAN sepenuhnya tetap memiliki 

kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Musyawarah, 

kepentingan bersama, dan saling membantu merupakan 

ciri kerja sama ASEAN. 



 

116   Noor Hidayati, S.Pd., M.Pd. & Huriyah, S.Pd., M.Pd 

 
Indonesia sebagai Anggota ASEAN 

 

Peran Indonesia dalam ASEAN sangat aktif. 

Indonesia adalah pendiri ASEAN. Indonesia juga 

merupakan pemrakarsa pembentukan Komunitas 

ASEAN. Komunitas ini merupakan upaya ASEAN untuk 

lebih mempererat integrasinya dalam politik 

internasional. Komunitas ASEAN berupaya 

menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka. 

Hal ini penting dalam membahas permasalahan domestik 

yang berdampak pada kawasan. Keanggotaan Indonesia 

dalam ASEAN memberikan banyak manfaat. ASEAN 

banyak memberikan bantuan kepada Indonesia dalam 

berbagai hal. Diantaranya, untuk bencana alam, proses 

perdamaian di Aceh, dan kebakaran hutan. 

 

b. Asia Afrika 

Indonesia juga merupakan anggota dari kerja sama 

Asia-Afrika (AA). Indonesia adalah pemrakarsa 

sekaligus pelaksana kerja sama ini. KTT AA pada tahun 

2005 diselenggarakan Indonesia. Kegiatan ini sekaligus 

untuk memperingati setengah abad KTT AA 1955 di 

Bandung. Indonesia ingin membangkitkan kembali 

semangat kerja sama AA di tahun 1955. Jumlah negara 
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di Asia dan Afrika merupakan setengah dari negara 

anggota PBB. Penduduk kedua benua berjumlah 73% 

dari penduduk dunia. PDB-nya sekitar 9,3 trilliun dollar 

AS. Potensinya untuk dikembangkan dalam sebuah kerja 

sama yang lebih kongkrit amat besar. Berbagai masalah 

global dihadapi oleh negara-negara AA. Diantaranya, 

masalah lingkungan hidup, kemiskinan, terorisme, dan 

penyakit menular. Masalah ini harus dihadapi bersama-

sama. Manfaat KTT AA 2005 bagi Indonesia antara lain: 

1) Meningkatkan citra politik Indonesia di dunia 

internasional; 

2) Meningkatkan kerja sama antara AA terutama bidang 

politik, ekonomi, dan budaya; 

3) Memberikan wahana untuk saling tukar informasi dan 

pengalaman. 

 

c. PBB 

PBB merupakan singkatan dari Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Organisasi internasional ini beranggotakan 

hampir seluruh negara di dunia. Berdirinya tahun 1945, 

ketika Perang Dunia II baru saja usai. Tujuannya untuk 

menjaga perdamaian dunia dan mengembangkan 

hubungan antara semua negara. Tujuan lainnya adalah 

menyelesaikan masalah internasional dan meningkatkan 

penghargaan HAM. PBB adalah organisasi besar dengan 

tugas beragam. Lembaga ini memiliki badan-badan 

khusus dan organisasi-organisasi yang lebih kecil. 

Masing-masing bagian memiliki tugas khusus. Kita nanti 

akan membahas sebagian saja. Peran Indonesia dalam 

PBB sangat aktif. Hal ini ditunjukkan dengan 

keikutsertaan Indonesia di hampir semua bagiannya. 

Indonesia juga seringkali memfasilitasi kegiatan yang 
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diselenggarakan PBB. Indonesia pernah 

menyelenggarakan konferensi PBB tentang Perubahan 

Iklim. Negara kita juga pernah menyelenggarakan 

konferensi PBB tentang Anti Korupsi. Dua peristiwa 

internasional ini diselenggarakan di Bali. 

 

 
Indonesia sebagai Anggota PBB 

 

Pada tahun 2000 PBB menyelenggarakan Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) Milenium. KTT merupakan 

konferensi yang diikuti oleh kepala negara. Milenium 

artinya seribu tahun. Jadi KTT millenium merupakan 

konferensi yang diikuti para kepala negara anggota di 

awal tahun 2000. Semua yang hadir sepakat untuk 

melaksanakan Deklarasi Milenium. Deklarasi ini 

mencakup banyak hal dan berdasarkan pelaksanaan 

HAM. Deklarasi ini kemudian menyepakati tujuan 

pembangunan global. Tujuan ini terkenal dengan 

Millennium Development Goals, disingkat MDGs. Target 

pencapaian MDGs sampai tahun 2015. Diperlukan kerja 

keras untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Kedelapan 

tujuan tersebut adalah: 

1) mengurangi kemiskinan dan kelaparan; 
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2) mencapai pendidikan tingkat dasar untuk semua; 

3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan; 

4) menurunkan angka kematian anak; 

5) meningkatkan kesehatan ibu 

6) mengatasi penyakit berbahaya dan menular; 

7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan 

8) mendorong kemitraan global dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

 

Indonesia berupaya keras untuk mencapai MDGs. 

Caranya, dengan melakukan penyusunan Strategi Nasional 

Pengentasan Kemiskinan. Strategi ini diintegrasikan dengan 

upaya-upaya pencapaian MDGs dalam strategi 

pembangunan nasional. 

 

2. Bidang Ekonomi 

Indonesia berperan aktif dalam berbagai lembaga 

ekonomi internasional. Diantaranya adalah Bank Dunia, 

APEC, dan WTO. Indonesia juga anggota organisasi 

negara-negara pengekspor minyak yang disebut OPEC. 

Kepanjangan OPEC adalah Organization of Petroleum 

Exporting Countries. Namun karena Indonesia saat ini 

merupakan pengimpor minyak, maka keanggotaannya 

sedang dikaji lagi. 

a. ADB 

ADB merupakan singkatan dari Asian Development 

Bank. Artinya, Bank Pembangunan Asia. ADB adalah 

lembaga keuangan pembangunan multilateral. Tujuannya 

membantu upaya mengurangi tingkat kemiskinan di 

negara-negara kawasan Asia Pasifik (Aspas). ADB 

didirikan pada tahun 1996. Pemegang saham ADB terdiri 
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dari berbagai negara. Jepang dan AS adalah pemegang 

saham terbesar. Dewan gubernur terdiri dari satu 

perwakilan dari setiap negara anggota. Dewan ini 

bertemu setiap tahun. Tujuan utama ADB adalah 

memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di 

kawasan Aspas. Program bantuan ADB berhubungan 

langsung dengan tiga pilar utama strategi pengentasan 

kemiskinan. Tiga pilar itu adalah pembangunan 

berkelanjutan, pembangunan sosial dan pemerintahan 

yang baik. Prioritas lainnya adalah hukum dan kebijakan 

reformasi sosial pembangunan. Program ADB 

didasarkan atas 3 pilar tersebut. Diantaranya, 

pertumbuhan ekonomi, pengembangan SDM, persamaan 

gender, dan pemerintahan yang baik. 

ADB memiliki peran penting dalam mendukung 

pembangunan bagi Indonesia. Bentuknya berupa 

pinjaman yang diberikan melalui CGI. Pinjaman tersebut 

antara lain diberikan melalui pembiayaan berbagai 

proyek-proyek kerja sama. Di samping itu, ADB juga 

memberikan bantuan hibah kepada Indonesia. Hibah ini 

berupa tiga bantuan teknis kepada Indonesia guna 

mendukung program desentralisasi. Pertama, 

peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan, SDM 

dan administrasi umum. Kedua, jasa konsultan keuangan 

untuk Pemda pada proyek infrastruktur perkotaan. 

Ketiga, pengembangan pemerintahan daerah yang baik. 

 

b. APEC 

APEC merupakan singkatan dari Asia-Pacific 

Economic Cooperation. Lembaga ini merupakan forum 

kerja sama ekonomi. Anggotanya adalah negara-negara 

di kawasan Aspas, dibentuk pada tahun 1989. Tujuan 
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kerja sama ini untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi 

kawasan. Keanggotaan APEC terdiri dari banyak negara, 

termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari APEC, total 

penduduk di wilayahnya mencapai 2,6 milyar. Total 

PDB anggotanya mencapai 57 persen dari PDB dunia. 

Perdagangan APEC mencapai 47 persen dari 

perdagangan dunia. Sejak pembentukannya, berbagai 

kegiatan APEC telah menghasilkan berbagai komitmen. 

Di antara komitmen tersebut adalah pengurangan tarif 

dan hambatan non tarif lainnya. Komitmen lainnya 

adalah menciptakan kondisi ekonomi yang lebih efisien 

dan meningkatkan perdagangan. 

 

 
Indonesia sebagai Anggota APEC 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan 

aktif dalam pembentukan APEC. Indonesia perlu 

mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan 

dunia yang bebas. Semua kegiatan tersebut adalah untuk 

mengamankan kepentingan nasional RI. Kontribusi 

Indonesia terbesar bagi APEC adalah disepakatinya 

“Tujuan Bogor” tahun 1994. Di antara tujuan itu adalah 

iberalisasi perdagangan dan investasi asing. Komitmen 

ini mendorong percepatan penghapusan tarif maupun 
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peningkatan investasi asing. APEC ternyata mampu 

meningkatkan arus barang, jasa maupun pertumbuhan 

ekonomi negara anggotanya. Mitra dagang utama 

Indonesia sebagian besar berasal dari kawasan APEC. 

Kita memiliki potensi untuk memanfaatkan pasar APEC 

bagi ekspor maupun investasi. 

 

c. Bank Dunia 

Bank Dunia atau World Bank adalah salah satu badan 

khusus PBB. Bank Dunia berdiri tahun 1944. Pada 

awalnya, fokus utama bantuan Bank Dunia 

diperuntukkan bagi rekonstruksi pasca Perang Dunia II. 

Namun saat ini, Bank Dunia menfokuskan kegiatan pada 

upaya penurunan angka kemiskinan. Bank Dunia 

merupakan sumber dana pembangunan terbesar bagi 

negara-negara di dunia. Kantor pusat Bank Dunia berada 

di Washington DC. Struktur organisasi Bank Dunia 

terdiri dari beberapa lembaga khusus, dengan tugas 

antara lain:  

1) Menanggulangi kemiskinan di seluruh dunia. 

2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu 

meningkatkan pendidikan, kesejahteraan, dan 

kesehatannya. Memfasilitasi pengembangan iinvestasi 

asing. 

 

Bank Dunia memiliki peran penting dalam membantu 

pembangunan di Indonesia. Bantuan lembaga ini berupa 

pinjaman berbunga rendah. Bank Dunia merupakan 

bagian dari CGI, lembaga donor bagi Indonesia. CGI 

merupakan singkatan dari Consultative Group on 

Indonesia (CGI). Pinjaman dari Bank Dunia kita 

gunakan untuk pendanaan proyek-proyek pembangunan. 
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Misalnya, untuk perbaikan gedung sekolah, jalan raya, 

pembangkit listrik, dan perbaikan infrastruktur lainnya. 

 

d. WTO 

WTO merupakan singkatan dari World Trade 

Organization. Artinya, Organisasi Perdagangan Dunia. 

Organisasi ini memiliki kewenangan mengatur dan 

mengawasi persetujuan perdagangan bebas antar negara. 

WTO juga bertugas menjadi penengah bila terjadi 

perselisihan antara anggotanya. Organisasi ini resmi 

berdiri tahun 1995, menggantikan GATT. Organisasi 

awal ini merupakan singkatan dari General Agreement 

on Tariffs and Trade. Artinya, Persetujuan Umum 

mengenai Tarif dan Perdagangan. GATT memuat aturan-

aturan sistem perdagangan internasional. Indonesia telah 

menjadi anggota WTO sejak tahun 1995. Posisi dasar 

Indonesia pada beberapa masalah utama. Di bidang 

pertanian, kita memperjuangkan penurunan tarif produk 

pertanian di negara maju. Kita juga memperjuangkan 

penghapusan subsidi pertanian di negara maju. Di bidang 

jasa, kita memperjuangkan perlindungan industri jasa di 

negara berkembang. Hal ini mengingat melimpahnya 

impor jasa akibat liberalisasi perdagangan. Di bidang 

kesehatan, kita berupaya mendapatkan obat-obatan 

dengan harga murah. 

 

3. Bidang Sosial 

Di bidang sosial, peran Indonesia pada era global 

tentunya banyak sekali. Di sini kita batasi pada partisipasi 

aktif Indonesia dalam berbagai kegiatan internasional. 

Bentuk kegiatannya antara lain memperkuat pelaksanaan 

HAM, dan aktif dalam Dewan HAM PBB. Upaya pemajuan 
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dan perlindungan HAM di Indonesia merupakan prioritas 

penting. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan 

tentang HAM mengamanatkan hal tersebut. Komitmen 

terhadap pelaksanaan HAM juga sejalan dengan proses 

reformasi dan demokratisasi. Konsep HAM sendiri bukan 

merupakan hal yang baru bagi bangsa kita. Indonesia telah 

melewati perjuangan panjang melawan penjajahan. Kita 

memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak 

untuk merdeka dari penjajahan asing adalah salah satu hak 

manusia yang paling asasi. Reformasi yang bergulir 

semakin memantapkan tekad Indonesia dalam 

penghormatan HAM. UUD 1945 telah memuat jaminan 

perlindungan HAM secara global. Perubahan kedua UUD 

1945 merumuskan HAM di dalam bab tersendiri yang 

terdiri dari sepuluh pasal. Indonesia telah meratifikasi 6 dari 

7 instrumen pokok HAM internasional, yaitu tentang: 

a. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. 

Misalnya, perbedaan perlakuan dalam bekerja dan 

menempuh pendidikan. 

b. Hak anak. Misalnya, hak untuk bersekolah, mendapatkan 

pengasuhan orang tua. 

c. Menentang bentuk perlakuan tidak manusiawi atau 

merendahkan. Misalnya, penyiksaan terhadap pembantu, 

penolakan orang miskin berobat di rumah sakit. 

d. Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. 

Misalnya, mengutamakan etnis tertentu dalam menerima 

pekerja. 

e. Hak Sipil dan Politik. Misalnya, hak untuk memperoleh 

kartu identitas, mengikuti pemili-han umum secara 

bebas. 
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f. Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Misalnya, hak 

mendapatkan pekerjaan, asuransi kesehatan, membuat 

karya seni. 

 

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Rencana Aksi 

Nasional HAM (RANHAM). Konsepnya mengedepankan 

pemberdayaan dan peningkatan hubungan antara 

pemerintah dan organisasi HAM. RANHAM tersebut 

menjadi Gerakan Nasional. Pemerintah Indonesia sejak 

tahun 2005 telah membentuk panitia RANHAM di tingkat 

provinsi dan kabupaten. Tujuannya, meyakinkan 

pelaksanaan RANHAM di daerah. Hak ini untuk menjamin 

bahwa tidak ada peraturan daerah yang bertentangan dengan 

HAM. Hingga saat ini lebih dari 300 panitia RANHAM 

daerah sudah terbentuk yang juga melibatkan akademisi dan 

LSM daerah. Tahun 2006 Indonesia telah terpilih sebagai 

anggota Dewan HAM. Pemilihan ini dilakukan oleh Majelis 

Umum PBB. Hal ini merupakan bukti nyata kepercayaan 

masyarakat internasional terhadap Indonesia. 

 

4. Bidang Keamanan 

Indonesia memiliki cita-cita ikut mewujudkan 

perdamaian dunia. Untuk itu banyak upaya dilakukan 

Indonesia. Diantaranya, upaya memberantas terorisme 

internasional. Kita juga mendukung perlucutan senjata. 

Upaya perdamaian dunia yang dilakukan PBB pun kita 

dukung dengan mengirimkan Pasukan Garuda. 
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a. Pemeliharaan Perdamaian Dunia 

Partisipasi aktif Indonesia dalam pemeliharaan 

perdamaian dunia sejalan dengan komitmen bangsa. Di 

antara komitmen itu tercantum dalam Pembukaan UUD 

1945. Komitmen itu adalah turut serta menciptakan 

perdamaian dunia. Perdamaian yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Tahun 1945 bangsa Indonesia mengumandangkan 

proklamasi kemerdekaan. Mesir adalah negara pertama 

yang mengakui kemerdekaan itu. Indonesia akhirnya 

mengangkat seorang kuasa usaha sebagai perwakilan 

Indonesia di Mesir. Perwakilan ini membawa misi 

diplomatik untuk seluruh negara Arab. Jalinan 

diplomatik yang akrab ini ternyata kemudian menjadi 

penting. Ketika Indonesia dan Belanda bersengketa di 

PBB, negara-negara Arab mendukung kita. 

Pada tahun 1956 pasukan Inggris, Perancis, dan Israel 

ditarik dari wilayah Mesir. Hal ini didasarkan atas 

keputusan PBB. Indonesia mendukung keputusan itu. 

Inilah saatnya bagi kita membalas budi. Tahun 1957, 

Indonesia untuk pertamakalinya mengirimkan Kontingen 

Garuda (KONGA). Lokasinya ke wilayah sengketa di 

Mesir tersebut. Demikianlah, pengiriman pasukan 

KONGA sangat dirasakan manfaatnya oleh PBB. Tahun 

2007, KONGA XXIII/A dikirim ke Libanon. Berarti, 

Indonesia sudah mengirimkan pasukan perdamaian 23 

kali. Pasukan Perdamaian PBB bertugas untuk 

memelihara atau memulihkan perdamaian di suatu 

wilayah. Pasukan ini biasanya terdiri dari dua kelompok. 

Pertama, pengamat yang tidak bersenjata Kedua, personil 

militer dengan senjata ringan. Pasukan PBB memasuki 

wilayah konflik setelah pihak yang bertempur 
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menyatakan gencatan senjata. Pada tahun 1988, pasukan 

pemelihara perdamaian PBB mendapat hadiah nobel 

perdamaian. 

 

 
Indonesia Mengirim Prajurit Ke Libanon 

 

b. Perlucutan Senjata 

Kita tentunya pernah mendengar tentang senjata 

pemusnah massal. Maksudnya, senjata yang dapat 

menewaskan manusia dalam jumlah besar. Contohnya 

adalah bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan 

Nagasaki pada tahun 1945. Indonesia memegang teguh 

komitmen dalam perlucutan senjata. Negara kita selalu 

mendukung usaha-usaha dalam kerangka kerja sama 

multilateral tersebut. Artinya, kerja sama yang diikuti 

oleh banyak negara. Kegiatan ini untuk melindungi 

kepentingan nasional dan negara-negara berkembang 

lainnya. Senjata yang dimaksudkan di sini adalah senjata 

pemusnah massal. Yang termasuk dalam kategori ini 

adalah senjata nuklir, kimia maupun biologi. Masing-

masing jenis senjata ini memiliki karakteristik sendiri-

sendiri. Di era 1960-an, kecemasan akan lomba senjata 

nuklir antara AS dan Uni Soviet semakin meningkat. 
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Negosiasi pun dimulai untuk menghentikan 

berkembangnya senjata nuklir. Negosiasi ini 

membuahkan hasil dengan lahirnya NPT tahun 1968. 

NPT merupakan singkatan dari the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons Treaty. Artinya, Perjanjian Non-

Proliferasi Senjata Nuklir. Non-proliferasi berarti tidak 

mengembangkan. 

 

 
Nuklir di Indonesia 

 

Perjanjian NPT mengelompokkan negara-negara di 

dunia menjadi dua. Kelompok pertama negara nuklir dan 

kelompok kedua negara nonnuklir. Kelompok pertama 

anggotanya AS, Uni Soviet, Inggris, Perancis, dan China. 

Negara-negara lainnya berarti kelompok kedua. 

Kesepakatan dalam NPT adalah sebagai berikut. Negara 

nuklir tidak mentransfer maupun mengembangkan 

senjata nuklir pada negara nonnuklir. Negara nonnuklir 

dilarang menerima transfer atau bantuan pengembangan 

senjata nuklir dari negara nuklir. Untuk memverifikasi 

janji ini negara nonnuklir bersedia menerima inspeksi 

IAEA. Badan Energi Atom Internasional ini merupakan 



 

Manusia Indonesia, Alam & Sejarahnya  129 

bagian dari PBB. Kepanjangannya International Atomic 

Energy Agency. 

Dalam perlucutan senjata nuklir, Indonesia telah 

meratifikasi NPT pada tahun 1979. NPT merupakan 

salah satu tonggak perlucutan senjata nuklir. Badan ini 

telah berhasil dalam mengurangi perlombaan senjata 

nuklir. NPT dan IAEA juga berhasil memastikan 

kepatuhan semua negara untuk melaksanakan 

kewajibannya. Protokol Tambahan IAEA telah 

ditandatangani Indonesia tahun 1999. Indonesia 

berpendapat agar hak mengembangkan energi nuklir 

dengan tujuan damai tetap dihormati. Indonesia juga 

telah menandatangani perjanjian tentang pelarangan uji 

coba senjata nuklir. Indonesia menganggap perjanjian 

tersebut sangat bermanfaat dalam mencegah 

pengembangan senjata nuklir. Indonesia menyadari 

bahwa simulasi percobaan senjata nuklir dengan 

komputer tidak bisa dilarang. Uji coba seperti ini tidak 

menggunakan ledakan nuklir. Indonesia menyadari 

perjanjian yang telah ada merupakan hasil maksimal 

yang bisa dicapai. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Senjata Kimia 

(KSK) pada tahun 1998. Indonesia juga melakukan 

implementasi berbagai ketentuan yang tertuang dalam 

konvensi. Diantaranya menyusun Deklarasi Tahunan. 

Kita sedang mempersiapkan undang-undang 

implementasi KSK. Indonesia juga telah menerima tim 

inspeksi OPCW. Nama panjang tim ini Organisation for 

Prohibition of Chemical Weapons. Artinya, Organisasi 

Pelarangan Senjata Kimia. OPCW melakukan kunjungan 

ke beberapa perusahaan bahan kimia di Jatim, Kaltim, 

serta NAD. Mirip IAEA, OPCW juga bertugas 
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melakukan inspeksi namun terhadap senjata kimia. 

Indonesia tidak memiliki dan tidak bermaksud untuk 

mengembangkan senjata kimia. Indonesia senantiasa 

mendukung upaya OPCW dalam pelarangan senjata 

kimia. Indonesia juga menekankan pentingnya kerja 

sama antar negara dalam mendukung implementasi KSK. 

 

c. Pemberantasan Terorisme 

Indonesia mengutuk keras terorisme. Terorisme 

bertentangan dengan pandangan hidup bangsa kita, yaitu 

Pancasila. Utamanya sila perikemanusiaan yang adil dan 

beradab. Namun Indonesia juga menekankan pentingnya 

pemahaman untuk tidak mengkaitkan terorisme dengan 

agama. Pemberantasan terorisme hanya berhasil bila 

dilakukan langkah-langkah yang komprehensif dan 

seimbang. Hal ini sejalan dengan tujuan dan prinsip 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan HAM. 

 

 
Pemberantasan Terorisme di Indonesia 
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Indonesia percaya bahwa tugas penting utama untuk 

menangani terorisme adalah meletakkan pondasi hukum. 

Dengan demikian, negara dapat melindungi baik 

kepentingan publik maupun HAM. Hal ini menjadi dasar 

penegakan hukum untuk memberantas terorisme. 

Kerangka hukum pemberantasan terorisme didasarkan 

pada proses nasional dan internasional. Indonesia telah 

membuat hukum dan peraturan-peraturan anti terorisme. 

Indonesia telah menandatangani Konvensi-Konvensi 

PBB yang menangani terorisme internasional. PBB 

memiliki Komite Anti Terorisme dan Komite Sanksi. 

Komite ini di bawah Dewan Keamanan PBB. Indonesia 

telah menyampaikan laporan kepada komite ini secara 

berkala. Indonesia juga telah menerima Konvensi 

Internasional Pemberantasan Tindakan Terorisme Nuklir 

tahun 2005. Indonesia memfasilitasi Pertemuan Regional 

Para Menteri Melawan Terorisme di Bali tahun 2004. 

Tujuannya untuk memperkuat upaya regional melawan 

terorisme. Pertemuan ini dihadiri oleh para menteri luar 

negeri dan penegak hukum seregional. Pertemuan ini 

menyetujui sejumlah rekomendasi aksi dalam 

penanggulangan terorisme. 
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BAB V  

LINGKUNGAN HIDUP  

DAN GEJALA ALAM 
 

 

ingkungan hidup adalah persoalan moral. Penyelesaian 

masalah lingkungan hidup tidak bisa hanya didekati 

secara teknis parsial. Persoalan lingkungan hidup harus 

didekati secara lebih komprehensif dan holistik, termasuk secara 

moral. Lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan teknis. 

Demikian pula, krisis ekologi global yang kita alami dewasa ini 

adalah persoalan moral, krisis moral secara global. Oleh karena 

itu, perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya. Budaya yang 

dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan 

tempat kebudayaan itu berkembang.  

Kebudayaan mempunyai aspek material, seperti rumah, 

perlengkapan hidup, hasil teknologi, dan sebagainya. Aspek 

material, seperti nilai-nilai, pandangan hidup, adat-istioadat, 

norma dan sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai 

kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada 

lingkup global maupun lingkup nasional, sebagian besar 

bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan 

kerusakan, seperti di laut, hutan, atmosfer, air, tanah, dan 

seterusnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak 

bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri 

sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan 

pencemaran lingkungan hidup. 

 

 

L 
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A. Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi 

yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia 

atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. 

Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan 

environment, dalam bahasa Belanda disebut dengan milieu atau 

dalam bahasa Perancis disebut dengan I’environment. 

S.J McNaughton dan Larry L.Wolf mengartikannya dengan 

semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang 

langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, 

perkembangan, dan reproduksi organisme. Otto Soemarwoto, 

seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka 

mendefinisikannya sebagai berikut: Lingkungan adalah jumlah 

semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita 

tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Munadjat 

Danusaputro, ahli hukum lingkungan mengartikan lingkungan 

hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya 

manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang 

tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan 

kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. 

Menurut pengertian judiris, seperti diberikan oleh Undang-

Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan 

lingkungan hidup No. 4 Tahun 1982 (selanjutnya dalam buku ini 

disebut UUPLH 1982), lingkungan hidup diartikan sebagai 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan 

makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan 

perilakunnya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan 

dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Pengertian ini hampir tidak berbeda dengan yang ditetapkan 

dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup 

No. 23 Tahun 1997, yang dalam pembahasan selanjutnya dalam 

buku ini disebut UUPLH 1997. 
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B. Unsur-unsur Lingkungan Hidup 

Hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya juga 

ditentukan oleh budaya manusia itu sendiri. 

1. Unsur Fisik (Abiotik) 

Unsur fisik yang terdapat dalam lingkungan hidup antara 

lain terdiri atas tanah, air, udara, kelembapan, sinar 

matahari, dan senyawa kimia. Fungsi unsur fisik dalam 

lingkungan hidup adalah sebagai media untuk 

berlangsungnya kehidupan. Contoh, air yang diperlukan 

oleh tumbuhan untuk mengalirkan zat-zat makanan. 

Matahari merupakan sumber energi utama yang diperlukan 

tumbuhan untuk mengolah makanannya. Jika unsur-unsur 

tersebut tidak ada, maka aktivitas tumbuhan akan 

terhambat,. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi 

banyak makhluk hidup lainnya. Jika aktivitas tumbuhan 

terhambat, maka aktivitas semua kehidupan yang terdapat 

di muka bumi ini juga akan terhambat, bahkan terhenti. 

Jadi, makhluk hidup sangat tergantung dari keberadaan 

unsur fisik tersebut. 

 

2. Unsur Hayati (Biotik) 

Unsur hayati dalam lingkungan hidup terdiri atas semua 

makhluk hidup yang terdapat di bumi. Mulai dari tingakatan 

rendah sampai ke tingkat tinggi. Dari bentuk yang paling 

kecil hingga yang paling besar yang termasuk unsur hayati 

dalam lingkungan adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan 

jasad renik. Unsur hayati ini saling berhubungan dan 

membentuk jalinan mulai dari yang sederhana hingga yang 

sangat rumit. 
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Unsur Biotik dan Abiotik 

 

3. Unsur Budaya 

Unsur budaya dalam lingkungan hidup adalah sistem 

nilai, gagasan, dan kenyakinan yang dimiliki manusia untuk 

menentukan perilakunya sebagai makhluk sosial 

(masyarakat). Unsur budaya ini dikembangkan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mempermudah 

kehidupan. Sebagai contoh, untuk melawan dinginnya 

udara, manusia menciptakan sumber penghangat lainnya, 

untuk mempercepat produksi, diciptakan mesin-mesin 

industri. Unsur budaya dalam lingkungan hidup merupakan 

faktor yang dapat menentukan keseimbangan tatanan 

lingkungan, dimana manusia merupakan pemegang kendali. 

 

  
Hasil Unsur Budaya 
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4. Ekosistem 

Jika kita berbicara tentang lingkungan hidup, maka kita 

tidak dapat memisahkannya dengan ekosistem. Ekosistem 

adalah kesatuan lingkungan hidup yang tercipta karena 

adanya interaksi antara unsur biotik dan unsur abiotiknya. 

Ditinjau dari segi fungsi dan penyusunannya, ekosistem 

terdiri atas dua komponen ekosistem. Kedua ekosistem 

tersebut adalah komponen biotik dan komponen abiotik. 

Komponen biotik meliputi produsen, konsumen, dan 

pengurai.  

Produsen merupakan makhluk hidup autotrofik yang 

terdiri atas tumbuhan berhijau daun. Produsen mampu 

membentuk sendiri zat organik sebagai bahan makanan 

melalui proses fotosintesis. Konsumen merupakan makhluk 

hidup heterotrofik yang tidak mampu membuat makanan 

sendiri. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan konsumen 

tergantung pada makhluk hidup yang lain. Pengurai disebut 

juga dekomposer. Pengurai merupakan makhluk hidup 

heterotrofik tingkat rendah (mikroorganisme). Pengurai 

bertugas menguraikan bahan organik dari makluk hidup 

yang telah mati menjadi bahan anorganik, misalnya, jasad 

renik dan bakteri pengurai. 

Selain ketiga komponen di atas, ekosistem juga 

dipengaruhi oleh komponen abiotik. Komponen abiotik 

merupakan komponen fisik dan kimia yang terdiri atas 

tanah, air dan udara. Komponen abiotik mendukung 

kelangsungan hidup makhluk lainnya. Piramida makanan 

menggambarkan susunan fungsi dari produsen hingga 

konsumen tingkat teratas. 
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Ekosistem dari Unsur Biotik Dan Abiotik 

 

Dari beberapa pengertian diatas maka lingkungan hidup 

itu dapat disimpulkan dalam sebuah rangkaian unsur-unsur 

sebagai berikut: 

a. Semua benda berupa manusia, hewan, tumbuhan, 

organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, 

angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini 

digolongkan sebagia materi, sedangkan satuan-satuannya 

disebutkan sebagai komponen. 

b. Daya, disebut juga dengan energi, 

c. Keadaan, disebut juga kondisi atau sesuatu 

d. Perilaku atau tabiat 

e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada, 

f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau 

bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan. 
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C. Urgensi Lingkungan Bagi kehidupan Manusia 

 
Siklus Kehidupan Ekosistem Bumi 

 

Manusia sebagai organisme yang paling dominan dalam 

memengaruhi lingkungan memiliki tanggung jawab besar dalam 

pelestarian dan pengembangan lingkungan. Interaksi antara 

manusia dengan lingkungan ini akan terus berlanjut hingga tiada 

akhirnya. Keberlangsungan lingkungan hidup yang lestari dan 

seimbang. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kehidupan alam 

bebas memiliki beberapa faktor manfaat bagi manusia, di 

antaranya: 

1. Keindahan  

Keanekaragaman tumbuhan dan binatang memberikan 

keindahan pada alam dengan cara yang berbeda-beda. 

2. Ekonomi 

Berbagai jenis produk dari tumbuhan dan binatang di dunia 

bernilai ekonomi, seperti kayu, rotan, serat, daging 

makanan, kulit dan bulu. 

3. Ilmiah 

Variasi tentang kehidupan tumbuhan dan binatang 

memberikan kepada kita pengetahuan yang sangat berharga. 
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4. Kelangsungan hidup 

Setiap jenis tumbuhan dan binatang memiliki peran dalam 

membantu menjaga keseimbangan sistem kehidupan di 

bumi. Sistem ini harus terus menerus berfungsi agar 

kehidupan ini tetap berlangsung. 

 

D. Bentuk-bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup dan 

Penyebabnya 

Lingkungan alam menurut UU No. 23 tahun 1997 dan UU 

No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, terdiri 

dari unsur biotik, abiotik, dan sosial budaya. Dapat disimpulkan 

karena alam yang tidak dipelihara, alam tidak diorientasikan 

pada kemakmuran rakyat, masyarakat tidak peduli hukum, cara 

pandang pragmatis/egoistis, penggunaan teknologi yang tidak 

menunjang. Jadi, kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini 

disebabkan perbuatan manusia langsung ataupun tidak langsung. 

Bentuk kerusakan lingkungan hidup berdasarkan faktor 

penyebabnya terbagi dalam: 

1. Bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa 

alam  

Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini 

banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak 

rusaknya lingkungan hidup. Dahsyatnya gelombang 

tsunami yang memporak-porandakan bumi serambi mekah 

dan Nias, serta gempa 5 skala Ritcher yang meratakan 

kawasan Yogyakarta dan sekitarnya, merupakan contoh 

fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah 

bentuk muka bumi. Peristiwa alam lainnya yang berdampak 

pada kerusakan lingkungan hidup antara lain: 
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a. Letusan gunung berapi 

Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma 

di perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar 

melalui puncak gunung berapi. Bahaya yang ditimbulkan 

oleh letusan gunung berapi antara lain berupa: 

1) Hujan abu vulkanik, menyebabkan gangguan 

pernafasan, 

2) Lava panas, merusak dan mencolok yang disebabkan 

oleh adanya gejala pemanasan global.  

 

b. Serangan angin topan (puting beliung)  

Serangan angin topan (puting beliung) dapat 

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk: 

1) Merobohkan bangunan  

2) Rusaknya areal pertanian dan perkebunan 

3) Membahayakan penerbangan  

4) Menimbulkan ombak besar yang dapat 

menenggelamkan kapal. 

 

c. Tsunami 

Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan 

oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. 

Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke 

segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600–

900 km/jam. Saat mencapai pantai, tsunami kadang 

menghantam daratan berupa dinding air raksasa 

(terutama pada tsunami-tsunami besar), tetapi bentuk 

yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara 

tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15–30 

meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus 

hingga 90 km/jam, menjangkau beberapa kilometer dari 
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pantai, dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa 

yang besar. 

 

  
Gunung Meletus  Tsunami 

 

2. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia 

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi 

berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan 

hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang 

berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola 

kehidupan sederhana sampai bentuk kehidupan modern 

seperti sekarang ini. Namun, seringkali apa yang dilakukan 

manusia tidak di imbangi dengan pemikiran akan masa 

depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan 

yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap 

kelangsungan lingkungan hidup.  

 
Pencemaran Udara, Tanah, dan Air 
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Beberapa faktor kerusakan lingkungan hidup karena 

faktor manusia, antara lain: 

a. Terjadinya pencemaran 

Elitzen (1986: 94) membedakan berbagai bentuk 

pencemaran antara lain: 

1) Pencemaran udara yang dapat berasal dari asap mobil, 

asap pabrik, asap pembakaran minyak, asap 

pembakaran sampah. 

2) Pencemaran air yang berasal dari pembuangan limbah 

industri ke sungai, danau, laut atau limbah berbagai 

jenis pestisida dan pupuk yang digunakan petani. 

3) Pencemaran kimiawi berupa produksi bahan-bahan 

sintetis yang digunakan sebagai bahan detergen, 

pupuk, pestisida, plastik, pakaian.  

4) Limbah padat yang berupa sampah buangan kegiatan 

individu atau bisnis tertentu. 

5) Polusi panas berupa peningkatan temperatur air dan 

panas atmosfer yang disebabkan oleh berbagai ulah 

manusia. 

 

b. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase 

atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam 

menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan 

hutan. 

c. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari 

rusaknya hutan.  
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Banjir dan Tanah Longsor 

 

Beberapa kegiatan manusia yang baik secara langsung 

maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan 

lingkungan hidup antara lain, penebangan hutan secara liar 

(penggundulan hutan), perburuan liar, merusak hutan bakau, 

penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah 

di sembarang tempat, bangunan liar di daerah aliran sungai 

(DAS), pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar 

batas. Ada dua faktor penyebab terjadinya krisis lingkungan 

hidup, yakni:  

1. Penyebab yang bersifat tidak langsung  

Faktor penyebab tidak langsung merupakan penyebab 

yang sangat dominan terhadap kerusakan lingkungan. 

Faktor penyebab tersebut bersifat tidak langsung, yaitu: 

a. Pertambahan penduduk 

Pertambahan penduduk yang bertambah terus setiap 

tahun menghendaki penyediaan sejumlah kebutuhan atas 

“pangan, sandang dan papan (rumah)”. Sementara itu 

ruang muka bumi tempat manusia mencari nafkah tidak 

bertambah luas, perluasan lapangan usaha itulah yang 

pada gilirannya menyebabkan eksploitasi lingkungan 

secara berlebihan dan atau secara liar. Berikut adalah 

pertumbuhan jumlah penduduk dunia. 
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Tahun Jumlah Penduduk 

20.000 th SM Manusia pertama 

600.000 th SM Manusia pertama 

1-2 th SM Manusia pertama 

1 0, 25 milyar 

1650 0, 50 milyar 

1850 1, 00 milyar 

1930 2, 00 milyar 

1960 3, 04 milyar 

1970 3, 69 milyar 

1980 4, 44 milyar 

1990 5, 29 milyar 

2000 6, 00 milyar 

2005 6, 51 milyar 

2010 6, 92 milyar 

2015 7, 35 milyar 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa 

tahun penduduk dunia bisa menjadi dua kali lipat. 

Adapun cara untuk mengetahui berapa tahun waktu yang 

dibutuhkan ketika penduduk berubah menjadi dua kali 

lipat dengan persentase pertumbuhan tertentu. 

b. Kebijakan pemerintah 

Beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak negatif 

terhadap lingkungan hidup. Sejak tahun 1970, 

pembangunan Indonesia dititik beratkan pada 

pembangunan pertanian yang menyokong industri. 

Keinginan pemerintah orde baru saat ini yang segera 

ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara Industri, 

telah menyebabkan rakyat miskin mayoritas penduduk 

(terutama yang tidak memiliki lahan yang cukup) hanya 

menjadi “penonton” pembangunan. 
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c. Dampak Industrialisasi 

Dalam proses ini termasuk industri perkayuan, 

perumahan atau real estate dan industri kertas. Ketiga 

industri diatas memerlukan kayu dalam jumlah yang 

sangat besar sebagai bahan bakunya. Inilah awal 

eksploitasi kayu dihutan-hutan, yang melibatkan banyak 

kalangan terlibat didalamnya. 

 

 
Eksploitasi Pohon di Hutan 

 

d. Reboisasi dan Reklamasi yang gagal 

Upaya reboisasi hutan yang telah ditebang dan reklamasi 

lubang atau tanah terbuka bekas galian tambang sangat 

minim hasilnya karena prosesnya memerlukan waktu 

puluhan tahun dan dananya tidak mencukupi karena 

banyak disalahgunakan. Hal ini membuktikan bahwa 

pengetahuan dan kesadaran atas pentingnya pelestarian 

lingkungan hidup, baik dikalangan pejabat maupun 

warga masyarakat sangat rendah. 
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Reklamasi Pasca Tambang 

 

e. Meningkatkan penduduk miskin dan pengangguran  

Bertambah banyaknya penduduk miskin dan 

pengangguran sebagai akibat dari pemulihan krisi 

ekonomi yang hingga kini belum berhasil serta adanya 

kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak propulis 

seperti penghilangan subsidi untuk sebagian kebutuhan 

pokok rakyat, peningkatan tarif BBM, listrik, telepon dan 

lain-lain.  

f. Lemahnya kesadaran hukum 

Sudah banyak peraturan perundangan yang telah dibuat 

berkenaan dengan pengelolaan lingkungan dan 

khususnya hutan, namun implementasinya di lapangan 

seakan-akan tidak tampak, karena memang faktanya apa 

yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang telah 

dibuat. 

g. Kesadaran masyarakat yang rendah 

Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya 

pelestarian lingkungan atau hutan merupakan satu hal 

yang menyebabkan ketidakpedulian masyarakat atas 

degradasi lingkungan yang semakin intensif. Rendahnya 

kesadaran masyarakat ini disebabkan mereka tidak 
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memiliki pengetahuan tentang lingkungan hidup yang 

memadai. 

h. Pencemaran lingkungan 

Pencemaran lingkungan baik pencemaran air, tanah 

maupun udara justru di era reformasi ini terutama di 

pulau jawa semakin memprihatinkan. Disiplin 

masyarakat kota dalam mengelola sampah secara benar 

semakin menurun. Sebanyak 50% dari 85 perusahaan 

hanya mengelola sampah berdasarkan ketentuan 

minimum. 

 

 
Pencemaran Lingkungan 

 

2. Penyebab yang bersifat langsung 

Terbatas pada kegiatan pemerintah, perusahaan dan 

penduduk setempat yang mengeksploitasi hutan /lingkungan 

secara berlebihan karena desakan kebutuhan. 

 

E. Upaya Melestarikan Lingkungan  

Upaya pelestarian lingkungan hidup sebenarnya merupakan 

tanggung jawab bersama, anatara pemerintah dan masyarakat. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan 

peraturan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang pengeloalaan lingkungan hidup. Untuk merealisasikan 

undang-undang tersebut, disusunlah berbagai peraturan 
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pemerintah dan keputusan menteri terkait, seperti peraturan 

pemerintah No. 19 Tahun 1999 mengenai Pengendalian 

pencemaan danau atau perusakan laut, dan peraturan pemerintah 

No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. 

Salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan adalah 

menerapkan prinsip 3R dalam kehidpan sehari-hari. Upaya 

pelestarian lingkungan itu sebagai dasar bagi pembangunan 

berkelanjutan demi generasi sekarang dan generasi yang akan 

datang. Pengelolaan dan upaya pelestarian lingkungan hidup 

sebenarnya sangat kompleks, mengingat lingkungan hidup tidak 

hanya terdapat di daratan, tetapi juga di wilayah perairan dan 

udara. Beberapa contoh bentuk upaya pelestarian dan 

pengelolaan lingkungan hidup di wilayah daratan antara lain 

sebagai berikut. 

1. Reboisasi merupakan penanaman kembali (menghutankan 

kembali) terutama di daerah-daerah perbukitan yang telah 

gundul. 

2. Pengaturan tata ruang wilayah sesuai dengan karateristik 

dan peruntukkan lahan. Pengaturan dan pengontrolan 

pelaksanaan rencana umum tata ruang, hendaknya 

melibatkan berbagai unsur, seperti pemerintah, para ahli 

terkait, serta masyarakat. 

3. Penanaman tanaman keras di daerah-daerah yang berfungsi 

sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan hujan. 

4. Pembuatan sengkedan atau terasering, terutama di daerah-

daerah yang memiliki kemiringan agak curam. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperkecil tingkat erosi pada lahan 

permukaan. 

5. Rotasi tanaman dilakukan agar unsur-unsur hara dan 

kandungan organik tanah tidak terus-menerus dikonsumsi 

oleh satu jenis tanaman sehingga lahan tidak cepat menjadi 

tandus. 
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6. Penanaman dan pemeliharaan hutan kota dan jalur hujan. 

Hal ini dimaksudkan supaya kota menjadi tidak terasa 

terlalu panas dan lebih indah. Mengingat pentingnya hutan 

di daerah perkotaan, hutan kota sering dinamakan paru-paru 

kota. 

 

Selain di wilayah daratan, di wilayah perairan juga perlu 

dilakukan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Beberapa contoh upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan 

hidup di daerah perairan, antara lain: 

1. Pengaturan pembuangan limbah rumah tangga dan industri 

agar limbah tersebut tidak langsung ke sungai. 

2. Pengukuran kualitas air sungai dan air tanah terutama di 

daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan industri. 

3. Penyediaan tempat sampah, terutama di daerah pantai yang 

dijadikan lokal wisata. 

4. Menghindari terjadinya kebocoran tangki-tangki 

pengangkut bahan bakar minyak di wilayah laut. 

5. Pemberlakuan surat izin pengambilan air tanah (SIPA) 

terutama untuk kegiatan industri yang banyak memerlukan 

air. 

6. Penetralisasian limbah industri sebelum dibuang ke sungai, 

yaitu dengan cara setiap pabrik atau industri wajib memiliki 

unit pengelolaan limbah. 

7. Pengontrolan kadar polusi udara dan pemberian informasi 

jika kadar polusinya sudah melebihi ambang batas. 
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BAB VI  

KENAMPAKAN ALAM DAN 

KEADAAN SOSIAL ASEAN  

DAN DUNIA 
 

 

etangga adalah orang yang bertempat tinggal disebelah 

rumah kita hidup, bertetangga juga dialami oleh setiap 

negara. Negara Indonesia terletak diwilayah Asia 

Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai negara-negara 

tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei 

Darussalam, Filipina, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, 

Timor Leste, dan Papua Nugini. Negara-negara di Asia 

Tenggara bergabung didalam organisasi ASEAN atau himpunan 

bangsa-bangsa Asia Tenggara merupakan organisasi kerjasama 

negara-negara di Asia tenggara. 

Di semua wilayah negara-negara tetangga tersebut terdapat 

kenampkan alam, misalnya sungai, laut, gunung, dataran rendah, 

dan sebagainya. Kenampakan alam yang terdapat disuatu 

wilayah akan memengaruhi keadaan sosial di wilayah tersebut. 

Kenampakan alam yang terdapat di negara-negara tetangga akan 

berbeda-beda, sehingga keadaan sosial di negara-negara 

tetangga akan berbeda-beda pula. Kenampakan alam dan 

keadaan sosial yang berbeda ini merupakan ciri khas tersendiri 

dari setiap negara. 

 

  

T 
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A. Kenampakan Alam di Negara ASEAN 

Negara Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. 

Indonesia memiliki bentuk wilayah yang berbeda dengan 

negara-negara ASEAN lainnya. Wilayah Indonesia berbentuk 

kepulauan. Meskipun berdekatan, negara tetangga tersebut 

memiliki batas wilayah yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan 

kenampakan alam negara-negara tersebut. 

 

   
Peta Wilayah Asia Tenggara 

 

Dilihat dari peta diatas dapat diketahui negara-negara yang 

menjadi tetangga Indonesia. Dilihat dari letak geografisnya, 

Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia terletak 

diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia, Indonesia 

juga diapit dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera 

Pasifik. Melihat kondisi geografisnya, Indonesia merupakan 

Negara kepulauan, Indonesia memiliki beberapa selat, laut, 

gunung, dan pegunungan. 

1. Malaysia 

Malaysia dikenal dengan nama Negeri Jiran, negara ini 

berdekatan dengan wilayah Indonesia, selain itu negara ini 

juga berbatasan dengan Singapura akan tetapi kenampakan 

alam Malaysia berbeda dengan Indonesia. Wilayah dari 
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negara Malaysia terdiri atas dua kawasan yang dipisahkan 

laut Cina Selatan, yaitu Semenanjung Malaysia (Malaysia 

Barat) dan Malaysia Timur. Malaysia Barat merupakan 

Jazirah Malaysia. Sementara itu wilayah Malaysia Timur 

terdiri atas Sabah dan Sarawak. Bentuk wilayah Malaysia 

Timur berupa pantai yang dilandai hingga hutan lebat dan 

bukit tinggi. Salah satu contoh kenampakan alamnya adalah 

Gunung Kinabalu dengan tinggi 4. 101 Meter. Gunung ini 

tertelat di Sabah Malaysia. 

 

 
Gunung Kinabalu di Sabah Malaysia 

  

2. Singapura 

Singapura merupakan sebuah negara kota, letaknya 

dipenghujung Semenanjung Malaysia. Wilayahnya 

berbatasan dengan Malaysia dan Kepulauan Riau. Negara 

ini memiliki 63 pulau dan beberapa pulau kecil. Salah satu 

kenampakan alam di Singapura adalah Bukit Timah setinggi 

166 Meter. Sekitar 23% wilayah Singapura berupa hutan 

dan cagar alam. Kawasan hutan dipakai untuk tempat 

tinggal karena meningkatnya urbanisasi. 
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Bukit Timah di Singapura 

 

3. Brunei Darussalam 

Negara ini dikenal dengan sebutan Negara Petrodollar. 

Sebuah negara kecil dibagian utara Pulau Kalimantan dan 

berbatasan dengan Malaysia. Negara ini termasuk negara 

yang sangat makmur. Sebagian besar wilayahnya terdiri 

atas dataran rendah yang berawa, sementara itu daerah 

pedalaman terdiri atas bukit-bukit. Wilayah yang paling 

tinggi di Brunei Darussalam adalah Bukit Pagon, bukit 

lainnya adalah Bukit Peradaian dan Bukit Patoi. Brunei 

Darussalam juga memiliki sungai-sungai besar diantaranya 

sungai Batu Apol, Temburong, Belalong, Tutong, dan 

Damit. 

 

 
Bukit Pagon di Brunai Darussalam 
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4. Thailand 

Wilayah Thailand berbatasan dengan Laos dan Kamboja 

di sebelah timur, di sebelah selatan berbatasan dengan 

Malaysia dan Teluk Siam. Di sebelah barat berbatasan 

dengan Myanmar dan Laut Andaman. Disebelah utara 

berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Kenampakan alam 

Thailand berupa tanah berliku, dataran tinggi, hutan, 

pegunungan, dan bukit-bukit. Puncak tertingginya berupa 

Gunung Doi Inthanon setinggi 2.576 meter. Wilayah tengah 

berupa lembah Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk 

Thailand. 

Wilayah timur berupa hamparan Khorat dibatasi Sungai 

Mekong. Hamparan Khorat berupa dataran tinggi kira-kira 

200 meter. Tanahnya kurang subur, berpasir, dan jarang 

turun hujan kecuali pada musim hujan. Wilayah selatan 

terdapat Tanah Genting Kra yang meluas ke Semenanjung 

Melayu. Tanah Genting Kra berupa dataran sempit 

menghubungkan Semenanjung Melayu dengan daratan 

Asia, tanah tersebut berfungsi sebagai batas dua bagian 

Cordillera (rangkaian pegunungan) pusat dari tibet dan 

Semenanjung Melayu. 

 

 
Sungai Mekong  
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5. Filipina 

Filipina merupakan negara kepulauan, negara ini terdiri 

atas 7.107 pulau. Pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon di 

sebelah utara dan Pulau Mindanau di sebelah selatan. 

Kenampakan alamnya berupa laut yang merupakan laut 

terdalam dengan kedalaman 10.400 meter. Letaknya di 

Pulau Mindanau. Negara ini juga dilalui jalur gunung api 

sirkum pasifik. Puncak tertinggi adalah Gunung Apo 

setinggi 2.954 meter. 

Filipina memiliki beberapa sungai utama antaranya 

Sungai Cagayan, Pampanga, dan Agno yang terletak di 

Pulau Luzon, serta Sungai Agusan yang terletak di Pulau 

Mindanau. Sementara itu danau-danau di Filipina adalah 

Laguna de Bay dan Danau Taal di Pulau Luzon, serta danau 

Lanao dan Mainit di Pulau Mindnau. 

 

 
Laguna de Bay di Filipina 

 

6. Myanmar 

Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di 

sebelah barat serta Cinam Laos dan Thailand di sebelah 

timur. Myanmar berbatasan dengan India dan Cina di 

sebelah utara. Wilayah perbatasannya berupa puncak 
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Pegunungan Himalaya dengan ketinggian mencapai 4.600 

meter. Rangkaian pegunungan yang memanjang di barat 

dan timur tersebut berbentuk huruf V. 

Wilayah Myanmar bagian barat terdapat rangkaian 

Pegunungan Arakan membentung jurang terjal. Pegunungan 

yang dikenal dengan Naga, Chin, dan Bukit Lushai 

merupakan perbatasan India dan Myanmar. Cekung tengah 

Myanmar besar terletak diantara Daratan Tinggi Shan dan 

Pegunungan Tenasserim. Daerah ini dialiri Sungai Irawady 

serta beberapa anak sungai seperti Sittang, Chindwin, dan 

Delta Salween. 

 

 
Sungai Irawady di Myanmar 

 

7. Vietnam 

Vietnam merupakan negara yang terletak paling timur di 

Asia Tenggara. Wilayahnya berbatasan dengan Cina 

disebelah utara. Laos disebelah barat laut, Kampuecha di 

sebelah barat daya, dan Laut Cina Selatan disebelah timur. 

Kenampakan alamnya berupa bukit-bukit, gunung-gunung 

berhutan lebat, dan dataran rendah. Dataran tinggi berada di 

wilayah yang berbatasan dengan Laos. Puncak tertinggi 

adalah Gunung Phan Xi Pang dengan tinggi 3.143 meter. 
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Gunung ini berada di provinsi Lao Chai. Bagian utara 

Vietnam berupa tanah tinggi dan delta Sungai Merah. 

Bagian selatan berupa pantai, Pegunungan Banjaran 

Annamite, hutan, dan tanah kurang subur. 

 

 
Gunung Phan Xi Pang di Vietnam 

 

8. Kamboja 

Wilayah Kampuchea berbatasan dengan Thailand 

disebelah barat, Laos disebelah utara, Vietnam disebelah 

timur, dan Teluk Thailand di sebelah selatan. Salah satu 

kenampakan alam di Kampuchea yang menarik berupa 

Dataran Lacutrine. Dataran ini terbentuk akibat banjir di 

Tonle Sap. Sungai Mekong juga mengalir diwilayah ini. 

Puncak tertinggi adalah gunung Phnom Aoral setinggi 

1.813 meter. 
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Dataran Lacutrine di Kamboja 

 

9. Laos 

Laos adalah negara daratan di Asia Tenggara. 

Wilayahnya berbatasan dengan Myanmar dan Cina di 

sebelah barat laut, Vietnam di sebelah timur, Kampuchea di 

selatan, dan Thailand di barat, 80% wilayahnya berupa 

dataran 20% berupa periaran. Wilayah dataran berupa 

gunung yang diselimuti hutan lebat. Puncak tertingginya 

adalah gunung Phou Bia setinggi 2.817 meter. Wilayahnya 

berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Laos juga 

memiliki beberapa sungai besar. Sungai di Laos merupakan 

sarana transportasi, sungai besar yang mengalir di Laos 

adalah sungai Mekong dan Ngum. Sungai Mekong 

dijadikan media komunikasi bagi penduduk Laos bagian 

utara dan selatan. Anak sungai Mekong menyediakan jalan 

alam menuju pedalaman yang bergunung-gunung. 

Rangkaian pegunungan dari Rantai Annam membentuk 

perbatasan dengan Vietnam. 
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Sungai Mekong di Laos 

 

10. Timor Leste 

Republik demokratik Timor Leste (Timor-Leste atau 

Timor Lorosa‟e) merupakan negara kecil disebelah utara 

Australia dan bagian timur Pulau Timor. Wilayahnya 

meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan Exclave 

Oecussi-Ambeno di timor barat. Negara ini berada di 

Dangkalan Sahul terletak sekitar 845 km barat laut dari 

Australia. Sebagian besar wilyahnya berupa pegunungan 

dengan beberapa danau dan hutan. 

 

 
Daratan Timor Leste 
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B. Kenampakan Sosial Negara Tetangga Indonesia 

Kenampakan sosial negara tetangga Indonesia dipengaruhi 

kenampakan alam tiap-tiap negara. Hal ini menyebabkan 

kenampakan sosial masyarakatnya beragam. Keragaman ini bisa 

dilihat dari suku bangsa, tradisi, maupun budaya tiap-tiap 

negara. Masyarakatnya terbentuk melalui hubungan sosial antar 

suku bangsa dengan latar belakang budaya, etnis, dan agama 

berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut menjadi dasar 

terciptanya hubungan yang harmonis di kawasan Asia Tenggara. 

Keadaan sosial negara-negara di Asia tenggara antara lain 

adalah : 

1. Brunei Darusalam  

Brunei Darusalam adalah suatu negara kesultanan 

dengan ibukota Bandar Seri Bagawan. Kepala Negara 

Brunei Darusalam adalah sultan dan kepala pemerintahan 

juga sultan. Sebagian besar penduduknya adalah orang 

Melayu. Bahasa kebangsaan adalah melayu dan agama 

resmi adalah agam islam. Brunei Darusalam terkenal 

sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk 

minyak karena terkanal makmur. Penduduk Brunei 

Darussalam terdiri dari orang Melayu, Cina, dan Dayak. 

Pada umumnya bertempat tinggal di kota-kota sepanjang 

pantai Laut Cina Selatan, penduduknya sebagian bekerja di 

bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. 

Penduduk Brunei Darussalam pada tahun 2006 berjumlah 

0,4 juta jiwa. Sebagian besar penduduk tinggal di kota 

terutama di kota Bandar Seri Begawan, Seria, dan Kuala 

Belait. 
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Brunei Darusalam Pengekspor Minyak Mentah 

 

2. Malaysia 

Malaysia adalah sebuah negara kerajaan dengan ibukota 

Kuala Lumpur. Kepala Negara Malaysia adalah raja 

sedangkan kepala pemerintahannya perdana menteri. 

Wilayah Malaysia terdiri dari Malaysia Barat (bagian 

selatan Semenanjung Malaka) dan Malaysia Timur 

(Serawak dan Sabah) di pulau Kalimantan bagian utara. 

Penduduk aslinya Melayu. Bahasa resmi Malaysia yaitu 

melayu, agama mayoritas islam. Mata pencaharian 

penduduk pertanian, pertambangan, dan perindustrian. 

Pertambangan menghasilkan bijih timah (terbesar di dunia). 

Penduduk asli Malaysia adalah suku bangsa Semang dan 

Melayu. Suku bangsa melayu di Malaysia satu rumpun 

dengan suku bangsa Melayu di Kepulauan Riau dan 

Sumatera Timur. Bentuk tubuh bahkan adat istiadat banyak 

persamaan. Penduduk Malaysia terdiri dari Bangsa Melayu, 

Cina, India, Semang, dan Sakai. 
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Penduduk Malaysia Bekerja Pada Bidang Industri 

 

Penduduk Malaysia pada umumnya berdagang, bertani 

dan bekerja pada bidang industri. Sedangkan mata 

pencaharian orang Semang dan Sakai adalah berburu, 

menangkap ikan dan bertani secara berpindah-pindah. Etnis 

Cina banyak mendiami daerah perkotaan. Kelompok etnis 

India paling kecil mendiami daerah perkebunan karet di 

Selangor.  

Jumlah penduduk tahun 2006 adalah 26.900.040 jiwa. 

Kepadatan penduduk 75% per mil
2
. Di Malaysia Barat 

penduduknya lebih padat dari pada di Malaysia Timur. 

Persebaran penduduk yang kurang merata ini muncul gejala 

sosial. Masalah tenaga kerja merupakan masalah yang 

serius. Malaysia dalam memenuhi tenaga kerja 

mendatangkan dari Indonsia. Adanya penduduk di daerah 

pedalaman maka masalah pendidikan juga perlu perhatian. 

Banyak penduduk di pedesaan tingkat pendidikannya masih 

rendah. 
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3. Singapura 

Singapura adalah sebuah negara republik dengan ibukota 

Singapura. Kepala Negara Singapura adalah Prasiden, 

kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Bahasa 

resmi Singapura Bahasa Inggris. Hasil indusrtrinya, 

Singapura mengekspor mesin dan alat tranportasi, alat 

elektronik, barang-barang konsumsi, bahan kimia, produk 

olahan minyak. Singapura termasuk Negara Asia Tenggara 

yang berpendapatan paling tinggi. Penduduk Singapura 

terdiri atas bermacam-macam suku bangsa Cina, Melayu, 

India, Pakistan, Arab, dan Baghladesh. Namun jumlah 

penduduk terbesar dari suku bangsa Cina, penduduk asli 

Singapura adalah orang Melayu. 

 

 
Program Industrialisasi di Singapura 

 

Penduduk Singapura hidup dari perdagangan, 

perhubungan, dan perindustrian. Jumlah penduduk 

Singapura pada tahun 2006 adalah 4,5 juta jiwa. Akibatnya 

kepadatan penduduk yang tinggi menimbulkan masalah 

kesempatan kerja dan masalah tempat tinggal. Mengatasi 

masalah tersebut pemerintah Singapura melaksanakan 

program industrialisasi, keluarga berencana, dan 

pembangunan perumahan bertingkat (rumah susun). 
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Singapura mengalami kemajuan di bidang perekonomian, 

karena letaknya yang strategis yaitu di jalur perdagangan, 

pelayaran, dan penerbangan internsional maka Singapura 

menghadapi imigran gelap. Pendidikan di Singapura sudah 

maju 83%, penduduk yang berusia di atas 15 tahun sudah 

tidak buta aksara lagi. Pendidikan dasar tidak di pungut 

biaya, sedangkan untuk sekolah lanjutan yang tidak mampu 

saja tidak dipungut biaya. 

 

4. Thailand  

Thailand dalam bahasa aslinya yaitu Mueang Thai 

(kebebasan). Thailand dalam negara kerajaan dengan 

ibukota Bangkok. Thailand merupakan satu-satunya negara 

Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah Negara Eropa. 

Kepala Negara Thailand adalah raja, sedangkan kepala 

pemerintahannya adalah perdana menteri. Sebagian besar 

penduduk Thailand menganut agama Buddha. Bahasa 

kebangsaan Thailand adalah bahasa Thai. Mata pencaharian 

penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, 

pertambangan dan industri. Negara Thailand penghasil 

beras terbesar di Asia dan ketiga sdi dunia (dijuliki gajah 

putih, negara seribu pagoda, lumbung padi ASEAN). 

 

 
Thailand sebagai Negara Seribu Pagoda 
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5. Filipina  

Filipina adalah negara yang berbentuk republik dengan 

ibukota Manila. Kepala negara Filipina adalah presiden dan 

kepala pemerintahnnya juga prasiden. Salah satu bahasa 

aslinya adalah bahasa tagalog yang ditetapkan sebagai 

bahasa kebangsaan. Sebagian besar penduduk Filipina 

menganut agama katolik. Agama islam dianut sebagai 

penduduk Filipina di bagian selatan. Penduduk asli Filipina 

bermata pencaharian di bidang pertanian, pertambangan, 

industri, kehutanan, perikanan, dan perdagangan. Sumber 

perekonomian berasal dari sektor agraris. Komoditi ekspor 

Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, bijih tembaga. 

Di Filipina terdapat institut penelitian padi internasional 

(internasional rice research institute) disingkat IRRI adalah 

sebuah organisasi non-pemerintahan internasional yang 

berpusat di Los Banos, Laguna, Filipina.  

Penduduk Filipina sebagian besar keturunan melayu. 

Mereka berasal dari Indonesia beribu-ribu tahun yang lalu. 

Selain itu tinggal orang Cina, Mestizo yaitu campura orang 

Melayu dengan Spanyol. Keturunan penduduk asli tinggal 

di daerah-daerah terpencil, yaitu orang-orang Negrito. 

Jumlah penduduk Filipina pada tahun 2006 adalah 

86.300.518 jiwa dengan kepadatan penduduk 720 mil
2
.  

 

 
Perekonomian Filipina dari Sektor Agraris  
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Tingkat pendidikan penduduk Filipina secara umum 

dapat dikatakan baik. Namun untuk daerah-daerah pedesaan 

pendidikannya masih rendah. Di kota-kota besar juga 

menghadapi masalah kependudukan karena padatnya 

penduduk. Dengan penduduk yang padat di kota besar 

seperti Manila, timbul masalah sosial seperti pengangguran, 

kejahatan, dan kenakalan remaja. 

 

6. Vietnam  

Vietnam adalah negara berbentuk republik sosialis. 

Kepala negaranya adalah prasiden dan kepala pemerintahan 

adalah perdana menteri. Ibukota negara Vietnam adalah 

Hanoi. Penduduk Vietnam menganut agama buddha, 

konghucu, dan taoisme. Bahasa resmi yang digunakan 

adalah bahasa Vietnam. Perekonomian sebagian besar 

penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakam hasil 

utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi 

teksil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di 

Vietnam menghasilkan emas, bijih besi, timah, gamping, 

fosfat, tungsten (wolfram), dan seng. Hasil hutannya adalah 

bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai 

penting yaitu Mekong dan Songka. Vietnam dan Thailand 

bahkan sempat dijuluki dengan beras Asia Tenggara.  

 
Kota di Negara Vietnam 
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7. Kamboja 

Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan. 

Dipimpin oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya 

adalah perdana menteri dengan ibukota Phnom Penh. 

Bahasa resmi penduduk Kamboja adalah bahasa Khmer. 

Sebagian besar penghidupan penduduknya disektor 

pertanian. 

 
Kerajaan Negara Kamboja 

8. Myanmar 

Myanmar merupakan negara republik dengan kepala 

negara seorang presiden dan kepala pemerintahan perdana 

menteri. Bahasa resmi penduduk Myanmar adalah bahasa 

Myanmar. Myanmar memiliki bentang alam yang 

bervariatif dari dataran rendah sampai pegunungan. 

Banyaknya sungai-sungai besar dan gunung api 

menyebabkan kondisi tanahnya sangat subur. Hal tersebut 

sangat menunjang bagi kegiatan agraris seperti pertanian, 

perkebunan, dan kehutanan. 

 
Sistem Pemerintahan Negara Myanmar 
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9. Laos 

Laos merupakan negara yang berbentuk republik dengan 

kepala negara presiden dan kepala pemerintahan perdana 

menteri. Laos termasuk salah satu negara termiskin di 

dunia. Rakyatnya hidup disektor pertanian yang 

menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. 

Bahasa yang resmi yang digunakan adalah Bahasa Laos. 

Sebagian besar penduduk Laos beragama Buddha. 

 

 
Luang Prabang Arsitektur Negara Laos 

 

10. Timor Leste 

Timor Leste atau Timor Lorosae merupakan negara 

republik yang belum lama merdeka. Negara ini melepaskan 

diri dari Republik Indonesia, sebagai provinsi ke-27 pada 

tahun 1999. Presiden pertamanya adalah Xanana Gusma. 

Penduduk Timor Leste sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai petani. Bahasa yang diguakan adalah bahasa 

Indonesia dan Portugal. Sebagian besar penduduk Timor 

Leste beragama Katolik. 

 
The statue of Cristo Rei stands over the Dili harbor  
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C. Ciri –Ciri Utama Kenampakan Alam Dunia 

1. Benua dan Samudera 

Dalam peta dunia bisa terlihat letak benua, nama benua, 

letak samudra, nama samudra, nama negara-negara yang 

ada di dunia. Berdasarkan pengamatan melalui peta, dapat 

diketahui bahwa di dunia ini ada lima benua dan empat 

samudra. Adapun nama-nama benua dan samudra adalah 

sebagai berikut. 

 
Benua dan Samudera di Dunia 

a. Benua 

Benua adalah daratan yang sangat luas, sehingga bagian 

tengah daratan tidak terpengaruh oleh angin laut. 

Perhatikan tabel dibawah ini. Di dalam tabel terdapat 

tujuh benua yang ada di dunia, yaitu Asia, Amerika, 

Afrika, Eropa, Australia, Arktik dan Antartika. 

No Nama Benua Luas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Benua Asia 

Benua Amerika 

Benua Afrika 

Benua Eropa 

Benua Australia 

Benua Arktik 

Benua Antartika 

43.608.000 

42.960.000 

30.355.000 

10.900.000 

7.686.848 
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b. Samudera 

Samudera atau lautan adalah wilayah yang sangat luas di 

permukaan bumi yang digenangi oleh air asin. Di dunia 

ada empat samudra yang memisahkan benua-benua yang 

ada di dunia ini. Samudra-samudra itu adalah Samudra 

Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia dan Samudra 

Arktik. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ! 

No 
Nama 

Samudra 
Luas (km2) 

Dalam 

rata-rata 
Paling dalam 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Pasifik 

 

Atlantik 

 

Hindia 

 

Arktik 

165.300.000 

 

82.200.0000 

 

75.500.000 

 

14.055.930 

4.250 m 

 

4.250 m 

 

4.000 m 

 

1.500 m 

 

11.033 m  

Palung Marina 

87.38 m 

Dekat Puerto Rico 

8.047 m 

Palung Diamantina 

5.499 m 

2. Ciri-ciri Utama Negara-negara Besar Setiap Benua 

Ciri khas suatu negara dapat berupa bangunan terkenal, 

kegiatan industri, hasil utama, dan sebagainya. Adapun 

negara-negara besar disetiap benua yang akan dijelaskan 

dalam bagian ini antara lain India Cina, dan Arab Saudi 

(Asia), Amerika Serikat (Amerika), Mesir dan Afrika 

Selatan (Afrika), Prancis dan Jerman (Eropa). 

a. India 

Negara India terletak dikawasan Asia Selatan. Negara 

India tersebut juga sebagai anak benua. India termasuk 

negara terpadat nomor dua di dunia setelah Cina (RRC). 

Di India terdapat pegunungan Himalaya dengan 

puncaknya Mount Everst. Tinggi puncak Mount Everst 

adalah 8.848 meter diatas permukaan laut dan yang 

merupakan puncak tertinggi di dunia. Selain itu di India 
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juga terdapat bangunan terkenal, yakni Taj Mahal di kota 

Agra. 

 
Taj Mahal di Kota Agra India 

 

b. RRC 

Negara RRC terletak di kawasan Asia Timur. RRC 

merupakan negara yang penduduknya terpadat di dunia 

nomor satu. Di RRC terdapat bangunan Tembok Raksasa 

( The Great Wall ) yang panjangnya mencapai 6.400 km. 

Tembok raksasa RRC ini merupakan salah satu keajaiban 

di dunia. Negara RRC juga terkenal dengan sebutan 

Negara Tirai Bambu. RRC bangkit sebagai negara 

Industri yang maju di Asia, selain Jepang dan Korea 

Selatan. 

 

 
Tembok Raksasa di Cina 
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c. Arab Saudi 

Arab Saudi adalah negara penghasil dan pengekspor 

minyak terbesar di dunia. Hampir 98% total ekspornya 

berasal dari minyak bumi sehingga negara ini mendapat 

julukan Negara Petro Dolar. Negara ini merupakan pusat 

agama Islam di dunia dan merupakan tempat kelahiran 

Nabi Muhammad SAW, beliau lahir di Kota Mekkah, 

yang merupakan kota suci umat Islam. Di kota ini juga 

terdapat Ka‟bah yang selalu di kunjungi oleh kaum 

muslim seluruh dunia dalam melaksanakan ibadah haji. 

 

 
Mekkah Kota Suci Umat Islam 

 

d. Amerika Serikat 

Amerika Serikat terkenal sebagai negara Paman Sam, 

Amerika Serikat merupakan negara super power (negara 

adidaya). Tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi 

penduduknya sudah maju. Tidak mengherankan, jika di 

Amerika Serikat terdapat berbagai macam industri. 

Amerika Serikat termasuk negara pengekspor pesawat 

terbang di dunia. Di negara Amerika Serikat terdapat 

sebuah patung yang megah, yaitu Patung Liberty. Di 
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Negara Amerika Serikat terdapat air terjun Niagara, yang 

merupakan air terjun terkanal di dunia dan menjadi 

daerah pariwisata terpenting. 

 

 
Patung Liberty di Amerika Serikat 

 

e. Mesir 

Di Negara Mesir ini terdapat banyak peninggalan-

peninggalan masa lalu yang merupakan simbol kejayaan 

Mesir Kuno, diantara adalah Sphinx (patung singa 

berkepala manusia) dan Piramida besar di Giza. Di Mesir 

juga terdapat Terusan Suez yang menghubungkan Laut 

Tengah dan Laut Merah. Di Kairo ibukota Mesir terdapat 

Universitas Al-Azhar yang merupakan pusat pendidikan 

islam terbesar di dunia. 
 

 
Piramida di Giza Mesir 
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f. Afrika Selatan 

Negara Afrika Selatan terletak diwilayah paling selatan 

Benua Afrika. Mayoritas penduduknya berkulit hitam. 

Afrika Selatan adalah negara di benua Afrika yang 

pertama kali diduduki oleh orang Eropa. Di negara ini 

pernah diberlakukan politik Aphartheid, yaitu politik 

yang membedakan warna kulit dimana orang kulit hitam 

tidak boleh campur dengan orang kulit putih, orang kulit 

hitam diberlakukan tidak secara manusiawi. Diberbagai 

tempat ada tulisan Only White (untuk orang kulit putih) 

dan Only Back (untuk orang kulit hitam), seperti di 

gedung film, terminal, stasiun dan sebagainya. Afrika 

Selatan adalah negara yang kaya dengan bahan tambang, 

negara ini adalah penghasil emas, dan intan terbesar di 

dunia. 

 

 
Wilayah Afrika Selatan 

 

g. Perancis 

Negara Perancis terletak dikawasan Eropa Barat. Ibukota 

Perancis adalah Paris. Kota Paris terkenal sebagai kota 

mode, jumlah petani di Perancis relatif kecil, namun 

Perancis terkenal dengan anggurnya. Perancis termasuk 
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sebagai salah satu negara industri maju di Eropa dan 

urutan ke tujuh negara maju bersama-sama dengan 

Amerika Serikat, Canada, Italia, Inggris, Jerman, dan 

Jepang. Di Perancis terdapat sebuah bangunan yang 

terkenal yakni Menara Eiffel. 

 

 
Menara Eiffel di Perancis 

 

h. Jerman 

Jerman merupakan negara industri termaju di Eropa. 

Industri mobil Jerman yang terkenal adalah Mercedes 

Benz, BMW, dan Opel. Sementara dari hasil 

pertaniannya, Jerman memenuhi seperempat kebutuhan 

gandum Negara Eropa. 

 

 
Tembok Berlin di Jerman 
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D. Kenampakan Alam dan Kenampakan Buatan Dunia. 

Kenampakan yang ada di bumi ini, dapat digolongkan 

menjadi dua yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. 

Kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terbentuk 

secara alamiah (karena alam). Sedangkan kenampakan buatan 

adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  

1.  Kenampakan Alam  

Ciri utama kenampakan alam ialah tidak terdapat 

ditempat lain dan memiliki keistimewaan. Keistimewaan 

kenampakan alam dapat berupa terluas, terpanjang, 

tertinggi, terdalam, terbesar dan sebagainya. Kenampakan 

alam dunia, antara lain sebagai berikut: 

a. Kenampakan Alam di Benua Asia 

1) Gunung 

Di Asia terdapat banyak busur pegunungan yang 

tersebar dari Puncak Pamir di Asia Tengah 

memanjang sampai ke China di sebalah timur dan 

Turki disebelah barat. Diantara rangkaian pegunungan 

tersebut terdapat pegunungan Himalaya dengan 

puncak Mount Everest (8.848 m) di Nepal yang 

merupakan puncak tertinggi di dunia. Rangkaian 

pengunungan lainnya adalah Hindu Kush, Altai, Tien 

Shan, Karakorum, dan Althyn Tagh.  

 
Pegunungan Himalaya dengan Puncak Mount Everest 
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2) Sungai  

Sungai-sungai besar yang terpenting di Benua Asia 

antara lain: Sungai Indus dan Sungai Gangga di India, 

Sungai Brahmaputra di Pakistan dan India, Sungai 

Mekong di Birma, Sungai Yangtze dan Sungai 

Kuning (Hwang Ho) di Cina. 

 

 
Sungai Kuning (Hwang Ho) di Cina 

 

3) Gurun  

Di Benua Asia terdapat banyak gurun pasir yang 

sangat luas antara lain : Gurun Than di India dan 

Pakistan, Gurun Taklamakan di China, Gurun Suriah 

dan Rub‟al Khali yang mencakup sebagian besar 

wilayah Asia Barat Daya, dan Gurun Gobi yang 

sangat luas di Mongolia. 

 
Gurun Gobi di Mongolia 
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4) Danau  

Benua Asia tidak memiliki banyak danau. Beberapa 

danau besar seperti : Danau aral di Kazakhastan dan 

Uzbekistan, Danau Urmia di Iran, Danau Kaspia di 

Kazakhsatan, Rusia, dan Iran, Laut Mati merupakan 

danau garam di Israel, Palestina dan Yordania.  

 

 
Danau Kaspia di Kazakhsatan, Rusia, dan Iran 

 

b. Kenampakan Alam Benua Amerika  

1) Sungai 

Sungai-sungai utama di Amerika antara lain : Sungai 

Lempa, Chanres, dan Montagua di Amerika Tengah, 

Sungai Amazon (Sungai terbesar di Dunia) Rio de la 

plata dan orimoko di Amerika Selatan. 

 

 
Sungai Amazon di Amerika Selatan 
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2) Gunung dan Pegunungan  

Pengunungan di Benua Amerika antara lain : 

Pengunungan Appalachia, Rocky, Innuitia, Kordilera 

Barat, Sierra Barat dan Timur di Amerika Utara, 

Pegunungan Andes di Amerika Selatan. Gunung 

tertinggi di Benua Amerika antara lain : Gunung Mc 

Kinley (6.194 m) di Amerika Utara, Gunung 

Aconcagua (6.690 m) di Amerika Selatan, dan 

Gunung Tajumolco (4.211 m) di Amerika Tengah. 

 

 
Pegunungan Andes di Amerika Selatan 

 

3) Danau 

Di Benua Amerika terutama di Amerika Utara, 

banyak terdapat danau-danau besar antara lain: Danau 

Budak Besar (Danau Slave Besar), Danau Beruang 

Besar (Danau Bear Besar), Great Lakes (5 danau yang 

merupakan suber air tawar terbesar di dunia). 

Sedangkan di Amerika Selatan hanya sedikit danau 

besar, seperti : Danau Marakaibo, Danau Titica. 
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Great Lakes di Amerika Utara 

 

c. Kenampakan Alam Benua Afrika 

Kondisi alam benua ini sangat beragam. Ada gurun 

pasir yang kering kerontang, rimba belantara tropis, 

sabana, dan bukit terjal berpuncak salju abadi. 

1) Gurun 

Di benua ini banyak terdapat gurun pasir yang sangat 

luas, di antaranya Gurun Sahara di Afrika Utara yang 

merupakan gurun pasir terluas di dunia. 

 

 
Gurun Sahara di Afrika Utara 

 

2) Sungai  

Sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil (6.690 

km), terdapat di Mesir Benua Aftrika. Bagi penduduk 

sekitar, sungai ini dianggap sebagai dewa penyelamat. 

Sungai Nil merupakan sumber air, makanan dan 
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transportasi utama bagi jutaan rakyat Afrika 

khususnya Mesir. Mesir adalah hadiah sungai Nil. 

 

 
Sungai Nil di Mesir Benua Afrika 

 

3) Danau 

Di Benua Aprika banyak terdapat danau-danau yang 

luas dan dalam, di antaranya: Danau Tangiyaka yang 

merupakan salah satu danau terdalam di dunia Danau 

Victoria, yang merupakan salah satu danau terbesar di 

dunia. 

 

 
Danau Victoria di Benua Afrika 

 

  



 

182   Noor Hidayati, S.Pd., M.Pd. & Huriyah, S.Pd., M.Pd 

4) Gunung 

Gunung tertnggi di Afrika adalah Gunung 

Kilimanjaro (5,963 m) di Tanzania, Afrika Timur. 

Gunung ini sangat terkenal di dunia, karena 

puncaknya yang selalu tertutup salju meskipun dekat 

dengan katulistiwa. 

 

 
Gunung Kilimanjaro di Tanzania Afrika Timur 

 

d. Kenampakan Alam Benua Australia 

Australia merupakan benua yang lain paling rata dan 

paling kering di dunia. Hampir seluruh wilayahnya 

merupakan plato yang tidak terlalu tinggi dari permukaan 

laut. 

1) Gunung  

Gunung tertinggi di Australia adalah Gunung 

Kosciusko (2.230 m) terletak di sebelah selatan Kota 

Sidney dekat perbatasan New South Wales dan 

Victoria. Gunung yang lain, di antaranya Gunung 

Round (1.615 m ) dan Gunung Saint Mary Peak 

(1.165 m). 

2) Pegunungan  

Pegunungan yang penting di Australia adalah Great 

Diving Range yang membujur ke selatan hampir di 
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seluruh pantai timur Australia. Pegunungan ini 

memisahkan Pegunungan New England dan 

Pegunungan Alpen Australia. 

 

 
Pegunungan Alpen di Australia 

 

3) Sungai 

Sungai yang paling terkenal di Australia adalah 

Sungai Murray, yang merupakan sungai terbesar di 

Autralia, dengan anak-anak sungainya, yaitu Sungai 

Darling, dan Sungai Murrumbidgee. 

4) Danau 

Danau terbesar di Australia adalah Danau Eyre di 

negara bagian Australia Selatan. Danau lainnya 

adalah Danau Torrens dan Danau gairdner. 

 

 
Danau Eyre di Australia 
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5) Gurun 

Di Australia terdapat gurun pasir yang luas. Gurun 

pasir yang terkenal adalah Gurun Victoria Besar dan 

Gurun Pasir Besar.  

 

2. Kenampakan Buatan 

Kenampakan buatan berarti segala sesuatu yang sengaja 

dibuat oleh manusia dengan maksud dan tujuan tertentu. 

Berikut beberapa kenampakan buatan yang ada di dunia. 

a. Kenampakan buatan di Benua Asia, antara lain : 

1) Candi Borubudur di Indonesia. 

 

 
Candi Borubudur di Indonesia 

 

2) Tembok Raksasa, di RRC 

 

 
Tembok Raksasa di Cina 
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3) Jembatan Akhasi Sirait di Jepang 

 

 
Jembatan Akhasi Sirait di Jepang 

 

b. Kenampakan buatan di Benua Amerika, Antara lain: 

1) Patung Liberty di Amerika. 

 

 
Patung Liberty di Amerika 
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2) Terusan Panama di Panama. 

 

 
Terusan Panama di Panama 

 

3) Istana Presiden (Gedung Putih) 

 

 
Istana Presiden (Gedung Putih) 
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c. Kenampakan buatan di Benua Afrika, antara lain : 

1) Bendungan Aswan di Mesir 

 
Bendungan Aswan di Mesir 

 

2) Terusan Suez di Mesir 

 
Terusan Suez di Mesir 

 

3) Piramida di Mesir 

 
Piramida  
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d. Kenampakan buatan di Benua Eropa, antara lain : 

1) Menara Pisa di Roma, Italia 

 
Menara Pisa di Roma, Italia 

 

2) Menara Eiffel di Paris, Perancis 

 
Menara Eiffel di Perancis 
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BAB VII  

PENGETAHUAN PETA DAN 

PERKEMBANGAN SISTEM 

ADMINISTRASI WILAYAH 

INDONESIA 
 

 

eta adalah gambaran permukaan bumi yang 

diproyeksikan ke dalam bidang datar dengan skala 

tertentu. Kartografi merupakan ilmu yang khusus 

mempelajari segala sesuatu tentang peta. Mulai dari sejarah, 

perkembangan, pembuatan, pengetahuan, penyimpanan, hingga 

pengawetan serta cara-cara penggunaan peta. Peta bukan hanya 

berguna dalam menentukan lokasi namun juga dalam berbagai 

bidang. Pembuatan Peta mempunyai peranan yang sangat 

penting di dalam kehidupan manusia, dapat digunakan dalam 

proses perencanaan wilayah, alat yang membantu dalam 

kegiatan penelitian, alat peraga untuk proses pembelajaran di 

kelas, dan sebagai media untuk belajar secara mandiri. Adapun 

penggunaan yang paling utama adalah untuk mengetahui 

tempat-tempat di permukaan bumi, pada proses perencanaan 

wilayah peta sangat diperlukan untuk survei lapangan, sebagai 

alat penentu desain perencanaan, dan sebagai alat untuk 

melakukan analisis secara keruangan. Peta bukan semata-mata 

hanya untuk memperoleh uang, namun juga sangat berguna bagi 

hidup masyarakat yang luas. Dalam proses pemetaan harus 

P 
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melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan ide hingga peta 

siap digunakan. 

 

A. Pengertian Peta 

Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah pada 

permukaan bumi dengan berbagai macam kenampakannya di 

bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala 

tertentu, ilmu yang mempelajari tentang peta disebut dengan 

kartografi sedangkan orang yang mempelajari disebut 

kartografer. 

 

Syarat peta secara umum terdiri atas 

1. Konform adalah bentuk dari peta yang disesuai dengan 

kondisi nyata dilapangan sehingga tidak bisa digambar 

secara sembarangan. 

2. Ekuidistan adalah jarak pada peta yang apabila dikalikan 

hasilnya dengan skala sama dengan jarak kenyataan yang 

ada di lapangan. 

3. Ekuivalen adalah daerah atau bidang yang digambar pada 

peta setelah skala sudah diperhitungkan yang hasilnya harus 

sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. 

 

Jenis dan bentuk peta terdiri atas tiga bagian yakni 

berdasarkan isi, bentuk, dan juga skalanya. 

1. Peta Berdasarkan Isi 

a. Peta Umum 

Peta umum adalah peta yang dapat menggambarkan 

seluruh dari kenampakkan pada permukaan bumi, baik 

berupa kenampakkan alam atau yang berupa 

kenampakkan budaya.maksud kenampakkan alam disini 

meliputi: sungai, danau, laut, ataupun bentangan lahan, 

sedangkan yang dimaksud dengan kenampakkan budaya 
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meliputi jalan raya,jalan kereta api,pemukiman, bandara 

dan sebagainya. 

 

 
Peta Umum Negara Indonesia 

 

1) Peta Dunia 

Peta dunia adalah peta yang berguna untuk 

memberikan informasi tentang letak dan bentuk suatu 

wilayah pada setiap negara yang ada pada dunia. 

 

 
Peta Dunia 
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2) Peta Korografi 

Peta korografi adalah peta yang berguna untuk 

memberikan gambaran secara menyeluruh atau 

sebagian permukaan bumi yang bercorak umum juga 

mempunyai skala yang kecil. 

 

 
Peta Korografi 

 

3) Peta Topografi 

Peta topografi adalah peta yang berguna untuk 

memberikan gambaran mengenai permukaan bumi 

juga reliefnya. 

 

  
Peta Topografi 
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b. Peta Khusus 

Peta khusus adalah peta yang menggambarkan satu 

aspek saja dari gejala di permukaan bumi, peta ini juga 

dikenal dengan nama peta tematik. Peta tersebut cuma 

menggambarkan tema tertentu saja yang ada di 

permukaan bumi. Sebagai contoh adalah peta kepadatan 

penduduk, peta penggunaan lahan, peta persebaran hasil 

tambang dan lain-lain. 

  
Peta Khusus (Peta Tematik) 

 

2. Peta Berdasarkan Bentuk 

a. Peta Datar  

Peta datar adalah peta yang dibuat di bidang yang 

datar, misalkan pada kertas, kain, kanvas, ataupun 

triplek. Dalam membedakan antara laut dengan daratan 

digambarkan dengan memakai warna yang berbeda atau 

dengan menggunakan simbol. 

 
Peta Datar 
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b. Peta Timbul  

Peta timbul adalah peta yang dibuat sesuai dengan 

bentuk nyata atau bentuk sebenarnya di permukaan 

bumi. Peta ini dibuat menggunakan teknik 3 dimensi 

sehingga gambar tersebut sangat terlihat timbul dan jelas 

misalnya gambar gunung akan tampak sangat menjulang, 

sedangkan daratan akan terlihat rendah dan lembah akan 

tampak lebih rendah lagi dibawahnya. 

 

 
Peta Timbul 

 

c. Peta Digital  

Peta digital merupakan peta yang dibuat dengan 

memakai alat bantu berupa komputer, disket, CD, dan 

hard disk yang digunakan sebagai tempat penyimpanan 

data dalam penggambaran peta. Gambar tersebut akan 

ditayangkan lewat layar komputer dengan menggunakan 

program aplikasi pembuatan peta seperti Art Info, 

Artview. 
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Peta Digital 

 

3. Peta Berdasarkan Skala 

a. Peta Kadaster 

Peta kadaster adalah peta yang memiliki skala 1:100 

sampai 1:5.000 yang biasanya digunakan untuk 

menggambarkan peta tanah atau peta dalam sertifikat 

tanah. Kadaster atau yang lebih dikenal dengan 

pertanahan adalah pengukuran untuk menentukan 

kepentingan-kepentingan atas tanah yaitu posisi batas-

batas pemilikan tanah (persil), pemetaan bidang-bidang 

tanah untuk pendaftaran hak atas tanah dan untuk 

kepastian hukum pemilakan tanah (sertifikat), serta 

pemetaan untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) atau 

kadastral fisikal agar mengetahui gambar batas dari dua 

buah persil atau mengetahui luas persil tersebut. Fungsi 

utama kadaster yaitu sebagai catatan tentang kepentingan 

sebuah tanah, meliputi hak, batas, dan kewajiban bagi 

pemilik tanah.  
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Peta Kadaster 

 

b. Peta Skala Besar 

Peta skala besar merupakan peta yang skalanya 

mencapai 1:5.000 sampai 1:250.000 dan dipakai untuk 

menggambarkan peta kelurahan dan peta kecamatan. 

 

 
Peta Skala Besar 

 

c. Peta Skala Menengah 

Peta skala menengah merupakan peta yang 

mempunyai skala berkisar 1:250.000 sampai 1:500.000 

yang biasanya digunakan untuk menggambarkan daerah 
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yang agak luas,sebagai contoh adalah untuk 

menggambarkan peta dalam suatu provinsi. 

 

 
Peta Skala Menengah 

 

d. Peta skala kecil  

Peta skala kecil adalah peta yang memiliki skala yang 

berkisar antara 1: 500.000 hingga 1:1.000.000 atau lebih, 

peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu 

daerah yang relatif luas, contohnya menggambarkan peta 

suatu negara, benua, bahkan dunia, untuk besar dan 

kecilnya peta tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah 

skala yang digunakan dalam pembuatannya tersebut. 

 

 
Peta Skala Kecil 
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4. Manfaat Peta 

a. Mengetahui jarak antara satu tempat ketempat yang 

lainnya 

b. Mengetahui arah suatu tempat 

c. Digunakan sebagai alat bantu untuk menggambarkan 

kondisi lingkungan pada suatu tempat, misalnya suatu 

wilayah itu memiliki iklim tropis, dan lain sebagainya. 

Selain itu dengan melihat warna peta dapat diketahui 

misalnya dataran rendah digambarkan dengan warna 

hijau, kemudian dataran tinggi (pegunungan) 

digambarkan dengan warna coklat, perairan dengan 

warna biru. 

d. Pada peta tematik bisa mengetahui kepadatan jumlah 

penduduk dalam suatu wilayah yang terdaftar di 

provinsi, mengetahui seberapa padat atau tidaknya 

penduduk dalam suatu wilayah tersebut. 

e. Memperkirakan usaha yang akan diambil, contoh untuk 

membangun sebuah usaha tempat makan seperti tambak 

maka yang dipilih adalah daerah tepi laut, atau sungai, 

bisa terbaca oleh peta. 

 

5. Tujuan Pembuatan Peta 

a. Membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi 

jalan, navigasi, atau perencanaan 

b. Analisis data spasial, misalnya perhitungan volume. 

c. Menyimpan informasi, 

d. Membantu dalam pembuatan suatu desain, misal desain 

jalan 
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6. Unsur-unsur dalam peta  

Susunan peta yang didasarkan pada peraturan-peraturan 

tertentu. Peta akan dapat digunakan dengan baik apabila 

didalmnya dilengkapi dengan keterangan tentang segala 

bentuk simbol, tulisan serta keterangan lain yang digunakan 

dalam menggambarkan suatu daerah. Unsur peta tersebut 

meliputi :  

 

 
Unsur-Unsur Peta 

 

a. Judul Peta 

Mencerminkan ide dan isi yang dituangkan pada peta. 

Dituliskan dengan huruf besar pada tempat yang tidak 

mengganggu peta utama yang biasanya diluar garis tepi 

peta. Untuk peta skala besar seperti peta topografi, 

pemberian judul dipilih nama daerah (kota terbesar) yang 

dikenal oleh umum. Judul peta merupakan nama suatu 

daerah yang digambar. Judul mencerminkan isi dan tipe 

peta. Penulisan judul peta hendaknya menggunakan 

huruf cetak tegak, semua menggunakan huruf besar dan 

simetris. 

  

http://andimanwno.files.wordpress.com/2010/07/komponen-kelengkapan-peta.jpg
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Judul peta ada dua macam : 

 Judul peta yang bersifat Administratif. 

Contoh : 

Peta Propinsi Jawa Tengah . 

PETA INDONESIA . 

 

 Judul peta yang bersifat Problematik. 

Judul peta ini merupakan suatu problema atau 

jawaban dari suatu problema, peta ini termasuk 

klasifikasi peta thematik. 

Contoh : 

Peta curah hujan Propinsi Jawa Tengah . 

Peta jenis tanah Kabupaten Brebes. 

 

b. Skala Peta 

 
Skala Pada Peta 

 

Skala peta adalah angka yang menunjukan perbandingan 

jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan 

(di permukaan bumi). Skala peta berfunsi sebagai sarana 

(alat) menghitung jarak bahkan membandingkan luas 

wilayah daerah yang satu dengan yang lain.  
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c. Arah Mata Angin / Orientasi / Petunjuk Arah 

Petunjuk arah adalah tanda pada peta yang menunjukkan 

arah utara, selatan, timur, barat atau arah daerah yang 

digambar. 

 

  
Orientasi Peta 

 

d. Simbol Peta 

Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili 

kenampakan yang ada permukaan bumi. Peta 

kenampakannya adalah tanda atau gambar yang 

mewakili kenampakan yang ada permukaan bumi. Dalam 

penggambarannya simbol ditempatkan sesuai pada lokasi 

kenampakan pada peta utama dan penjelasan/ 

keterangannya ditempatkan pada legenda. Agar dapat 

dibaca oleh pengguna maka sebaiknya simbol dibuat 

sederhana dan mewakili obyek aslinya, jika 

memungkinkan dibuat mirip/sama dengan obyek aslinya 

tersebut. Berdasarkan kenampakan lingkungannya 

simbol dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 

1) Simbol budaya, adalah simbol yang mewakili 

kenampakan budaya, misalnya jalan, rel, kota dan 

lain-lain. 

http://andimanwno.files.wordpress.com/2010/07/mata_angin1.jpg
http://andimanwno.files.wordpress.com/2010/07/penunjuk-arah.jpg
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Simbol Kenampakan Budaya 

 

2) Simbol alam, adalah simbol yang mewakili 

kenampakan alam, misalnya sungai, gunung, danau 

dan lainnya. 

 

 
Simbol Kenampakan Alam 

 

Berdasarkan bentuknya simbol dibedakan menjadi tiga, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Simbol garis digunakan untuk mewakili data 

geografis yang berhubungan dengan jarak, contoh: 

sungai, jalan, rel dan batas wilayah. 

 

 
Simbol Garis 

http://andimanwno.files.wordpress.com/2010/07/simbol-budaya.jpg
http://andimanwno.files.wordpress.com/2010/07/simbol-alam.jpg
http://andimanwno.files.wordpress.com/2010/07/simbol-garis.jpg
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b. Simbol area, digunakan untuk mewakili suatu luasan 

tertentu, contoh: danau, rawa, gurun dan hutan. 

 

 
Simbol Area 

 

Berdasarkan wujudnya, simbol dibedakan menjadi 3 

yaitu simbol piktorial, adalah simbol berupa gambar 

yang mirip dengan yang sebenarnya, simbol abstrak 

adalah simbol berupa gambar yang tidak mirip dengan 

yang sebenarnya. 

 

e. Warna Peta 

Pada peta, warna digunakan untuk membedakan 

kenampakan atau objek di permukaan bumi. 

1) Warna merah dan hitam umumnya dipakai sebagai 

warna sebuah objek hasil budaya manusia. Contohnya 

jalan, batas daerah, ibukota, rel kereta api, dan lain 

sebagainya. Selain itu, warna merah dan hitam juga 

kerap digunakan untuk menandai sebuah gunung 

berapi masih aktif atau tidak. Segitiga merah 

mewakili gunung aktif, sementara warna segitiga 

hitam mewakili gunung yang tidak aktif. 

2) Warna hijau, termasuk warna utama yang paling 

sering digunakan pada sebuah peta. Warna ini dipakai 

untuk mewakili kenampakan vegetasi suatu wilayah. 

Selain itu, hijau juga digunakan untuk mewakili 

http://andimanwno.files.wordpress.com/2010/07/simbol-area1.jpg
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dataran rendah dengan tingkat ketinggian suatu 

wilayah kurang dari 500 meter diatas permukaan laut. 

Warna hijau tua menunjukan ketinggian antara 0 sd 

100 mdpl dan warna hijau muda menunjukan 

ketinggian antara 100 sd 500 mdpl. 

3) Warna kuning, orange, dan coklat, pada dataran 

tinggi warna yang digunakan untuk mewakilinya 

adalah warna kuning, orange, dan coklat. Ketiga 

warna ini juga dibagi kedalam beberapa tingkatan 

sesuai dengan ketinggian tempat yang digambarkan. 

a) Warna kuning muda menggambarkan wilayah 

dengan ketinggian antara 500 sd 1.000 mdpl. 

b) Warna kuning cerah menggambarkan wilayah 

dengan ketinggian antara 1.000 sd 1.500 mdpl. 

c) Warna kuning pekat menggambarkan wilayah 

dengan ketinggian antara 1.500 sd 2.000 mdpl. 

d) Warna orange muda menggambarkan wilayah 

dengan ketinggian antara 2.000 sd 2.500 mdpl. 

e) Warna orange tua menggambarkan wilayah dengan 

ketinggian antara 2.500 sd 3.000 mdpl. 

f) Warna coklat muda menggambarkan wilayah 

dengan ketinggian antara 3.000 sd 3.500 mdpl. 

g) Warna coklat tua menggambarkan wilayah dengan 

ketinggian antara 3.500 sd 4.000 mdpl. 

 

4) Warna Biru, digunakan untuk wilayah perairan. 

Warna biru pada peta mewakili wilayah perairan 

seperti laut, danau, sungai, atau waduk. Warna ini 

memiliki beberapa tingkatan kecerahan untuk 

menunjukan kedalaman wilayah perairan yang 

dimaksud. Semakin pekat warna biru ditunjukan pada 
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sebuah wilayah di peta, maka semakin dalam pula 

wilayah perairan yang sebenarnya.  

5) Warna Putih, digunakan untuk mewakili 

kenampakan gletser atau lapisan es diatas permukaan 

bumi. Lapisan es dapat ditemukan pada wilayah di 

sekitar kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan, 

serta pada daerah dengan ketinggian > 4.000 mdpl. 

Inilah yang menjadi alasan mengapa puncak gunung 

yang tinggi, seperti Gunung Himalaya atau Gunung 

Jayawijaya digambarkan dengan warna putih. 

 

 
Simbol Warna 

 

f. Tipe Huruf (Lettering) 

Penggambaran huruf berfungsi untuk mempertebal arti 

dari simbol-simbol yang ada. Setiap nama simbol 

menggunakan huruf-huruf tertentu. 

g. Gratikul (Posisi Geografis) 

Posisi gografis terdiri atas garis lintang dan garis bujur 

yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat 

atau wilayah. 
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h. Inset 

Inset adalah peta kecil tambahan dan memberikan 

kejelasan yang terdapat di dalam peta. Inset juga 

digunakan untuk menggambar suatu wilayah yang tidak 

tergambar pada peta, sehubungan dengan terbatasnya 

media gambar.  

 

 
Inset Peta Provinsi Papua Barat 

 

i. Garis Tepi 

Garis tepi peta sebaiknya dibuat rangkap. Garis tepi peta 

merupakan garis untuk membatasi ruang peta. 

 
Garis Tepi pada Peta 
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j. Legenda  

Legenda adalah keterangan yang berupa simbol-simbol 

pada peta agar peta mudah dimengerti oleh pembaca. 

 
Legenda pada Peta 

 

k. Sumber dan Tahun Pembuatan  

Sumber dan tahun pembuatan peta merupakan sumber 

data yang perlu dicantumkan untuk kebenaran peta yang 

dibuat. 

 

B. Peta dengan Skala Sederhana  

Skala peta dapat diartikan sebagai sebuah perbandingan 

rasio antara jarak dua titik pada peta dengan jarak kedua 

sesungguhnya dengan bumi, artinya kedua arah tersebut harus 

sesuai atau sama dengan apa yang ada dilapangan 

(kenyataannya). Rumus skala pada peta digunakan untuk 

menghitung besar skala dari suatu peta. 

 

Contoh Soal 

1. Jarak antara kota A dan B pada peta yaitu 3 cm. Jarak 

sebenarnya antara kota a dan b yaitu 120 km. Berapakah 

skala peta tersebut dengan satuan cm ? 
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Jawab: 

Skala = Jarak Pada Peta : Jarak Sesungguhnya 

Skala = 3 cm : 120 km 

Skala = 3 cm : 12.000.000 cm 

Skala = 1 : 4.000.000 

 

2. Pada peta berskala 1 : 20.000.000, jarak antara kota B dan 

kota C adalah 3 cm. Berapakah jarak sebenarnya antara kota 

B dan Kota C ? 

Jawab : 

Jarak Sebenarnya : Jarak Pada Peta/Skala Peta 

Jarak sebenarnya: 3 cm/1 : 20.000.000 

Jarak sebenarnya: 3 cm x 20.000.000/1 

Jarak sebenarnya: 60.000.000 cm 

Jarak sebenarnya: 60 Km 

Jadi jarak sebenarnya antara kota B dan C adalah 60 km. 

 

3. Pada peta berskala 1 : 250.000, jarak antara rumah Deni dan 

rumah Ahmad 4 cm. Berapakah jarak sebenarnya antar 

rumah Deni dan rumah Ahmad? 

Jawab: 

Jarak Sebenarnya = Jarak Pada Peta X Skala 

Jarak sebenarnya = 4 cm x 250.000 

Jarak sebenarnya = 1.000.000 cm 

Jarak sebenarnya = 10 km. 

Jadi jarak sebenarnya antara rumah deni dan ahmad adalah 

10 cm. 
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C. Perkembangan Sistem Administrasi Wilayah Indonesia 

Dalam sebuah negara yang memiliki wilayah yang luas 

tentu sering mengalami yang namanya perubahan, terutama 

yang berkaitan dengan wilayah administrasi, Negara Indonesia 

sejak merdeka hingga sekarang selalu mengalami perubahan, 

sejalan dengan perkembangan waktu jumlah provinsi di Megara 

Indonesia semakin berkembang pesat. 

1. Perkembangan jumlah provinsi di Indonesia 

Sejak awal kemerdekaan, wilayah Indonesia sangat luas 

hanya terdiri dari 8 provinsi saja yakni: Provinsi Sumatera, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo 

(Kalimantan), Sulawesi, Sunda kecil (Nusa Tenggara), 

Maluku. 

Pada tahun 1950 jumlah provinsi di Indonesia meningkat 

menjadi 11 provinsi  

 

No Nama Provinsi No Nama Provinsi 

1 Sumatera Utara 7 Daerah Istimewa Yogyakarta 

2 Daerah Istimewa 

Aceh 

8 Jawa Timur 

3 Sumatera Tengah 9 Kalimantan 

4 Sumatera Selatan 10 Sulawesi Utara dan Tengah 

5 Jawa barat 11 Maluku 

6 Jawa Tengah   
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Tahun 1956 jumlah provinsi meningkat kembali menjadi 

15 provinsi  

No Nama Provinsi No Nama Provinsi 

1 Sumatera Utara 9 Kalimantan Barat 

2 Daerah Istimewa Aceh 10 Kalimantan Timur 

3 Sumatera Selatan 11 Kalimantan Selatan 

4 Daerah Khusus Ibu kota 

Jakarta raya 

12 Kalimantan Tengah 

5 Jawa Barat 13 Sulawesi Utara dan 

Tengah 

6 Jawa Tengah 14 Kalimantan Selatan 

7 Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

15 Maluku 

8 Jawa Timur   

 

Tahun 1957 jumlah provinsi meningkat kembali menjadi 

17 provinsi yakni  

1. Sumatera Utara 

2. Daerah Istimewa Aceh 

3. Sumatera Selatan 

4. Daerah Khusus ibu 

kota Jakarta Raya 

5. Jawa Barat 

6. Jawa Tengah 

7. Daerah istimewa 

Yogyakarta 

8. Kalimantan selatan 

9. Kalimantan tengah 

10. Kalimantan barat 

11. Kalimantan timur 

12. Kalimantan selatan 

13. Kalimantan tengah 

14. Sulawesi utara dan tengah  

15. Jambi  

16. Maluku  

17. Riau  

 

Kemudian meningkat kembali menjadi 26-27 provinsi di 

tahun 1969-1976, meningkat kembali menjadi 29 provinsi 

sekitar tahun 1999. Pada tahun tersebut pula Provinsi Timor 

Timur provinsi yang 27 memisahkan diri dari Negara 

Indonesia, mereka memisahkan diri dari Negara Indonesia 
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sebab ingin membangun Negara mereka sendiri dan setelah 

resmi berpisah dengan Negara Indonesia, negara tersebut 

mengganti nama Negara mereka dengan nama Timor Leste.  

Tahun 2000 jumlah provinsi di Indonesia bertambah 

menjadi 32. Provinsi yang mengalami pemekaran adalah 

sebagai berikut : 

a. Provinsi Sumatera Selatan berkembang menjadi 2 

provinsi, yaitu : Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. 

b. Provinsi Jawa Barat berkembang menjadi 2 provinsi, 

yaitu : Jawa Barat dan Banten 

c. Provinsi Sulawesi Utara berkembang menjadi 2 provinsi, 

yaitu : Sulawesi Utara dan Gorontalo. 

 

Tahun 2001 jumlah provinsi di Indonesia berkurang 

menjadi 31, karena pada saat itu terjadi penggabungan 2 

provinsi, yaitu Provinsi Irian Jaya Timur dan Provinsi Irian 

Jaya Tengah menjadi Provinsi Papua. Tahun 2002 jumlah 

provinsi di Indonesia bertambah menjadi 32, provinsi yang 

mengalami pemekaran adalah Riau menjadi dua provinsi, 

yaitu Riau dan Kepulauan Riau. Tahun 2004 jumlah 

provinsi di Indonesia bertambah menjadi 33. Provinsi 

Sulawesi Selatan berkembang menjadi dua, yaitu Provinsi 

Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2012 

jumlah provinsi di Indonesia bertambah menjadi 34. 

Provinsi yang mengalami pemekaran adalah provinsi 

Kalimantan Timur menjadi dua provinsi, yaitu : Kalimantan 

Timur dan Kalimantan Utara. Kalimantan Utara adalah 

provinsi termuda di Indonesia. 
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Berikut ini contoh Peta Administrasi Di Wilayah 

Kalimantan Selatan. 

 
Peta Administrasi Wilayah Kalimantan Selatan 

 

2. Perubahan Wilayah Laut Teritorial Indonesia 

Wilayah Indonesia merupaka wilayah bekas Hindia 

Belanda. Luas wilayah lautan di Indonesia adalah sekitar 3 

mil yang dihitung dari garis laut pada saat surut. Ketentuan 

ini ternyata sangat merugikan keutuhan wilayah Indonesia 

akibatnya perairan Indonesia sangat banyak terdapat lautan 

bebas, kapal asing bisa secara bebas lalu lalang di Negara 

Indonesia untuk mengambil sumber daya yang ada. 

Keadaan tersebut mendorong bangsa Indonesia 

mengembangkan wawasan nusantara dengan menciptakan 

perjanjian “Deklarasi Djuanda” pada tanggal 13 Desember 

1957. 

Isi Deklarasi Djuanda sebagai berikut : 

a. Laut dan perairan diantara pulau-pulau menjadi 

pemersatu karena menghubungkan pulau yang satu 

dengan yang lainnya. 

b. Penarikan garis lurus pada titik terluar untuk menentukan 

wilayah perairan Indonesia 
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c. Batas-batas wilayah Indonesia diukur sejauh 12 mil dari 

garis dan pantai pulau terluar. 

 

Sumber daya alam yang berada di antara landasan 

kontinen merupakan kekayaan Negara yang ditentukan oleh 

3 cara yakni 

a. Jika batas terluar tepian kontinen kurang dari 200 mil, 

maka ditarik sejauh 200 mil kearah laut lepas dari garis 

dasar 

b. Jika batas terluar tepian kontinen lebih dari 200 mil, 

maka ditarik sejauh 350 mil kearah laut lepas dari garis 

dasar 

c. Ditarik sampai batas terluar tepian kontinen 

 

Teori dan konsep administrasi negara telah berkembang 

dengan pesat. Pada segi keilmuan, wacana keilmuan 

administrasi negara dibeberapa negara maju dan di 

Indonesia mengalami dinamika yang sangat intens. Namun, 

kita masih banyak mencaplok teori-teori dari luar untuk 

membentuk teori. Salah satu administrasi negara yang 

menjadi mainstream adalah kebijakan publik. Teori 

kebijakan publik mengajarkan cara merumuskan kebijakan 

publik yang baik dan benar. Dalam merumuskan kebijakan 

publik, peran analis kebijakan sangat vital dalam memilih 

alternatif kebijakan memiliki manfaat yang paling tinggi. 

Sebagai upaya membentuk kemandirian dan identitas 

adminitrasi negara Indonesia sudah saatnya akademisi 

adminitrasi negara menggali nilai-nilai lokal yang 

berkembang di Indonesia guna merancang teori yang 

mencerminkan identitas Indonesia sebagai bangsa. 
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Faktor yang mempengaruhi perubahan dan 

perkembangan provinsi di Indonesia : 

a. Tuntutan terhadap penambahan sarana dan prasarana 

seperti jalan raya, jaringan komunikasi, pendidikan dan 

kesehatan. 

b. Meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat 

sehingga penguasaan wilayah oleh pihak keamanan 

sangat dibutuhkan. 

c. Mencegah terjadinya kerusuhan bernuansa SARA. 
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BAB VIII  

PERJALANAN BANGSA 

INDONESIA DARI ZAMAN HINDU, 

BUDDHA, DAN ISLAM 
 

 

ebudayaan yang berkembang di Indonesia pada tahap 

awal diyakini berasal dari India. Pengaruh tersebut 

mulai masuk pada awal abad masehi. Apabila 

membandingkan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia 

akan ditemukan kemiripannya. Sebelum kenal dengan 

kebudayaan India, bangunan yang dimiliki Indonesia masih 

sangat sederhana. Saat itu belum dikenal arsitektur bangunan 

seperti candi atau keraton. Tata kota di pusat kerajaan juga 

dipengaruhi kebudayaan hindu (mayoritas agama di India). 

Demikian pula dalam hal kebudayaan yang lain seperti 

peribadatan dan kesastraan. 

Candi Prambanan merupakan salah satu peninggalan agama 

hindu yang ada di Jawa Tengah. Sedangkan Borobudur adalah 

merupakan candi peninggalan agama buddha. Agama hindu dan 

buddha masuk di berbagai tempat di Indonesia melalui berbagai 

jalur pendidikan, perdagangan, dan lain-lain. Agama buddha 

berkembang pesat, bahkan untuk beberapa waktu, Indonesia 

(Sriwijaya) pernah menjadi pusat pendidikan dan pengetahuan 

agama buddha yang bertaraf internasional. 

K 
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Candi Prambanan di Magelang, Jawa Tengah 

 

Setelah itu pada tahun 30 Hijrih atau 651 Masehi, hanya 

berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, 

Khalifah Utsman Bin Affan RA mengirim delegasi ke Cina 

untuk memperkenalkan Daulah Islam yang belum lama berdiri. 

Dalam perjalanan yang memakan waktu empat tahun ini, para 

utusan Utsman Bin Affan RA ternyata sempat singgah di 

Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 

674 M, Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di 

pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk 

Indonesia dengan Islam. Sejak itu para pelaut dan pedagang 

Muslim terus berdatangan, abad demi abad. Mereka membeli 

hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah.  

 

A. Sejarah Perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia 

1. Perkembangan Agama Hindu 

Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, di India telah 

berkembang kebudayaan besar di Lembah Sungai Indus. 

Dua pusat kebudayaan di daerah tersebut adalah 

ditemukannya dua kota kuno yakni di Mohenjodaro dan 

Harappa. Pengembang dua pusat kebudayaan tersebut 

adalah Bangsa Dravida. Pada sekitar tahun 1500 SM, 

datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah ke Lembah 

Sungai Indus. Bangsa Arya datang ke India dengan 

membawa pengaruh tulisan, bahasa, teknologi, dan juga 
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kepercayaan. Kepercayaan bangsa Arya yang dibawa 

adalah Veda (Weda) yang setelah sampai di India 

melahirkan agama Hindu. Lahirnya agama Hindu ini 

merupakan bentuk percampuran kepercayaan antara bangsa 

Arya dengan bangsa Dravida. Agama Hindu bersifat 

politeisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa. Tiga dewa 

utama yang dipuja oleh masyarakat Hindu adalah Dewa 

Brahmana (dewa pencipta), Dewa Wisnu (dewa pelindung), 

dan Dewa Syiwa (dewa pembinasa). Ketiga dewa itu 

dikenal dengan sebutan Trimurti. Kitab suci agama Hindu 

adalah Weda. Kitab Weda ini terdiri atas empat bagian, 

yaitu; 

a. Reg-Weda, berisi puji-pujian terhadap dewa; 

b. Sama-Weda, berisi nyanyian-nyanyian suci; 

c. Yazur-Weda, berisi mantra-mantra; dan 

d. Atharwa-Weda, berisi doa-doa untuk pengobatan. 

 

Disamping kitab Weda, ada juga kitab Brahmana dan 

Upanisad. Masyarakat Hindu terbagi dalam empat golongan 

yang disebut kasta. Kasta-kasta tersebut yaitu:  

a. Kasta Brahmana  

b. Kasta Ksatria  

c. Kasta Waisya 

d. Kasta Sudra 

 
Kasta dalam Agama Hindu 
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Di luar itu masih ada golongan masyarakat yang tidak 

termasuk dalam kasta, yaitu mereka yang masuk dalam 

kelompok Paria. Kasta Brahmana merupakan kasta 

tertinggi. Kaum Brahmana bertugas menjalankan upacara-

upacara keagamaan. Kasta Ksatria merupakan kasta yang 

bertugas menjalankan pemerintahan. Golongan raja, 

bangsawan dan prajurit masuk dalam kelompok kasta 

Ksatria. Kasta Waisya merupakan kasta dari rakyat biasa, 

yaitu para petani dan pedagang. Adapun kasta Sudra adalah 

kasta dari golongan hamba sahaya atau para budak. 

Sementara itu, golongan Paria merupakan golongan yang 

tidak diterima dalam kasta masyarakat Hindu. Hari raya 

umat hindu adalah hari raya Nyepi, yang dirayakan setiap 

tahun Baru Saka dan dipercayai merupakan hari penyucian 

dewa-dewa. 

 

2. Perkembangan Agama Buddha 

Agama Buddha muncul sekitar tahun 500 SM. Pada 

masa tersebut di India berkembang kerajaan-kerajaan Hindu 

yang sangat besar, salah satunya dinasti Maurya. Dinasti ini 

mempunyai raja yang sangat terkenal yakni Raja Ashoka. 

Kemunculan agama Buddha tidak dapat dilepaskan dari 

tokoh Sidharta Gautama. Sidharta adalah putra raja 

Suddhodana dari Kerajaan Kapilawastu. Ajaran Budhha 

memang diajarkan oleh Sidhrata Gautama, sehingga beliau 

lebih dikenal dengan Buddha Gautama. Kitab Suci agama 

Buddha adalah Tripitaka yang artinya tiga keranjang. 

Kitab ini terdiri atas; 

a. Vinayapitaka yang berisi aturan-aturan hidup 

b. Suttapitaka yang berisi pokok-pokok atau dasar memberi 

pelajaran 

c. Abdidharmapitaka yang berisi falsafah agama 
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Setiap penganut Buddha dituntut menjalankan Tridarma 

(tiga kebaktian): 

a. Saya berlindung terhadap Buddha 

b. Saya berlindung terhadap Dharma 

c. Saya berlindung terhadap Sanggha 

 

 
Patung Buddha Sidharta Gautama 

 

Terdapat empat tempat utama yang dianggap suci oleh 

umat Buddha. Tempat-tempat suci tersebut memiliki 

hubungan dengan Sidharta. Keempat tempat tersebut adalah 

Taman Lumbini, Bodh Gaya, Benares, dan Kusinegara. 

Taman Lumbini terletak di daerah Kapilawastu, yaitu 

tempat kelahiran Sidharta. Bodh Gaya adalah tempat 

Shidarta menerima penerangan agung. Benares adalah 

tempat Sidharta pertama kali menyampaikan ajarannya. 

Kusinegara, adalah tempat wafatnya Sidharta. Hari raya 

umat Buddha adalah hari raya Waisyak. Hari raya ini 

dimeriahkan untuk memperingati peristiwa kelahiran, 

menerima penerangan agung, dan kematian Sidharta yang 

terjadi pada tanggal yang bersamaan, yaitu waktu bulan 

purnama di Bulan Mei. 
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3. Persebaran dan Pengaruh Agama Hindu-Buddha di 

Indonesia 

Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia pada 

tahun 400 M dan telah berkembang di Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan penemuan prasasti Yupa di Kalimantan 

Timur. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa telah 

berkembang Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. 

Adanya kerajaan pada tahun 400 M, menandakan agama 

Hindu-Buddha masuk ke Indonesia sebelum tahun tersebut. 

Terdapat beberapa pendapat atau teori tentang pembawa 

agama Hindu Buddha ke Indonesia, teori-teori tersebut 

yakni: 

a. Teori Brahmana, menyatakan bahwa penyebaran 

pengaruh Hindu di Indonesia dibawa kaum Brahmana. 

b. Teori Ksatria, menyatakan bahwa penyebar pengaruh 

Hindu di Indonesia adalah orang-orang India yang 

berkasta ksatria. Di Indonesia mereka kemudian 

mendirikan kerajaan-kerajaan serta menyebarkan agama 

Hindu. 

c. Teori Waisya, menyatakan bahwa penyebar agama 

Hindu di Indonesia adalah orang-orang India yang 

berkasta waisya. Para penyebaran pengaruh Hindu itu 

terdiri atas para pedagang dari India. 

d. Teori Arus Balik, menyatakan bahwa para penyebar 

pengaruh Hindu di Indonesia adalah orang-orang 

Indonesia sendiri. Mereka mula-mula diundang atau 

datang sendiri ke India untuk belajar Hindu. Setelah 

mengusai ilmu tentang agama Hindu, mereka kemudian 

kembali ke Indonesia dan menyebarkan pengaruh Hindu 

di Indonesia. 
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Keempat teori tentang penyebaran agama Hindu di 

Indonesia tersebut masing-masing memiliki kebenaran dan 

kelemahannya. Kaum Ksatria dan Waisya, tidak memiliki 

kemampuan menguasai Kitab Suci Weda. Sementara kaum 

Brahmana tidak dibebani untuk menyebarkan agama Hindu 

walaupun mereka dapat membaca kitab suci Weda. Kaum 

Brahmana memiliki pantangan menyeberangi laut. Teori 

yang paling mungkin adalah orang-orang Indonesia datang 

belajar ke India untuk mempelajari agama Hindu, kemudian 

merekalah yang menyebarkan agama tersebut ke Indonesia. 

Penyebaran ini menjadi lebih efektif, karena orang-orang 

Indonesia jauh lebih memahami mengenai kondisi sosial, 

adat dan budaya negerinya sendiri. 

 

B. Kerajaan Hindu di Indonesia 

1. Kerajaan Kutai 

Di daerah Muarakaman tepi Sungai Mahakam, 

Kalimantan Timur berdirilah kerajaan pertama di Indonesia 

pada tahun 400 M. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan 

Kutai. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai sampai 

masuk ke Muarakaman, sehingga baik untuk kegiatan 

perdagangan. Sungai yang cukup besar tersebut masih 

ramai oleh lalu lintas air sejak masa praaksara hingga 

sekarang. Para ahli arkheologi dan sejarah mempelajari 

peninggalan berupa bangunan batu. Bangunan tersebut 

disebut Yupa berupa sebuah tugu peringatan, artinya 

bangunan tugu tersebut didirikan sebagai tanda adanya 

suatu peristiwa penting misalnya upacara korban sedekah. 

Terdapat tujuh buah Yupa yang ditemukan di daerah 

tersebut. Pada salah satu Yupa ditemukan prasasti 

bertulisan huruf Pallawa dengan bahasa Sansekerta. 

Berdasar bentuk hurufnya para ahli yakin bahwa Yupa 
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dibuat sekitar abad ke-5 M. Dalam prasasti juga 

menyebutkan silsilah raja-raja Kutai.  

 

  
Prasasti Yupa 

 

Salah satu dari Yupa diterangkan Kudungga mempunyai 

putra bernama Aswawarman. Aswawarman mempunyai 

tiga anak dan yang terkenal adalah Mulawarman. Prasasti 

Yupa menunjukkan bahwa pendirian Yupa sebagai perintah 

Raja Mulawarman. Beliau dipastikan seorang Indonesia 

asli. Kudungga bukan pendiri kerajaan, tetapi anaknya yang 

bernama Aswawarman yang merupakan seorang raja. Hal 

tersebut disebut dalam Wamsakerta atau pendiri keluarga. 

Aswawarman yang sudah menganut Hindu secara penuh 

sedang Kudungga belum. Raja Mulawarman sebagai raja 

terbesar di Kutai yang memeluk agama Hindu-Siwa. Beliau 

sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat, hal ini 

dibuktikan dengan pemberian sedekah untuk upacara 

keagamaan. Upacara korban sapi juga menunjukkan bahwa 

rakyat cukup hidup makmur, kehidupan keagamaan dijaga 

dengan baik, dan rakyat sangat mencintai rajanya.  

Kehidupan ekonomi masyarakat sebagian besar adalah 

petani dan pedagang. Masyarakat Kutai sebelumnya tidak 

mengenal kasta. Setelah agama Hindu masuk, maka 

mulailah pengaruh kasta masuk dalam lapisan masyarakat. 
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Hal ini dibuktikan dengan upacara Vratyastoma oleh 

Kudungga. Vratyastoma, merupakan upacara penyucian diri 

untuk masuk pada kasta ksatria sesuai kedudukannya 

sebagai keluarga raja. Kerajaan Kutai setelah Mulawarman 

tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Namun periode 

setelah abad V M, berkembanglah kerajaan-kerajaan Hindu-

Buddha diberbagai daerah lain Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada fase selanjutnya agama Hindu-

Buddha berkembang pesat di berbagai daerah Indonesia. 

 

 
Peninggalan Kerajaan Kutai 

 

2. Kerajaan Tarumanegara 

Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, para ahli 

meyakini letak pusat Kerajaan Tarumanegara diantara 

Sungai Citarum dan Cisadane. Tarumanegara dari kata 

tarum artinya nila. Kata tarum dipakai sebagai nama sebuah 

sungai di Jawa Barat yakni Sungai Citarum. Kebanyakan 

ahli meyakini kerajaan ini pusatnya dekat Kota Bogor Jawa 

Barat. Bukti-bukti sebagian besar berupa prasasti, terutama 

peninggalan raja terkenal Tarumanegara yang bernama Raja 

Purnawarman. Prasasti-prasasti tersebut antara lain Prasasti 

Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti 

Lebak, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Pasir Awi. 
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Prasasti-prasasti itu umumnya bertulis huruf Pallawa dan 

menggunakan bahasa Sansekerta. 

a. Prasasti Ciaruteun didekat muara tepi Sungai Citarum, 

ditemukan prasasti yang dipahat pada batu. Pada prasasti 

tersebut terdapat gambar sepasang telapak kaki Raja 

Purnawarman. Sepasang telapak kaki Raja Purnawarman 

tersebut diibaratkan sebagai telapak kaki Dewa Wisnu.  

b. Prasasti Kebon Kopi terdapat di Kampung Muara Hilir 

Kecamatan Cibung Bulang Bogor. Pada prasasti ini ada 

pahatan gambar tapak kaki gajah yang disamakan 

dengan tapak kaki gajah Airawata (gajah kendaraan 

Dewa Wisnu). 

c. Prasasti Jambu di Bukit Koleangkok 30 km sebelah barat 

Bogor, karena ditemukan di perkebunan Jambu, sehingga 

dinamakan Prasasti Jambu. Disebutkan dalam prasasti 

Jambu bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang 

gagah, pemimpin yang termasyhur, dan baju zirahnya 

tidak dapat ditembus senjata musuh. Prasasti ini 

menggambarkan bagaimana kebesaran Raja 

Purnawarman. 

d. Prasasti Tugu menyebar di berbagai tempat, salah 

satunya adalah prasasti yang ditemukan di Desa Tugu 

Cilincing Jakarta. Prasasti Tugu menerangkan tentang 

penggalian saluran Gomati dan Sungai Candrabhaga. 

Mengenai nama Candrabhaga, Purbacaraka mengartikan 

candra sama dengan bulan sama dengan sasi. Jadi, 

Candrabhaga menjadi sasibhaga dan kemudian menjadi 

Bhagasasi kemudian menjadi Bagasi, akhirnya menjadi 

menjadi Bekasi. Prasasti tugu sangat penting karena 

menunjukkan keseriusan Kerajaan Tarumanegara dalam 

mengembangkan pertanian. Penggalian Sungai Gomati 

menggambarkan bahwa teknologi pertanian 
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dikembangkan sangat maju. Kerajaan Tarumanegara 

telah mengenal sistem irigasi. Selain itu juga 

menunjukkan bahwa keberadaan sungai dapat digunakan 

untuk transportasi air dan perikanan. 

e. Prasasti Pasir Awi ditemukan didaerah Bogor. 

f. Prasasti Muara Cianten ditemukan didaerah Bogor. 

g. Prasasti Lebak ditemukan ditepi Sungai Cidanghiang 

Kecamatan Muncul Banten Selatan. Prasasti ini 

menerangkan tentang keperwiraan, keagungan, dan 

keberanian Purnawarman sebagai raja dunia. 

 

      
Prasasti Ciaruteun  Prasasti Tugu 

 

Prasasti-prasasti diatas menunjukkan kebesaran Kerajaan 

Tarumanegara sebagai kerajaan pengaruh Hindu di Jawa. 

Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu terbesar 

pertama di Jawa. Sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara 

juga didapat dari berita musafir China yang bernama Fa-

Hien, musafir yang datang ke Jawa pada tahun 414 M 

membuat catatan tentang adanya Kerajaan To-lo-mo atau 

Taruma. Istilah To-lo-mo ini dimaksudkan pada kerajaan 

Tarumanegara. Dalam kehidupan keagamaan berdasarkan 

berita dari Fa-Hien, di Tolomo ada tiga agama, yakni agama 

Hindu, agama Buddha dan agama nenek moyang 
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(kepercayaan animisme). Raja memeluk agama Hindu, 

yang diperkuat dengan adanya gambar tapak kaki raja pada 

prasasti Ciaruteun yang diibaratkan tapak kaki Dewa 

Wisnu. Adanya dua agama dan kepercayaan tersebut 

menunjukkan bahwa sikap toleransi telah dijunjung tinggi. 

Inilah nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Bangsa yang 

agamis, namun tetap menghormati kepercayaan orang lain. 

Hal ini sangat wajar, mengingat agama adalah hak asasi 

manusia. 

Perkembangan kerajaan Tarumanegara masih dapat 

diketahui sampai dengan abad ke-7 M. Pada masa tersebut 

Tarumanegara mengirim utusan ke China. Selain menjalin 

hubungan dagang, juga menjalin hubungan keagamaan. 

Perlu diingat bahwa pada masa tersebut China telah 

berkembang agama Buddha yang sangat pesat. Akan tetapi 

dalam perkembangan setelah abad VII tidak ada keterangan 

yang jelas.  

 

 
Candi Peninggalan Kerajaan Tarumanegara 
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3. Kerajaan Kediri 

Munculnya Kerajaan Kediri erat kaitannya dengan 

kelanjutan Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Panjalu di bawah 

Samarawijaya dan Jenggala di bawah Panji Garasakan 

terjadi konflik. Akhirnya pada tahun 1052 terjadilah 

pertempuran antara kedua kerajaan. Kerajaan Jenggala 

memenangkan pertempuran. Selanjutnya Panjalu dan 

Jenggala di bawah pemerintahan Panji Garasakan (Raja 

Jenggala). Perkembangan berikutnya Kerajaan ini lebih 

dikenal dengan nama Kerajaan Kediri dengan ibu kotanya 

di Daha. 

a. Raja-Raja Kediri 

Raja terkenal Kediri adalah Raja Jayabaya yang 

memerintah mulai tahun 1135-1157. Jayabaya terkenal 

dengan berbagai ramalannya yang sampai saat ini masih 

dipercayai oleh sebagian masyarakat. Selain ramalannya, 

kebesaran Jayabaya juga diwarnai terbitnya Kibat 

Gubahan. Kitab tersebut adalah Baratayuda yang 

digubah oleh Empu Sedah yang dilanjutkan oleh Empu 

Panuluh. Beberapa raja setelah Jayabaya dapat dilihat 

pada daftar di bawah ini. 

1) Sarweswara (1159 - 1169). 

2) Sri Ayeswara (1169 - 117 1) 

3) Sri Gandra (1181 - 1182). 

4) Kameswara (1182 - 1185). 

5) Kertajaya (1185 - 1222) 

 

b. Kemajuan Kerajaan Kediri 

Jayabaya adalah raja yang cukup berhasil membawa 

Kerajaan Kediri dalam kemajuan. Kerajaan semakin 

teratur, rakyat hidup makmur. Kediri juga memiliki 

armada laut bahkan telah ada Senopati Sarwajala 
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(panglima angkatan laut). Pajak telah diberlakukan 

dengan sistem pajak in natura, berupa penyerahan 

sebagian hasil buminya kepada pemerintah. Salah satu 

simbol kemajuan suatu negara adalah kemajuan 

perkembangan kesenian dan kesusastraan. Seni sebagai 

nilai estetika akan menjadikan simbol telah terpenuhinya 

kebutuhan primer masysrakat. Selain Wayang Panji, di 

Kediri juga berkembang beberapa hasil kesusastraan 

sebagai berikut. 

1) Kitab Baratayuda 

Dalam perang Panjalu dan Jenggala merupakan 

perang saudara, karena kedua rajanya berasal dari satu 

keturunan. Pada masa pemerintahan Jayabaya, 

lahirlah sebuah kitab yang dikenal Kitab Baratayuda. 

Kitab ini menggambarkan perang Pandawa dan 

Kurawa yang tercermin dalam perang Panjalu dan 

Jenggala. 

 

  
Kitab Baratayuda 

 

2) Kitab Krisnayana 

Kitab Krisnayana ditulis oleh Empu Triguna pada 

zaman Raja Jayaswara. Isinya mengenai perkawinan 

antara Krisna dan Dewi Rukmini. 
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3) Kitab Smaradahana 

Kitab Smaradahana ditulis oleh Empu Darmaja. 

Isinya menceritakan tentang sepasang suami istri, 

Smara dan Rati yang menggoda Dewa Syiwa yang 

sedang bertapa. Smara dan Rati kena kutuk dan mati 

terbakar oleh api (dahana) karena kesaktian Dewa 

Syiwa. Akan tetapi, kedua suami istri itu dihidupkan 

lagi dan menjema sebagai Kameswara dan 

permaisurinya. 

4) Kitab Lubdaka 

Kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanakung. Isinya 

tentang seorang pemburu bernama Lubdaka. Ia sudah 

banyak membunuh. Pada suatu ketika ia mengadakan 

pemujaan yang istimewa terhadap Syiwa, sehingga 

rohnya yang semestinya masuk neraka akhirnya 

masuk surga.  

 

 
Candi Mirigambar Peninggalan Kerajaan Kediri 

 

Kerajaan Kediri akhirnya mengalami keruntuhan. 

Kertajaya atau Dandang Gendis merupakan raja terakhir. 

Terjadi pertentangan antara Kertajaya dengan para pendeta 

atau kaum brahmana. Kertajaya dianggap sombong dan 
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berani melanggar adat. Akibat dari pertentangan tersebut, 

muncullah tokoh Ken Arok. Pada awalnya menurut 

cerita Ken Arok hanyalah rakyat biasa. Namun ia mendapat 

keistimewaan yang luar biasa. Ken Arok sebagai rakyat 

biasa berhasil menjadi Bupati Tumapel. Keberhasilan Ken 

Arok menjadi Bupati Tumapel tidak lepas dari 

kesaktiannya dan berhasil mengalahkan Bupati Tumapel. 

Pada tahun 1222 M Ken Arok menyerang Kediri dan 

berhasil merebut istana kerajaan. 

 

4. Kerajaan Singasari 

Berdasarkan prasasti kudadu, nama resmi Kerajaan 

Singhasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. 

Menurut Nagarakretagama, ketika pertama kali didirikan 

tahun 1222, ibu kota Kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. 

Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardhana mengangkat 

putranya yang bernama Kertanagara sebagai yuwaraja dan 

mengganti nama ibu kota menjadi Singasari. Nama 

Singasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru 

lebih terkenal daripada nama Tumapel. Maka, Kerajaan 

Tumapel pun terkenal pula dengan nama Kerajaan 

Singhasari. 

Menurut Pararaton (kitab kisah kerajaan Singasari), 

Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan 

Kadiri yang menjabat sebagai akuwu (setara camat). Akuwu 

Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Tunggul 

Ametung mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh 

pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang 

kemudian menjadi akuwu baru. Ken Arok juga yang 

menikahi istri Tunggul Ametung yang bernama Ken 

Dedes. Ken Arok kemudian berniat melepaskan Tumapel 

dari kekuasaan Kerajaan Kadiri. Pada tahun 1254 terjadi 



 

Manusia Indonesia, Alam & Sejarahnya  227 

perseteruan antara Kertajaya raja Kerajaan Kadiri melawan 

kaum brahmana. Para brahmana lalu menggabungkan diri 

dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi raja 

pertama Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. 

Perang melawan Kerajaan Kadiri meletus di desa Ganter 

yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. 

 

a. Raja-raja Singasari 

1) Ken Arok (1222 - 1227 M) 

Raja pertama Singasari adalah Ken Arok yang 

memiliki empat putra, dari istrinya Ken Umang yaitu 

Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Panji Wregolo, dan 

Dewi Rambi. Sedangkan dari pernikahan Ken Arok 

dengan Ken Dedes mempunyai putra bernama 

Mahesa Wongateleng. 

2) Anusapati  

Anusapati adalah anak dari Ken Dedes dari 

pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Tahun 

1227 M Anusapati naik tahta Kerajaan Singasari 

selama 21 tahun. Tohjaya berhasil membunuh 

Anusapati, hingga kemudian menjadi raja Singasari. 

3) Tohjaya (1248 M) 

Tohjaya merupakan anak Ken Arok dari selirnya yaitu 

Ken Umang. Ranggowuni, salah satu anak Ken 

Umang berusaha merebut kekuasaan Tohjaya. 

Pasukan Tohjaya di bawah Lembu Ampal, gagal 

menghancurkan perlawaman Ranggowuni. Pasukan 

Tohjaya kalah, bahkan kemudian ia terbunuh dalam 

suatu pertempuran. 

4) Ranggowuni (1248 - 1268 M) 

Ranggowuni bergelar Sri Jaya Wisnuwardana 

didampingi oleh Mahisa Cempaka. Pada tahun 1254 
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M, Ranggowuni mengangkat putranya Kertanegara 

sebagai raja muda atau Yuwaraja. Tahun 1268 M 

Ranggowuni meninggal dunia. 

5) Kertanegara (1268 - 1292 M) 

Tahun 1268 M Kertanegara naik tahta bergelar Sri 

Maharajadiraja Sri Kertanegara. Kertanegara 

merupakan raja yang paling terkenal di Singasari.  

 

b. Kemajuan Kerajaan Singasari 

Raja Kertanegara bercita-cita Singasari menjadi 

kerajaan yang besar dengan wilayah kekuasaan yang 

luas. Kertanegara mencita-citakan wilayah Singasari 

meliputi seluruh Nusantara. Beberapa daerah akhirnya 

berhasil ditaklukkan, misalnya Bali, Kalimantan Barat 

Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Pada tahun 1275 M 

Raja Kertanegara mengirim ekspedisi Pamalayu di 

bawah pimpinan Mahesa Anabrang (Kebo Anabrang). 

Sasaran dari ekspedisi ini untuk menguasai Sriwijaya.  

Kertanegara memandang Cina sebagai saingan. 

Berkali-kali utusan Kaisar Cina memaksa Kertanegara 

agar mengakui kekuasaan Cina, tetapi ditolak oleh 

Kertanegara. Terakhir pada tahun 1289 M datang utusan 

Cina yang dipimpin oleh Men-ki. Kertanegara marah, 

Meng-ki disakiti dan disuruh kembali ke Cina. Hal inilah 

yang membuat Kaisar Cina yang bernama Kubilai Khan 

marah besar. Ia merencanakan membalas tindakan 

Kertanegara. Saat Kertanegara sedang berpesta secara 

tiba-tiba Jayakatwang (keturunan Kertajaya raja 

terakhir Kadiri) menyerbu istana Kerajaan Singasari. 

Kertanegara menugaskan pasukan di bawah pimpinan 

Raden Wijaya dan Pangeran Ardaraja. Ardaraja adalah 

anak Jayakatwang dan menantu Kartanegara. Pasukan 
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Kediri yang dari arah utara dapat dikalahkan oleh 

pasukan Raden Wijaya. Akan tetapi pasukan inti dari 

Kediri dengan leluasa akhirnya masuk dan menyerang 

istana, sehingga berhasil menewaskan Kertanegara. 

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1292 M. Raden Wijaya 

dan pengikutnya kemudian meloloskan diri setelah 

mengetahui istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan 

Kediri. Sedangkan Ardaraja membalik bergabung 

dengan pasukan Kediri. Dengan terbunuhnya 

Kertanegara maka berakhirlah Kerajaan Singasari. 

 

  
Candi Peninggalan Kerajaan Singasari 

 

5. Kerajaan Majapahit 

Kerajaan Majapahit adalah salah satu imperium terbesar 

yang pernah dimiliki Indonesia pada abad ke-13. Majapahit 

menjadi kerajaan Hindu-Budha terakhir yang menguasai 

Nusantara. Kata Majapahit sendiri berasal dari kata „buah 

maja yang rasa nya pahit‟, dimana buah tersebut banyak 

ditemukan di daerah hutan tempat kerajaan Majapahit 

berdiri. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa 

Timur. Pada era Jayanegara Ibukota dipindahkan ke 



 

230   Noor Hidayati, S.Pd., M.Pd. & Huriyah, S.Pd., M.Pd 

Triwulan, lalu pada tahun 1456 Ibukota Majapahit kembali 

dipindahkan ke Kediri. 

 

  
Pohon Buah Maja 

 

a. Berdirinya Kerajaan Majapahit 

Dalam Prasasti Kudadu diterangkan bahwa Raden 

Wijaya diterima baik dan mendapat perlindungan dari 

Kepala Desa Kudadu. Mereka kemudian melanjutkan 

perjalanan ke Madura untuk minta bantuan dan 

perlindungan kepada Arya Wiraraja. Rombongan 

diterima baik oleh Arya Wiraraja. Di Madura itulah 

Raden Wijaya bersama Arya Wiraraja menyusun siasat 

untuk merebut kembali tahta kerajaan yang dikuasai 

Jayakatwang.  

Setelah segalanya disiapkan secara matang, Raden 

Wijaya dan rombongan dengan didampingi Arya 

Wiraraja berangkat ke Jawa. Dengan pura-pura takluk 

dan atas jaminan Arya Wiraraja, Raden Wijaya diterima 
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mengabdi sebagai prajurit di Kediri. Raden Wijaya 

kemudian memohon sebidang tanah di hutan Tarik 

untuk tempat kedudukannya. Tanah itu kemudian 

dibangun menjadi sebuah desa. Di Desa Tarik pengikut 

Raden Wijaya semakin kuat.  

Tahun 1293 M datang pasukan Kaisar Cina ke Jawa 

untuk menuntut balas terhadap Kertanagera. Ketika 

Kertanegara berkuasa di Singasari, terlibat konflik 

dengan kekaisaran China. Raden Wijaya memanfaatkan 

kedatangan pasukan Cina ini untuk menggempur 

Jayakatwang. Pasukan Cina tidak mengetahui kalau 

Kertanegara telah terbunuh. Raden Wijaya mendorong 

tentara Cina menggempur Jayakatwang. Terjadilah 

pertempuran sengit antara tentara Cina (yang dibantu 

oleh sebagian pengikut Raden Wijaya) dengan tentara 

Kediri. Dalam pertempuran ini Kediri dapat dikalahkan. 

Jayakatwang dan Ardaraja dapat ditangkap dan ditahan 

di Hujung Galuh sampai meninggal dunia. 

Tentara China marayakan kemenangan dengan 

berpesta pora. Raden Wijaya memanfaatkan keadaan 

dengan menyerang tentara Cina. Serangan mendadak ini 

menjadikan banyak tentara Cina yang terbunuh, 

sementara sebagian yang selamat melarikan diri kembali 

ke Cina. Setelah suasana aman, Raden Wijaya 

dinobatkan sebagai raja Kerajaan Majapahit. 

 

b. Raja-raja yang memimpin Majapahit 

1) Raden Wijaya (1293 - 1309 M) 

Raden Wijaya bergelar Kertarajasa, menikah 

dengan putri ke empat dari Kertanegara, yaitu Dah 

Dewi Tribuwaneswari (sebagai permaisuri). Setelah 

menjadi raja, Raden Wijaya tidak melupakan orang-
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orang yang telah berjasa kepadanya. Arya Wiraraja 

diberi kedudukan y a ng  tinggi dan diberi kekuasaan 

atas daerah Lumajang dan Blambangan. Untuk 

membalas budi masyarakat Kudadu yang pernah 

menolongnya sewaktu pelarian, Desa Kudadu 

dijadikan daerah perdikan atau bebas dari pajak. 

Raden Wijaya akhirnya meninggal tahun 1309. 

 

2) Jayanegara (1309 - 1328 M) 

Raden Wijaya mempunyai tiga orang anak dari 

Tribuwaneswari mempunyai putra Kalagemet 

(Jayanegara), dan da r i  Gayatri mempunyai dua 

orang putri Sri Gitarja atau Tribuwana dan Dyah 

Wiyat. Setelah Raden Wijaya meninggal, Jayanegara 

menggantikan sebagai Raja Majapahit. Sri Gitarja 

sebagai Bre Kahuripan atau sebagai penguasa di 

Kahuripan, dan Dyah Wiyat sebagai Bre Daha.  

Masa pemerintahan Jayanegara ditandai dengan 

adanya berbagai pemberontakan. Pemberontakan ini 

selain disebabkan karena Jayanegara lemah, juga 

karena mereka tidak puas atas kebijaksanaan Raden 

Wijaya yang dinilai kurang adil dalam memberikan 

kedudukan (imbalan jasa) kepada orang-orang yang 

ikut berjuang. Beberapa pemberontakan pada waktu 

itu antara lain sebagai berikut. 

a) Pemberontakan Ranggalawe pada tahun 1309 M. 

Ranggalawe merasa tidak puas, karena ia 

menginginkan kedudukan Patih Majapahit, tetapi 

yang diangkat justru Nambi (anak Arya Wiraraja). 

Pemberontakan ini dapat dipadamkan dan 

Ranggalawe sendiri terbunuh. 
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b) Pemberontakan Lembu Sora pada tahun 1311 M. 

Lembu Sora masih memiliki hubungan keluarga 

dengan Ranggalawe. Lembu Sora difitnah, maka ia 

memberontak, namun pemberontakan ini juga 

berhasil dipadamkan. 

c) Pemberontakan Nambi tahun 1316 M. 

Nambi yang sudah menjadi patih ternyata juga 

kecewa. Hal ini disebabkan tindakan Mahapati 

yang ingin menjadi Patih Majapalit. Nambi 

melancarkan pemberontakan dan pemberontakan 

Nambi dapat dipadamkan. 

d) Pemberontakan Kuti pada tahun 1319 M. 

Pemberontakan ini merupakah pemberontakan 

yang paling berbahaya. Kuti berhasil menduduki 

ibu kota Majapahit. Raja Jayanegara terpaksa 

melarikan diri ke daerah Badander. Ia dikawal 

oleh sejumlah pasukan Bayangkari yang dipimpin 

oleh Gajah Mada. Berkat kecerdikan Gajah Mada, 

akhirnya pemberontakan Kuti dapat dipadamkan. 

Raja Jayanegara dapat kembali ke istana dengan 

selamat. Jayanegara kembali berkuasa. Berkat 

jasanya, Gajah Mada diangkat sebagai Patih 

Kahuripan. Pada tahun 1321 M, Gajah Mada 

diangkat menjadi Patih Daha. Sesudah 

pemberontakan dapat dipadamkan, kerajaan 

berangsur-angsur menjadi tenang. Tahun 1328 M, 

Jayanegara meninggal dunia karena dibunuh oleh 

tabib istana yang bernama Tanca. Akhirnya Tanca 

sendiri dibunuh oleh Gajah Mada. 
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3) Tribuwanatunggadewi (1328 - 1350 M) 

Jayanegara ternyata tidak meninggalkan seorang 

putra. Sebagai raja Majapahit berikutnya semestinya 

adalah Gayatri. Akan tetapi, Gayatri waktu itu sudah 

menjadi biksuni. Oleh karena itu Gayatri kemudian 

menunjuk dan mewakilkan putrinya yang bernama 

Tribuwanatunggadewi sebagai Raja Majapahit. 

Dengan demikian Tribuwanatunggadewi menjadi 

raja Majapahit atas nama Gayatri.  

Pada tahun 1331 M timbul pemberontakan Sadeng 

dan Keta di daerah Besuki. Pemberontakan ini cukup 

berbahaya. Gajah Mada diberi tugas untuk 

memadamkan pemberontakan itu. Berkat kegigihan 

Gajah Mada, pemberontakan Sadeng dan Keta dapat 

ditumpas. Berkat jasa-jasanya yang begitu besar, 

Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. 

Pada upacara pelantikannya sebagai Mahapatih, Gajah 

Mada me n g u c a pk an  sumpah yang kemudian 

terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Isi dan 

maksud dari Sumpah Palapa adalah Gajah Mada tidak 

akan makan palapa (garam atau rempah-rempah), 

tidak akan bersenang-senang, tidak akan beristirahat, 

sebelum seluruh Kepulauan Nusantara bersatu di 

bawah panji-panji Kerajaan Majapahit. Sekalipun 

sumpah itu mendapat ejekan, tetapi Gajah Mada 

bertekad untuk mewujudkannya. Gajah Mada terus 

berusaha menaklukkan daerah-daerah di nusantara 

yang belum mau tuntuk terhadap kekuasaan 

Majapahit. 

 



 

Manusia Indonesia, Alam & Sejarahnya  235 

  
Gajah Mada Patih Kerajaan Majapahit 

 

4) Hayam Wuruk (1350 - 1389 M) 

Tahun 1350 M, Gayatri atau Rajapatni meninggal 

dunia. Dengan demikian, Tribuwanatunggadewi yang 

menjadi raja atas nama Gayatri juga harus turun tahta. 

Ia kemudian digantikan oleh Hayam Wuruk (putra 

dari Tribuwanatunggadewi dan Kertawardana). 

Waktu itu usia Hayam Wuruk baru enam belas tahun. 

Sehingga, tepatlah nama Hayam Wuruk yang artinya 

ayam jantan muda. Walau masih muda, tanda-tanda 

kepiawaian dan kecerdasan Hayam Wuruk sudah 

terlihat. 

Hayam Wuruk bergelar Rajasanegara. Gajah Mada 

tetap menjabat sebagai Mahapatih M a j a p a h i t . Pada 

masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih 

Gajah Mada, Majapahit mencapai zaman keemasan. 

Wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, bahkan 

melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang, 

yakni mencakup sebagian besar wilayah Nusantara 

sekarang ini dan Malaysia. Oleh karena itu Majapahit 

juga dikenal dengan sebutan negara nasional kedua di 

Indonesia. Seluruh kepulauan di nusantara berada di 

bawah kekuasaan Majapahit. 
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a) Politik dan Pemerintahan 

Majapahit telah mengembangkan sistem 

pemerintahan yang cukup lengkap dan sangat 

teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi. 

Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu 

oleh berbagai badan atau pejabat birokrasi. Dari 

segi hukum dan peradilan Majapahit sudah sangat 

maju. Dalam menciptakan pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa, dibentuk badan peradilan 

yang disebut dengan Saptopapati. Untuk 

me n d u k u n g  keterlaksanakaan hukum disusun 

kitab hukum yaitu Kitab Kutaramanawa. Kitab ini 

disusun oleh Gadjah Mada. Gajah Mada memang 

seorang negarawan yang benar-benar mumpuni. Ia 

memahami olah pemerintahan, strategi perang, dan 

hukum. Berkat kepemimpinan Hayam Wuruk dan 

Gadjah Mada stabilitas politik Majapahit terjamin. 

Hal ini juga didukung oleh kekuatan tentara 

Majapahit dan angkatan lautnya yang kuat. Semua 

perairan nasional dapat diawasi. Majapahit 

menjalin hubungan dengan negara-negara/kerajaan 

lain. Hubungan dengan Negara Siam, Birma, 

Kamboja, Anam, India, dan Cina berlangsung 

dengan baik. Dalam membina hubungan dengan 

luar negeri, Majapahit mengenal motto Mitreka 

Satata, artinya negara sahabat.  

b) Kehidupan Keagamaan 

Kehidupan keagamaan di Majapahit sangat teratur 

dan penuh toleransi. Di Majapahit waktu 

berkembang dua agama yaitu agama Hindu dan 

agama Budha. Untuk mengatur kehidupan 
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beragama tersebut, dibentuk badan atau pejabat 

yang disebut Dharmadyaksa. 

c) Perkembangan Sastra dan Budaya 

Karya sastra yang paling terkenal pada zaman 

Majapahit adalah Kitab Negarakertagama. Kitab 

ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 M. 

Di samping menunjukkan kemajuan Majapahit di 

bidang sastra, Negarakertagama juga merupakan 

sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang penting 

adalah Kitab Sutasoma. Kitab ini disusun oleh 

Empu Tantular. Kitab Sutasoma memuat kata-kata 

yang sekarang menjadi semboyan negara 

Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Di 

samping menulis Sotasoma, Empu Tantular juga 

menulis kitab Arjunawiwaha.  

 

 
Kitab Negarakertagama 

 

Bidang seni bangunan juga berkembang. Banyak 

candi telah dibangun. Candi-candi yang telah dibangun 

waktu itu antara lain; Candi Penataran dan Sawentar di 
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daerah Blitar, Candi Tlagawangi dan Surawana di dekat 

Pare, Kediri; serta Candi Tikus di Trowulan. 

 

 
Candi Tikus di Trowulan 

 

c. Kemunduran Majapahit  

Pada tahun 1364 M Majapahit kehilangan tokoh dan 

pemimpin yang tidak ada bandingnya. Gajah Mada 

meninggal dunia. Hayam Wuruk kesulitan mencari 

pengganti Gajah Mada. Tidak ada seorang pun yang 

sanggup menggantikan peran dan kedudukan Gajah 

Mada. Tahun 1389 M Hayam Wuruk meninggal dunia. 

Majapahit kehilangan lagi seorang pemimpin yang 

cakap. Meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk 

berpengaruh sangat besar terhadap menurunnya pamor 

Majapahit. Kemunduran Majapahit mencapai puncaknya 

ketika muncul perang saudara antar keturunan kerajaan. 

Pertentangan dan peperangan itu terjadi antara 

Wikramawardana dengan Bre Wirabumi. Perang saudara 

ini dikenal dengan Perang Paregreg Girindrawardana 

yang oleh banyak orang disebut sebagai raja terakhir 

kerajaan Majapahit. Ia memerintah sampai tahun 1519 

M. Sesudah Girindrawardana dikalahkan oleh tentara 

Islam dari Demak, maka Majapahit benar-benar runtuh. 
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C. Kerajaan Buddha di Indonesia 

1. Kerajaan Kalingga (594 M) 

Kerajaan Kalingga atau Holing, diperkirakan terletak 

di Jawa Tengah. Hal ini didasarkan bahwa berita China 

tersebut menyebutkan bahwa disebelah timur Kaling ada 

Po-li (Bali sekarang), di sebelah barat Kaling terdapat To-

po-Teng (Sumatera), sedangkan di sebelah utara Kaling 

terdapat Chen-la (Kamboja) dan sebelah selatan berbatasan 

dengan samudera. Ada juga yang menghubungkan letak 

Kaling berada di Kabupaten Jepara. Hal ini dihubungkan 

dengan adanya sebuah nama tempat di wilayah Jepara yakni 

Keling. Keling saat ini merupakan nama Kecamatan Keling, 

sebelah utara Gunung Muria Jepara Jawa Tengah. Namun 

demikian belum ditemukan secara tegas bahwa Keling 

mempunyai hubungan dengan kerajaan Kaling. 

Sumber utama mengenai Kerajaan Kaling adalah berita 

Cina, yaitu berita dari Dinasti Tang. Berita inilah yang 

menggambarkan bagaimana pemerintahan Ratu Sima di 

Kaling. Sumber sejarah lainnya adalah Prasasti Tuk Mas 

yang ditemukan di lereng Gunung Merbabu. Melalui 

berita Cina dan Prasasti Tuk Mas tersebut, banyak hal yang 

dapat ketahui tentang perkembangan Kerajaan Kaling dan 

kehidupan masyarakatnya. 

Menurut berita Cina raja terkenal Kerajaan Kaling 

adalah Ratu Sima yang memerintah sekitar tahun 674 M. 

Ratu Sima merupakan raja yang tegas, jujur, dan sangat 

bijaksana. Hukum dilaksanakan dengan tegas dan seadil-

adilnya. Rakyat patuh terhadap semua ketentuan yang 

berlaku. Disebutkan bahwa pada masa Ratu Sima, 

kehidupan sangat aman dan tenteram. Kejahatan sangat 

minim, karena kerajaan menerapkan hukum tanpa pandang 

bulu. 
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Di Kerajaan Keling, Agama Buddha berkembang pesat. 

Bahkan pendeta Cina bernama Hwi-ning pernah datang di 

Kaling dan tinggal selama tiga tahun untuk 

menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana ke 

dalam bahasa Cina. Dalam usaha menerjemahkan kitab itu 

Hwi-ning dibantu oleh seorang pendeta Kaling bernama 

Jnanabadra.  

Masyarakat bermata pencaharian bertani dan juga 

melakukan perdagangan. Kehidupan yang sangat makmur 

tersebut sangat wajar, mengingat Jawa Tengah merupakan 

pusat hamparan tanah subur. Beberapa gunung berapi di 

Jawa Tengah sebagai penyeimbang kesuburan utama untuk 

tanah pertanian dan perkebunan. Perkembangan Kerajaan 

Kaling selanjutnya kurang jelas. Belum ditemukan sumber 

sejarah yang secara tegas meriwayatkan perjalanan 

Kerajaan Kaling sampai akhir. Namun pada periode 

selanjutnya ditemukan beberapa Kerajaan Hindu-Buddha 

lainnya di Jawa Tengah. 

 

 
Candi Peninggalan Kerajaan Kalingga 
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2. Kerajaan Sriwijaya 

Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang 

pernah berdiri di pulau Sumatera dan banyak memberi 

pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan 

berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand 

Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatra, Jawa Barat dan 

kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, sri 

berarti "bercahaya" atau "gemilang", dan wijaya berarti 

"kemenangan" atau "kejayaan", maka nama Sriwijaya 

bermakna "kemenangan yang gilang-gemilang".  

Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal 

dari abad ke-7; seorang pendeta Tiongkok dari Dinasti 

Tang, I Tsing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya 

tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya prasasti 

yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad 

ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang, bertarikh 

682. 

Balaputradewa kalah dalam konflik di Mataram, 

sehingga menyingkir ke Sumatera. Di Sumatera 

Balaputradewa menjadi salah satu tokoh penting dalam 

kerajaan besar yakni Sriwijaya. Menurut berbagai sumber 

sejarah, pada sekitar abad ke-7, di pantai Sumatera 

Timur telah berkembang berbagai kerajaan. Kerajaan-

kerajaan tersebut antara lain Tulangbawang, Melayu, dan 

Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang berhasil 

berkembang mencapai kejayaan. Pada tahun 692 M, 

Sriwijaya mengadakan ekspansi ke daerah sekitar Melayu. 

a. Letak dan Sumber Sejarah Kerajaan Sriwijaya 

Sebagian ahli sejarah mengatakan pusat Kerajaan 

Sriwijaya di Palembang, namun ada pula yang 

berpendapat di Jambi, bahkan ada yang berpendapat di 

luar Indonesia. Pendapat yang banyak didukung oleh 
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para ahli, pusat Kerajaan Sriwijaya adalah di Palembang, 

di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. 

Sebagaimana halnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha 

lainnya, prasasti merupakan salah satu sumber sejarah 

utama. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya 

sebagian besar ditulis dengan huruf Pallawa dengan 

Melayu Kuno. Berikut ini beberapa prasasti yang 

mempunyai hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya : 

1) Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai 

Tatang, dekat Palembang yang berangka tahun 605 

Saka atau 683 M. Prasasti ini menerangkan bahwa 

adanya seorang bernama Dapunta Hyang mengadakan 

perjalanan suci (siddhayatra). Dapunta Hyang 

melakukan perjalanan dengan perahu dari 

Minangatamwan bersama tentara 20.000 personil. 

2) Prasasti Talang Tuo ditemukan di sebelah barat Kota 

Palembang di daerah Talang Tuo yang berangka 

tahun 606 Saka (684 M). Prasasti ini menyebutkan 

tentang pembangunan sebuah taman yang disebut 

Sriksetra. Taman ini dibuat oleh Dapunta Hyang Sri 

Jayanaga. 

3) Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. 

Prasasti ini tidak berangka tahun. Isi prasasti terutama 

tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi 

mereka yang berbuat kejahatan. 

4) Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka. 

Prasasti ini berangka tahun 608 Saka (686M). Isi 

prasasti terutama permintaan kepada para dewa 

untuk menjaga kedatuan Sriwijaya, dan menghukum 

setiap orang yang bermaksud jahat. 
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5) Prasasti Karang Berahi ditemukan di Jambi. Prasasti 

ini berangka tahun 608 Saka (686 M). Isi Prasasti 

sama dengan isi prasasti Kota Kapur.  

6) Beberapa prasasti yang lain, yakni Prasasti Ligor dan 

Prasasti Nalanda. Prasasti Ligor berangka tahun 775 

M ditemukan di Ligor, Semenanjung Melayu. Prasasti 

Nalanda ditemukan di Nalanda, India Timur. Di 

samping prasasti-prasasti tersebut, sumber sejarah 

Sriwijaya yang penting adalah berita Cina. Misalnya, 

berita dari I-Tshing yang pernah tinggal di Sriwijaya. 

 

        
Prasasti Kedukan Bukit Prasasti Talang Tuo 

 

b. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya 

1) Sriwijaya Sebagai Negara Maritim 

Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo pada abad 

ke-7, menyebut Dapunta Hyang melakukan usaha 

perluasan daerah. Beberapa daerah seperti Tulang-

Bawang (Lampung), Kedah (Semenanjung Melayu), 

Pulau Bangka, Daerah Jambi, bahkan sampai Tanah 

Genting Kra. Dengan demikian Sriwijaya 

mempunyai kekuasaan sampai di Negeri Malaysia 

pada saat ini. Tetapi usaha Sriwijaya menaklukkan 

Jawa tidak berhasil Balaputradewa adalah putra dari 

Raja Samaratungga dengan Dewi Tara. Ia memerintah 

sekitar abad ke-9 M. Wilayah kekuasaan Sriwijaya 

antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa 
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Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Kalimantan, 

Semenanjung Melayu, dan hampir seluruh perairan 

Nusantara. Itulah sebabnya, Sriwijaya kemudian 

dikenal sebagai negara nasional yang pertama. 

Sriwijaya adalah negara Maritim, sehingga daerah 

kekuasaannya sebagian besar adalah wilayah pantai. 

Sebagai kerajaan Maritim, Sriwijaya membentuk 

armada angkatan laut yang kuat. 

2) Sriwijaya sebagai Pusat Studi Agama Buddha 

Sriwijaya menjadi pusat studi agama Buddha 

Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Raja 

Balaputradewa menjalin hubungan erat dengan 

Kerajaan Benggala dari India Raja Dewapala Dewa. 

Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada 

Balaputradewa untuk pendirian sebuah asrama bagi 

para pelajar dan mahasiswa yang sedang belajar di 

Nalanda. 

Sriwijaya menjadi salah satu pusat pendidikan di 

Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan bahwa banyak 

mahasiswa asing yang juga belajar di Sriwijaya. 

Mahasiswa yang ingin belajar ke India, biasanya 

mampir ke Sriwijaya terlebih dahulu untuk belajar 

Bahasa Sanskerta. Para mahasiswa tersebut umumnya 

berasal dari Asia Timur. Bukti tentang cerita di atas 

adalah berita I-Tsing, yang menyebutkan bahwa di 

Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan pelajar 

(mahasiswa) agama Buddha. Salah seorang pendeta 

Buddha yang terkenal adalah Sakyakirti. 
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Peninggalan Kerajaan Sriwijaya 

 

3) Keruntuhan Sriwijaya 

Terdapat beberapa penyebab kemunduran Kerajaan 

Sriwijaya, di antaranya: 

a) Perubahan kondisi alam. Pusat kerajaan Sriwijaya 

semakin jauh dari pantai akibat pengendapan 

lumpur. Pendangkalan Sungai Musi yang terus 

menyebabkan air laut semakin jauh karena 

terbentuknya daratan-daratan baru. 

b) Mundurnya angkatan laut, sehingga banyak daerah 

kekuasaan melepaskan diri. 

c) Beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari 

kerajaan lain. Tahun 1017 M Sriwijaya mendapat 

serangan dari Raja Rajendracola dari Colamandala. 

Tahun 1025 serangan itu diulangi, sehingga Raja 

Sriwijaya Sri Sanggramawijaya Tunggawarman 

ditahan oleh pihak Kerajaan Colamandala. Tahun 

1275, Raja Kertanegara dari Singasari melakukan 

ekspedisi Pamalayu. Hal itu menyebabkan daerah 

Melayu lepas dari kekuasaan Sriwijaya. Tahun 

1377 armada angkatan laut Majapahit menyerang 

Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat 

Kerajaan Sriwijaya. 
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3. Kerajaan Mataram Kuno (752 M) 

Di Jawa Tengah pernah berkembang kerajaan besar pada 

masa Hindu Buddha. Namanya lebih dikenal dengan 

Mataram Kuno. Nama Mataram Kuno digunakan untuk 

menunjuk Kerajaan Mataram pada masa pengaruh Hindu 

Buddha. Sebab pada perkembangan selanjutnya muncul 

Kerajaan Mataram yang juga berlokasi di Jawa Tengah 

juga. Namun kerajaan yang muncul kemudian ini 

merupakan kerajaan Mataram yang bercorak Islam. Bukti 

yang menunjukkan sejarah kerajaan Mataram kuno yaitu : 

a. Prasasli Canggal, berangka tahun 732 M yang ditulis 

dengan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta. Prasasti ini 

berisi tentang asal-usul Dinasti Sanjaya dan 

pembangunan sebuah lingga di Bukit Stirangga. 

b. Prasasti Kalasan, berangka tahun 778 M berhuruf 

Pranagari dan bahasa Sansekerta. 

c. Prasasti Klurak, berangka tahun 782 M ditemukan 

didaerah Prambanan. Isinya tentang pembuatan arca 

Manjusri yang terletak di sebelah utara Prambanan. 

d. Prasasti Kedu atau Prasasti Balitung berangka tahun 907 

M. Isinya tentang silsilah raja-raja keturunan Sanjaya. 

e. Disamping beberapa prasasti tersebut, sumber sejarah 

untuk Kerajaan Mataram Kuno juga berasal dari berita 

Cina.  
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Prasasti Canggal  

 

a. Pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno 

1) Pemerintahan Sanjaya 

Pada tahun 717-780, Raja Sanjaya mulai 

memerintah Kerajaan Mataram. Bukti sejarah yang 

menunjuk tentang Raja Sanjaya adalah melalui 

prasasti Canggal. Sanjaya adalah keturunan dinasti 

Syailendra. Raja Sanjaya berhasil menaklukkan 

beberapa kerajaan kecil yang pada masa pemerintahan 

Sanna melepaskan diri. Sanjaya ternyata seorang raja 

yang memperhatikan perkembangan agama. Hal ini 

dibuktikan dengan pendirian bangunan suci oleh Raja 

Sanjaya pada tahun 732 M. Bangunan suci tersebut 

sebagai tempat pemujaan, yakni berupa lingga yang 

berada diatas Gunung Wukir (Bukit Stirangga) 

kabupaten Magelang Jawa Tengah. Perhatian raja 

yang besar terhadap keagamaan ini juga 

menunjukkan bahwa rakyat Mataram merupakan 

rakyat yang taat beragama. Sebab sikap baik raja, 

biasanya merupakan cerminan sikap baik rakyatnya. 

2) Pemerintahan Rakai Panangkaran 



 

248   Noor Hidayati, S.Pd., M.Pd. & Huriyah, S.Pd., M.Pd 

Setelah digantikan putranya yang bernama Rakai 

Panangkaran. Pada masa pemerintahan Panangkaran, 

beliau adalah raja yang memperhatikan 

perkembangan agama Buddha. Sebagai bukti adalah 

dengan didirikannya bangunan-bangunan suci agama 

Buddha. Sebagai contoh adalah Candi Kalasan dan 

Arca Manjusri. Candi Kalasan masih dapat dilihat 

keberadaanya yang terletak di Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman DIY. Pada masa Panangkaran 

kekuasaan Mataram bertambah luas. 

 
Candi Kalasan di Sleman DIY 

 

b. Perkembangan Kerajaan Mataram Kuno 

1) Perpecahan Dinasti Syailendra 

Pada masa Sanjaya agama Hindu merupakan agama 

keluarga raja. Namun pada masa Panangkaran agama 

Budha menjadi agama kerajaan. Hal inilah yang 

mendorong terjadinya perpecahan dalam keluarga 

Dinasti Syailendra. Wilayah Mataram akhirnya dibagi 

menjadi dua. Keluarga yang menganut agama Hindu 

mengembangkan kekuasaan di daerah Jawa Tengah 

bagian utara. Sementara keluarga yang beragama 

Buddha berkuasa di daerah Jawa Tengah bagian 

selatan. Upaya untuk menyatukan dua keluarga terus 
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diupayakan dan berhasil. Penyatuan ditandai dengan 

terjadinya perkawinan antara dua keluarga. Rakai 

Pikatan dari keluarga yang beragama Hindu, menikah 

dengan Pramudawardani, putri dari Samaratungga 

yang beragama Buddha. Balaputradewa adalah 

keturunan yang menentang Rakai Pikatan. Setelah 

Samaratungga wafat terjadilah perebutan kekuasaan 

antara Rakai Pikatan dengan Balaputradewa. 

Balaputradewa mengalami kekalahan dan menyingkir 

ke Sumatera.  

2) Masa Kebesaran Mataram Kuno 

Pada tahun 856 M Kayuwangi atau Dyah Lokapala 

menggantikan Rakai Pikatan. Salah satu raja terkenal 

dan terbesar Mataram adalah Raja Balitung (898-911 

M) dengan gelar Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah 

Balitung Sri Dharmadya Mahasambu. Salah satu 

kebesarannya dibuktikan dengan bangunan candi 

yang sangat besar dan indah. Candi tersebut yakni 

Candi Prambanan.  

 

  
Candi Prambanan 
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3) Keruntuhan Mataram Kuno 

Berkembangnya kerajaan Sriwijaya Mataram 

mengalami penurunan. Keruntuhan Mataram juga 

dihubungkan dengan faktor alam. Pada awal abad XI, 

gunung Merapi meletus dengan dahsyat. Letusan 

Gunung Merapi diperkirakan banyak mengubur 

berbagai bangunan penting kerajaan Mataram. Selain 

itu berbagai penyakit dan kegagalan pertanian 

mendorong para tokoh Kerajaan Mataram untuk 

memindahkan kerajaan. Akhirnya dinasti Mataram 

melakukan perpindahan tempat ke Jawa Timur. Di 

Jawa Timur keluarga ini membentuk keluarga Isyana 

(Wangsa Isyana).  

 

4. Kekuasaan Keluarga Isyana 

Masa akhir Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah 

yaitu Mpu Sendok memindahkan pusat pemerintahan ke 

Jawa Timur. Mpu Sendok adalah menantu Raja Wawa. 

Raja Wawa merupakan raja terakhir Kerajaan Mataram. 

Mpu Sendok membentuk keluarga baru yang disebut 

Keluarga Isyana (Wangsa Isyana) di Jawa Timur. Ternyata 

di Jawa Timur keluarga atau wangsa Isyana berhasil 

mengembangkan kerajaan menjadi besar. Ia sebagai raja 

pertama Dinasti Isyana yang bergelar Sri Isyana 

Wikramadharma Tunggadewa. Pemerintahannya 

berlangsung dari tahun 929 sampai 947 M 

a. Awal Kekuasaan Wangsa Isyana 

Keluarga Isyana memusatkan pemerintahan di 

Tamwlang, dekat Kabupaten Jombang. Mpu Sendok 

kemudian berhasil memperluas kekuasaan meliputi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Mpu Sendok melakukan 

beberapa usaha penting antara lain sebagai berikut. 
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1) Mengembangkan bidang pertanian dengan 

memperluas irigasi dan lahan pertanian. 

2) Memajukan bidang agama. Mpu Sendok membangun 

candi-candi seperti Candi Gunung Gangsir dan 

Sanggariti. 

3) Dalam mendukung kemajuan agama dan sastra, 

ditulis buku suci agama Buddha Sang Hyang 

Kamahayanikan. Karya ini juga menunjukkan 

bahwa Mpu Sendok sangat toleran. Sebab beliau 

menganut agama Hindu. 

 

b. Pemerintahan Keturunan Wangsa Isyana 

1) Makutawangsawardana 

Pengganti Mpu Sendok adalah anak perempuannya 

bernama Sri Isyanatunggawijaya. Isyanatunggawijaya 

mempunyai putra yang bernama 

Makutawangsawardana. Makutawangsawardana 

menggantikan Isyanatunggawijaya sebagai raja. 

Makutawangsawardana memiliki putri bernama 

Mahendradata yang sering disebut dengan 

Gunapriyadarmapatni. Mahendradata menikah dengan 

pangeran dari Bali bernama Udayana. Pasangan inilah 

yang kemudian melahirkan Airlangga. Kelak 

Airlangga akan menjadi salah satu tokoh raja yang 

sangat terkenal. Pengganti Makutawangsawardana 

adalah Darmawangsa (anak laki-laki Makutawang-

sawardana) 
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2) Darmawangsa 

Darmawangsa (memerintah 991-1017 M) memiliki 

cita-cita menguasai pelayaran Nusantara. Tetapi pada 

tahun 1017 terjadi peristiwa yang sangat memukul 

kerajaan. Istana Darmawangsa diserbu oleh Raja 

Wura Wari menyebabkan Darmawangsa terbunuh. 

Waktu itu Darmawangsa sedang menikahkan putrinya 

dengan Airlangga. Beruntung Airlangga beserta 

istrinya berhasil meloloskan diri dan bersembunyi ke 

dalam hutan. Peristiwa penyerbuan Raja Wura Wari 

hingga menyebabkan Darmawangsa meninggal 

tersebut disebut peristiwa Pralaya. Peristiwa ini 

benar-benar memukul cita-cita Darmawangsa untuk 

membesarkan kerajaan. 

3) Airlangga 

Airlangga putera Raja Udayana dari Bali. Setelah 

pralaya, selama kurang lebih dua tahun, Airlangga 

hidup di tengah hutan. Pada tahun 1019 itu juga 

Airlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta. 

Airlangga membangun pusat pemerintahannya di 

Kahuripan. Narotama diangkat sebagai patih kerajaan. 

Dengan dukungan rakyat, Airlangga terus 

menghimpun kekuatan. Daerah atau kerajaan-

kerajaan yang dulu di bawah kekuasaan 

Darmawangsa, satu persatu dapat dikuasai kembali. 

Tahun 1033 Raja Wura-Wari berhasil ditundukkan. 

Wilayah kekuasaan Airlangga semakin luas meliputi 

Jawa Timur, sebagaian Jawa Tengah, dan sebagian 

Pulau Bali. Airlangga memerintah pada tahun 1019 - 

1049 M. Kerajaannya kemudian disebut Kahuripan.  
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Raja Airlangga 

 

Airlangga berusaha memajukan perekonomian 

rakyatnya. Usaha-usaha pembangunan bagi kesejahteraan 

rakyatnya antara lain sebagai berikut. 

1) Bidang Ekonomi, memajukan pertanian dengan irigasi 

melalui pembangunan bendungan Waringin Sapta. 

2) Seni Sastra 

 

Kitab Arjunawiwaha yang ditulis oleh Mpu Kanwa pada 

tahun 1035 M. Isi kitab ini merupakan kiasan dari 

kehidupan Airlangga yang digambarkan dengan cerita 

Arjuna yang mendapat senjata dari Dewa Syiwa setelah 

bertapa. Agama Airlangga membangun asrama untuk para 

pendeta. Ia juga membangun pertapaan di Pucangan, di 

lereng Gunung Penanggungan.  

Airlangga memiliki seorang putri yang bernama 

Sanggrarnawijaya. Putri dari permaesuri yang seharusnya 

memiliki hak untuk memegang tahta sepeninggal Airlangga 

ternyata menolak kedudukan. Sanggrarnawijaya memilih 

menjadi pertapa. Untuk itu, Airlangga membangun 

pertapaan di Pucangan, di lereng Gunung Penanggungan. 
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Setelah menjadi pertapa, Sanggramawijaya dikenal dengan 

nama Kilisuci. Perebutan tahta kerajaan justru terjadi antara 

dua putra Airlangga dari selirnya. Kedua putranya adalah 

Samarawijaya dan Panji Garasakan, karena pertentangan 

inilah, akhirnya kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua 

tahun 1041 M oleh Empu Bharada. Kerajaan dibagi dua 

dengan batas Sungai Brantas dan Gunung Kawi. Pembagian 

wilayah kerajaan itu sebagai berikut. 

1) Panjalu atau Kediri, dengan pusatnya di Daha, 

diberikan kepada Samarawijaya. Daerah ini antara lain 

meliputi Kediri dan Madiun. 

2) Jenggala dengan pusatnya di Kahuripan, diberikan 

kepada Panji Garasakan. Daerah ini meliputi Malang, 

Delta Sungai Brantas, pelabuhan Surabaya, Rembang, 

dan Pasuruan. Dengan telah dibaginya kerajaan 

Kahuripan menjadi dua, maka berkembanglah dua 

kerajaan yakni Kediri atau Panjalu dan Jenggala.  

 

  
Candi Prada Peninggalan Kerajaan Jenggala 
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5. Kerajaan Dharmasraya (1183 M)  

Kerajaan Dharmasraya adalah negeri Melayu bercorak 

Buddha di Sumatera. Sejarah munculnya kerajaan ini 

beriringan dengan mulai melemahnya Kemaharajaan 

Sriwijaya, yakni sekitar abad ke-11 sampai 12 Masehi. 

Salah satu bukti keberadaan Kerajaan Dharmasraya adalah 

penemuan Prasasti Grahi di selatan Thailand. Sriwijaya dan 

Suwarnabhumi (1981) menyebutkan, Prasasti Grahi ditulis 

dalam bahasa Khmer dan berangka tahun 1105 Saka atau 

1183 Masehi. Prasasti Grahi menjelaskan tentang perintah 

Raja Dharmasraya, Maharaja Srimat Trailokya 

Maulibhusana Warmadewa, terkait pembuatan arca Buddha 

kepada Bupati Grahi, Mahasenapati Galanai. 

Adapun Prasasti Grahi ditemukan di Chaiya, selatan 

Thailand. Chaiya yang dulunya bernama Grahi pernah 

menjadi bagian dari Kerajaan Tambralingga yang 

merupakan negeri taklukan Kerajaan Sriwijaya sebelum 

diambil-alih oleh Kerajaan Dharmasraya. Bukti lainnya 

terkait keberadaan Kerajaan Dharmasraya terungkap dalam 

catatan Cina yakni Zhufan Zhi karya Zhao Rugua yang 

ditulis pada 1225 M. Hubungan Dharmasraya dengan 

kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara kala itu memang 

sudah terjalin, termasuk dengan beberapa kerajaan di Jawa 

seperti Kerajaan Singasari yang berpusat Jawa Timur.  

 
Peninggalan Kerajaan Dharmasraya 
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a. Sejarah dan Letak Kerajaan Dharmasraya  

Setelah Sriwijaya runtuh, Dharmasraya menjadi 

kerajaan terbesar di Sumatera dan memiliki 15 kerajaan 

bawahan, mulai dari Semenanjung Malaya, Sumatera 

dan pesisir timurnya, hingga sebagian daerah Jawa 

bagian barat. Kerajaan Dharmasraya didirikan oleh 

Dinasti Mauli pada 1183 oleh Srimat Trailokyaraja 

Maulibhusana Warmadewa sebagai pendiri sekaligus raja 

pertamanya. Pusat pemerintahan awal kerajaan ini berada 

di wilayah yang sekarang bernama Kabupaten 

Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Wilayah pusat 

Kerajaan Dharmasraya berada di tepi Sungai Batanghari. 

Di era Adityawarman bergelar Srimat Sri 

Udayadityawarman Pratapaparakrama Rajendra 

Maulimali Warmadewa (1347-1375 M), Kerajaan 

Dharmasraya dipindahkan ke Pagaruyung atau Suruaso 

(Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat).  

Adityawarman disebut-sebut sebagai keturunan 

Melayu yang lahir dari Dara Jingga, salah satu putri 

Melayu, yang ketika itu disuruh menetap di Singasari 

yang kelak menjadi Majapahit. R.M. Mangkudimedja 

dalam Serat Pararaton (1979) menuliskan bahwa 

Adityawarman adalah putra dari Dara Jingga, putri dari 

Kerajaan Dharmasraya. Dara Jingga dan adiknya yang 

bernama Dara Petak dibawa ke Singasari dalam misi 

Ekspedisi Pamalayu pada 1293. Nantinya, Dara Petak 

yang tidak lain adalah bibi Adityawarman dipersunting 

oleh Raden Wijaya yang kemudian mendirikan Kerajaan 

Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Setelah 

bertakhta dan memindahkan pusat kekuasaan, 

Adityawarman kemudian mengubah nama Kerajaan 

Dharmasraya menjadi Malayapura pada 1347 Masehi. 
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Dengan kata lain, Adityawarman adalah raja terakhir 

Kerajaan Dharmasraya. 

 

b. Daftar Raja-raja Dharmasraya Srimat Trailokyaraja 

Maulibhusana Warmadewa (1183-1286 M)  

1) Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa (1286-

1316 M)  

2) Srimat Sri Akarendrawarman (1316-1347 M)  

3) Adityawarman atau Srimat Sri Udayadityawarman 

Pratapaparakrama Rajendra Maulimali Warmadewa 

(sejak 1347 M) 

 

c. Peninggalan Kerajaan Dharmasraya  

1) Prasasti Grahi Berisi perintah Raja Dharmasraya 

pertama kepada Bupati Grahi, Mahesanapati Galanai, 

untuk membuat arca Buddha. Yang ditugaskan oleh 

bupati tersebut adalah seseorang bernama Mraten Sri 

Nano.  

2) Prasasti Padang Roco (Arca Amoghapasa) Diberikan 

oleh Kertanegara dari Kerajaan Singasari kepada 

Dharmasraya pada masa Srimat Tribhuwanaraja 

Mauli Warmadewa. Prasasti ini tertulis dalam Arca 

Amoghapasa dan membahas tentang harapan 

Singasari agar Dharmasraya selalu bahagia. 

3) Prasasti Suruaso J.G. de Casparis dalam Kerajaan 

Melayu dan Adityawarman (235-256) menjelaskan, 

prasasti ini berisi keberhasilan Adityawarman 

menyelesaikan pembangunan saluran air yang 

proyeknya sudah dimulai sejak era raja sebelumnya, 

Srimat Sri Akarendrawan.  

4) Prasasti Kuburajo Ditemukan pada 1877 di Kuburajo, 

Tanah Datar, Sumatera Barat. Berisi pujian-pujian 
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terhadap raja Adityawarman yang dituliskan dalam 

bahasa Sanskerta.  

 

D. Kerajaan-Kerajaan Berpengaruh Hindu-Buddha  

di Indonesia  

1. Kerajaan Dinasti Warmadewa di Bali 

a. Perkembangan Buleleng 

Nama Buleleng mulai terkenal di Pulau Bali setelah 

periode kekuasaan Majapahit. Pada masa sekarang 

Buleleng adalah salah satu nama kabupaten di Bali. 

Tetaknya yang ada di tepi pantai, berkembang menjadi 

pusat perdagangan laut. Hasil pertanian dari pedalaman 

diangkut lewat darat menuju Buleleng, dari Buleleng 

barang dagangan yang berupa hasil pertanian seperti 

kapas, beras, asam, kemiri, dan bawang diangkut atau 

diperdagangkan ke pulau lain (daerah seberang). Dengan 

perkembangan perdagangan laut/antarpulau di zaman 

kuno, secara ekonomis Buleleng memiliki peranan yang 

penting bagi perkembangan kerajaan-kerajaan di Bali, 

misalnya pada masa Kerajaan Dinasti Warmadewa. 

b. Sumber Sejarah 

Prasasti tertua yang berangka tahun 804 S atau 882 

M berisi tentang pemberian izin kepada para biksu 

untuk membuat pertapaan di Bukit Kintamani. Dalam 

prasasti itu disebut istana raja terletak di 

Singhamandawa. Prasasti semacam tugu di Desa 

Blanjong, dekat Sanur yang berangka tahun 836 S atau 

914 M. Disebut pada prasasti itu yang memerintah 

adalah Raja Kesari Warmadewa. Menurut perkiraan, 

Singhamandawa terletak di antara Kintamani (Danau 

Batur) dan Pantai Sanur (Blanjong), yakni sekitar 

Tampaksiring dan Pejeng. Singhamndawa berada di 
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antara Sungai Patanu dan Pakerisan. Menurut para 

pemuka di Bali, Singhamandawa terletak di Pejeng 

sekarang. 

c. Perkembangan Politik Pemerintahan 

Raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Singhamandawa 

dikenal dengan Wangsa (Keluarga) Warmadewa. 

Sebagai Wamsakertanya adalah Kesari Warmadewa. 

Setelah Kesari Warmadewa (tahun 915 - 942 M) yang 

menjadi raja adalah Ugrasena. Setelah itu, raja-raja yang 

memerintah di Bali dari Wangsa Warmadewa antara lain 

sebagai berikut. 

1) Tabanendra Warmadewa, memerintah bersama 

permaisurinya Sang Ratu Luhur Sri Subadrika 

Darmadewi (955 - 967 M) 

2) Indra Jayasinga Warmadewa (967 - 975 M). 

3) Janasadu Warmadewa (975 - 983 M). 

4) Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi, seorang raja 

perempuan (983 - 989 M). 

5) Darma Udayana Warmadewa, memerintah bersama 

permaisurinya Mahendradata (989-1011 M). 

6) Marakata Pangka (1011-1025 M). 

7) Anak Wungsu (1049-1077 M). 

8) Sri Maharaja Sri Walaprabu. 

 

Beberapa raja tersebut yang terkenal antara lain Indra 

Jayasinga Warmadewa, Udayana, dan Anak Wungsu. 

Udayana termasuk raja yang besar dari Wangsa 

Warmadewa. Ia memerintah bersama permaisurinya 

bernama Mahendradatta (putri dari Raja 

Makutawangsawardana di Jawa Timur). Pada tahun 1001 M 

Mahendradatta meninggal dan dicandikan di Desa Burwan 

atau Buruan di dekat Bedulu. Arca perwujudannya berupa 
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Durga terdapat di Kutri, daerah Gianyar, sehingga dikenal 

dengan Durga Kutri.  

 

  
Pura Bukit Dharma Durga Kutri di Daerah Gianyar 

 

Sepeninggal Mahendradatta, Udayana menjalankan 

pemerintahan sendiri sampai tahun 1011 M. Udayana 

meninggal dan dicandikan di Banu Wka. Udayana 

mempunyai tiga orang putra, yakni Airlangga, Marakata, 

dan Anak Wungsu. Airlangga kemudian berkuasa di Jawa 

Timur menggantikan Darmawangsa. Sebagai pengganti raja 

di Bali adalah Marakata (Marakata Pangkaja). Raja 

Marakata disebut sebagai kebenaran hukum dan selalu 

melindungi rakyatnya. 

Marakata Pangkaja digantikan oleh saudaranya bernama 

Anak Wungsu. Pada masa pemerintahan Anak Wungsu, 

kekuasaan Wangsa Warmadewa mencapai zaman 

keemasan. Kerajaan dalam keadaan aman dan tenteram. 

Rakyat bertambah makmur. Pada masa pemerintahannya, 

Agama juga berkembang. Anak Wungsu, adalah Pemeluk 

Hindu yang setia terutama aliran Waisnawa. Ia telah 

membangun kompleks percandian di Gunung Kawi, 
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Tampaksiring. Anak Wungsu memerintah sampai tahun 

1077 M. Ia tidak menurunkan seorang putra pun. Anak 

Wungsu meninggal tahun 1077 M dan dicandikan di 

Gunung Kawi dekat Tampaksiring. Anak Wungsu 

digantikan oleh Sri Maharaja Sri Walaprabu.  

 

  
Anak Wungsu Di Candikan Di Gunung Kawi 

 

Setelah kekuasaan Jayasakti berakhir, tidak terdengar 

berita siapa yang merjadi raja. Baru pada tahun 1155 M, 

muncul seorang raja bernama Ranggajaya. Pemerintahan 

raja ini tidak banyak diketahui. Hanya pada tahun 1177 M 

muncul pemerintahan Raja Jayapangus, Raja ini 

diperkirakan putra dari Ranggajaya. Raja Jayapangus 

merupakan raja yang terkenal di Bali. Jayapangus 

memerintah sampai tahun 1181 M. Sesudah Raja 

Jayapangus, masih banyak raja-raja yang memerintah di 

Bali. Pada tahun 1284 M, Bali ditundukkan oleh 

Kertanegara dari Singasari. Pada tahun 1343 M Bali 

menjadi daerah kekuasaan Majapahit. 
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2. Kerajaan Sunda atau Pajajaran (932 dan 1579) 

Setelah Kerajaan Tarumanegara, perkembangan sejarah 

di Jawa Barat (tanah Sunda) tidak banyak diketahui. Pada 

abad ke-11 nama Sunda muncul lagi. Tahun 1050 M nama 

Sunda dijumpai dalam Prasasti Sanghyang Tapak, yang 

ditemukan di Kampung Pangcalikan dan Bantarmuncang di 

tepi Sungai Citatih, Cibadak, Sukabumi. Prasasti ini penting 

karena menyebut nama Raja Sri Jayabupati. Daerahnya 

disebut Prahajyan Sunda. Raja Sri Jayabupati disamakan 

dengan Rakyan Darmasiksa pada cerita Parahyangan. Pusat 

pemerintahannya adalah Pakwan Pajajaran (di dekat Bogor 

sekarang). Raja Sri Jayabupati penganut agama Hindu 

aliran Waisnawa. Hal ini dapat dilihat dari gelarnya yakni 

Wisnumurti. Masa pemerintahan Jayabupati sezaman 

dengan pemerintahan Airlangga di Jawa Timur. 

Sri Jayabupati digantikan oleh Rahyang Niskala Wastu 

Kancana. Pusat kerajaannya ada di Kawali. Dengan 

demikian pusat kerajaan pindah dari Pakwan Pajajaran ke 

Kawali. Kawali letaknya tidak jauh dari Galuh yang 

merupakan pusat pemerintaban Kerajaan Sunda zaman 

Sanna dahulu. Diterangkan bahwa di sekeliling keraton 

dibuat saluran air. Raja Niskala Wastu Kancana meninggal 

dan dimakamkan di Nusalarang. Raja Niskala Wastu 

Kancana digantikan oleh anaknya yang bernama Rahyang 

Dewa Niskala atau Rahyang Ningrat Kancana.  

Rahyang Dewa Niskala digantikan oleh Sri Baduga 

Maharaja. Sri Baduga Maharaja bertahta di Pakwan 

Pajajaran. Sri Baduga memerintah antara tahun 1350 - 

1357 M. Pusat pemerintahannya kembali ke Pakwan 

Pajajaran. Pada masa pemerintahannya, kerajaan teratur dan 

tenteram. Menurut Kitab Pararaton, pada masa 

pemerintahan Sri Baduga Maharaja telah terjadi peristiwa 
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yang disebut Pasundan Bubat. Dalam peristiwa tersebut Sri 

Baduga Maharaja tewas. Akhirnya yang melanjutkan 

pemerintahan di Pakwan Pajajaran adalah Hyang Bunisora. 

Hyang Bunisora memerintah antara tahun 1357 - 1371 M. 

Setelah itu berturut-turut raja yang memerintah di Sunda 

sebagai berikut.  

a. Prabu Niaskala Wastu Kancana (1371-1474M) 

b. Tohaan di Ga1uh (1415 - 1482 M). 

c. Sang Ratu Jayadewata (1482 - 1521 M). Pada masa 

pemerintahan Jayadewata, Ratu Samiam (Surawisesa) 

sebagai putra mahkota, diutus ke Malaka untuk mencari 

bantuan kepada Portugis, karena Kerajaan Pajajaran 

diserang 263antara Islam. Pada waktu itu Islam sudah 

berkembang di berbagai daerah, misalnya di Cirebon. 

d. Ratu Samiam (Surawisesa) (1521 – 1535 M). Pada masa 

pemerintahan Ratu Samiam 263antar utusan Portugis 

dari Malaka dipimpin oleh Hendrik de Leme. Tahun 

1527 M Sunda Kelapa jatuh ke tangan 263antara Islam.  

e. Prabu Ratu Dewata (1535 – 1543 M). Pada masa 

pemerintahan Prabu Ratu Dewata terjadi serangan 

263antara Islam yang dipimpin oleh Maulana 

Hasanuddin dan anaknya Maulana Yusuf. 

f. Sang Ratu Saksi (1543 – 1551 M). 

g. Tohaan di Majaya (1551 – 1567 M).  

h. Nusiya Mulya (1567 – 1579 M). Nusiya Mulya 

merupakan raja terakhir dari Kekajaan Pajajaran. 
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Peninggalan Kerajaan Pajajaran 

 

E. Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia 

Dalam pandangan M.C. Ricklefs, penyebaran agama Islam 

ke Nusantara merupakan proses yang sangat penting dalam 

sejarah Indonesia. Ricklefs mengatakan pada umumnya proses 

islamisasi berlangsung dalam dua proses. Pertama, penduduk 

pribumi berhubungan dengan agama Islam dan kemudian 

menganutnya. Kedua, orang-orang asing (Arab, India, Cina, dan 

lainnya) yang telah memeluk agama islam bertempat tinggal 

secara permanen di suatu wilayah di Nusantara, melakukan 

perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal sampai 

sedemikian rupa, sehingga sebenarnya mereka itu sudah menjadi 

orang Jawa atau Melayu atau anggota suku lainnya. Kedua 

proses itu terjadi secara bersamaan. Teori-teori tentang proses 

kedatangan Islam di Nusantara adalah: teori India, teori Arab, 

teori Persia, dan teori Cina. Berbagai teori membicarakan 

tentang saluran dan media dalam proses islamisasi serta relasi 

antara negara dengan islam. 

Pendapat-pendapat para ahli yang pernah mengemukakan 

masalah kedatangan Islam di Indonesia masih berbeda-beda. 

Sebagian ahli berpendapat bahwa kedatangan Islam pertama-

tama ke Indonesia sudah sejak abad pertama Hijriah atau abad 
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ke-7 Masehi, dan sebagian berpendapat bahwa Islam baru 

datang pada abad ke-13 Masehi, terutama di Samudera Pasai. 

Ahli-ahli yang berpendapat abad ke-7 Masehi, terutama 

mendasarkan teorinya pada berita Cina dari zaman T‟-Ang yang 

menceritakan adanya orang-orang Ta-Shih yang mengurungkan 

niatnya untuk menyerang kerajaan Ho-Ling di bawah 

pemerintahan Ratu Sima (674), karena pemerintahan di Ho-Ling 

itu sangat keras. Sebutan Ta-Shih dalam berita itu ditafsirkan 

sebagai orang-orang Arab. Kemudian sebutan Ta-Shih itu juga 

ditemukan dari berita Jepang yang ditulis tidak lebih dari tahun 

748 M, yang menceritakan perjalanan pendeta Kashin. Di 

ceritakan pula bahwa pada masa itu di Kanton terdapat kapal-

kapal Po-Sse dan Tashih K-Uo.  

Sebagian ahli berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia 

pada abad ke-13 M, itu didasarkan pada dugaan akibat 

keruntuhan dinasti Abbasiah oleh Hulagu pada tahun 1258. 

Pendapat ini diperkuat oleh bukti berita Marco Polo pada 1292, 

berita Ibn Battutah abad ke-14 M serta nisan-nisan kubur Sultan 

Malik As-Saleh tahun 1297. Di antara ahli-ahli itu ada juga yang 

berpendapat bahwa kedatangan Islam hingga terbentuknya 

masyarakat muslim di Indonesia pada abad ke-13 disebabkan 

oleh masa arus penyebaran dan kedatangan ajaran tasawuf. 

 

1. Teori Tentang Kedatangan Islam di Indonesia 

a. Teori India 

Beberapa sarjana Belanda mempercayai bahwa asal-

muasal Islam di Indonesia adalah anak Benua India, 

bukan Arab atau Persia. Sarjana yang pertama yang 

mengemukakan teori ini adalah Pijnappel dari 

Universitas Leiden. Menurut Pijnappel orang-orang Arab 

bermahzab Syafi‟i yang bermigrasi dan menetapkan di 



 

266   Noor Hidayati, S.Pd., M.Pd. & Huriyah, S.Pd., M.Pd 

wilayah India tersebut yang membawa Islam ke 

Indonesia. 

Dalam perkembangan kemudian, teori ini 

dikembangkan oleh Snouck Hurgronje dengan 

menyatakan pendapat bahwa saat Islam mempunyai 

pengaruh yang kuat dikota-kota India Selatan, banyak 

muslim Dakka yang berdiam disana sebagai pedagang 

perantara dalam perdagangan antara Timur Tengah dan 

Indonesia. Mereka inilah yang pertama kali menyebarkan 

agama Islam ke kepulauan melayu yang kemudian 

diikuti oleh orang-orang Arab. Namun demikian, Snouck 

Hurgronje tidak menyebut secara spesifik wilayah India 

Selatan yang mana yang dia pandang sebagai asal Islam 

di Nusantara, tetapi ia menyebut bahwa abad ke-12 

sebagai periode paling mungkin dari permulaan 

penyebaran Islam di Indonesia. Fakta yang menyebutkan 

peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di 

Nusantara bukan berasal dari Arab. Islam berasal dari 

India, karena sudah lama terjalin hubungan perdagangan 

antara Indonesia dengan India dan inskripsi tertua 

tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang 

mengindikasikan adanya hubungan antara Sumatera dan 

Gujarat.  

Masih menurut Snouck Gurgronje, Sumatera Utara 

khususnya Pasai dijumpai dalam kisah perjalanan Ibn 

Battutah, seorang musafir Maroko yang singgah di 

daerah itu pada tahun 1345 Masehi dalam perjalanannya 

dari Benggala ke Tiongkok, merupakan tempat yang 

penting bagi rekonstruksi perkembangan Islam di 

kepulauan Sumatera. Seperti dalam catatan Ibn Battutah, 

Hurgronje menyebutkan adanya tiga batu nisan muslim 

dari paruh pertama abad ke-15 Masehi yang ditemukan 
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di daerah Pasai. Hurgronje menyebutkan bahwa ketiga 

batu nisan itu memiliki persamaan dengan batu nisan 

Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang meninggal pada 

tahun 1419 M. 

Seorang sarjana Belanda lainnya, J.P. Moquette 

berpendapat bahwa Islam di Indonesia berasal dari 

Gujarat. Kesimpulan ini diambil setelah ia mengamati 

bentuk batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera, 

khususnya yang bertanggal 17 Dzu Al-Hijjah 831 H/27 

Sepetember 1428 M. Batu nisan ini memiliki kemiripan 

dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim 

yang ternyata sama bentuknya dengan batu nisan yang 

terdapat di Cambay, Gujarat. Moquette berkesimpulan 

bahwa batu nisan di Gujarat dihasilkan bukan hanya 

untuk pasar lokal, tetapi juga untuk di ekspor ke kawasan 

lain, termasuk Sumatera dan Jawa. 

Pendapat yang dikemukakan oleh J.P Moquette ini 

ditentang keras oleh Fatimi yang mengajukan argumen 

bahwa hal yang keliru apabila mengaitkan seluruh batu 

nisan di pasai, termasuk batu nisan Malik Al-Shalih, 

dengan batu nisan di Gujarat. Menurut penelitiannya, 

bentuk dan nisan yang terdapat di Gujarat dan batu nisan 

lainnya di Indonesia. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa 

bentuk dan gaya batu nisan itu justru mirip dengan batu 

nisan yang terdapat di Bengal. Inilah yang menjadi 

alasan bagi Fatimi sehingga berkesimpulan bahwa asal 

Islam di Indonesia adalah wilayah Bengal. Fatimi juga 

menegaskan bahwa sebagian besar orang terkemuka di 

Pasai adalah orang Bengagali atau keturunannya. Namun 

demikian, pendapat J.P Moquette banyak didukung oleh 

peneliti-peniliti lain seperti Kern, Winstedr, Bousquet, 

Vlekke, Gonda, Schrieke, dan Hall.  
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Teori yang dikemukakan baik oleh Moquette maupun 

Fatimi ditentang oleh Marrison. Menurutnya, walaupun 

batu-batu nisan yang ditemukan di beberapa tempat di 

Indonesia boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengal, itu 

tidak lantas berarti bahwa Islam juga berasal dari sana. 

Sanggahan ini didasarkan dengan menunjuk pada 

kenyataan bahwa pada masa islamisasi Samudera Pasai, 

yang raja pertamanya Wafaf pada 698/1297, Gujarat 

masih merupakan kerajaan Hindu. Baru setahun 

kemudian, Cambay, Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan 

muslim. Menurut Marrison, mayoritas muslim di 

Indonesia adalah pengikut mahzab Syafi‟i yang juga 

cukup dominan di wilayah Coromandel dan Malabar. 

Menurut Sir Thomas Arnold, para pedagang dari 

Coromandel dan Malabar memiliki peranan penting 

dalam perdagangan antara India dan Indonesia. Sebagian 

besar pedagang ini mengunjungi pelabuhan-pelabuhan 

Nusantara dan mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga 

menyebarkan Islam. 

 

b. Teori Arab 

Pendapat yang mengemukakan bahwa Islam di 

Nusantara berasal dari Arab dikemukakan oleh Sir 

Thomas Arnorld, Crawfurd, Niemann, dan de Hollander. 

Mernurut Arnold, Coromandel, Malabar bukan satu-

satunya tempat asal Islam, tetapi juga dari Arabia. 

Pendapat ini didasarkan pada adanya kesamaan mahzab 

antara di Coromandel dan Malabar dengan mahzab 

mayoritas umat Islam di Nusantara, yaitu mahzab 

Syafi‟i. Dalam pandangan Arnold, para pedagang arab 

menyebarkan agama Islam ketika mereka dominan 

dalam perdagangan Barat-Timur sejak abad-abad awal 
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hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Asumsi ini 

diperkuat oleh adanya fakta dari sumber-sumber Cina 

yang menyebutkan bahwa menjelang akhir perempatan 

ketiga abad ke-7 seorang pedagang Arab muslim di 

pesisir pantai Sumatera. Sebagian dari mereka 

melakukan pernikahan dengan wanita lokal, sehingga 

membentuk sebuah komunitas muslim yang terdiri atas 

orang-orang Arab pendatang dan penduduk lokal. 

Menurut Arnold, anggota-anggota komunitas muslim ini 

juga melakukan kegiatan penyebaran Islam.  

Sarjana lain yang berpendapat bahwa Islam dibawa 

langsung dari Arab adalah Crawfurd. Namun demikian, 

ia tidak menafikan bahwa interaksi penduduk Nusantara 

dengan kaum muslim yang berasal dari India juga 

merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di 

Nusantara. Beberapa ahli Indonesia juga setuju dengan 

teori Arab ini. Dalam sebuah seminar tentang kedatangan 

Islam di Nusantara yang dilaksanakan pada tahun 1969 

dan 1978 disimpulkan bahwa Islam datang langsung dari 

Arabia, bukan dari India, tidak pada abad ke-12 atau ke-

13 tetapi dalam abad pertama hijriah atau abad ke-7 

Masehi. 

Hamka adalah salah satu yang setuju dengan teori ini. 

Selain alasan kesamaan mahzab, Hamka juga 

berpendapat bahwa gelar raja-raja Pasai adalah al-Malik, 

bukan Shah atau Khan seperti yang terjadi di Persia dan 

India. Gelar al-Malik kemungkinan besar mendapatkan 

pengaruh dari Mesir, karena gelar raja-raja Mamluk 

setelah keturunan Shalahuddin semuanya menggunakan 

gelar al-Malik. Hamka juga berargumen bahwa pada 

abad ke-13 Masehi (sezaman dengan Ibn Battutah) ada 

ulama-ulama Jawi yang mengajarkan tasawuf di 
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Mekkah. Dalam buku Djami’ kiramat al-Aulia karya 

Syaikh Abdullah al-jafi‟i adalah murid Syaikh Abdullah 

Mas‟ud bin Abdullah al-Djawi.  

Selain Hamka, Naguib Al-Attas adalah pembela “teori 

Arab” dan penentang terkeras “teori India”, seperti 

halnya Marrison, Al-Attas juga tidak dapat menerima 

penemuan epigrafis yang disodorkan oleh J.P Moquette 

sebagai bukti bahwa Islam dibawa dari Gujarat ke Pasai 

oleh muslim India. Menurutnya, batu-batu nisan itu 

dibawa dari India semata-mata karena lebih dekat 

dibanding dengan Arabia. Menurut Al-Attas,, sebelum 

abad ke-17 seluruh literatur keagamaan Islam yang 

relevan tidak mencatat satu pengarang muslim India atau 

karya yang berasal dari India. Pengarang-pengarang yang 

dalam pandangan sarjana Barat berasal dari India 

terbukti berasal dari Persia atau Arab, baik secara etnis 

maupun kultural. 

Sumber histografi tradisional, khususnya dalam 

Hikayat Raja-Raja Pasai (ditulis setelah 1350 M) 

disebutkan bahwa Syaikh Ismail datang dari Mekkah 

melalui Malabar menuju Pasai. Dia mengislamkan Raja 

Pasai, Merah Silu, yang kemudian bergelar Malik al-

Shalih (meninggal 698 H/1297 M). Kemudian menurut 

sejarah Melayu, kira-kira tahun 817 H/1414 M, 

Parameswara, penguasa Malaka, diislamkan oleh Sayyid 

Abd al-Azis, seorang Arab yang berasal dari Jeddah. 

Setelah menganut Islam, Phra Ong tradisional 

Mahawangsa bergelar Muzaffar Syah. Demikian pula 

dalam historiografi tradisional Aceh dijelaskan juga 

bahwa leluhur para sultan dari Kesultanan Aceh adalah 

seorang keturunan Arab yang bernama Syaikh Jamal al-

„Alam yang diutus oleh Sultan Usmaniyah untuk 
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mengislamkan rakyat Aceh. Historiografi tradisional 

Aceh lainnya menceritakan bahwa Syaikh Abd 

Allah‟Arif, seorang keturunan Arab, telah mengislamkan 

wilayah Aceh. 

Dalam historiografi tradisional, terdapat empat 

kesimpulan yang dapat diambil berkaitan dengan 

islamisasi di Nusantara, yaitu:  

1) Islam dibawa langsung dari Arabia;  

2) Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyiar 

“profesional” yakni mereka yang memang khusus 

bermaksud menyebarkan Islam;  

3) Mula-mula masuk Islam adalah para penguasa;  

4) Kebanyakan para penyebar Islam “profesional” ini 

datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13. 

 

c. Teori Persia 

Teori yang mengemukakan bahwa Islam di Nusantara 

berasal dari Persia, disampaikan oleh P. A. Hoesein 

Djajadinigrat. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara 

pada abad ke-13 M di Sumatera yang berpusat di 

Samudra Pasai. Hoesein mendasarkan argumennya pada 

persamaan budaya yang berkembang di kalangan 

masyarakat Islam Nusantara dengan budaya yang ada di 

Persia. Ahmad Mansyur Suryanegara mencatat empat 

persamaan budaya antara Islam di Persia dan di 

Nusantara. Keempat hal itu masing-masing: 

1) Adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura yang 

merupakan kebiasaan yang berkembang dalam 

masyarakat Syiah untuk memperingati hari kematian 

Husain di Karbala, kebiasaan ini diperingati dengan 

membuat bubur Syura. Di Minangkabau, bilan Syura 

disebut juga dengan bulan Hasan-Husain, sedangkan 
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di Sumatera Tengah sebelah Barat disebut dengan 

bulan Tabut. Masyarakat memperingati bulan Tabut 

dengan jalan mengarak keranda yang diatas namakan 

kepada Husain yang disebut dengan “Keranda Tabut” 

untuk dilempar ke sungai 

2) Adanya persamaan antara ajaran al-Hallaj, tokoh sufi 

Iran dengan ajaran Syeikh Siti Jenar 

3) Persamaan dalam sistem mengeja huruf arab bagi 

pengajian Al-Quran tingkat awal. Selain itu, tentang 

huruf sin yang tidak berasal dari Persia, sedangkan sin 

bergigi berasal dari Arab. 

 

Adanya persamaan batu nisan yang ada di makam 

Malik al-Shalih (1297 M) di Pasai dengan makam 

Maulana Malik Ibrahim (1419 M) di Gresik yang 

dipesan Gujarat. Berkaitan dengan hal ini, Hoesein 

Djajanigrat berpendapat bahwa Gujarat merupakan 

daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang 

menganut faham syiah dan dari sinilah syiah dibawa ke 

Indonesia. 

Teori Persia ini juga didukung oleh Muens yang 

mengatakan bahwa pada abad ke-5 M, pada masa raja-

raja Sasanid, banyak orang Persia yang berada di Aceh. 

Dia mengatakan bahwa kata “Pasai” berasal dari kata 

“Persia”. Selain itu, Muens juga berpendapat bahwa 

ketika Ibn Battutah datang ke Aceh, terdapat dua ulama 

yang berasal dari Persia, yaitu Tadjuddin al-Syirazi dan 

Sayyid Syarif al-Ashbahani. 
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d. Teori Cina 

Teori ini mengemukakan bahwa pada abad ke-9 M 

banyak muslim Cina di Kanton dan wilayah Cina 

Selatan, selain yang mengungsi ke Jawa, ke Kedah, dan 

Sumatera. Pengungsian terjadi karena pada masa Huan 

Chou terjadi penumpasan terhadap penduduknya 

mayoritas beragama Islam. Peranan orang-orang Cina ini 

semakin nyata dengan adanya bukti-bukti artefak, yakni 

adanya unsur-unsur Cina dalam arsitektur berbagai 

mesjid Jawa Kuno, seperti yang terlihat pada bagian atas 

mesjid Banten, mustaka yang berbentuk bola dunia yang 

menyerupai stupa dengan dikelilingi empat ular. 

Demikian pula dengan motif hiasan di mesjid Sendang 

Dawur Paciran Lamongan dan lain-lain. 

 

 
Sendang Dawur Paciran Lamongan 

 

Selain bukti arsitektur, beberapa catatan sejarah sultan 

dan sunan yang berperan dalam penyiaran agama Islam di 

Nusantara ditengarai sebagai keturunan Cina, misalnya 

Raden Patah yang mempunyai nama Cina Jin Bun, Sunan 

Ampel, dan lain-lain. Namun demikian, teori ini tampaknya 

bertentangan dengan mahzab yang dianut oleh sebagian 
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besar muslim Nusantara, yakni Mahzab Sunni Syafi‟i, 

sedangkan mahzab anak benua adalah Sunni Hanafi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara 

langsung dari Arabia Selatan, khususnya Yaman dan 

Hadramaut karena di kawasan itu kaum muslim menganut 

Faham Sunni Syafi‟i. Namun demikian teori ini 

bertentangan dengan kenyataan kebahasaan ta’marbutah 

menjadi ta’ maftuhah “h” menjadi “t”. Dengan demikian, 

kenyataan ini tampak ada kecocokan dengan masalah 

mahzab dan bahasa. Muslim Cina bermahzab Sunni Syafi‟i, 

sebuah mahzab yang secara umum dianut oleh bangsa-

bangsa muslim sepanjang jalur sutra (silk road) dan dari 

segi kebahasaan, bangsa-bangsa muslim Asia Tengah dan 

Cina berada dalam kawasan pengaruh budaya muslim 

Persia. 

Kehadiran muslim Cina pada awal perkembangan Islam 

di Jawa tidak semata-mata dibuktikan dengan adanya 

kesaksian para pengembara asing, sumber-sumber Cina, 

teks lokal Jawa maupun tradisi lokal, namun juga oleh 

peninggalan-peninggalan kepurbakalaan Islam di Jawa. 

Peninggalan-peninggalan itu antara lain: ukiran pada masjid 

kuno di Mantingan-Jepara, menara masjid di Pecian Banten, 

konstruksi pintu makam Sunan Giri di Gresik, arsitektur 

keraton Cirebon beserta Taman Sunyaragi, konstruksi 

Masjid Demak terutama soko tatal penyangga masjid dan 

lambang kura-kura, konstruksi Masjid Sekayu di Semarang 

dan lain-lain. 
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Soko Tatal Pada Masjid Demak 

 

2. Media Dalam Islamisasi  

Pada umumnya penyebaran Islam di Nusantara 

dilakukan dengan jalan damai. Namun demikian, jika situasi 

politik suatu kerajaan mengalami kekacauan dan kelemahan 

yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan di kalangan 

keluarga istana, maka Islam dijadikan alat politik bagi 

golongan bangsawan atau pihak-pihak yang menghendaki 

kekuasaan itu. Media Islamisasi yang berkembang ada 

enam, yaitu. 

a. Perdagangan  

Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah 

perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada 

abad ke-7 hingga abad ke-16 M, membuat pedagang-

pedagang Muslim (Arab, India, dan Persia) turut ambil 

bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian 

Barat, Tenggara, dan Timur Benua Asia. Saluran 

Islamisasi melalui pedagangan ini sangat 

menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut 

serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka jadi 

pemilik kapal dan saham.  
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Mengutip pendapat Tome Pires berkenaan dengan 

saluran Islamisasi melalui perdagangan ini di pesisir 

Pulau Jawa, Uka Tjandrasasmita menyebutkan bahwa 

para pedagang Muslim banyak orang yang bermukim di 

pesisisr Pulau Jawa yang penduduknya ketika itu masih 

non-muslim. Mereka berhasil mendirikan masjid-masjid 

dan mendatangkan mullah-mullah dari luar sehingga 

jumlah mereka menjadi banyak, dan karenanya anak-

anak Muslim itu menjadi orang Jawa dan menjadi orang 

kaya. Di beberapa tempat penguasa-penguasa Jawa yang 

menjabat sebagai bupati-bupati Majapahit yang 

ditempatkan di pesisir utara Jawa banyak yang masuk 

Islam, bukan hanya karena faktor politik dalam negeri 

yang sedang goyah, terutama karena faktor hubungan 

ekonomi dengan pedagang-pedagang Muslim. Dalam 

perkembangan selanjutnya, mereka kemudian 

mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di tempat 

tinggalnya. 

 

b. Pernikahan 

Para pedagang muslim memiliki status sosial yang 

lebih banyak daripada kebanyakan pribumi, sehingga 

penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, 

tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. 

Sebelum menikah, mereka diislamkan lebih dahulu. 

Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka 

makin luas. Akhirnya, timbul kampung-kampung dan 

daerah-daerah kerajaan muslim yang dinikahkan oleh 

keturunan bangsawan. Jalur perkawinan ini lebih 

menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim 

dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati 

karena raja, adipati, atau bangsawan itu kemudian turut 
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mempercepat proses Islamisasi. Demikianlah yang 

terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan 

Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri 

Kawunganten, Brawijaya dengan Putri Campa yang 

menurunkan Raden Patah (raja pertama Demak), dan 

lain-lain. 

 

c. Tasawuf  

Salah satu saluran Islamisasi yang dinilai memiliki 

peran yang signifikan dalam penyebaran Islam adalah 

tasawuf. Sejumlah ahli sejarah Islam memiliki 

pandangan dan interpretasi yang berbeda tentang asal-

usul kata tasawuf ini. Perbedaan itu dapat 

dikelompokkan kedalam enam pendapat.  

1) Kata sufi yang kemudian menjadi kata tasawuf berasal 

dari kata “shafa” yang artinya “bersih”, “suci”, dan 

“bening”.  

2) Kata sufi berasal ari kata “suffah” yang nama serambi 

masjid Madinah tempat Nabi Muhammad memberi 

pelajaran kepada para sahabatnya yang miskin dan 

taat beribadah.  

3) Kata sufi mungkin berasal dari kata Yunani “shofia” 

yang artinya kebijakan.  

4) Kata sufi mungkin berasal dari kata “ibnu Sauf” orang 

Arab yang saleh sebelum zaman Islam yang selalu 

mengasingkan diri di dekat Ka‟bah.  

5) Kata itu berasal dari kata “suffah” yaitu nama ijazah 

yang digunakan untuk orang yang naik haji,  

6) Kata itu berasal dari kata “shuf” yang artinya bulu 

domba.  
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Umumnya ahli sejarah lebih sependapat dengan 

pengertian yang terakhir. Argumennya adalah karena 

secara historis dan sosiologi, pada masa awal 

perkembangan mistisisme dalam Islam, pakaian yang 

terbuat dari bulu domba merupakan simbol dari orang-

orang yang sederhana, tulus, dan ikhlas dalam beribadah 

kepada Allah. Dalam konteks penyebaran ajaran Islam di 

Nusantara, para pengajar tasawuf atau ahli sufi, 

mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang 

sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka 

mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan-

kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga 

yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. 

Dengan tasawuf, “bentuk” Islam yang diajarkan kepada 

penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam 

pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama 

Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan 

diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan 

ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran 

Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh. 

 

d. Media pendidikan 

Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Proses 

pendidikan pengajaran Islam ini sudah berlangsung sejak 

Islam masuk ke Nusantara. Ketika pemeluk agama Islam 

sudah banyak telah terbentuk komunitas muslim, maka 

proses pendidikan dan pengajaran Islam tidak lagi hanya 

dilaksanakan secara informal, tetapi sudah dilaksanakan 

secara teratur di tempat-tempat tertentu. Secara umum, 

model pendidikan masa itu ada dua, yakni pendidikan 

langgar dan pendidikan pesantren.  
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1) Sistem Pendidikan Langgar 

Langgar merupakan bangunan kecil dan sederhana 

yang berada di tengah-tengah perkampungan kaum 

muslim. Fungsi utama langgar ini adalah tempat 

melaksanakan ibadah terutama shalat lima waktu dan 

shalat jumat. Namun demikian, langgar juga sering 

dipergunakan sebagai tempat melangsungkan acara-

acara keagamaan seperti perayaan maulid Nabi 

Muhammad dan Isra Mi‟raj. Di langgar, biasanya 

anak-anak di sekitar belajar ilmu agama dalam tingkat 

yang paling dasar. Mereka belajar mengenal abjad 

dalam huruf Arab atau belajar mengaji yang diajarkan 

oleh pengelola langgar. 

 

 
Langgar Sebagai Tempat Umat Islam 

 

Jika seorang siswa telah khatamatau menamatkan 

pelajaran Alquran, murid-murid kemudian 

melanjutkan ke pengajian kitab, yang mengkaji 

beberapa kitab dari berbagai disiplin keilmuan. 

Dengan perkataan lain, pendidikan dengan sistem 

langgar telah mengenal sistem penjenjangan yang 
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didasarkan pada materi pelajaran. Penjenjangan itu 

biasanya dibagi atas dua bagian, yaitu: 

a) Tingkatan rendah atau tingkatan pemula, yakni 

pengenalan huruf Alquran yang dilaksanakan di 

tiap-tiap kampung pada sore hingga malam hari 

setelah shalat ashar dan magrib dan pagi setelah 

shalat subuh. 

b) Tingkat pengkajian kitab, santri yang belajar pada 

tingkat ini adalah mereka yang telah khatam 

Alquran. Biasanya santri belajar di serambi masjid 

dan umumnya mondok (tinggal di asrama). Kitab 

yang pertama dipelajari adalah kitab “Enam Bis”, 

yaitu sebuah kitab yang berisi enam “kitab” dengan 

bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan 

dengan Matan Taqrib dan Bidayatul-Hidayah 

karangan Imam al-Ghazali. 

 

2) Sistem Pendidikan Pesantren 

Selain sistem pendidikan langgar, dikenal juga 

sistem pendidikan pesantren. Sistem pendidikan yang 

banyak tumbuh di Jawa ini diyakini sebagai 

kelanjutan dari sistem pendidikan langgar. Siswa yang 

belajar dipesantren diasramakan dalam sebuah 

komplek yang disebut pondok, sehingga lembaga ini 

dikenal dengan “pondok pesantren”. Sebagian ahli 

menyakini bahwa pesantren pertama kali berdiri pada 

zaman Walisongo yang dipelopori oleh Maulana 

Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

Syekh Maghribi. Pesantren Tegalsari di Ponorogo 

Jawa Timur yang berdiri pasa tahun 2 sebagai 

pesantren tertua di Jawa. 
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Pada awal sejarah perkembangannya, sistem 

pendidikan di pondok pesantren menggunakan model 

pengajaran yang bersifat nonklasikal, yakni metode 

wetonan dan sorogan. Di daerah lain, metode itu 

memiliki nama yang berbeda, misalnya di Jawa Barat 

dikenal dengan istilah bendungan, sedangkan di 

Sumatera digunakan istilah halaqah. Selain metode, 

terdapat juga pembagian atau tingkatan pesantren. 

 

 
Pembelajaran di Pasantren 

 

Di kerajaan Islam Mataram, khususnya pada masa 

Sultan Agung, pesantren dibagi menjadi empat 

tingkatan, yakni: 

a) Tingkatan pengajian Alquran, pelajaran yang 

diberikan meliputi huruf hijaiyah, membaca 

Alquran, barzanji, rukun iman, rukun Islam. 

Tingkatan ini setara dengan pendidikan langgar. 

b) Tingkatan atas. Pada jenjeng ini, selain pelajaran 

Alquran, ditambah juga dengan pelajaran singiran 

(lagu Jawa) qasidah, barzanji, tajwid, serta kajian 

kitab pashalatan. 

  



 

282   Noor Hidayati, S.Pd., M.Pd. & Huriyah, S.Pd., M.Pd 

c) Tingkat pesantren besar. Tingkat ini didirikan di 

kabupaten sebagai kelanjutandari pesantren desa. 

Cabang-cabang ilmu yang diajarkan antara lain 

fiqh, tafsir, hadis, ilmu kalam, dan tasawuf. 

d) Pondok pesantren tingkat keahlian (takhasus). Ilmu 

yang dipelajari hanya satu cabang, tetapi dilakukan 

dengan mendalam. Oleh karena itu, tingkat ini 

sering disebut juga sebagai tingkat spesialis. 

Pesantren ini umumnya juga sekaligus sebagai 

perguruan tarekat. 

 

Di pesantren atau pondok itulah, calon ulama, guru 

agama, kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar 

dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-

masing kemudian berdakwah ke tempat tertentu dan 

mengajarkan Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan 

oleh Raden Rahmat di Ampel Denta Surabaya dan Sunan 

Giri di Giri. Keluaran pesantren Giri ini banyak yang 

diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam.  

 

e.  Kesenian  

Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling 

terkenal adalah pertunjukkan wayang. Dikatakan bahwa 

Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam 

mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah 

pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk 

mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian 

besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabrata 

dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan 

ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-

kesenian lain juga dijadikan alat Islamisasi, seperti sastra 
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(hikayat, babad, dan sebagainnya), seni bangunan, dan 

seni ukir. 

 
Tokoh Pewayangan 

 

f. Politik  

Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat 

masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih 

dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu 

tersebarnya Islam di daerah lain. Disamping itu baik di 

Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, 

demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam 

memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan 

Kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk 

kerajaan non-Islam untuk masuk Islam.  

 

F. Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 

1. Kerajaan Samudra Pasai  

Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 M 

setelah kehancuran Kerajaan Sriwijaya dengan pendirinya 

bernama Sultan Malik al Saleh. Letak Kerajaan Samudra 

Pasai berada di daerah Aceh Utara di Kabupaten 

Lokseumawe. Kerajaan Samudra Pasai merupakan 

gabungan dari kerajaan Pase dan Peurlak. Pada tahun 

1297 Sultan Malik al Saleh wafat dan digantikan oleh 
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Sultan Mahmud sebagai putra Sultan Malik al Saleh dari 

perkawinannya dengan putri Raja Peurlak. Selanjutnya 

Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malik Al 

Tahir pada tahun 1326. Pada masa pemerintahan Sultan 

Malik Al Tahir, koin emas sebagai mata uang di Kerajaan 

Samudra Pasai. Seiring perkembangannya Pasai menjadi 

pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. 

Setelah Sultan Malik Al Tahir wafat digantikan oleh Sultan 

Mahmud Malik az-Zahir sampai tahun 1345. 

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik az-

Zahir, Kerajaan Peurlak telah menjadi bagian dari 

kedaulatan Pasai, kemudian ia juga menempatkan salah 

seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudera. Namun 

pada masa Sultan Ahmad Malik az-Zahir, kawasan 

Samudera sudah menjadi satu kesatuan dengan nama 

Samudera Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa 

pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik az-Zahir, Lide 

(Kerajaan Pedir) disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari 

Pasai. Sementara itu Pasai juga disebutkan memiliki 

hubungan yang buruk dengan Nakur, puncaknya kerajaan 

ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai 

terbunuh. Namun Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh 

setelah ditaklukkan oleh Portugis tahun 1521 yang 

sebelumnya telah menaklukan Malaka tahun 1511, dan 

kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian 

dari kedaulatan Kesultanan Aceh. 

Beberapa peninggalan bersejarah dari Kerajaan Samudra 

Pasai adalah Cakra Donya, Naskah Surat Sultan Zainal 

Abidin , Makam Sultan Malik al Saleh, Makam Zain al-

Abidin Malik az-Zahir, stempel kerajaan Samudra Pasai, 

Makam Ratu Al-Aqla. 
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Makam Sultan Malik al Saleh 

 

Kerajaan Samudera Pasai terletak di Aceh, dan 

merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. 

Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 

M. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini 

adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di kampung 

Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat 

reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudera di desa 

Beuringin, kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah 

timur Lhokseumawe. Di antara makam raja-raja 

tersebut, terdapat nama Sultan Malik al-Saleh, Raja 

Pasai pertama. Malik al-Saleh adalah nama baru Meurah 

Silu setelah ia masuk Islam, dan merupakan sultan Islam 

pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun 

(1297-1326 M). Kerajaan Samudera Pasai merupakan 

gabungan dari Kerajaan Pase dan Peurlak, dengan raja 

pertama Malik al-Saleh. 

Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu 

Bathutah sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 M. ia 

juga menceritakan bahwa, ketika ia di Cina, ia melihat 

adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, 

sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan 
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Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan 

upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa, Sultan 

Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada 

tahun 1282 M. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki 

relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. 

Pada masa jayanya, Samudera Pasai merupakan pusat 

perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para 

saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, 

Arab dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai 

bandar perdagangan yang besar, Samudera Pasai 

mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. 

Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di 

samping sebagai pusat perdagangan, Samudera Pasai 

juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. 

Seiring perkembangan zaman, Samudera mengalami 

kemunduran, hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar 

tahun 1360 M. Pada tahun 1524 M ditaklukkan oleh 

kerajaan Aceh. 

a. Silsilah Kerajaan 

1) Sultan Malikul Saleh (1267-1297 M) 

2) Sultan Muhammad Malikul Zahir (1297-1326 M) 

3) Sultan Mahmud Malik Az-Zahir (1326 ± 1345 

4) Sultan Malik Az-Zahir (?- 1346) 

5) Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah 

(ca. 1346-1383) 

6) Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir yang 

memerintah (1383-1405) 

7) Sultanah Nahrasiyah, yang memerintah (1405-

1412) 

8) Sultan Sallah Ad-Din yang memerintah 

(ca.1402?) 



 

Manusia Indonesia, Alam & Sejarahnya  287 

9) Sultan yang kesembilan yaitu Abu Zaid Malik 

Az-Zahir (?-1455) 

10) Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, memerintah 

(ca.1455-ca. 1477) 

11) Sultan Zain Al-„Abidin, memerintah (ca.1477-

ca.1500) 

12) Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, yang 

memerintah (ca.1501-1513) 

13) Sultan Zain Al‟Abidin, yang memerintah tahun 

1513-1524 

 

b. Periode Pemerintahan 

Rentang masa kekuasan Samudera Pasai 

berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 

M. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh 

ketika itu. 

 

c. Struktur Pemerintahan 

Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan 

sultan yang biasanya memerintah secara turun 

temurun. disamping terdapat seorang sultan sebagai 

pimpinan kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan 

lain, seperti Menteri Besar (Perdana Menteri atau 

Orang Kaya Besar), seorang Bendahara, seorang 

Komandan Militer atau Panglima Angkatan laut yang 

lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang 

Sekretaris Kerajaan, seorang Kepala Mahkamah 

Agama yang dinamakan Qadi, dan beberapa orang 

Syahbandar yang mengepalai dan mengawasi 

pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan 

yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. 

Biasanya para Syahbandar ini juga menjabat sebagai 
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penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang 

asing. 

Selain itu menurut catatan M.Yunus Jamil, bahwa 

pejabat-pejabat Kerajaan Islam Samudera Pasai 

terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun 

nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah 

sebagai berikut: 

1) Seri Kaya Saiyid Ghiyasyuddin, sebagai Perdana 

Menteri. 

2) Saiyid Ali bin Ali Al Makaarani, sebagai Syaikhul 

Islam. 

3) Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al Malabari, sebagai 

Menteri Luar Negeri 

 

d. Kehidupan Politik 

Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh 

Marah Silu bergelar Sultan Malik al- Saleh, sebagai 

raja pertama yang memerintah tahun 1285 – 1297. 

Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir 

dari Venetia (Italia) tahun 1292 yang bernama 

Marcopolo, melalui catatan perjalanan Marcopololah 

maka dapat diketahui bahwa raja Samudra Pasai 

bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik al-Saleh wafat, 

maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya 

yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik 

al-Tahir I (1297 – 1326). Pengganti dari Sultan 

Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar 

Sultan Malik al-Tahir II (1326 – 1348). Pada masa ini 

pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan 

terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan 

Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan 

kunjungan Ibnu Batutah seorang utusan dari Sultan 
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Delhi tahun 1345 dapat diketahui Samudra Pasai 

merupakan pelabuhan yang penting dan istananya 

disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar 

Amir. Pada masa selanjutnya pemerintahan Samudra 

Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan 

Sultan Zaenal Abidin yang juga bergelar Sultan 

Malik al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut 

sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang 

oleh kerajaan Siam. Dengan demikian karena tidak 

adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya 

Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Dari 

penjelasan di atas, apakah Anda sudah paham? Kalau 

sudah paham simak uraian materi berikutnya. 

 

e. Kehidupan Ekonomi 

Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra 

Pasai berkembang sebagai kerajaan Maritim, dan 

bandar transito. Dengan demikian Samudra Pasai 

menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. 

Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni 

(pengaruh) atas pelabuhan-pelabuhan penting di 

Pidie, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai 

berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan 

Malik al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan 

keterangan Ibnu Batulah. Komoditi perdagangan dari 

Samudra yang penting adalah lada, kapurbarus dan 

emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah 

dikenal uang sebagai alat tukar yaitu uang emas yang 

dinamakan Deureuham (dirham). 
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f. Kehidupan Sosial Budaya 

Telah disebutkan di muka bahwa, Pasai merupakan 

kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan 

agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini 

juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan 

karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif 

berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh 

agama Islam, untuk menulis karya mereka dalam 

bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai 

bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di 

antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai 

(HRP). Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis 

sekitar tahun 1360 M. HRP menandai dimulainya 

perkembangan sastra Melayu klasik di bumi 

nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga 

digunakan oleh Syaikh Abdurrauf al-Singkili untuk 

menuliskan buku-bukunya. 

Sejalan dengan itu, juga berkembang ilmu tasawuf. 

Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam 

bahasa Melayu adalah Durru al-Manzum, karya 

Maulana Abu Ishak. Kitab ini kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh 

Makhdum Patakan, atas permintaan dari Sultan 

Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit 

peran yang telah dimainkan oleh Samudera Pasai 

dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia 

Tenggara pada masa itu. 

 

2. Kerajaan Aceh Darussalam  

Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1514. Sultan Ibrahim 

atau Ali Mugayat Syah adalah raja pertama Kerajaan Aceh 

Darussalam. Sultan Ali Mugayat Syah memerintah 
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Kerajaan Aceh Darussalam selama 10 tahun, menurut 

prasasti yang ditemukan pada batu nisan Sultan Ali 

Mugayat Syah. Walaupun Sultan Ali Mugayat Syah 

memimpin hanya sebentar, tetapi beliau membuat kerajaan 

Aceh Darussalam menjadi kokoh dan besar. Kerajaan Aceh 

Darussalam terletak di daerah yang sekarang bernama Aceh 

Besar. Kerajaan Aceh Darussalam berjaya pada masa 

pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 

sampai 1636. 

Kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam disebabkan 

oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya 

kekuasaan Belanda di pulau Sumatera dan Selat Malaka, 

ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, 

Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus serta Bengkulu kedalam 

penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya 

perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. 

Contoh peninggalan prasejarah dari Kerajaan Aceh 

Darussalam adalah Masjid Raya Baiturrahman, Benteng 

Indrapatra, Gunongan, Makam Sultan Iskandar Muda, 

Mariam kerajaan Aceh Darussalam, dan uang emas kerajaan 

Aceh Darussalam. 

 

 
Masjid Raya Baiturrahman di Aceh 
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Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah 

kerajaan Islam yang pernah berdiri di provinsi Aceh, 

Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatra 

dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam dengan sultan 

pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang 

dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil awal 913 H atau pada 

tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang 

itu (1496 - 1903), Aceh mengembangkan pola dan sistem 

pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang 

imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan 

yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat 

pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan 

diplomatik dengan negara lain. 

 

a. Awal mula  

Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat 

Syah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri 

atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukan 

dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya 

mencakup Daya, Pedir, Lidie, Nakur. Selanjutnya pada 

tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari 

kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada 

tahun 1528, Ali Mughayat Syah digantikan oleh putera 

sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian 

berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin 

digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar 

yang berkuasa hingga tahun 1571.  

 

b. Masa Kejayaan 

Meskipun Sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, 

tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orangkaya atau 

hulubalang. Hikayat Aceh
 

menuturkan Sultan yang 
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diturunkan paksa diantaranya Sultan Sri Alam 

digulingkan pada 1579 karena perangainya yang sudah 

melampaui batas dalam membagi-bagikan harta kerajaan 

pada pengikutnya. Penggantinya Sultan Zainal Abidin 

terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejamannya 

dan karena kecanduannya berburu dan adu binatang. 

Raja-raja dan orangkaya menawarkan mahkota kepada 

Alaiddin Riayat Syah Sayyid al-Mukamil dari Dinasti 

Darul Kamal pada 1589. Ia segera mengakhiri periode 

ketidak-stabilan dengan menumpas orangkaya yang 

berlawanan dengannya sambil memperkuat posisinya 

sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh yang 

dampaknya dirasakan pada sultan berikutnya.  

Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan 

pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan 

Iskandar Muda (1607 - 1636) atau Sultan Meukuta Alam. 

Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan 

Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada 

tahun 1629, kesultanan Aceh melakukan penyerangan 

terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri 

dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. 

Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh 

atas Selat Malaka dan semenanjung Melayu. Sayangnya 

ekspedisi ini gagal, meskipun pada tahun yang sama 

Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa 

penduduknya ke Aceh.  

Pada masa Sultan Alaidin Righayat Syah Sayed Al-

Mukammil (kakek Sultan Iskandar Muda) didatangkan 

perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602 

dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid. Sultan juga 

banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia 

seperti ke Sultan Turki Selim II, Pangeran Maurit van 
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Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk 

memperkuat posisi kekuasaan Aceh. 

 

c. Masa Kemunduran  

Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh 

beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya 

kekuasaan Belanda di pulau Sumatra dan Selat Malaka, 

ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, 

Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus (1840) serta 

Bengkulu kedalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor 

penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di 

antara pewaris tahta kesultanan. 

Hal ini bisa ditelusuri lebih awal setelah 

kemangkatan Sultan Iskandar Tsani hingga serangkaian 

peristiwa nantinya, dimana para bangsawan ingin 

mengurangi kontrol ketat kekuasaan Sultan dengan 

mengangkat janda Iskandar Tsani menjadi Sultanah. 

Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketakutan akan 

kembalinya Raja tiran (Sultan Iskandar Muda) yang 

melatar-belakangi pengangkatan ratu. 

Sejak itu masa damai terasa di Aceh, para Ulèëbalang 

bebas berdagang dengan pedagang asing tanpa harus 

melalui pelabuhan sultan di ibu kota. Lada menjadi 

tanaman utama yang dibudidayakan seantero pesisir 

Aceh sehingga menjadi pemasok utama lada dunia 

hingga akhir abad 19. Namun beberapa elemen 

masyarakat terutama dari kaum wujudiyah menginginkan 

penguasa nanti adalah seorang laki-laki bergelar Sultan. 

Mereka mengklaim bahwa pewaris sah masih hidup dan 

tinggal bersama mereka di pedalaman. Perang saudara 

pecah, masjid raya, Dalam terbakar, kota Bandar Aceh 

dalam kegaduhan dan ketidak-tentraman. Menindak-
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lanjuti pertikaian ini, Kadhi Malikul Adil (semacam 

mufti agung) Tgk. Syech Abdurrauf As-

Sinkily melakukan berbagai reformasi terutama perihal 

pembagian kekuasaan dengan terbentuknya tiga sagoe. 

Hal ini mengakibatkan kekuasaan sultanah/sultan sangat 

lemah dengan hanya berkuasa penuh pada 

daerah Bibeueh (kekuasaan langsung) semata. 

Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut 

berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh. 

Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah (1795-

1824), seorang keturunan Sultan yang terbuang Sayyid 

Hussain mengklaim mahkota kesultanan dengan 

mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif Al-

Alam. Perang saudara kembali pecah namun berkat 

bantuan Raffles dan Koh Lay Huan, seorang pedagang 

dari Penang kedudukan Jauhar (yang mampu berbahasa 

Prancis, Inggris dan Spanyol) dikembalikan. Tak habis 

sampai disitu, perang saudara kembali terjadi dalam 

perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dengan 

Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur Syah 

(1857-1870). 

Sultan Mansyur Syah berusaha semampunya untuk 

memperkuat kembali kesultanan yang sudah rapuh. Dia 

berhasil menundukkan para raja lada untuk menyetor 

upeti ke sultan, hal yang sebelumnya tak mampu 

dilakukan sultan terdahulu. Untuk memperkuat 

pertahanan wilayah timur, sultan mengirimkan armada 

pada tahun 1854 dipimpin oleh Laksamana Tuanku Usen 

dengan kekuatan 200 perahu. Ekspedisi ini untuk 

meyakinkan kekuasaan Aceh terhadap Deli, Langkat dan 

Serdang. Namun naas, tahun 1865 Aceh angkat kaki dari 
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daerah itu dengan ditaklukkannya benteng Pulau 

Kampai.  

Sultan juga berusaha membentuk persekutuan dengan 

pihak luar sebagai usaha untuk membendung agresi 

Belanda. Dikirimkannya utusan kembali ke Istanbul 

sebagai pemertegas status Aceh sebagai vassal Turki 

Utsmaniyah serta mengirimkan sejumlah dana bantuan 

untuk Perang Krimea. Sebagai balasan, Sultan Abdul 

Majid I mengirimkan beberapa alat tempur untuk Aceh. 

Tak hanya dengan Turki, sultan juga berusaha 

membentuk aliansi dengan Prancis dengan mengirim 

surat kepada Raja Prancis Louis Philippe I dan Presiden 

Republik Prancis ke II (1849). Namun permohonan ini 

tidak ditanggapi dengan serius.  

Kemunduran terus berlangsung dengan naiknya 

Sultan Mahmudsyah yang muda nan lemah ke tapuk 

kekuasaan. Serangkaian upaya diplomasi ke Istanbul 

yang dipimpin oleh Teuku Paya Bakong dan Habib 

Abdurrahman Az-zahier untuk melawan ekspansi 

Belanda gagal. Setelah kembali ke ibu kota, Habib 

bersaing dengan seorang India Teuku Panglima 

Maharaja Tibang Muhammad untuk menancapkan 

pengaruh dalam pemerintahan Aceh. Kaum moderat 

cenderung mendukung Habib namun sultan justru 

melindungi Panglima Tibang yang dicurigai 

bersekongkol dengan Belanda ketika berunding di Riau.  

Pada akhir November 1871, lahirlah apa yang disebut 

dengan Traktat Sumatra, dimana disebutkan dengan jelas 

"Inggris wajib berlepas diri dari segala unjuk perasaan 

terhadap perluasan kekuasaan Belanda di bagian 

manapun di Sumatra. Pembatasan-pembatasan Traktat 

London 1824 mengenai Aceh dibatalkan." Sejak itu, 
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usaha-usaha untuk menyerbu Aceh makin santer 

disuarakan, baik dari negeri Belanda maupun Batavia. 

Para Ulee Balang Aceh dan utusan khusus Sultan 

ditugaskan untuk mencari bantuan ke sekutu lama Turki. 

Namun kondisi saat itu tidak memungkinkan karena 

Turki saat itu baru saja berperang dengan Rusia di 

Krimea. Usaha bantuan juga ditujukan ke Italia, Prancis 

hingga Amerika namun nihil. Dewan Delapan yang 

dibentuk di Penang untuk meraih simpati Inggris juga 

tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan ini, Belanda 

memantapkan diri menyerang ibu kota. Maret 1873, 

pasukan Belanda mendarat di Pantai Cermin Meuraksa 

menandai awal invasi Belanda Aceh. 

 

d. Perang Aceh 

Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan 

perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah 

melakukan beberapa ancaman diplomatik, tetapi tidak 

berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali 

berkobar pada tahun 1883, tetapi lagi-lagi gagal, dan 

pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa 

mereka telah gagal merebut Aceh. 

Pada tahun 1896 Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, 

seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah 

berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak 

pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar 

merangkul para Ulèëbalang, dan melumatkan habis-

habisan kaum ulama. Saran ini baru terlaksanan pada 

masa Gubernur Jenderal Joannes Benedictus van Heutsz. 

Pasukan Marsose dibentuk dan G.C.E. Van 

Daalen diutus mengejar habis-habisan pejuang Aceh 

hingga pedalaman. 
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Pada 1879 dan 1898, Sultan Aceh kala itu, 

Muhammad Daud Syah II, meminta Rusia untuk 

memberikan status protektorat kepada Kesultanan Aceh 

dan membantunya melawan Belanda. Namun, 

permintaan sultan ditolak Rusia. Pada Januari 

tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Syah akhirnya 

menyerahkan diri kepada Belanda setelah dua istrinya, 

anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh 

Belanda. Panglima Polem Muhammad Daud, Tuanku 

Raja Keumala, dan Tuanku Mahmud menyusul pada 

tahun yang sama pada bulan September. Perjuangan di 

lanjutkan oleh ulama keturunan Tgk. Chik di Tiro dan 

berakhir ketika Tgk. Mahyidin di Tiro atau lebih dikenal 

Teungku Mayed tewas 1910 di Gunung Halimun.  

 

e. Restorasi 

Dengan dibuangnya Sultan Muhammad Daudsyah ke 

Ambon (kemudian ke Batavia) pada tahun 1907 maka 

menandakan berakhirnya Kesultanan Aceh, yang telah 

dibina berabad-abad lamanya. Di akhir tahun 1930-an, 

berkembang gagasan untuk menghidupkan monarki 

dengan memulangkan Tuanku Muhammad Daudsyah ke 

Kutaraja. Belanda tidak menentang secara terbuka 

gagasan restorasi monarki namun menolak Tuanku 

Muhammad Daudsyah untuk duduk di singgasana 

kembali. Sikap Belanda yang demikian membuat 

pendukung gagasan tersebut mengusulkan Tuanku 

Mahmud (mantan anggota volksraad dan pegawai 

pribumi aceh tertinggi di administrasi Belanda di Aceh) 

sebagai calon Sultan. 
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Usulan ini ditentang keras oleh kelompok Uleebalang 

yang menikmati otonomi besar di masa pendudukan 

Belanda. Mereka khawatir bahwa dengan naiknya sultan 

maka pengaruh posisi mereka berkurang bahkan hak 

turun temurun sebagai kepala daerah bisa ditanggalkan. 

Salah satu tokoh penentang keras dari kaum Uleebalang 

adalah Teuku Muhammad Hasan Geulumpang Payong 

(Hasan dik). Penentang di kalangan ulama adalah 

Teungku Muhammad Daud Beureueh. Beliau bukan 

tidak ingin kembalinya kesultanan, melainkan tidak 

menyukai orang yang akan menduduki tahta batee tabal, 

yaitu Tuanku Ibrahim dan Tuanku Mahmud. Tuanku 

Ibrahim dianggap memiliki akhlak yang kurang baik 

sedangkan Tuanku Mahmud meski cakap tapi terlalu 

dekat dengan Belanda. 

Kelompok ulama muda terutama yang tergabung 

dalam PUSA sangat mendukung ide ini. Hal ini dilatar-

belakangi banyak di antara mereka yang mengalami 

kepahitan hidup di bawah kekuasaan para Uleebalang 

yang hanya tunduk kepada kekuasaan Belanda dan 

banyak dari uleebalang tersebut bersikap otoriter. 

Mereka tidak mempunyai tempat untuk mengadukan 

nasib, karena Belanda senantiasa berpihak kepada 

Uleebalang. Situasi demikian tidak terjadi jika ada 

pemerintahan Sultan, setidaknya Sultan berada di bawah 

bayang-bayang ulama. 

Namun demikian ide ini kemudian luntur seiring 

berkuasanya Jepang di Aceh.  
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Sultan Aceh (Sultan Muhammad Daud Syah Johan 

Berdaulat) 

Sultan Aceh atau Sultanah Aceh merupakan 

penguasa/raja dari Kesultanan Aceh. Sultan awalnya 

berkedudukan di Gampông Pande, Bandar Aceh 

Darussalam kemudian pindah ke Dalam Darud Dunia di 

daerah sekitar pendopo Gubernur Aceh sekarang. Dari 

awal hingga tahun 1873 ibu kota berada tetap di Bandar 

Aceh Darussalam, yang selanjutnya akibat Perang 

dengan Belanda pindah ke Keumala, sebuah daerah di 

pedalaman Pidie. Sultan/Sultanah diangkat maupun 

diturunkan atas persetujuan oleh tiga Panglima Sagoe 

dan Teuku Kadi Malikul Adil (Mufti Agung kerajaan). 

Sultan baru sah jika telah membayar "Jiname Aceh" 

(maskawin Aceh), yaitu emas murni 32 kati, uang tunai 

seribu enam ratus ringgit, beberapa puluh ekor kerbau 

dan beberapa gunca padi. Daerah yang langsung berada 

dalam kekuasaan Sultan (Daerah Bibeueh) sejak 
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Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah adalah daerah Dalam 

Darud Dunia, Masjid Raya, Meuraxa, Lueng Bata, 

Pagarayée, Lamsayun, Peulanggahan, Gampông Jawa 

dan Gampông Pande. Lambang kekuasaan tertinggi yang 

dipegang Sultan dilambangkan dengan dua cara yaitu 

keris dan cap. Tanpa keris tidak ada pegawai yang dapat 

mengaku bertugas melaksanakan perintah Sultan. 

Tanpa cap tidak ada peraturan yang mempunyai 

kekuatan hukum.  

 

f. Perangkat Pemerintahan 

Perangkat pemerintahan Sultan kadang mengalami 

perbedaan tiap masanya. Berikut adalah badan 

pemerintahan masa Sultanah di Aceh: 

1) Balai Rong Sari, yaitu lembaga yang dipimpin oleh 

Sultan sendiri, yang aggotanya terdiri dari Hulubalang 

Empat dan Ulama Tujuh. Lembaga ini bertugas 

membuat rencana dan penelitian. 

2) Balai Majlis Mahkamah Rakyat, yaitu lembaga yang 

dipimpin oleh Kadli Malikul Adil, yang 

beranggotakan tujuh puluh tiga orang; kira-kira 

semacam Dewan Perwakilan Rakyat sekarang. 

3) Balai Gading, yaitu Lembaga yang dipimpin Wazir 

Mu'adhdham Orang Kaya Laksamana Seri Perdana 

Menteri; kira-kira Dewan Menteri atau Kabinet kalau 

sekarang, termasuk sembilan anggota Majlis 

Mahkamah Rakyat yang diangkat. 

4) Balai Furdhah, yaitu lembaga yang mengurus hal 

ihwal ekonomi, yang dipimpin oleh seorang wazir 

yang bergelar Menteri Seri Paduka; kira-kira 

Departemen Perdagangan. 
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5) Balai Laksamana, yaitu lembaga yang mengurus hal 

ihwal angkatan perang, yang dipimpin oleh seorang 

wazir yang bergelar Laksamana Amirul Harb; kira-

kira Departemen Pertahanan. 

6) Balai Majlis Mahkamah, yaitu lembaga yang 

mengurus hal ihwal kehakiman/pengadilan, yang 

dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Seri Raja 

Panglima Wazir Mizan; kira-kira Departemen 

Kehakiman. 

7) Balai Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurus hal 

ihwal keuangan dan perbendaharaan negara, yang 

dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Orang 

Kaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wazir Dirham; 

kira-kira Departemen Keuangan. 

Selain itu terdapat berbagai pejabat tinggi Kesultanan 

di antaranya: 

1) Syahbandar, mengurus masalah perdagangan di 

Pelabuhan 

2) Teuku Kadhi Malikul Adil, semacam hakim tinggi. 

3) Wazir Seri Maharaja Mangkubumi, yaitu pejabat 

yang mengurus segala Hulubalang; kira-kira Menteri 

Dalam Negeri. 

4) Wazir Seri Maharaja Gurah, yaitu pejabat yang 

mengurus urusan hasil-hasil dan pengembangan 

hutan; kira-kira Menteri Kehutanan. 

5) Teuku Keurukon Katibul Muluk, yaitu pejabat yang 

mengurus urusan sekretariat negara termasuk penulis 

resmi surat kesultanan, dengan gelar lengkapnya 

Wazir Rama Setia Kerukoen Katibul Muluk; kira-kira 

Sekretaris Negara.  



 

Manusia Indonesia, Alam & Sejarahnya  303 

 
Keramik masa dinasti Ming 

 

Keramik dari Fujian pada masa Dinasti Ming, Cina 

yang dihadiahkan untuk Kesultanan Aceh pada abad ke-

17 M. 

Pada waktu Kerajaan Aceh sudah ada beberapa 

kerajaan seperti Peureulak, Pasée, Pidie, Teunom, Daya, 

dan lain-lain yang sudah berdiri. Disamping kerajaan ini 

terdapat daerah bebas lain yang diperintah oleh raja-raja 

kecil. Pada masa Sultan Iskandar Muda semua daerah 

tersebut diintegrasikan dengan Kesultanan Aceh dan 

diberi nama Nanggroe, disamakan dengan tiga daerah 

inti Kesultanan yang disebut Aceh Besar. Setiap daerah 

dipimpin oleh Ulèëbalang. Pada masa Sultanah 

Zakiatuddin Inayat Syah (1088 - 1098 H = 1678 - 

1688 M) dengan Kadi Malikul Adil (Mufti Agung) Tgk. 

Syaikh Abdurrauf As-Sinkily dilakukan reformasi 

pembagian wilayah. Kerajaan Aceh dibagi tiga federasi 

dan daerah otonom. Bentuk federasi dinamakan Sagoe 

dan kepalanya disebut Panglima Sagoe. Berikut 

pembagian tiga segi (Lhée Sagoe): 

1) Sagoe XXII Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar 

Sri Muda Perkasa Panglima Polem Wazirul Azmi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Aceh_Islamic_plate_(Ming_dynasty).jpg
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Kecuali menjadi kepala wilayahnya, juga diangkat 

menjadi Wazirud Daulah (Menteri Negara). 

2) Sagoe XXV Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar 

Sri Setia Ulama Kadli Malikul 'Alam. Kecuali 

menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi 

Ketua Majelis Ulama Kerajaan. 

3) Sagoe XXVI Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar 

Sri Imeum Muda Panglima Wazirul Uzza. Kecuali 

menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi 

Wazirul Harb (Menteri Urusan Peperangan). 

 

Dalam setiap Sagoe terdapat Gampong. Setiap 

gampong memiliki sebuah Meunasah. Kemudian 

gampong itu membentuk Mukim yang terdapat satu 

Masjid untuk melakukan shalat jumat sesuai mazhab 

Syafi'ie. Kecuali dari 3 wilayah Sagoe ini, semua daerah 

memiliki hak otonom yang luas. Ulèëbalang yang diberi 

hak mengurus daerah otonom non Lhée Sagoe, secara 

teori adalah pejabat sultan yang diberikan Sarakata 

pengangkatan dengan Cap Sikureueng. Namun fakta di 

lapangan mereka adalah merdeka. Memang Sultan Aceh 

tidak dapat mengontrol semua Ulèëbalang yang telah 

menjadi pejabat di pedalaman. Dengan lemahnya 

pengontrolan ini sehingga mereka lambat laun tidak mau 

tunduk lagi dan mengindahkan kekuasaan Sultan. 

Mereka mulai berdagang dengan pedagang asing di 

pelabuhan mereka sendiri. Saudagar-saudagar yang 

terlibat dalam perdagangan luar negeri ini tidak mau 

menyetorkannya kepada petugas Sultan, tetapi 

menyetorkannya kepada Ulèëbalang langsung.  
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Ditegaskan juga dalam sarakata bahwa Ulèëbalang 

terikat dalam sumpah yang isinya sebagai berikut: 

Demi Allah, kami sekalian hulubalang khadam Negeri 

Aceh, dan sekalian kami yang ada jabatan masing-

masing kadar mertabat, besar kecil, timur barat, 

tunong baroh, sekalian kami ini semuanya, kami thaat 

setia kepada Allah dan Rasul, dan kami semua ini 

thaat setia kepada Agama Islam, mengikuti Syariat 

Nabi Muhammad Saw, dan kami semua ini taat setia 

kepada raja kami dengan mengikuti perintahnya atas 

yang hak, dan kami semuanya cinta pada Negeri 

Aceh, mempertahankan daripada serangan musuh, 

kecuali ada masyakkah, dan kami semua ini cinta 

kasih pada sekalian rakyat dengan memegang amanah 

harta orang yang telah dipercayakan oleh empunya 

milik. Maka jika semua kami yang telah bersumpah 

ini berkhianat dengan mengubah janji seperti yang 

telah kami ikral dalam sumpah kami semua ini, demi 

Allah kami semua dapat kutuk Allah dan Rasul, mulai 

dari kami semua sampai pada anak cucu kami dan 

cicit kami turun temurun, dapat cerai berai berkelahi, 

bantah dakwa-dakwi dan dicari oleh senjata mana-

mana berupa apa-apa sekalipun. Wassalam. 

 

g. Sumpah Ulee Balang 

Dokumen sumpah itu kemudian disimpan oleh Wazir 

Rama Setia selaku Sekretaris Kerajaan Aceh, Said 

Abdullah Di Meuleuk, yang kemudian disimpan secara 

turun temurun oleh keturunannya hingga saat ini, khusus 

bagi rakyat yang termasuk dalam daerah wewenangnya, 

dalam hal ini ia boleh mengangkat seorang Kadi/hakim 

untuk membantunya. Sebagai penutup ditegaskan, 
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sekiranya Ulée Balang gagal dalam melaksanakan 

tugasnya menurut hukum-hukum Allah, ia akan 

kehilangan kepercayaan atasannya. Di akhir sarakata itu 

dianjurkan Uleebalang itu menegakkan shalat lima 

waktu, melakukan sembahyang Jum'at, 

mengeluarkan zakat, mendirikan masjid dan tempat-

tempat ibadah lainnya, mendirikan dayah, dan sekiranya 

kuasa melakukan ibadah haji. 

 

 
Kerajinan logam  

 

Aceh banyak memiliki komoditas yang 

diperdagangkan diantaranya: 

1) Minyak tanah dari Deli, 

2) Belerang dari Pulau Weh dan Gunung Seulawah, 

3) Kapur dari Singkil, 

4) Kapur Barus dan menyan dari Barus. 

5) Emas di pantai barat, 

6) Sutera di Banda Aceh. 

 

Selain itu di ibu kota juga banyak terdapat 

pandai emas, tembaga, dan suasa yang mengolah barang 

mentah menjadi barang jadi. Sedang Pidie merupakan 

lumbung beras bagi kesultanan. Namun di antara semua 

yang menjadi komoditas unggulan untuk diekspor 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Gouden_haarsieraad_voor_een_bruid_TMnr_1698-470.jpg
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adalah lada. Produksi terbesar terjadi pada tahun 1820. 

Menurut perkiraan Penang, nilai ekspor Aceh mencapai 

1,9 juta dollar Spanyol. Dari jumlah ini $400.000 dibawa 

ke Penang, senilai $1 juta diangkut oleh pedagang 

Amerika dari wilayah lada di pantai barat. Sisanya 

diangkut kapal dagang India, Prancis, dan Arab. Pusat 

lada terletak di pantai Barat yaitu Rigas, Teunom, 

dan Meulaboh.  

 

 
Kandang (komplek makam) Sultan Iskandar Tsani 

 

Tidak terlalu banyak peninggalan bangunan zaman 

Kesultanan yang tersisa di Aceh. Istana Dalam Darud 

Donya telah terbakar pada masa perang Aceh - Belanda. 

Kini, bagian inti dari Istana Dalam Darud Donya yang 

merupakan tempat kediaman Sultan Aceh telah berubah 

menjadi Pendapa Gubernur Aceh dan "asrama keraton" 

TNI AD. Perlu dicatat bahwa pada masa Kesultanan 

bangunan batu dilarang karena ditakutkan akan menjadi 

benteng melawan Sultan. Selain itu, Masjid Raya 

Baiturrahman saat ini bukanlah arsitektur yang 

sebenarnya dikarenakan yang asli telah terbakar pada 

masa Perang Aceh - Belanda. Peninggalan arsitektur 

pada masa kesultanan yang masih bisa dilihat sampai 

saat ini antara lain Benteng Indra Patra, Masjid Tua 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Kandang_Taman_Ghairah.JPG
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Indrapuri, Komplek Kandang XII (Komplek Pemakaman 

Keluarga Kesultanan Aceh), Pinto Khop, Leusong 

dan Gunongan dipusat Kota Banda Aceh. Taman 

Ghairah yang disebut Ar Raniry dalam Bustanus Salatin 

sudah tidak berjejak lagi.  

 

h. Kesusateraan 

Sebagaimana daerah lain di Sumatra, beberapa cerita 

maupun legenda disusun dalam bentuk hikayat. Hikayat 

yang terkenal di antaranya adalah Hikayat Malem 

Dagang yang berceritakan tokoh heroik Malem Dagang 

berlatar penyerbuan Malaka oleh angkatan laut Aceh. 

Ada lagi yang lain yaitu Hikayat Malem Diwa, Hikayat 

Banta Beuransah, Gajah Tujoh Ulee, Cham 

Nadiman, Hikayat Pocut Muhammad, Hikayat Prang 

Gompeuni, Hikayat Habib Hadat, Kisah Abdullah Hadat 

dan Hikayat Prang Sabi.  

Salah satu karya kesusateraan yang paling terkenal 

adalah Bustanus Salatin (Taman Para Sultan) karya 

Syaikh Nuruddin Ar-Raniry disamping Tajus Salatin 

(1603), Sulalatus Salatin (1612), dan Hikayat Aceh 

(1606-1636). Selain Ar-Raniry terdapat pula penyair 

Aceh yang agung yaitu Hamzah Fansuri dengan 

karyanya antara lain Asrar al-Arifin (Rahasia Orang yang 

Bijaksana), Syarab al-Asyikin (Minuman Segala Orang 

yang Berahi), Zinat al-Muwahhidin (Perhiasan Sekalian 

Orang yang Mengesakan), Syair Si Burung Pingai, Syair 

Si Burung Pungguk, Syair Sidang Fakir, Syair Dagang 

dan Syair Perahu. 
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i. Karya Agama 

Para ulama Aceh banyak terlibat dalam karya di 

bidang keagamaan yang dipakai luas di Asia Tenggara. 

Syaikh Abdurrauf menerbitkan terjemahan dari Tafsir 

Alqur'an Anwaarut Tanzil wa Asrarut Takwil, karangan 

Abdullah bin Umar bin Muhammad Syirazi Al Baidlawy 

ke dalam bahasa jawi. 

Kemudian ada Syaikh Daud Rumy 

menerbitkan Risalah Masailal Muhtadin li Ikhwanil 

Muhtadi yang menjadi kitab pengantar di dayah sampai 

sekarang. Syaikh Nuruddin Ar-Raniry setidaknya 

menulis 27 kitab dalam bahasa melayu dan arab. Yang 

paling terkenal adalah Sirath al-Mustaqim, kitab fiqih 

pertama terlengkap dalam bahasa melayu.  

 

j. Militer  

 

 
Salah satu meriam yang dimiliki Kesultanan Aceh 

 

Pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, 

dikirimkan beberapa teknisi dan pembuat senjata ke 

Aceh. Selanjutnya Aceh kemudian menyerap 

kemampuan ini dan mampu memproduksi meriam 

sendiri dari kuningan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Klein_bronzen_kanon_met_inscriptie_in_Arabisch_schrift_TMnr_1772-57.jpg
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3. Kerajaan Demak 

Kerajaan Islam pertama dipulau jawa adalah Kerajaan 

Demak yang berdiri dari tahun 1478 dengan pimpinan 

Raden Patah. Sebelumnya Demak yang masih bernama 

Bintoro merupakan daerah vasal Majapahit yang diberikan 

Raja Majapahit kepada Raden Patah. Daerah kekuasaan 

kerajaan Demak mencakub Banjar, Palembang, Maluku, 

serta bagian utara pantai Pulau Jawa. Pada saat itu ulama 

memegang peran penting dalam masyarakat dengan 

pengangkatan Sunan Kalijaga dan Ki Wanalapa sebagai 

penasehat kerajaan. Pada tahun 1507 Raden Patah 

digantikan oleh putranya yaitu Pati Unus. 

Pati Unus masih banyak mengalami kegagalan saat 

memimpin kerajaan Demak. Namun karena keberanian Pati 

Unus untuk menyerang Portugis yang berada di Malaka, 

maka Pati Unus dijuluki sebagai Pangeran Sabrang Lor. 

Pada tahun 1521 Pati Unus wafat dan digantikan oleh 

adiknya bernama Trenggana, dan mengalami masa 

kejayaan. Kerajaan Demak mengalami kehancuran karena 

terjadi perang saudara untuk memperebutkan tahta di 

Kerajaan Demak. Contoh peninggalan bersejarah Kerajaan 

Demak adalah Masjid Agung Demak, Pintu Bledek, Soko 

Tatal dan Soko Guru, Bedug, Kentongan, Situs Kolam 

Wudhu, Makrusah, Dampar Kencana, Piring Campa. 
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Masjid Agung Demak 

 

Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak adalah 

kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. 

Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan 

kadipaten dari kerajaan Majapahit, kemudian muncul 

sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran 

Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor 

penyebaran agama Islam di pulau Jawa dan Indonesia pada 

umumnya, Walaupun tidak berumur panjang dan segera 

mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan 

di antara kerabat kerajaan. Pada tahun 1560, kekuasaan 

Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka 

Tingkir/Hadiwijaya. Salah satu peninggalan bersejarah 

Demak ialah Mesjid Agung Demak, yang menurut tradisi 

didirikan oleh Wali Songo. 

Lokasi keraton Demak, yang pada masa itu berada di tepi 

laut, berada di kampung Bintara (dibaca "Bintoro" 

dalam bahasa Jawa), saat ini telah menjadi bagian 

kota Demak di Jawa Tengah. Sebutan kerajaan pada periode 

ketika beribu kota di sana dikenal sebagai Demak Bintara. 

Hadiwijaya dari Pajang mewarisi wilayah Demak yang 

tersisa setelah ia, bersama-sama dengan Ki Gede 
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Pamanahan dan Ki Penjawi, membunuh Arya Penangsang. 

Demak kemudian menjadi vasal dari Pajang. 

 

a. Masa kejayaan Kerajaan Demak 

Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat 

dipimpin Sultan Trenggana (1521 - 1546). Sultan 

Trenggana naik takhta setelah Pati Unus. Letak Kerajaan 

Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Pada periode 

Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Demak meluas ke 

Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam 

gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin 

Fatahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil 

mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda 

Kelapa lalu diganti menjadi Jayakarta yang berarti 

kemenangan yang sempurna. Jayakarta kelak berganti 

nama menjadi Batavia, lalu Jakarta, ibu kota Republik 

Indonesia. 

Sultan Trenggana wafat pada 1546. Insiden saat 

menyerang Panarukan, Situbondo, yang saat itu dikuasai 

Kerajaan Blambangan (Banyuwangi) membuat Sultan 

Trenggana terbunuh. Wafatnya Sultan Trenggana 

membuat tampuk kepemimpinan Kerajaan Demak 

diperebutkan. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar 

berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan 

Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana. Sunan Prawata 

lalu membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan.  

Kejadian tersebut menyebabkan surutnya dukungan 

terhadap kekuasaan Sunan Prawata. Ia lalu memindahkan 

pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, 

Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama satu tahun 

karena dibunuh Arya Penangsang, putra Surowiyoto 

pada 1547. Arya Penangsang menduduki takhta Kerajaan 
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Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga 

menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Pangeran 

Kalinyamat, penguasa Jepara karena dianggap berbahaya 

bagi kekuasaannya. 

 

b. Raja-raja Demak 

Kerajaan Demak pernah dikuasai oleh lima raja. 

Setiap raja memiiki karakter kepemimpinan yang 

berbeda-beda. Setiap periodenya juga terjadi gejolak 

politik yang berbeda-beda. 

1) Raden Patah 

Raden Patah duduk di tahta agung Kerajaan 

Demak dari tahun 1500-1518. Pendiri kerajaan 

tersebut mampu membawa Demak mengalami 

perkembangan pesat. 

Salah satu karir gemilangnya yakni menjalankan 

penyebaran agama Islam dengan masif di Tanah Jawa, 

lewat peran Wali Songo. Pada masa kekuasaan Raden 

Patah, wilayah kerajaan semakin luas. 

Daerah yang masuk wilayah kekuasaan Demak, di 

antaranya Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Selat 

Karimata, hingga beberapa daerah di Kalimantan 

masuk ke dalam wilayahnya. Selain itu, pelabuhan-

pelabuhan penting juga berada di bawah 

kekuasaannya, seperti pelabuhan Jepara, Gresik, 

Tuban, Sedayu, dan Jaratan.  

2) Pati Unus 

Pada tahun 1518, Raden Patah wafat. Tahta 

Kerajaan Demak diwariskan kepada putranya yang 

bernama Pati Unus. Pati Unus terkenal sebagai 

panglima perang yang berani dan tangguh. Pati Unus 

pernah mendapatkan misi sulit, yakni diberi mandat 
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ayahnya untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan 

Portugis. Pelayaran Kerajaan Demak juga cukup 

terancam dengan berlabuhnya Portugis di Nusantara. 

Pati Unus berangkat dengan gagah untuk 

bertempur dengan Portugis. Namun pasukannya kalah 

persenjataan. Tak patah arang, putra mahkota Demak 

tersebut kemudian memblokir akses Portugis. Upaya 

tersebut berhasil membuat Portugis kehabisan bahan 

pangan. 

Berkat aksinya yang pemberani tersebut, Pati Unus 

dijuluki Pangeran Sabrang Lor. Pati Unus memimpin 

Kerajaan Demak dari 1518 – 1521. Pada tahun 1521, 

ia wafat dalam sebuah pertempuran di Malaka. 

3) Sultan Trenggono 

Pati Unus tidak mempunyai anak, kepemimpinan 

Kerajaan Demak kemudian dipegang oleh adiknya 

yang bernama Sultan Trenggono. Sultan Trenggono 

memimpin kerajaan dari tahun 1521 – 1546. Ketika 

dikuasai oleh Sultan Trenggono, Kerajaan Demak 

meraih masa kejayaannya. Sultan Trenggono dikenal 

sebagai pemimpin yang bijaksana dan bernyali besar. 

Ia berhasil membuat wilayah Kerajaan Demak 

semakin luas, yakni mencapai Jawa Barat dan Jawa 

Timur. 

4) Sunan Prawoto 

Raja Demak kemudian digantikan oleh Sunan 

Prawoto, anak dari Sultan Trenggono. Di masa 

kepemimpinann Sunan Prawoto, Kerajaan Demak 

berada di fase kemunduran. 

Di masa ini, konflik lama antara Pangeran 

Surowiyoto dan Sultan Trenggono memanas. 

Perseteruan dua kakak-beradik tersebut masih 
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berlanjut hingga berimbas ke Sunan Prawoto. 

Pangeran Surowiyoto kemudian dibunuh oleh Sunan 

Prawoto di pinggir sebuah sungai. Peristiwa tersebut 

membuat julukan Pangeran Sekar Sedo ing Lepen 

tersandang pada Pengeran Surowiyoto. 

5) Arya Penangsang 

Sunan Prawoto berkuasa tidak lama. Pada tahun 

1547, Arya Penangsang membunuh raja tersebut. 

Arya Penangsa merupakan putera dari Pengeran 

Sekar. Setelah itu, ia naik menjadi raja kelima Demak. 

Masa kepemimpinan Arya Penangsang berlangsung 

tidak lama. Pengikutnya, menghabisi nyawa Pangeran 

Hadiri atau Penguasa Jepara, Suami Ratu 

Kalimanyamat. Semenjak peristiwa itu, adipati-adipati 

di bawah Demak menolak Arya Penangsang.  

Adipati Pajang, Jaka Tingkir (Hadiwijaya), 

menjadi salah satu pihak yang berkonflik dengan 

Arya Penangsang. Adipati Pajang melakukan 

pemberontakan untuk mengambil alih kekuasaan 

Kerajaan Demak pada tahun 1554. Tidak di tangan 

Adipati Pajang, kematian Arya Penangsang justru 

berada di tangan Sutawijaya, anak angkat Jaka 

Tingkir. Kerajaan Demak lengser setelah terbunuhnya 

Arya Penangsang. Jaka Tingkir kemudian mendirikan 

kerajaan Pajang dan menggeser pusat pemerintahan di 

sana. 

 

c. Keruntuhan Kerajaan Demak 

Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh 

pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang 

pada 1556. Hadiwijaya semula sangat setia pada Demak. 

Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya 
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Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan 

Pangeran Kalinyamat. 

Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan 

runtuhnya Kerajaan Demak menjadi vazal atau wilayah 

kekuasaan Kesultanan Pajang. 

 

d. Peninggalan Kerajaan Demak 

Selama masa kekuasannya, Kerajaan Demak 

mewariskan banyak peninggalan baik benda maupun 

nonbenda. Penginggalan-peninggalan tersebut tersebar di 

beberapa wilayah di Jawa Tengah diantaanya : 

1) Masjid Agung Demak 

Masjid Agung Demak berdiri sejak tahun 1479 M. 

Salah satu masjid tua di Indonesia ini terletak di 

Kauman, Demak, Jawa Tengah. Raden Patah 

mendirikan masjid ini bersama Walisongo. Pada abad 

ke-15, bangunan ini menjadi tempat para ulama, dan 

pusat pembelajaran. Meski terbilang tua, masjid ini 

masih aktif sampai sekarang. Banyak wisatawan yang 

datang dari dalam kota maupun luar kota yang datang 

untuk ibadah atau berziarah. 

 

 
Masjid Agung Demak 
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Arsitektur Masjid Agung Demak kental dengan 

ornamen budaya Jawa. Tampilan bangunannya sangat 

artistik. Interiornya memakai material berbahan kayu 

yang disertai dengan ukiran. 

Di area Masjid Agung Demak, terdapat museum 

yang mengarsipkan sejarah Masjid Demak. Raden 

Patah juga diistirahatkan di kompleks masjid ini. 

Makan tersebut membuat banyak orang berbondong-

bondong berziarah. 

 

2) Makam Sunan Kalijaga 

Peninggalan lain Kerajaan Demak yakni makam 

Sunan Kalijaga, salah satu Walisongo. Sunan Kalijaga 

punya peran besar dalam penyebaran agama Islam di 

Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tangah. Selama masa 

penyebaran, Sunan Kalijaga mendatangi banyak 

tempat. Ia mendapat mandat setara dengan kepala 

daerah, yang membawahi beberapa desa. Dalam 

kedudukannya tersebut, ia berwenang mengatur 

segala urusan desa. 

 

 
Makam Sunan Kalijaga 
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Keberadaan makam Sunan Kalijaga ini 

mengundang banyak orang datang ke Demak untuk 

berziarah. Banyak orang yang berdoa, serta 

berselawat. 

 

3) Lawang Bledek 

Lawang Bledek merupakan pintu petir yang 

terdapat di Masjid Agung Demak. Di pintu tersebut 

terdapat ukiran bergambar makhluk aneh, yang konon 

merupakan bentuk dari petir atau bledek. Ki Ageng 

Selo adalah orang yang memahat pintu tersebut pada 

tahun 1466 M. Menurut sebuah sejarah, tokoh yang 

terkenal mampu menangkap petir ini merancang pintu 

tersebut menggunakan kekuatan supranaturalnya.  

 

 
Lawang Bledek 

 

Ki Ageng memberikan pintu tersebut kepada 

Raden Patah untuk dipasang sebagai pintu utama 

Masjid Agung Demak. Karena usianya yang tua, pintu 

tersebut kini sudah tidak terpasang lagi. Pintu tersebut 

disimpan di museum masjid. 
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4) Soko Guru 

Soko guru atau soko tatal merupakan tiang 

penyangga Masjid Agung Demak. Tiang tersebut 

berupa kayu berjumlah 4. Pembuatan tiang tersebut 

dilakukan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Jati, Sunan 

Ampel, dan Sunan Bonang. 

 

 
Soko guru 

 

Soko guru tersebut berlambang sebagai 

keharmonisan atau persatuan. Sementara itu, letaknya 

yang berada di tengah masjid memiliki arti sebagai 

kekuatan. Karena usianya yang tua, renovasi sudah 

dilakukan pada beberapa material masjid. 

 

4. Kerajaan Islam Mataram 

Sutawijaya yang mendapat limpahan pajang dari sultan 

benowo kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke 

daerah kekuasaan ayahnya. Ki ageng pemanahan, di 

mataram. Sutawijaya kemudian menjadi raja kerajaan 

mataram dengan gelar panembahan senopati Ing Alaga 

Sayidin Panatagama. 
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Masa pemerintahan Panembahan Senopati (1586-1601) 

tidak berjalan dengan mulus diwarnai oleh pemberontakan. 

Kerajaan yang berpusat di Kotagede ( sebelah tenggara 

Kota Yogyakarta) ini selalu terjadi perang untuk 

menundukkan para bupati yang ingin melepaskan diri dari 

kekuasaan Mataram, seperti Bupati Ponorogo, Madiun, 

Kediri, pasuruan bahkan Demak. Namun, semua daerah itu 

dapat ditundukkan. Daerah yang terakhir dikuasai ialah 

Surabaya dengan bantuan Sunan Giri. 

Kerajaan mataram islam merupakan kerajaan islam di 

pulau Jawa yang merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa 

yang pernah berdiri pada abad ke – 17. Kesultanan Mataram 

Islam berdiri dari tahun (1586M-1755M. 

a. Masa Kejayaan 

Masa kejayaan berhasil didapatkan saat Sultan Agung 

Hanyokrokusumo menjabat menjadi raja. Ia diketahui 

berhasil menyatukan pulau Jawa dengan mendudukkan 

raja-raja lainnya. 

Adapun, wilayah kekuasaannya meliputi Jawa 

Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sayang, 

masa kejayaan itu harus berakhir karena ia diketahui 

wafat saat menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 

hingga 1629 M. 

 

b. Masa Kemunduran 

Kerajaan Mataram Islam runtuh akibat adanya campur 

tangan VOC sejak zaman pemerintahan Sunan 

Amangkurat 1 (Sultan Amangkurat Senapati ing Alaga 

Ngabdur Rahman Sayidin Panatagama) yang meliputi 

hal politik untuk melawan Trunajaya. Akibatnya muncul 

pemberontakan Trunajaya (Madura) yang dibantu oleh 

Pangeran Kajoran dan para pejabat dan masyarakat yang 
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sudah sangat tertekan. Tanggal 28 Juni 1677 Trunajaya 

berhasil merebut istana Plered. Amangkurat I dan Mas 

Rahmat melarikan diri ke barat. Istana Plered berhasil 

direbut kembali oleh Pangeran Puger (Kanjeng 

Susuhunan ing Alaga Ngabdur Rahman Sayidin Panata 

Gama) yang menyerang dari Jenar. Babad Tanah Jawi 

menyatakan, dengan jatuhnya istana Plered menandai 

berakhirnya Kesultanan Mataram. Sepeninggal 

Amangkurat I dia digantikan oleh Amangkurat II 

(Amangkurat Amral), sangat patuh pada VOC sehingga 

kalangan istana banyak yang tidak puas dan 

pemberontakan terus terjadi. Pada masanya, kraton 

dipindahkan lagi ke Kartasura (1680). 

Setelah Amangkurat II meninggal diganti 

Amangkurat III, tetapi VOC tidak senang dengan 

Amangkurat III karena dia menentang VOC sehingga 

VOC mengangkat Pakubuwana I sebagai raja, akibatnya 

Mataram memiliki dua raja dan inilah yang menjadikan 

perpecahan Internal, Amangkurat III akhirnya 

memberontak tapi akhirnya kalah dan ditangkap 

di Batavia lalu diasingkan di Ceylon, Srilanka dan 

meninggal tahun 1734. 

Kekacauan politik dari masa kemasa akhirnya dapat 

terselesaikan pada masa Pakubuana III setelah wilayah 

Mataram dibagi menjadi dua yaitu Kesultanan 

Ngayogyakarta dan Kasunanan Suarakarta tanggal 13 

Februari 1755, pembagian wilayah ini tertuang dalam 

Perjanjian Giyanti, perjanjian Giyanti adalah 

kesepakatan yang dibuat oleh pihak VOC, pihak 

Mataram (diwakili oleh Pakubuwana III) dan kelompok 

pangeran Mangkubumi. Nama Giyanti diambil dari 

lokasi penjanjian tersebut (ejaan Belanda, sekarang 
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tempat itu berlokasi didukuh Kerten , Desa Jantiharjo) 

ditenggara kota Karanganyar, Jawa Tengah, perjanjian 

ini menandai berakhirnya kerajaan Mataram yang 

sepenuhnya independen. 

Berdasarkan perjanjian ini wilayah Mataram terbagi 

menjadi dua, wilayah disebelah timur kali Opak dikuasai 

oleh pewaris tahta Mataram yaitu Sunan Pakubuwana III 

dan tetap berkedudukan di Surakarta, sementara wilayah 

disebelah barat diserahkan kepada Pangeran 

Mangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan 

Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. 

 Perpecahan terjadi lagi dengan munculnya 

Mangkunegara ( R.M Said) yang terlepas dari kesunanan 

Surakarta dan Pakualaman ( P. Nata Kusuma) , dan 

keempat pecahan Mataram Kesultanan Mataram tersebut 

masih melanjutkan dinasti masing-masing, bahkan 

pecahan Mataram tersebut terutama kesultanan 

Yogyakarta masih cukup besar dan diakui 

masyarakat hingga sekarang. 

 

c. Peninggalan kerajaan  

Peninggalan Kerajaan Mataram Islam Kerajaan 

Mataram Islam banyak menyisakan peninggalan baik di 

Surakarta ataupun Yogyakarta. Berikut ini beberapa 

bangunan peninggalan Kerajaan Mataram Islam di 

Surakarta. Benteng Vastenburg Pasar Gedhe 

Hardjonagoro Rumah Sakit Kadipolo Masjid Agung 

Kraton Surakarta Taman Sriwedari Berikut ini beberapa 

bangunan peninggalan Kerajaan Mataram Islam di 

Yogyakarta. Masjid Agung Gedhe Kauman, Masjid 

Kotagede, Masjid Pathok Negara Sulthoni Plosokuning 

Pasar Kotagede Kompleks Makam Kerajaan Imogiri  
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Masjid Agung Gedhe 

Kauman 

Masjid Kotagede 

  

  
Masjid Pathok Negara 

Sulthoni 

Masjid Agung Kraton 

Surakarta Plosokuning 

 

5. Kerajaan Islam Cirebon 

Kesultanan Cirebon adalah kerajaan bercorak Islam 

pertama di tanah Sunda atau Jawa Barat. Sejarah kerajaan 

yang wilayahnya pernah menjadi bagian dari Kerajaan 

Tarumanegara lalu Pajajaran ini didirikan pada abad ke-15 

Masehi, tepatnya tahun 1430. Awalnya, Cirebon merupakan 

daerah bernama Kebon Pesisir atau Tegal Alang-Alang. 

Kerajaan Cirebon dirintis oleh Raden Walangsungsang 

(Pangeran Cakrabuana), putra Raja Pajajaran dari Kerajaan 

Sunda Galuh, yakni Prabu Siliwangi dengan permaisurinya, 

Nyai Subang Larang. 

Sulendraningrat dalam Sejarah Cirebon (1978) 

menyebutkan bahwa pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai 

Subang Larang yang beragama Islam melahirkan tiga orang 

anak, yaitu Raden Walangsungsang atau Pangeran 
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Cakrabuana, Nyai Lara Santang, dan Raden Kian Santang 

atau Pangeran Sengara. 

 

a. Sejarah Berdirinya Kerajaan Cirebon 

 Setelah beranjak dewasa, ketiga anak Prabu Siliwangi 

dari permaisuri Nyai Subang Larang dipersilakan 

meninggalkan Kerajaan Pajajaran yang menganut ajaran 

Sunda Wiwitan, Hindu, atau Buddha. Putra sulung Prabu 

Siliwangi dari permaisuri, Raden Walangsungsang alias 

Pangeran Cakrabuana, kehilangan haknya untuk 

bertakhta di Pajaran karena memilih memeluk agama 

Islam seperti ibunya. Raden Walangsungsang atau 

Pangeran Cakrabuana memilih untuk memperdalam 

agama Islam ke Tegal Alang-Alang atau Kebon Pesisir, 

lalu diikuti oleh adiknya, Lara Santang. Dalam 

perjalanan, Raden Walangsungsang menikah dengan 

Nyai Endang Geulis. 

Sesampainya di Kebon Pesisir, mereka berguru 

kepada Syekh Nurul Jati. Di daerah pesisir utara Jawa 

inilah Raden Walangsungsang mendirikan pedukuhan 

sebagai cikal-bakal Kerajaan Cirebon. Setelah 

mendirikan pedukuhan, Raden Walangsungsang dan 

Lara Santang menunaikan ibadah haji ke tanah suci 

Mekah. Di perjalanan, Lara Santang menikah dengan 

Syarif Abdillah bin Nurul Alim. Dari pernikahan ini, 

Nyai Lara Santang melahirkan dua orang anak laki-laki 

bernama Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. 



 

Manusia Indonesia, Alam & Sejarahnya  325 

 
Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati 

 

Syarif Hidayatullah dibesarkan dengan ilmu agama 

Islam yang kuat. Dia pun dipercaya menyebarkan agama 

Islam di Cirebon dan Jawa barat. Syarif Hidayatullah 

juga merupakan salah satu wali songo yang dikenal 

dengan nama Sunan Gunung Jati. Dia menikah dengan 

sepupunya, anak Pangeran Cakrabuana, Nyai 

Pakungwati. 

Sunan Gunung Jati mendapatkan izin dari Pangeran 

Cakrabuana untuk menghentikan upeti kepada Kerajaan 

Pajajaran. Penghentian upeti ini sekaligus menjadi 

pertanda Cirebon melepaskan diri dari Kerajaan 

Pajajaran. Sejak saat itu Kesultanan Cirebon atau 

Kerajaan Cirebon resmi berdiri sebagai kerajaan atau 

wilayah yang merdeka. Sunan Gunung Jati pun menjadi 

raja pertama di Kerajaan Cirebon. Sejumlah sumber lain 

menyebut Pangeran Cakrabuana merupakan raja pertama 

di Kesultanan Cirebon. 

 

b. Perkembangan agama Islam dan masa keemasan 

Kerajaan Cirebon 

Salah satu raja terkenal Kerajaan Cirebon adalah 

Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang 
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berkuasa antara 1479-1568 M. Selain memajukan 

kerajaan, Syarif Hidayatullah berperan besar dalam 

penyebaran agama Islam di Cirebon. Pada masa 

pemerintahannya, ia banyak menaklukkan daerah di 

Pulau Jawa untuk kepentingan politik dan menyebarkan 

ajaran Islam. Beberapa wilayah yang berhasil dikuasai 

adalah Banten, Sunda Kelapa, dan Rajagaluh. Sementara 

di bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati 

menitikberatkan pada perdagangan dengan berbagai 

bangsa, seperti Campa, Malaka, India, Cina, dan Arab. 

Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri 

dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan 

Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat. 

 

c. Keruntuhan Kerajaan Cirebon 

Runtuhnya Kerajaan Cirebon dimulai pada 1666, pada 

masa pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran 

Rasmi. Penyebab keruntuhan dilatarbelakangi oleh fitnah 

dari Sultan Amangkurat I, penguasa Mataram yang juga 

mertua Panembahan Ratu II. Sultan Amangkurat I 

memanggil Panembahan Ratu II ke Surakarta dan 

menuduhnya telah bersekongkol dengan Banten untuk 

menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Akibatnya, 

Panembahan Ratu diasingkan dan wafat di Surakarta 

pada 1667. Setelah Panembahan Ratu II wafat, 

kekosongan dalam Kerajaan Cirebon diambil alih oleh 

Mataram. Pengambilalihan sepihak ini memicu amarah 

dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Banten. 

Sultan Ageng Tirtayasa kemudian turun tangan untuk 

membebaskan putra Panembahan Ratu II yang juga 

diasingkan oleh Mataram. Setelah itu, Kesultanan 

Cirebon terpecah menjadi tiga, yang masing-masing 
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berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya. 

Pecahnya kesultanan juga menandai runtuhnya Kerajaan 

Cirebon, karena keadaan semakin diperkeruh dengan 

politik adu domba VOC. 

 

d. Peninggalan Kerajaan Cirebon 

1) Keraton Kasepuhan  

Keraton Kasepuhan terdiri dari dua kompleks 

bangunan, yaitu Dalem Agung Pakungwati yang 

didirikan pada 1430 oleh Pangeran Cakrabuana dan 

kompleks Keraton Pakungwati yang didirikan oleh 

Pangeran Mas Zainul Arifin pada 1529.  

 

  
Keraton Kasepuhan Kereta Kencana Sunan 

Gunung Jati 

 

Letak Keraton Kasepuhan berada di kelurahan 

Kesepuhan, Lemahwungkuk, Cirebon. Selain megah, 

keraton ini memiliki museum benda-benda kuno yang 

cukup lengkap. Salah satu koleksinya yang terkenal 

adalah Kereta Singa Barong, kereta kecana Sunan 

Gunung Jati yang hanya dikeluarkan setiap 1 Syawal 

untuk dimandikan. 
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2) Keraton Kanoman  

Keraton Kanoman merupakan salah satu bangunan 

peninggalan Kerajaan Cirebon yang masih berdiri 

hingga kini. Keraton ini dibangun oleh Pangeran 

Muhamad Badrudin Kertawijaya atau Sultan Anom I 

pada 1678.  

  
Keraton Kanoman Paksi Naga Liman 

    

Keraton Kanoman terletak di Kelurahan 

Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota 

Cirebon. Lokasinya tersebut tidak jauh dari Keraton 

Kasepuhan dan Pasar Kanoman. Kompleks Keraton 

Kanoman berdiri di atas tanah seluas 6 hektare dan 

mempunyai banyak bangunan dengan fungsi yang 

berbeda. Di dalam keraton juga terdapat barang-

barang bersejarah, seperti contohnya dua kereta yang 

bernama Paksi Naga Liman dan Jempana. 

 

3) Keraton Kacirebon 

Bangunan Keraton Kacirebonan berada di Jl. 

Pulosaren No. 48 ini, mempunyai ukuran relatif lebih 

kecil jika dibandingkan dengan Keraton Kasepuhan 

dan Keraton Kanoman mungkin lebih pantas disebut 

dengan Puri Kacirebonan. Secara administratif Puri 

Kacirebonan berada di Kampung Pulosaren, 

Kelurahan Pulosaren, Kecamatan Pekalipan. 
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Keraton kacirebon 

 

Keraton Kacirebonan diketahui didirikan pada 

1808 oleh Pangeran Anom. Pendirian Keraton 

Kacirebonan dilatari penggantian Sultan Anom IV 

Sultan Anom Muhamad Khaerudin yang wafat pada 

1802. 

 

4) Masjid Agung Cirebon  

Masjid Agung Sang Cipta Rasa disebut-sebut 

sebagai masjid tertua di Cirebon. Sejarah nama masjid 

yang diperkirakan dibangun sejak tahun 1480 Masehi 

ini dikenal juga sebagai Masjid Agung Kasepuhan 

atau Masjid Agung Cirebon. Sesuai dengan namanya, 

masjid ini berada di dalam kompleks Keraton 

Kasepuhan Cirebon. Pembangunan Masjid Agung 

Sang Cipta Rasa diprakarsai oleh Nyi Ratu 

Pakungwati, dibantu oleh sejumlah anggota Wali 

Songo dan beberapa tenaga ahli dari Kesultanan 

Demak pimpinan Raden Patah. 
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Masjid Agung Cirebon 

 

Beranda terletak pada ketiga sisi Masjid, yaitu pada 

bagian depan, bagian kanan dan bagian kiri. Pada 

beranda masjid bagian kanan terdapat sumur Banyu 

Cis Sang Cipta Rasa yang dipercaya memiliki khasiat 

menyembuhkan berbagai penyakit dan menguji 

kejujuran seseorang. Sedangkan ruangan utama 

masjid tidak terlihat karena dikelilingi oleh tembok 

tinggi. Apabila jamaah ingin memasuki ruangan 

utama bisa melalui sembilan pintu yang 

melambangkan jumlah Wali Sanga. Ketinggian pintu 

yang tidak terlalu tinggi membuat jamaah harus 

menunduk ketika memasukinya. 

 

5) Makam Sunan Gunung Jati 

Sunan Gunung Jati dilahirkan pada 1448 Masehi 

dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali 

Nurul Alim dan Nyai Rara Santang. Pada masa 

mudanya ia pergi ke Mekkah untuk menuntut ilmu, 

setelah selesai belajar di Mekkah, pada 1470 ia datang 

ke tanah Jawa, termasuk Cirebon untuk menyebarkan 
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agama Islam hingga akhir hayatnya pada 1569 di usia 

120 tahun. 

 

 
Makam Sunan Gunung Jati 

 

Sunan Gunung Jati dimakamkan di komplek 

makam, Gunung Sembung, Cirebon. Lokasi 

tempatnya berada di Jalan Alun-Alun Cileduk, 

Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon. Hanya 5 

kilometer dari Alun-Alun Cirebon. Akses jalannya 

sangat mudah untuk kendaraan pribadi. 

Komplek makam dibagi menjadi dua bagian, 

kompek utama di mana makam Sunan Gunung Jati 

berada. Untuk mencapai makam, pengunjung harus 

menaiki puluhan anak tangga terlebih dahulu, akses 

jalan yang cukup sempit dan dihalangi oleh banyak 

makam lain. 

 

6. Kerajaan Islam Banten 

Mayoritas keyakinan penduduk Pulau Jawa adalah Islam. 

Hal itu tak lepas dari sejarah penyebaran agama Islam yang 

telah terjadi sejak zaman kerajaan. Salah satu kerajaan 

Islam terbesar yang pernah berdiri di Pulau Jawa adalah 

Kerajaan Banten. 
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Kerajaan Banten 

 

Kerajaan Banten atau lebih dikenal sebagai Kesultanan 

Banten adalah kerajaan bercorak Islam. Kerajaan ini 

memiliki sejarah panjang semenjak didirikan pada 1552 

oleh Syarif Hidayatullah. Sebelum menjadi kesultanan 

Banten, di wilayah yang terdapat di paling barat pulau Jawa 

telah memiliki kerajaan kuno yang pusat pemerintahannya 

Banten.  

Pemerintahannya yang solid dengan menganut agama 

Islam sebagai pilar pendirian kerajaannya, penguasa 

Kerajaan Banten menggunakan gelar Sultan. Beberapa 

sultan yang terkenal membawa kejayaan pada Kerajaan 

Banten di antaranya Sultan Maulana Hasanuddin (1552 – 

1570) dan Sultan Ageng Tirtayasa (1651 – 1683).  

 

 
Sultan Ageng Tirtayasa  Sultan Maulana Hasanuddin 
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Untuk lingkaran istana yang hirarkinya di bawah Sultan, 

terdapat gelar Pangeran Ratu, Pangeran Adipati, Pangeran 

Gusti, dan Pangeran Anom yang disandang oleh para 

pewaris. Adapun untuk para petugas yang bekerja di 

administrasi pemerintahan diberikan gelar Mangkubumi, 

Kadi, Patih, dan Syahbandar. Sementara itu, kelompok 

bangsawan di Kerajaan Banten menyandang gelar Tubagus, 

Ratu, atau Sayyid. 

a. Masa Kejayaan 

Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaan 

pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. 

Beberapa hal yang dilakukannya untuk memajukan 

Kesultanan Banten di antaranya, sebagai berikut.  

1) Memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke 

bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan  

2) Banten dijadikan tempat perdagangan internasional 

yang memertemukan pedagang lokal dengan 

pedagang Eropa  

3) Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam 

Melakukan modernisasi bangunan keraton dengan 

bantuan arsitektur Lucas Cardeel  

4) Membangun armada laut untuk melindungi 

perdagangan dari kerajaan lain dan serangan 

pasukan Eropa Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa 

dikenal sebagai raja yang gigih menentang 

pendudukan VOC di Indonesia. Di bawah 

kekuasaannya, kekuatan politik dan angkatan perang 

Banten maju pesat. 
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b. Raja-raja Kesultanan Banten  

1) Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran 

Sabakinking (1552-1570)  

2) Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasareyan 

(1570-1585)  

3) Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran 

Sedangrana (1585-1596) 

4) Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdulkadir atau 

Pangeran Ratu (1596-1647) 

5)  Sultan Abu al-Ma‟ali Ahmad atau Pangeran Anom 

(1647-1651)  

6) Sultan Ageng Tirtayasa atau Abu al-Fath Abdul 

Fattah (1651-1683)  

7) Sultan Abu Nashar Abdul Qahar atau Sultan Haji 

(1683-1687)  

8) Sultan Abu al-Fadhi Muhammad Yahya (1687-

1690)  

9) Sultan Abu al-Mahasin Muhammad Zainulabidin 

atau Pangeran Adipadi (1690-1733) 

10) Sultan Abdullah Muhammad Syifa Zainularifin 

(1733-1750)  

11) Sultan Syarifuddin Ratu Wakil atau Pangeran 

Syarifuddin (1750-1752)  

12) Sultan Abu al-Ma‟ali Muhammad Wasi atau 

Pangeran Arya Adisantika (1752-1753) 

13) Sultan Abu al-Nasr Muhammad Arif Zainulsyiqin 

(1753-1773)  

14) Sultan Aliyuddin atau Abu al-Mafakhir Muhammad 

Aliyuddin (1773-1799)  

15) Sultan Muhammad Muhyiddin Zainussalihin (1799-

1801)  
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16) Sultan Muhammad Ishaq Zainulmuttaqin (1801-

1802)  

17) Sultan Wakil Pangeran Natawijaya (1802-1803)  

18) Sultan Aliyuddin II atau Abu al-Mafakhir 

Muhammad Aqiluddin (1803-1808)  

19) Sultan Wakil Pangeran Suramenggala (1808-1809)  

20) Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin atau 

Muhammad Bin Muhammad Muhyiddin 

Zainussalihin (1809-1816) 

 

c. Masa Kemunduran 

Kegigihan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan 

VOC mendorong Belanda melakukan politik adu domba. 

Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Ageng 

Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji, yang kala itu 

sedang terlibat konflik. Siasat VOC pun berhasil, hingga 

Sultan Haji mau bekerjasama dengan Belanda demi 

meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada 1683, Sultan 

Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus 

menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. 

Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi tanda 

berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Meski Sultan 

Abu Nashar Abdul Qahar atau Sultan Haji diangkat 

menjadi raja, tetapi pengangkatan tersebut disertai 

beberapa persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian 

Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten tidak lagi 

memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat semakin 

berat. Dengan kondisi demikian, sangat wajar apabila 

masa pemerintahan Sultan Haji dan sultan-sultan 

setelahnya terus diwarnai banyak kerusuhan, 

pemberontakan, dan kekacauan di segala bidang. 

Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC berlangsung 
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hingga awal abad ke-19. Untuk mengatasi hal itu, pada 

1809 Gubernur Jenderal Daendels menghapus 

Kesultanan Banten. 

 

d. Peninggalan Kerajaan  

Kerajaan Banten memiliki benda peninggalan yang 

menjadi bukti bahwa kerajaan ini pernah berjaya di 

masanya. Jejak peninggalan Kerajaan Banten banyak 

berupa bangunan seperti Masjid Agung Banten, Istana 

Keraton Kaibon, Keraton Surosowan, Benteng 

Speelwijk, dan Meriam Ki Amuk. 

 

  
Masjid Agung Banten Istana Keraton Kaibon 

 

   
Benteng Speelwijk Meriam Ki Amuk 

  

7. Kerajaan Islam Banjar 

Kerajaan Banjar merupakan sebuah kerajaan bercorak 

Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Pasalnya kerajaan ini 

dapat menjadi kesultanan setelah kedatangan pasukan 

Kerajaan Demak, yang notabene merupakan kerajaan 
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bercorak Islam. Kerajaan Banjar yang terletak di kawasan 

Banjarmasin ini memiliki hubungan erat dengan Kerajaan 

Daha yang bercorak Hindu. Masa pemerintahan Pangeran 

Sukarama yang ingin menyerahkan takhta kepada cucunya 

yang bernama Pangeran Samudera banyak menuai konflik 

karena anak dari Pangeran Sukarama tidak setuju dengan 

keputusan tersebut. Pendapat tidak setuju yang dihadirkan 

oleh anak Pangeran Sukarama menyebabkan kekuasaan 

kerajaan ini diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi 

sebagai anak tertua. Namun, keinginan Pangeran 

Temenggung dalam mendapatkan takhta menyebabkan 

pembunuhan Pangeran Mangkubumi oleh pegawai istana 

yang telah di hasut oleh Pangeran Temenggung.Kondisi 

pembunuhan yang telah terjadi menyebabkan Kerajaan daha 

dipimpin oleh Pangeran Tumenggung. Kondisi tersebut 

bahkan menyebabkan Pangeran Samudera pergi 

meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan. 

Meski demikian, salah satu perdana menteri yang ada di 

kerajaan ini ternyata masih menganggap Pangeran 

Samudera sebagai raja. Perdana menteri yang banyak 

bergaul dengan para mubaligh islam ini mengajak Pangeran 

Samudera untuk menghimpun perlawanan terhadap 

Pangeran Temenggung. Bahkan, perdana menteri tersebut 

juga mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Kerajaan 

Demak. Sehingga Sultan Demak memberi persyaratan 

masuk islam ketika kemenangan dapat diraih oleh Pangeran 

Samudera. 

Sejarah Kerajaan banjar bahkan menunjukkan bahwa 

Pangeran Samudera menyetujui persyaratan tersebut, 

sehingga Sultan Demak mengirimkan bantuan 1000 orang 

tentara dan penghulu bersama Khatib Dayan. Kondisi ini 

bahkan menyebabkan Pangeran Samudera memperoleh 
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kemenangan hingga akhirnya seluruh kerabat dan 

masyarakat menyatakan diri masuk Islam. Tentunya, 

perpindahan agama yang telah dilakukan oleh semua pihak 

kerajaan menyebabkan perubahan corak suatu 

pemerintahan. Hal ini bahkan menyebabkan Kerajaan Daha 

berubah menjadi Kerajaan Banjar pada tahun 1526 

Masehi. Perubahan nama kerajaan beserta struktur 

pemerintahan yang dihadirkan menyebabkan Pangeran 

Samudera mendapatkan gelas Sultan Sruyanullah atau 

Sultan Suriansyah. 

a. Masa Kejayaan 

Kerajaan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad 

ke-17, yakni di masa pemerintahan Sultan Mustasin 

Billah (1595-1620). Banjarmasin yang merupakan Ibu 

Kota Kesultanan Banjar, berkembang menjadi bandar 

perdagangan yang besar. Mengingat wilayah tersebut 

letaknya sangat strategis serta memiliki sumber daya 

alam yang melimpah. Kondisi ini membuat para 

saudagar dari berbagai daerah datang ke Banjarmasin 

untuk mencari barang dagangan, mulai dari lada hitam, 

rotan, dammar, emas, intan, madu hingga kulit binatang. 

Lada hitam sendiri menjadi komoditas yang memiliki 

nilai tinggi di pasaran internasional menjadikan nama 

Banjarmasin pun mulai masyhur. 

Belanda pun mengirimkan ekspedisi untuk menjalin 

hubungan dagang dengan Kesultanan Banjar pada 1603 

Masehi. Hanya saja, kesan buruk yang diterima 

pedagang Banjar membuat usaha Belanda itu 

gagal.Kegagalan itu tak serta merta membuat Belanda 

menyerah, mereka justru sangat berambisi untuk 

menjalin hubungan dagang dan menguasai Kesultanan 

Banjar.Berulang kali ekspedisi yang dikirim Belanda 
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pada tahun 1606 dan 1612 selalu berakhir gagal, kendati 

Belanda sempat memporak-porandakan pusat 

pemerintahan Kasultanan Banjar di Banjarmasin, hingga 

Sultan Multasin harus memindahkan ibu kota ke 

Martapura. Ambisi Belanda untuk menguasai 

Kesulatanan Banjar baru berhasil setelah Sultan 

Hamidullah/Sultan Kuning, raja ke-12 Kesultanan Banjar 

wafat pada tahun 1734. Kemangkatan Sultan Kuning 

memunculkan pertentangan perebutan kekuasaan antara 

Pangeran Aminullah, selaku putra mahkota Kesultanan 

Banjar dengan adik Sultan Kuning, Tamjidillah I. 

Perebutan kekuasan terjadi karena Pangeran Aminullah 

belum dewasa pada saat Sultan Hamidullah wafat. 

Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Belanda. Mereka 

menawarkan bantuan kepada Tamjidillah I agar dapat 

menjadi penguasa Kesultanan Banjar. Berkat bantuan 

Belanda, Sultan Tamjidillah I berhasil mengusir 

Pangeran Aminullah dari Istana Banjar. Sebagai bentuk 

balas budi, Sultan Tamjidillah I menandatangani 

perjanjian perdagangan dengan Belanda pada tahun 1747 

Masehi dan mendirikan Kota di Tabanio. Seiring dengan 

semakin kuatnya cengkeraman kekuasaan Belanda di 

Istana Banjar, serta konflik perebutan kekuasan antara 

Pangeran Aminullah dengan Sultan Tamjidillah, Belanda 

semakin memiliki celah untuk menghapuskan kesultanan 

ini secara sepihak pada 11 Juni 1980. Akan tetapi, karena 

dibantu oleh perlawanan Pangeran Antasari dan Sultan 

Muhammad Seman, Kasultanan Banjar mampu bertahan 

hingga 1905 Masehi. 
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b. Raja-raja Kerajaan Banjar 

Daftar Raja atau Sultan yang pernah memimpin 

Kerajaan Banjar. 

1) Sultan Suriansyah 

2) Sultan Rahmatullah 

3) Sultan Hidayatullah 

4) Sultan Mustasin Billah 

5) Sultan Inayatullah 

6) Sultan Ratu 

7) Sultan Rakyatullah 

8) Sultan Adipati Anom 

9) Sultan Suria Angsa 

10) Sultan Tahmidullah 

11) Panembahan Kusuma Dilaga 

12) Sultan Kuning 

13) Sultan Tamjidillah I 

14) Sultan Muhammadillah 

15) Sultan batu/Sulaiman Saidullah 

16) Sultan Sulaiman Saidullah 

17) Sultan Adam al Watsiq Billah 

18) Sultan Tamjidillah II 

19) Sultan Hidayatullah II 

20) Panembahan Amiruddin Khalifaul Mukminin 

21) Sultan Muhammad Seman 

22) Sultan Khairul Saleh 
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c. Masa Kemunduran 

Kehadiran pihak Pemerintah Kolonial Hindia Belanda 

yang ikut campur dalam urusan adat kerajaan adalah 

bukti bahwa unsur asing yang hadir dalam Kerajaan 

Banjar nantinya akan memunculkan perpercahan 

dikalangan istana. Keterlibatan unsur asing dalam urusan 

istana juga merupakan salah satu penyebab utama 

meletusnya perang antara Kerajaan Banjar dengan 

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. 

Awal mulanya Kerajaan Banjar memiliki hubungan 

yang cukup baik dengan pemerintah kolonial Hindia 

Belanda, akan tetapi dengan ikut campurnya pemerintah 

kolonial dalam urasaan kerajaan mengakibatkan 

memanasnya hubungan diantara kedua belah pihak yang 

pada akhirnya akan menyebabkan pertempuran untuk 

mempertahankan kekuasaan di wilayah Kalimantan 

Selatan. Dalam sejarah pertempuran tersebut dikenal 

sebagai “Perang Banjar”. 

Perlawanan Kerajaan Banjar berlangsung dalam dua 

tahap, yang pertama berlangsung dari tahun 1859-1863, 

sedangkan perlawanan tahap kedua berlangsung dari 

tahun 1863-1905. Peperangan yang berlangsung hampir 

setengah abad lamanya berakhir dengan kekalahan di 

pihak Kerajaan Banjar. Dengan terpatahkannya 

perlawanan rakyat Banjar pada tahun 1905, maka hal ini 

menandai runtuhnya era dari Kerajaan Banjar yang telah 

berdiri sejak tahun 1520. 
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d. Peninggalan Kerajaan Banjar 

Beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan 

Islam yaitu Kerajaan Banjar 

1) Candi Agung  

Candi Agung adalah situs peninggalan bersejarah 

yang diperkirakan berusia 740 tahun. Candi Agung 

merupakan sebuah situs candi Hindu-Budha yang 

terletak di wilayah Sungai Malang, Kecamatan 

Amuntai Tengah, Kota Amuntai, Kalimantan Selatan. 

Candi Agung dibangun oleh Empu Jatmika pada 

abad ke-16 pada masa kerajaan Dipa, yang merupakan 

cikal bakal terbentuknya kerajaan Banjar. Kehadiran 

candi yang memiliki dimensi sekitar 40 meter x 50 

meter tersebut memang cukup menarik bagi para 

arkeolog dan pakar sejarah. 

 

  
Pintu Gerbang Candi 

Agung 

Kompleks Candi  

Agung 

 

   
Penampakan yang tersisa dari Candi Agung 
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Di sekitar lokasi candi tersebut juga ditemukan 

beberapa benda peninggalan sejarah berusia sekitar 

200 tahun SM. Candi Agung adalah situs peninggalan 

bersejarah yang diperkirakan berusia 740 tahun. 

Candi Agung merupakan sebuah situs candi Hindu-

Budha yang terletak di wilayah Sungai Malang, 

Kecamatan Amuntai Tengah, Kota Amuntai, 

Kalimantan Selatan. 

Candi Agung dibangun oleh Empu Jatmika pada 

abad ke-16 pada masa kerajaan Dipa, yang merupakan 

cikal bakal terbentuknya kerajaan Banjar. Kehadiran 

candi yang memiliki dimensi sekitar 40 meter x 50 

meter tersebut memang cukup menarik bagi para 

arkeolog dan pakar sejarah. 

Konon, di sekitar lokasi candi tersebut juga 

ditemukan beberapa benda peninggalan sejarah 

berusia sekitar 200 tahun SM. 

 

2) Masjid Sultan Suriansyah 

Peninggalan kerajaan Banjar lainnya yang masih 

berdiri kokoh hingga saat ini adalah Masjid Sultan 

Suriansyah atau dikenal juga dengan nama Masjid 

Kuin yang terletak di Jalan Kuin Utara, Kelurahan 

Kuin Utara, Kota Banjarmasin.  

 
Masjid Sultan Suriansyah 
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Masyarakat sendiri mengenal wilayah tersebut 

sebagai Banjar Lama. Dahulu kala, wilayah tersebut 

merupakan pusat ibu kota kerajaan kesultanan Banjar. 

Mesjid yang dibangun antara rentang tahun 1526-

1550 di masa pemerintahan Sultan Suriansyah ini 

merupakan salah satu masjid tertua yang ada di 

Kalimantan Selatan. 

 

3) Makam Sulthan Sulaiman 

Salah satu keberadaan makam yang juga 

menyimpan sejarah panjang dari kerajaan kesultanan 

Banjar adalah makam Pangeran Ratu Sultan 

Sulaiman. Ia adalah seorang raja yang bergelar Sultan 

Sulaiman Saidullah II. Makamnya terletak di Desa 

Lihung, Kecamatan Karang Intan, Banjar, Kalimantan 

Selatan. 

 

 
Makam Sultan Sulaiman 

 

Sultan Sulaiman diketahui telah memerintah 

kerajaan Banjar dari tahun 1801-1825. Sultan 

Sulaiman sendiri diketahui wafat pada 3 Juni 1825 

atau 4 Rabiul Awal 1240. Sultan Sulaiman 
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mendapatkan gelar kesultanan sejak usianya masih 

belia, yaitu pada saat usianya menginjak 6 tahun pada 

tahun 1767. Karena hal tersebut ia pun pada akhirnya 

dijuluki juga sebagai Sultan Muda. 

 

4) Makam Sultan Suriansyah 

Peninggalan lain dari kerajaan Islam yang di 

provinsi Kalimantan adalah makan Sultan Suriansyah 

atau Jaya Samudera yang terletak di Komplek Makam 

Sultan Suriansyah di kecamatan Banjarmasin Utara, 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jaya Samudera 

adalah Raja Banjar pertama yang diketahui memeluk 

agama Islam.  

 

 
Makam Sultan Suriansyah 

 

Ia dikenal dengan gelar Sultan Suriansyah atau 

Sultan Suryanulloh. Gelar tersebut merupakan 

pemberian dari bangsa Arab yang pertama datang ke 

Banjarmasin. Sultan Suriansyah sendiri diketahui 

memerintah kerajaan Banjar dari tahun 1500-1540. 
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5) Makam Sultan Mustakimbillah 

Pangeran Senapati bergelar Sultan Mustakimbillah 

adalah Sultan Banjar IV yang telah memerintah 

kerajaan Banjar antara tahun 1595-1642. Sultan 

Mustakimbillah adalah putra sulung dari Sultan 

Banjar III, yaitu Sultan Hidayatullah. 

 

 
Makam Sultan Mustakimbillah 

 

Makam Sultan Mustakimbillah terletak di Desa 

Tangkas Kecamatan Martapura Barat, Martapura, 

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Makam 

Sultan Mustakimbillah sendiri menjadi makam 

terakhir dari 5 makam Raja yang telah ditemukan. 

Konon, saat pertama kali makam tersebut ditemukan 

berada di bawah kaki pohon kasturi. 

 

6) Makam Sultan Inayatullah 

Peninggalan kerajaan Banjar selanjutnya adalah 

makam Sultan Inayatullah yang terletak di Desa 

Dalam Pagar, Martapura Timur, Banjar, Provinsi 

Kalimantan Selatan. Sultan Inayatullah bernama asli 

Pangeran Dipati Tuhan I.  
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Makam Sultan Inayatullah 

 

Sultan Inayatullah adalah Raja Banjar yang 

memerintah antara tahun 1636/1642-1645. Sultan 

Inayatullah merupakan gelar resmi yang kerap 

digunakan dalam khutbah Jumat di masjid. Sementara 

gelar lain yang dipopulerkan bagi dirinya adalah Ratu 

Agung. Ia sendiri adalah putra dari Sultan 

Mustakimbilah yang dilantik sebagai Sultan muda. 

 

7) Masjid Al-Karomah 

Masjid Al-Karomah adalah salah satu mesjid 

peninggalan kerajaan Banjar yang dibangun pada 

tahun 1863 Masehi atau 1280 Hijriah. Sebelum 

dikenal sebagai Masjid Agung Al Karomah, mesjid 

ini dahulu kapan bernama Masjid Jami‟ Martapura.  

 

 
Masjid Al-Karomah 
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Meskipun Masjid Al-Karomah telah mengalami 

banyak renovasi, namun struktur utama mesjid sendiri 

masih tetap dipertahankan. Mesjid Al-Karomah 

sendiri dahulu kerap digunakan untuk tempat 

peribadatan, penyebaran agama Islam, serta sebagai 

benteng pertahanan bagi para pejuang dalam melawan 

penjajah Belanda. 

 

8) Makam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari 

Peninggalan lain yang tak kalah menarik adalah 

makam dari ulama terkenal bernama Syekh 

Muhammad Arsyad al-Banjari yang lahir di Lok 

Gabang pada tanggal 17 Maret 1710. Ia sendiri adalah 

ulama Fiqih mazhab Syafi'i yang cukup berpengaruh 

pada penyebaran agama Islam di Banjar. Syekh 

Muhammad Arsyad al-Banjari hidup pada masa tahun 

1122-1227 hijriah. Sementara wafat pada 3 Oktober 

1812 di Dalam Pagar. Salah satu karya terkenal dari 

ulama besar yang dikenal dengan julukan Datu 

Kalampaian ini adalah kitab berjudul Sabilal 

Muhtadin. 

 

9) Kitab Sabilal Muhtadin 

Sabilal Muhtadin lit-Tafaqquh fi Amrid-din atau 

dikenal dengan Sabilal Muhtadin adalah sebuah kita 

yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad al-

Banjari. Sabilal Muhtadin lit-Tafaqquh fi Amrid-din 

sendiri artinya jalan bagi orang-orang yang mendapat 

petunjuk untuk mendalami urusan agama. 
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Kitab Sabilal Muhtadin 

 

Kitab ini adalah salah satu peninggalan kerajaan 

Banjar yang masih bisa masyarakat lihat hingga saat 

ini. Kitab ini ditulis pada tahun 1779 Masehi atau 

sekitar 1193 Hijriah, yaitu pada zaman 

pemerintahan Sultan Tamjidullah. Kitab ini sendiri 

berisi ilmu fikih berdasarkan Mazhab Syafi'i. 

 

10) Senjata dan Perkakas Kerajaan 

Kerajaan Banjar dikenal sebagai kerajaan dagang 

yang cukup terkenal. Kerajaan Banjar mampu 

menghasilkan berbagai perkakas yang terbuat dari 

besi dan logam yang berpusat di daerah Negara. 

Kemampuan kerajaan Banjar, khususnya daerah 

Negara untuk menghasilkan bermacam barang-barang 

yang terbuat dari logam seperti senjata, perkakas, 

serta kapal memang cukup baik sejak abad ke-

17.Beberapa peninggalan seperti golok, kapak, cap 

kerajaan serta perkakas berusia ratusan tahun kini 

disimpan di Museum Lambung Mangkurat yang 

berlokasi di Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, 

Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan. 
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Perkakas Kerajaan Banjar 

 

8. Kerajaan Islam Ternate 

Sebelum kerajaan berdiri, awalnya ada empat kampung 

di Ternate, yang masing-masing dikepalai oleh seorang 

Kepala Marga (Momole). Lambat laun, empat kampung ini 

membentuk sebuah kerajaan yang kemudian diberi nama 

Ternate. Kerajaan Ternate pada mulanya bukan kesultanan 

yang menganut agama Islam. Raja dan rakyatnya pun belum 

diketahui dengan jelas agamanya, tetapi diasumsikan 

memiliki kepercayaan animisme. Ternate dikenal sebagai 

kota penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya 

kerap berhubungan dengan pedagang dari Arab, Melayu, 

dan Tionghoa. Karena aktivitas perdagangan yang semakin 

ramai dan adanya ancaman dari para perompak, atas 

prakarsa Momole Guna, pemimpin Tobona, diadakan 

musyawarah untuk membentuk organisasi yang lebih kuat 

dan mengangkat raja. Pada 1257, pemimpin klan Sampalu 

yang bernama Momole Ciko terpilih menjadi Raja Gapi 

pertama dengan gelar Baab Mashur Malamo (1257-1272 

M). Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate, yang 

perlahan menjadi semakin besar dan ramai. Dalam 

perkembangannya, orang-orang lebih suka menyebut 

Kerajaan ternate daripada Kerajaan Gapi. 
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Keluarga Kerajaan Ternate baru secara resmi memeluk 

Islam pada pertengahan abad ke-15, lebih tepatnya pada 

masa pemerintahan Marhum (1465–1486 M). Marhum 

adalah Raja Ternate pertama yang memeluk Islam, dan 

putranya yang memegang takhta selanjutnya, Zainal Abidin 

(1486–1500 M) mulai memberlakukan hukum-hukum 

Islam. Setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam, 

gelar raja kemudian diganti dengan Sultan. Puncak 

keemasan Ternate terjadi menjelang akhir abad ke-16, 

ketika di bawah kekuasaan Sultan Baabullah (1570–1583 

M). Kota Ternate bahkan pernah mendapatkan julukan "Al 

Mullukiah", karena selain menjadi pusat peradaban Islam, 

juga menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. 

a. Masa kejayaan Kerajaan Ternate  

Pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mengalami 

perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan 

dan pelayaran, berkat kekayaan rempah-rempahnya. 

Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika 

bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak 

awal abad ke-16, sultan Ternate mulai melakukan 

perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan 

memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, 

Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama 

Benteng Sao Paulo di Ternate.  

Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa 

Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada 1577 M, 

ketika Sultan Baabullah berkuasa. Kemenangan Ternate 

atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama 

putra nusantara melawan kekuatan barat. Selain itu, 

Sultan Baabullah (1570–1583 M) juga mengantarkan 

Kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan. Di bawah 

pemerintahan Sultan Baabullah, wilayah kekuasaan 
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Kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi 

Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan 

Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. 

Pencapaian tersebut membuat Sultan Baabullah dijuluki 

sebagai Penguasa 72 Pulau yang semuanya berpenghuni. 

 

b. Kemunduran Kerajaan Ternate  

Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran 

setelah Sultan Baabullah wafat pada 1583 M. Tidak lama 

kemudian, Spanyol berani melakukan serangan dan 

berhasil merebut Benteng Gamulamu pada 1606 M. 

Kehidupan politik Kerajaan Ternate pun semakin kacau 

saat VOC datang dan memenangkan persaingan 

melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, VOC 

memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai 

mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad 

ke-17, Kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah 

kendali VOC. 

 

c. Peninggalan Kerajaan Ternate 

1)  Istana Kesultanan Ternate  

Istana Kesultanan Ternate masih berdiri dengan 

gagah di pusat Kota Ternate. Istana Kesultanan 

Ternate terletak di dataran pantai di kaki gunung 

Gamalama, tepatnya di Kampung Sao-Sio, Kelurahan 

letter C, Kodya Ternate, Provinsi Maluku utara. Letak 

Istana kesultanan Ini tidak jauh dari pusat Kota 

Ternate. Istana Kesultanan Ternate didirikan oleh 

Sultan ternante ke- 9 yaitu Sultan Hamzah. 

Kesultanan Ternate di wujudkan dalam desain Istana 

Kesultanan ternate ini. Desain interior istana ini penuh 

dengan hiasan emas.. Di istana ini juga dipagari oleh 
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dinding dengantinggi lebih 3 meter, yang menyerupai 

benteng.  

 

 
Istana Kesultanan Ternate 

 

Pada awalnya Istana Kesultanan Ternate hanya 

dijadikan sebagai pusat kendali politik atas wilayah-

wilayah kesultanan. Namun setelah Kesultanan 

Ternate ikut dengan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, tepatnya pada tanggal 7 Desember 1976, 

Istana Kesultanan Tenate berfungsi sebagai pusat 

pelestarian cagar budaya bekas Kesultanan Ternate 

yang diberikan kepada Pemerintah Direktorat Jendral 

Kebudayaan untuk dipugar, dipelihara, dan 

dilestarikan oleh para ahli waris Kesultanan Ternate 

di dipimpin oleh Sultan Muda Mudzafar Syah. 

 

2) Masjid Jami Kesultanan Ternate  

Masjid Jami Kesultanan Ternate yang didirikan 

Sultan Hamzah, raja Ternate ke-24 ini memiliki atap 

bersusun tujuh, dengan luas masjid 22.40 X 39.30 m 

dengan tinggi keseluruhan 21.74 m. Untuk 
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memperkokoh bangunannya, masjid ini memiliki 

empat tiang utama dan 12 tiang penyokong. Masjid 

dikelilingi pagar tembok dengan pintu gapura beratap 

dua susun yang berfungsi sebagi menara azan. Masjid 

ini berada dalam kompleks kesultanan. 

Masjid Sultan Ternate dibangun dengan komposisi 

bahan yang terbuat dari susunan batu dengan bahan 

perekat dari campuran kulit kayu pohon kalumpang. 

Sementara arsitekturnya mengambil bentuk segi 

empat dengan atap berbentuk tumpang limas, di mana 

tiap tumpang dipenuhi dengan terali-terali berukir. 

Arsitektur ini nampaknya merupakan gaya arsitektur 

khas masjid-masjid awal di Nusantara, seperti halnya 

masjid-masjid pertama di tanah Jawa di mana atapnya 

tidak berbentuk kubah, melainkan limasan. 

 

 

 
   

Mesjid Jami  

Kesultanan 

Prosesi 

Kolani Uci 

Sabea 
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Tradisi atau ritual-ritual keagamaan yang 

diselenggarakan kesultanan selalu berpusat di masjid 

ini. Salah satu tradisi yang setiap tahun dipersiapkan 

di Masjid kesultanan ternate adalah malam qunut 

yang jatuh setiap malah ke-16 bulan Ramadhan. 

Dalam tradisi ini, sultan dan para kerabatnya ditolong 

oleh Baboto Kehidupan setelah didunia (dewan 

keagamaan kesultanan) menyelenggarakan ritual 

lkhusu yaitu kolano uci sabea yang berfaedah 

turunnya sulthan ke masjid untuk salat dan berdoa. 

Kolano aci sibea kebanyakan dimulai dari kedaton 

menuju masjid untuk melaksanakan salat tarawih. 

Sekitar pukul setengah delapan waktu setempat, 

sultan akan ditandu oleh pasukan kerajaan menuju 

masjid didampingi alunan alat music totobuang 

(semacam gamelan) yang ditabuh oleh dua belas anak 

kecil yang mengenakan pakaian kebiasaan lengkap di 

depan tandu sultan. 

 

3) Kompleks pemakaman sultan Ternate (Sultan 

Baabullah) 

Pemimpin kerajaan Ternate disebut dengan gelar 

Sultan. Salah satu bukti kekuasaan kerajaan Ternate 

adalah adanya sebuah makam raja yang kala itu 

sempat memimpin. Sultan Baabullah merupakan raja 

Ternate yang berkuasa sebagai raja ke 24 yang 

memerintah pada tahun 1570 hingga 1583. Nama 

beliau juga diabadikan sebagai salah satu sultan 

pertama yang memimpin perlawanan penjajah. Lokasi 

makam ini berada di puncak bukit Foramadiahi yang 

merupakan salah satu kampung tertinggi di wilayah 

Ternate.  
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Komplek makan sultan baabullah 

 

Jasanya yang besar menjadi salah satu alasan 

mengapa Sultan Baabullah sangat dikenal. 

Semangatnya mengobarkan semangat rakyat patut 

diakui sebagai bagian sejarah Kerajaan Ternate 

melawan penjajah. Sejarah Kerajaan Ternate yang 

turut mengusir penjajah merupakan salah satu bukti 

bahwa kerajaan nusantara kala itu memiliki andil 

yang besar. Sebagai penghormatan, beliau 

dimakamkan di Puncak Bukit Foramadiahi, kampung 

tertinggi dan tertua yang ada di Ternate. Namun, 

untuk sampai di makam sang sultan, kamu harus 

mendaki Gunung Gamalama sejauh 1 km. 

 

4) Benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan 

Ternate 

Sebagai bukti eksistensi, raja Ternate memiliki 

beberapa koleksi kebanggaan. Di antara koleksi yang 

ditinggalkan dan kini menjadi koleksi artefak 

Museum Kesultanan Ternate, antara lain, Alquran 

tulisan tangan raja, tempat berdoa, bendera atau panji-
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panji dengan ayat-ayat Alquran, singgasana, tongkat 

kebesaran pedang, tombak, senapan, topi militer, baju 

besi, tameng, dan perisai. 

 

  
Singgasana Raja Alat-Alat Perang 

 

  
Mahkota Al Quran Tulisan 

Tangan Raja 

 

9. Kerajaan Islam Tidore 

Pada awalnya, yang disebut dengan Maluku meliputi 

Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Keempat wilayah ini 

bernama “Moloku Kie Raha” yang artinya “persatuan empat 

Kolano (kerajaan)", Sedangkan Kerajaan Moti pindah ke 

Jailolo (Halmahera Barat). Adapun Kerajaan Tidore dan 

Kerajaan Ternate tetap hidup berdampingan kendati kerap 

bersaing satu sama lain. 
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Raja pertama Tidore adalah Sahajati yang merupakan 

saudara Mayshur Malamo, raja pertama Kerajaan Ternate. 

Berdasarkan berbagai sumber, tidak ada keterangan yang 

menyebutkan bahwa Sahajati telah memeluk agama Islam. 

Hamka dalam Sejarah Umat Islam (1981:14) menguatkan 

pendapat tersebut dengan menyebutkan bahwa saat itu di 

Maluku ada kepercayaan Symman yaitu memuja roh-roh 

leluhur nenek moyang. Penguasa Tidore yang pertama 

masuk Islam adalah Ciriliyati dengan gelar Sultan 

Jamaluddin (1495-1512). Sejak saat itu, Kerajaan Tidore 

pun berubah menjadi kesultanan atau kerajaan bercorak 

Islam. Sepeninggal Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore 

dipimpin oleh Sultan Al Mansur (1512-1526). Kala itu, 

pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara, termasuk 

Tidore. Tidore kedatangan bangsa Spanyol yang diterima 

dengan baik. 

Sebelumnya, kerajaan tetangga yakni Kesultanan Ternate 

telah terlebih dulu menjalin relasi dengan bangsa Portugis. 

Pada masa itu, Spanyol dan Portugis sedang bersaing 



 

Manusia Indonesia, Alam & Sejarahnya  359 

menanamkan pengaruh di kawasan timur Nusantara. 

Suasana persaingan pun semakin panas. Portugis berambisi 

merebut Tidore dari pengaruh Spanyol. Darmawijaya dalam 

Kesultanan Islam Nusantara (2010:135) menyebutkan, 

terjadi beberapa kali peperangan dengan Portugis dan 

Tidore. Pertikaian ini berakhir dengan perjanjian damai. 

Portugis bersedia menarik armadanya dari Tidore namun 

dengan syarat. Syaratnya adalah semua hasil rempah-

rempah dari Tidore hanya boleh dijual kepada Portugis 

dengan harga seperti yang dibayarkan Portugis kepada 

Ternate. 

a. Kejayaan dan Akhir Kesultanan Tidore 

Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa Sultan 

Saifuddin (1657-1689 M) yang berhasil membawa 

kemajuan hingga Tidore disegani oleh kerajaan-kerajaan 

lain di Kepulauan Maluku. Masa keemasan Kesultanan 

Tidore juga dirasakan di era kepemimpinan Sultan Nuku 

pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah 

kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian Barat, 

Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai 

Kepulauan Pasifik. Tak hanya itu, Sultan Nuku juga 

berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk 

menghadapi penjajah Belanda yang dibantu Inggris. 

Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat 

Kesultanan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. 

Di tengah suasana damai dan makmur, Sultan Nuku 

berpulang pada 14 November 1805 dalam usia 67 tahun. 

Pemimpin berjuluk The Lord of Fortune mewariskan 

masa-masa emas Kesultanan Tidore sebagai negeri yang 

diberkati dan berdaulat. Sepeninggal Sultan Nuku, 

Belanda berusaha kembali mengincar Tidore. Hal ini 

diperparah dengan banyanya polemik internal yang 
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membuat Kesultanan Tidore akhirnya jatuh dalam 

penguasaan Belanda. Seiring kemerdekaan Indonesia 

pada 1945, Kesultanan Tidore bergabung dengan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidore, tepatnya 

Sofifi, ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Maluku 

Utara. 

 

b. Peninggalan Sejarah Kesultanan Tidore 

1) Benteng Torre dan Tahula 

Torre Torre dan Tahula adalah sebuah peninggalan 

dari zaman kolonial Portugis, dan Torre Torre 

dibangun pada 1512 dan dibangun di dekat ruang 

makan Sultan Zainul Abidin, dan terletak dekat 

dengan Instana Kie (Kadato Kie).  

 

  
Benteng Taula Benteng Torre 

 

Benteng ini digunakan dengan wilayah Portugis yakni 

sebagai melawan Belanda, benteng tersebut memiliki 

letak di bagian kota Soa Sio. Kedua dalam peninggalan 

sejarah ini telah dijaga dengan sangat baik untuk 

kebersihan dan adanya sebuah keberadaannya, karena 

bangunan ini telah membuktikan dalam keberadaan 

kerajaan pasang surut di jaman dahulu dan merupakan 

sumber kebanggaan. 
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2) Kadato Kie (Istana Kie) 

Sejarah dalam Kerajaan Tidore telah meninggalkan 

berbagai warisan sejarah dengan nama Kadato. 

Kadato sendiri memiliki sebuah bangunan istana dan 

sering disebut sebagai Kie Palace atau Kedaton Kie. 

Bangunan itu ada sejak 1812 dan dibangun di bawah 

Sultan Syahjuan. 

 

 
Kadato Kie 

 

Sekarang pada bangunan ini digunakan sebagai 

objek wisata bersejarah di mana pengunjung dapat 

melihat tahta Sultan dan desain interior yang 

mewakili Kerajaan Tidore saat itu. 

 

10. Kerajaan Islam Makassar 

Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16 Masehi yang 

awalnya terdiri atas dua kerajaan yaitu kerajaan Gowa dan 

Tallo, Kemudian keduanya bersatu dibawah pimpinan raja 

Gowa yaitu Daeng Manrabba. Setelah menganut agama 

Islam Ia bergelar Sultan Alauddin. Sedangkan Raja Tallo 
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sendiri yaitu Karaeng Mattoaya yang bergelar Sultan 

Abdullah, Bersatunya kedua kerajaan ini bersamaan dengan 

tersebarnya agama Islam di Sulawesi Selatan. 

Awalnya Upaya penyebaran agama Islam dari Jawa ke 

Makassar tidak banyak membawa hasil. Demikian pula 

usaha Sultan Baabullah dari Ternate yang mendorong 

penguasa Gowa-Tallo agar memeluk agama Islam. Islam 

baru dapat berpijak kuat di Makassar berkat upaya Datok 

Ribandang dari Minangkabau. 

Pada tahun 1650, Penguasa Gowa dan Tallo memeluk 

agama Islam. Dalam perjalanannya kerajaan masing-

masing, dua kerajaan bersaudara ini dilanda peperangan 

bertahun-tahun. Hingga kemudian pada masa Gowa 

dipimpin Raja Gowa X, Kerajaan Tallo mengalami 

kekalahan. Kedua kerajaan kembar itu pun menjadi satu 

kerajaan dengan kesepakatan “Rua Karaeng se‟re ata” (dua 

raja, seorang hamba). Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo 

ini akhirnya meleburkan Pusat pemerintahan dari Kerajaan 

Makassar terletak di Sombaopu. 

Letak kerajaan Makassar sangat strategis karena berada 

di jalur lalu lintas pelayaran antara Malak dan Maluku. 

Letaknya yang sangat strategis itu menarik minat para 

pedagang untuk singgah di pelabuhan Sombaopu. Dalam 

waktu singkat, Makassar berkembang menjadi salah satu 

Bandar penting di wilayah timur Indonesia. 

Pada awalnya di daerah Gowa terdapat sembilan 

komunitas, yang dikenal dengan nama Bate Salapang 

(Sembilan Bendera), yang kemudian menjadi pusat kerajaan 

Gowa: Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, 

Agangjene, Saumata, Bissei, Sero dan Kalili. Melalui 

berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas 

lainnya bergabung untuk membentuk Kerajaan Gowa. 
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Cerita dari pendahulu di Gowa dimulai oleh Tumanurung 

sebagai pendiri Istana Gowa, tetapi tradisi Makassar lain 

menyebutkan empat orang yang mendahului datangnya 

Tumanurung, dua orang pertama adalah Batara Guru dan 

saudaranya. 

Kesultanan Gowa adalah salah satu kerajaan besar dan 

paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. 

Rakyat dari kerajaan ini berasal dari Suku Makassar yang 

berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. 

Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten 

Gowa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. 

 

 
Sultan Hasanuddi menyampaikan pidato 

 

Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal bergelar 

Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan 

yang dikenal dengan Perang Makassar (1666-1669) 

terhadap VOC yang dibantu oleh Kerajaan Bone yang 

dikuasai oleh satu wangsa Suku Bugis dengan rajanya 

Arung Palakka. Perang Makassar bukanlah perang 

antarsuku karena pihak Gowa memiliki sekutu dari 

kalangan Bugis; demikian pula pihak Belanda-Bone 

memiliki sekutu orang Makassar. Perang Makassar adalah 
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perang terbesar VOC yang pernah dilakukannya di abad ke-

17. 

a. Masa Kejayaan Kerajaan Makassar 

Kerajaan Goa dan Tallo adalah dua kerajaan yang 

terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan 

dengan baik. Orang kemudian mengenal keduanya 

sebagai Kerajaan Makasar, yang sebenarnya adalah ibu 

kota Gowa yang disebut Ujungpandang.Kerajaan 

Makasar merupakan kerajaan maritim, penghasil 

rempah-rempah. Membentuk jalur perdagangan 

Nusantara yang sangat terkenal pada abad ke-16 dan 17 

Masehi dan mempunyai hubungan diplomasi yang baik 

dengan kerajaan Ternate di Maluku. 

Sebelum abad 16 M, raja-raja Makasar belum 

memeluk Islam, setelah kedatangan Dato‟ Ri Bandang, 

seorang penyiar Islam dari Sumatra, Makasar 

berkembang menjadi kerajaan Islam. Sultan Alaudin 

adalah raja Makasar pertama yang memeluk agama 

Islam, yang berkuasa dari tahun 1591 sampai 1638 

M.Nama asli Sultan Alaudin adalah Karaeng Ma‟towaya 

Trumamenanga Ri Agamanna. Di bawah kekuasaannya 

Makasar tumbuh menjadi kerajaan maritim. Para pelaut 

mengembangkan perahu jenis Pinisi dan Lambo. 

Setelah Sultan Alaudin meninggal, digantikan oleh 

Muhammad Said pada tahun 1638 – 1653 M. Raja 

berikutnya adalah Sultan Hasanuddin yang berkuasa dari 

tahun 1653. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 

Makasar menjadi gemilang, majunya perdagangan dan 

melakukan ekspansi.Kerajaan yang berhasil dikuasai 

Makasar di Sulawesi Selatan adalah Lawu, Wajo, 

Soppeng dan Bone. 
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Sultan Hasanuddin berniat menguasai jalur 

perdagangan Indonesia bagian timur, sehingga harus 

menghadapi VOC sebelum menguasai Maluku yang 

kaya akan lada.Keberanian Hasanuddin melawan 

Belanda menyebabkan ia mendapatkan julukan Ayam 

Jantan dari Timur. Kisah tentang keberanian Hasanuddin 

silahkan baca di artikel sejarah Sultan Hasanuddin Ayam 

jantan dari timur. Pada tahun 1667 dengan bantuan Raja 

Bone, Belanda berhasil menekan Makasar untuk 

menyetujui Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini berisi 3 

kesepakatan, yaitu : 

1) VOC mendapat hak monopoli perdagangan di 

Makasar. 

2) Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di 

Makasar, dan Makasar harus melepas kerajaan daerah 

yang dikuasainya seperti Bone, Soppeng. 

3) Mengakui Aru Palaka sebagai raja Bone. 

 

Setelah Sultan Hasanuddin turun tahta pada tahun 

1669 Map Somba putranya berusaha meneruskan 

perjuangan ayahnya melawan Belanda. Belanda yang 

sangat menghargai tindakan kooperatif dari Mapa Somba 

harus mempersiapkan armada perang. 

Pelaut Makasar sangat tangguh ini ditunjang dengan 

keahlian mendesain berbagai kapal yang kuat dan indah 

seperti Pinisi, Lambo dan Padewalang yang dapat 

mengarungi daerah nusantara bahkan sampai ke India 

dan Cina.Makasar memiliki hukum perdagangan yang 

disebut Ade Alloping Bicaranna Pabbahi‟e, juga 

mengadopsi hukum-hukum Islam dan menjalin 

kerjasama dengan Kerajaan Islam seperti Demak dan 

Malaka. 
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b. Masa Runtuhnya Kerajaan Makassar 

Sepeninggal Hasanuddin, Makassar dipimpin oleh 

putranya bernama napasomba. Sama seperti ayahnya, 

sultan ini menentang kehadiran belanda dengan tujuan 

menjamin eksistensi Kesultanan Makasar. Namun, 

Mapasomba gigih pada tekadnya untuk mengusir 

Belanda dari Makassar. 

Sikapnya yang keras dan tidak mau bekerja sama 

menjadi alasan Belanda mengerahkan pasukan secara 

besar-besaran.Pasukan Mapasomba berhasil dihancurkan 

dan Mapasomba sendiri tidak diketahui nasibnya. 

Belanda pun berkuasa sepenuhnya atas kesultanan 

Makassar. 

 

c. Peninggalan Kerajaan 

1) Fort Rotterdam 

Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang (Jum 

Pandang) adalah sebuah benteng peninggalan 

Kerajaan Gowa-Tallo. Letak benteng ini berada di 

pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh 

Raja Gowa ke-9 yang bernama I manrigau Daeng 

Bonto Karaeng Lakiung Tumapa‟risi‟ kallonna. 

 
Fort Rotterdam 
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Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat, 

namun pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-14 

Sultan Alauddin konstruksi benteng ini diganti 

menjadi batu padas yang bersumber dari Pegunungan 

Karst yang ada di daerah Maros. Benteng Ujung 

Pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang 

hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi 

bentuknya sangat jelas filosofi Kerajaan Gowa, bahwa 

penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitu pun 

dengan Kerajaan Gowa yang berjaya di daratan 

maupun di lautan. Nama asli benteng ini adalah 

Benteng Ujung Pandang. 

 

2) Masjid Katangka 

Mesjid Katangka didirikan pada tahun 1605 M. 

Sejak berdirinya telah mengalami beberapa kali 

pemugaran. Pemugaran itu berturut-turut dilakukan 

oleh Sultan Mahmud (1818), Kadi Ibrahim (1921), 

Haji Mansur Daeng Limpo, Kadi Gowa (1948), dan 

Andi Baso, Pabbicarabutta Gowa (1962) sangat sulit 

mengidentifikasi bagian paling awal (asli) bangunan 

mesjid tertua Kerajaan Gowa ini. 

 

  
Tampak dari luar Tampak dari dalam 
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Masjid Katangka juga digunakan sebagai benteng 

pertahanan terakhir. Itulah sebabnya dinding masjid 

ini dibuat setebal sekitar satu meter. Masjid Katangka 

juga memiliki banyak makna filosofi pada tiap bagian 

bangunannya. Empat tiang besar penyangga masjid 

melambangkan sahabat Rasulullah yang terkenal 

dengan sebutan khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar 

Ash Shidiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, 

dan Usman bin Affan. Jendelanya ada enam 

melambangkan rukun iman. Pintunya ada lima 

melambangkan rukun Islam. Atapnya bersusun dua 

melambangkan dua kalimat syahadat. Keunikan juga 

terdapat pada mimbar. terdapat ukiran sebuah kalimat 

yang menggunakan huruf Arab, tetapi dalam bahasa 

Makassar. "Arti kalimat tulisan itu, mimbar ini dibuat 

pada Jumat, tanggal 2 Muharam 1603 Hijriah yang 

diukir Karaeng Katangka bersama dengan 

Tumailalalloloa. Dan pada baris paling bawah punya 

makna, apabila khatib sudah berada di atas mimbar, 

kita tidak diperkenankan lagi berbicara masalah 

dunia. 

 

3) Kompleks Makam Raja Gowa Tallo 

Makam raja-raja. Tallo adalah sebuah kompleks 

makam kuno yang dipakai sejak abad XVII sampai 

dengan abad XIX Masehi. Letaknya di RK 4 

Lingkungan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Madya 

Ujungpandang. Lokasi makam terletak di pinggir 

barat muara sungai Tallo atau pada sudut timur laut 

dalam wilayah benteng Tallo. 
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Berdasarkan basil penggalian (excavation) yang 

dilakukan oleh Suaka Peninggalan sejarah dan 

Purbakala (1976¬-1982) ditemukan gejala bah wa 

komplek makam berstruktur tumpang-tindih. 

Sejumlah makam terletak di atas pondasi bangunan, 

dan kadang-kadang ditemukan fondasi di atas 

bangunan makam. 

 

 
Komplek Makam Raja 

 

Penempatan balok batu pasir itu semula tanpa 

mempergunakan perekat. Perekat digunakan Proyek 

Pemugaran. Bentuk bangunan jirat dan kubah pada 

kompleks ini kurang lebih serupa dengan bangunan 

jirat dan kubah dari kompleks makam Tamalate, Aru 

Pallaka, dan Katangka. Pada kompleks ini bentuk 

makam dominan berciri abad XII Masehi. 

 

4) Istana Balla Lompoa 

Istana ini teletak di Kelurahan Sungguminasa, 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang 

Didirikan oleh Raja Gowa ke-35 I Mangimangi 

Daeng Matutu Karaeng Bonionompo Sultan 
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Muhammad Tahir Muhibuddin Tumenangari 

Sungguminasa. Saat ini, istana dengan 54 tiang, enam 

jendala di sisi kiri dan empat jendela di depan 

difungsikan sebagai Museum Balla Lompoa yang 

menyimpan benda-benda kerajaan. 

 

 
Istana Balla Lompoa 

 

Bangunan istana ini terakhir menghadap ke selatan, 

atapnya terbuat dari sirap, dinding berwarna coklat 

antic. Material digunakan hampir semuanya memakai 

kayu ulin. Bangunan ini sudah diinventarisasi BP3 

Makasar No. 104. 
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BAB IX  

KOLONIALISME BARAT DAN  

MASA PENDUDUKAN JEPANG  

DI INDONESIA 
 

 

A. Kolonialisme dan Imperialisme Barat 

Istilah imperialisme yang diperkenalkan di Perancis pada 

tahun 1830-an, imperium Napoleon Bonaparte. Pada tahun 

1830-an, istilah ini diperkenalkan oleh penulis Inggris untuk 

menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan yang dilakukan 

oleh Kerajaan Inggris. Orang Inggris menganggap merekalah 

yang paling berkuasa (Greater Britain) karena mereka telah 

banyak menguasai dan menjajah di wilayah Asia dan Afrika. 

Inggris menganggap bahwa penjajahan bertujuan untuk 

membangun masyarakat yang dijajah yang dinilai masih 

terbelakang dan untuk kebaikan dunia. Imperialisme merujuk 

pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik 

negara-negara kaya dan berkuasa, mengawal dan menguasai 

negara-negara lain yang dianggap terbelakang dan miskin 

dengan tujuan mengeksploitasi sumber-sumber yang ada di 

negara tersebut untuk menambah kekayaan dan kekuasaan 

negara penjajahnya. Imperialisme menonjolkan sifat-sifat 

keunggulan (hegemony) oleh satu bangsa atas bangsa lain. 

Tujuan utama imperialisme adalah menambah hasil 

ekonomi. Negara-negara imperialis ingin memperoleh 

keuntungan dari negeri yang mereka kuasai karena sumber 

ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Selain faktor 
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ekonomi, terdapat satu kepercayaan bahwa sebuah bangsa lebih 

mulia atau lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai 

ethnosentris, contoh Bangsa Jerman (Arya) dan Italia. Faktor 

lain yang menyumbang pada dasar imperialisme adalah adanya 

perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan 

memerintah dunia, misalnya dasar imperialisme Jepang.  

Dasar imperialisme awalnya bertujuan untuk menyebarkan 

ide-ide dan kebudayaan Barat ke seluruh dunia. Oleh karena 

itulah, imperialisme bukan hanya dilihat sebagai penindasan 

terhadap tanah jajahan tetapi sebaliknya dapat menjadi 3 faktor 

pendorong pembaharuan-pembaharuan yang dapat menyumbang 

kearah pembinaan sebuah bangsa seperti pendidikan, kesehatan, 

perundang-undangan dan sistem pemerintahan. Sarjana Barat 

membagi imperialisme dalam dua kategori yaitu imperialisme 

kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah 

negara-negara yang berhasil menaklukan atau menguasai 

negara-negara lain, atau yang mempunyai suatu imperium 

seperti imperium Romawi, Turki Usmani, dan China, termasuk 

Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris dan Perancis yang 

memperoleh jajahan di Asia, Amerika dan Afrika sebelum 1870, 

tujuan imperialisme kuno adalah selain faktor ekonomi atau 

kekayaan (gold) menguasai daerah yang kaya dengan sumber 

daya alam juga termasuk didalamnya tercakup faktor kajayaan 

(glory) dan agama (gospel). Sedangkan imperialisme modern 

bermula setelah Revolusi Industri di Inggris tahun 1870-an. 

Gold, glory, dan gospel adalah semboyan 3G yang 

mendasari aktivitas eksplorasi, eksploitasi, dan pada akhirnya 

kolonialisme serta imperialisme yang dilakukan bangsa Eropa 

pada tahun 1400 hingga 1750-an. Hampir semua aktivitas 

kolonialisme tersebut mengacu pada tujuan yang ada pada 

semboyan ini. Dalam mendapatkan kekayaan, untuk 

mendapatkan ketenaran dan kejayaan dari menemukan tanah-
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tanah jajahan baru dan untuk menyebarkan agama Kristen 

Katolik. 

Hal yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya 

kelebihan modal dan barang di negara-negara Barat. Mereka 

mencari wilayah jajahan sebagai wilayah penyuplai bahan baku 

dan juga sebagai daerah pemasaran hasil industri. Dasar 

imperialisme ini dilaksanakan demi agama, mereka menganggap 

bahwa menjadi tugas suci agama untuk menyelamatkan manusia 

dari segala macam penindasan dan ketidakadilan, terutama di 

negara-negara yang dianggap terbelakang seperti para 

misionaris Kristen yang menganggap misi penyelamat ini 

sebagai The White Man Burden.  

Kolonialisme merupakan negeri tanah jajahan yang dikuasai 

oleh sebuah kekuasaan asing. Koloni adalah satu kawasan diluar 

wilayah negara asal atau induk. Tujuan utama kolonialisme 

adalah kepentingan ekonomi. Kebanyakan koloni yang dijajah 

adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah. Keperluan untuk 

mendapatkan bahan mentah adalah dampak dari terjadinya 

Revolusi Industri di Inggris. Istilah kolonialisme bermaksud 

memaksakan satu bentuk pemerintahan atas sebuah wilayah atau 

negeri lain (tanah jajahan) atau satu usaha untuk mendapatkan 

sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai 

baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Pada mulanya penjajah membeli barang dagangan dari 

penguasa lokal, untuk memastikan pasokan barang dapat 

berjalan lancar mereka kemudian mulai campur tangan dalam 

urusan pemerintahan penguasa setempat dan biasanya mereka 

akan berusaha menjadikan wilayah tersebut sebagai tanah 

jajahan mereka. Negara yang menjajah menggariskan panduan 

tertentu atas wilayah jajahannya, meliputi aspek kehidupan 

sosial, pemerintahan, undang-undang dan sebagainya.  
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Tahun 1400-1700-an merupakan era dimana aktivitas 

kolonialisme dan imperialisme Bangsa Eropa sedang aktif-

aktifnya. Mereka melakukan ekspansi besar-besaran untuk 

menguasai daerah baru baik di Benua Amerika maupun di Asia 

dan Afrika. Momen dimana Christopher Columbus menemukan 

Benua Amerika merupakan salah satu peristiwa penting dalam 

era kolonialisme. Pelopor dari era kolonialisme ini salah satunya 

adalah Spanyol dan Portugis. Kedua negara ini memiliki banyak 

keunggulan yang menyebabkan mereka dapat mendominasi 

lautan dan perdagangan di seluruh dunia. Mereka merupakan 

pionir yang mendorong negara-negara Eropa lain untuk mulai 

melakukan kolonialisme secara besar besaran, mengikuti kedua 

negara ini. 

 

 
Christopher Columbus menemukan Benua Amerika 

 

Pada awalnya, semangat eksplorasi kedua negara ini 

didasari oleh jatuhnya Kota Konstantinopel kepada Kesultanan 

Turki Utsmani. Dengan dikuasainya Konstantinopel yang 

merupakan gerbang perdagangan antara Eropa dengan Asia, 

maka harus dicari jalur perdagangan lain. Terlebih lagi, ada 
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persaingan antara pemerintahan kedua negara tersebut dengan 

Negara Venesia dan Genoa yang memonopoli perdagangan di 

Laut Mediterania. Oleh karena itu, semakin diperlukanlah jalur 

perdagangan lain yang dapat digunakan untuk mengakuisisi 

rempah-rempah dan sutra. Seiring dengan ditaklukannya 

wilayah-wilayah kekuasaan baru di Afrika, Asia, dan Amerika, 

kepentingan yang dibawa tidak hanya berupa kepentingan para 

pedagang. Muncul pula kepentingan-kepentingan lain seperti 

misi penyebaan agama yang dibawa oleh Vatikan serta ambisi-

ambisi para raja untuk menguasai lebih banyak wilayah 

diseluruh dunia. 

Sejarah perkembangan kolonialisme bermula ketika Vasco 

da Gama seorang penjelajah berkebangsaan Portugis berlayar ke 

India pada tahun 1498. Dia menemukan jalur jalan laut langsung 

dari Eropa ke Malabar, India dengan melakukan penjelajahan 

laut mengelilingi Afrika. Di awali dengan pencarian jalan ke 

Timur untuk mencari sumber rempah-rempah perlombaan 

mencari tanah jajahan dimulai. Kuasa Barat Portugis dan 

Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda berlomba-lomba 

mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berusaha 

mengusainya. Penguasaan wilayah yang awalnya untuk 

kepentingan ekonomi akhirnya beralih menjadi penguasaan atau 

penjajahan politik yaitu campur tangan untuk menyelesaikan 

pertikaian, perang saudara, dan sebagainya. Ini karena kuasa 

kolonial tersebut ingin menjaga kepentingan perdagangan 

mereka daripada pergolakan politik lokal yang bisa mengganggu 

kelancaran perdagangan mereka. Kolonialisme berkembang 

pesat setelah perang dunia I. 

Sejarah kolonialisme Eropa dibagi dalam tiga peringkat. 

Pertama dari abad 15 hingga Revolusi industri (1763) yang 

memperlihatkan kemunculan kuasa Eropa seperti Spanyol dan 

Portugis. Kedua, setelah Revolusi Industri hingga tahun 1870-
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an. Ketiga, dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika 

meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak pertikaian 

kuasa-kuasa imperialis.  

 

B. Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia 

Istilah kolonialisme dan imperialisme dapat di ibaratkan 

bagai dua sisi mata uang. Kolonialisme adalah penguasa suatu 

negara terhadap negara lain dengan maksud untuk memperluas 

wilayahnya sedangkan imperialisme lebih mengacu kepada hasil 

yang di capai kolonialisme, baik itu kekuasaan maupun 

keuntungan yang besar. Indonesia sendiri, merupakan salah satu 

target dari kolonialisme bangsa Eropa ini. Indonesia pernah 

dijajah oleh beberapa negara yang antara lain adalah Spanyol, 

Portugis, Belanda, dan Inggris. Umumnya, motif negara-negara 

tersebut untuk menguasai Indonesia adalah karena gold yang 

mana Indonesia memiliki banyak sekali rempah-rempah.  

Pada saat itu, rempah merupakan komoditas dengan harga 

jual yang sangat mahal di Eropa. Selain karena perdagangannya 

dikontrol oleh kesultanan Turki Utsmani dan pada pedagang 

dari Venesia, belum ada jalur langsung yang dapat digunakan 

untuk mengirimkan rempah. Semuanya harus melewati India, 

Arab, dan Konstantinopel terlebih dahulu sebelum dijual secara 

bebas di Venesia, Genoa, ataupun Sevilla. Oleh karena itu, 

bangsa Eropa berlomba-lomba untuk menemukan jalur 

perdagangan alternatif agar mereka bisa mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya. Dengan adanya semangat 

eksplorasi ini, perlahan-lahan muncul lah semboyan gold, glory, 

dan gospel yang kelak akan menjadi ruh dari aktivitas 

kolonialisme bangsa Eropa. 
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1. Kedatangan Bangsa Portugis Ke Indonesia 

Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru, 

membuat penasaran raja Portugis (sekarang terkenal dengan 

sebutan Portugal), Manuel I. Raja Portugis tersebut 

kemudian memanggil pelaut ulung Portugis bernama Vasco 

da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra 

mencari Tanah Hindia yang merupakan daerah penghasil 

rempah-rempah. Vasco da Gama mencari jalan lain agar 

lebih cepat sampai di Tanah Hindia yang merupakan tempat 

penghasil rempah-rempah. Sebelum Vasco da Gama 

mendapatkan perintah dari Raja Manuel I, sudah ada pelaut 

Portugis bernama Bartholomeus Diaz melakukan pelayaran 

mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat 

Afrika. Pada tahun 1488 karena serangan ombak besar 

terpaksa Bartholomeus Diaz mendarat di ujung selatan 

Benua Afrika. Tempat tersebut kemudian dinamakan 

Tanjung Harapan. la tidak melanjutkan penjelajahannya 

tetapi memilih bertolak kembali ke negerinya. 

 

 
Vasco da Gama 
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Pada Juli 1497 Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan 

Lisabon untuk memulai penjelajahan samudra. Berdasarkan 

pengalaman Bartholomeus Diaz tersebut, Vasco da Gama 

juga berlayar mengambil rute yang pernah dilayari 

Bartholomeus Diaz. Rombongan Vasco da Gama juga 

singgah di Tanjung Harapan. Atas petunjuk dari pelaut 

Bangsa Moor yang telah disewanya, rombongan Vasco da 

Gama melanjutkan penjelajahan, berlayar menelusuri pantai 

timur Afrika kemudian berbelok ke kanan untuk 

mengarungi Lautan Hindia (Samudra Indonesia). Pada 

tahun 1498 rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di 

Kalikut dan juga Goa di pantai barat India. 

Ada pemandangan yang menarik dari kedatangan 

rombongan Vasco da Gama ini. Mereka ternyata sudah 

menyiapkan patok batu yang disebut batu padrao. Batu ini 

sudah diberi pahatan lambang bola dunia. Setiap daerah 

yang disinggahi kemudian dipasang patok batu padrao 

sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan itu milik 

Portugis. Bahkan di Goa, India itu Vasco da Gama berhasil 

mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. 

Atas kesuksesan ekspedisi ini maka oleh Raja Portugis, 

Vasco da Gama diangkat sebagai penguasa di Goa atas 

nama pemerintahan Portugis. 

Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang 

Portugis menyadari bahwa India ternyata bukan daerah 

penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar bahwa 

Malaka merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. 

Oleh karena itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah 

pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dengan armada lengkap 

Alfonso de Albuquerque berangkat untuk menguasai 

Malaka. Pada tahun 1511 armada Portugis berhasil 

menguasai Malaka. Portugis mulai memasuki wilayah 
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Kepulauan Nusantara yang disebutnya juga sebagai tanah 

India (Hindia). Orang-orang Portugis pun segera 

mengetahui tempat buruannya "mutiara dari timur" yakni 

rempah-rempah yang ada di Kepulauan Nusantara, 

khususnya di Kepulauan Maluku, 

Perlu ditambahkan bahwa dengan dikuasainya Malaka 

oleh Portugis pada tahun 1511 telah menyebabkan 

perdagangan orang-orang Islam menjadi terdesak. Para 

pedagang Islam tidak lagi bisa berdagang dan keluar masuk 

kawasan Selat Malaka, karena Portugis melakukan 

monopoli perdagangan. Akibatnya para pedagang Islam 

harus menyingkir ke daerah-daerah lain. Tindakan Portugis 

yang memaksakan monopoli dalam perdagangan itu telah 

mendapatkan protes dan perlawanan dari berbagai pihak. 

Sebagai contoh pada tahun 1512 terjadi perlawanan yang 

dilancarkan seorang pemuka masyarakat yang bernama Pate 

Kadir (Katir). Pate Kadir merupakan tokoh masyarakat 

(kepala suku) Jawa yang ada di Malaka, la dikenal sangat 

pemberani. la melancarkan perlawanan terhadap 

keserakahan Portugis di Malaka. Dalam melancarkan 

perlawanan ini Pate Kadir berhasil menjalin persekutuan 

dengan Hang Nadim. Perlawanan Pate Kadir terjadi di laut 

dan kemudian menyerang pusat kota. Tetapi ternyata 

dengan kekuatan senjata yang lebih unggul, pasukan Kadir 

dapat dipukul mundur. Kadir semakin terdesak dan 

kemudian berhasil meloloskan diri sampai ke Jepara dan 

selanjutnya ke Demak. 

Tindak monopoli yang dipaksakan Portugis juga 

mendapatkan protes dari penguasa Kerajaan Demak. Demak 

telah menyiapkan pasukan untuk melancarkan perlawanan 

terhadap Portugis di Malaka. Pasukan Demak ini dipimpin 

oleh putera mahkota, Pati Unus. Pasukan Demak ini 
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semakin kuat setelah bergabungnya Pate Kadir dan 

pengikutnya. Tahun 1513 pasukan Demak yang 

berkekuatan 100 perahu dan ribuan prajurit mulai 

melancarkan serangan ke Malaka. Tetapi dalam 

kenyataannya kekuatan pasukan Demak dan pengikut Kadir 

belum mampu menandingi kekuatan Portugis, sehingga 

serangan Demak ini juga belum berhasil. Posisi Portugis 

menjadi semakin kuat. Portugis terus berusaha memperluas 

monopolinya, hingga sampai ke Indonesia. 

Kedatangan dari bangsa Portugis merupakan bangsa 

Eropa pertama yang datang ke Indonesia, Portugis 

mengirim perwakilannya yang dipimpin oleh Alfonso de 

Alburqueque pada tahun 1453-1515 merupakan panglima 

terbesar Portugis pada saat itu. Pada periode 1511 hingga 

1526 Indonesia menjadi wilayah pelabuhan yang sangat 

penting bagi Portugis, wilayah tersebut meliputi Sumatera, 

Jawa, Banda dan Maluku merupakan wilayah utama bagi 

jalur perdagangan rempah-rempah yang sebelumnya 

dikuasai oleh pedagang dari Arab dan India. 

Portugis datang ke Indonesia pada awalnya disambut 

baik oleh penduduk pada saat itu karena membawa bahan-

bahan makanan serta membeli rempah-rempah milik warga 

lokal. Portugis semakin lama mendapatkan tempat bagi 

penduduk pribumi dan kemudian mendirikan benteng, pos-

pos penjaga pada tahun 1521. Keinginan tersebut sangat 

diharapkan oleh Sultan Ternate Abu Lais atau Bayansirullah 

membujuk Portugis untuk mendirikan benteng yang 

kemudian dikenal dengan Benteng Gamalama.  
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Benteng Gamalama di Maluku 

 

Portugis mendapatkan imbalan berupa rempah-rempah 

seperti pala, cengkeh yang sangat mereka butuhkan disana 

setiap tahunnya. Bagi Portugis tentu hal tersebut sangatlah 

menggiurkan maka sejak tahun 1522-1570 sudah terbentuk 

kerjasama antara Ternate dan Portugis. Namun sikap bangsa 

Portugis akhirnya terlihat mereka dinilai sudah tidak sopan 

dan berusaha mengkristenisasi secara paksa serta suka 

bertindak semena-mena sehingga, Portugis terpaksa pindah 

ke Tidore karena rakyat Ternate mengalami 

pemberontakkan dan tidak senang dengan apa yang 

dilakukan oleh Portugis. 

Pada tahun 1578 Portugis mendirikan benteng di Tidore 

dan menjadikan Ambon sebagai pusat utama di Maluku. 

Akibatnya Ternate yang semakin kecewa saja dengan 

Portugis karena sebelumnya Ternate dan Tidore mengalami 

konflik sehingga kehadiran Portugis membuat Ternate anti 

terhadap Portugis dan gigih menganut agama islam.  
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Sultan Babullah beserta putranya yang bernama Sultan 

Said ad Din Berkat Syah melakukan serangan terhadap 

Portugis yang dilakukan serangan dari Jawa. Portugis juga 

terlibat beberapa peperangan lain yang terjadi di Solor 

membuat Portugis harus mengirimkan 90 Armada Kapalnya 

untuk meredam pemberontakan-pemberontakan yang 

terjadi. Namun hal itu tidak dapat berjalan sesuai dengan 

rencana karena banyak perlawanan yang terjadi membuat 

Portugis kewalahan.  

Belanda datang pertama kali di Indonesia di wilayah 

Banten pada 1596 hal ini tentu tambah membuat Portugis 

semakin geram dan tidak ingin wilayah kekuasaanya dibagi 

kepada Belanda. Belanda disambut dengan baik dan 

berhasil membangun pos-pos dagang yang dapat 

mengancam monopoli perdangan yang dilakukan oleh 

Portugis. 

Konflik yang terjadi juga dimanfaatkan Belanda yang 

berusaha untuk merebut kekuasaan Portugis di Indonesia. 

Belanda yang sudah merencanakannya dengan matang 

dengan mengahsut penduduk pribumi dan juga melakukan 

serangan terhadap Portugis. Belanda sudah mengantisipasi 

ketidak senangan Bangsa Portugis sehingga ia berusaha 

menyerang secara terus menerus kekuasaan Portugis di 

Ambon Benteng Victoria menjadi saksi sejarah ketika 

kedua Bangsa Ini berusaha merebut harta yang paling 

berharga saat itu. Akhirnya akibat kuatnya serangan dari 

Belanda serta berbagai faktor lain yang membuat lemahnya 

pertahanan, Portugis terpaksa menyerah terhadap Belanda 

dan mereka dipaksa Meninggalkan Maluku pada 1613, 

Akhirnya kekuasaan tersebut diambil alih oleh Belanda. 
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Benteng Victoria di Ambon 

 

2. Kedatangan Bangsa Spanyol ke Indonesia 

a. Penjelajahan Samudera Bangsa Spanyol 

Rangkaian proses kedatangan Bangsa Spanyol di 

Indonesia diawali oleh penjelajahan Samudra di bawah 

pimpinan Christopher Columbus (1451-1506). Bangsa 

Spanyol tertarik melihat keberhasilan Bangsa Portugis 

menemukan jalur pelayaran menuju daerah asal rempah-

rempah. Columbus adalah seorang pelaut Genoa, Italia, 

yang mengabdikan dirinya kepada Raja Spanyol. Sang 

Raja menugaskan dirinya untuk melakukan ekspedisi ke 

belahan bumi bagian Timur. 

Berbekal pengetahuan bahwa bumi itu berbentuk 

bulat, Christopher Columbus memulai pelayarannya dari 

Polos (Spanyol) menyeberangi Laut Atlantik. Setelah 

berlayar selama kurang lebih dua bulan, Christopher 

Columbus sampai di Kepulauan Bahama dan mendarat 

pada tahun 1492 di daerah yang kemudian diberi nama 

San Salvador. Christopher Columbus menyangka San 

Salvador adalah India, negeri yang kaya rempah-rempah. 

Oleh karena itu, Christopher Columbus menamai 

penduduk asli di kawasan tersebut sebagai Indian. 
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Christopher Columbus 

 

Semangat untuk menjelajahi samudra, khususnya 

untuk mencari jalur pelayaran ke Asia terus dilakukan 

oleh Bangsa Spanyol. Penguasa Spanyol Charles V 

menugasi Ferdinand Magellan (1480-1521) untuk 

menemukan jalur langsung ke Kepulauan Maluku 

sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Berbekal 

pengetahuan yang dipelajarinya dari penjelajahan yang 

telah dilakukan oleh Columbus atau penjelajah lainnya, 

Magellan memulai pelayarannya pada bulan Agustus 

dengan mengambil jalur ke arah barat daya melintasi 

Samudra Atlantik, dan sampai ke ujung selatan Benua 

Amerika. Dari sana Magellan menyeberang ke Samudra 

Pasifik menuju arah Barat dan sampai di Kepulauan 

Filipina pada tahun 1521.  

Di kepulauan tersebut, Magellan terlibat konflik antar 

kerajaan. Dalam sebuah perang, akhirnya Magellan mati 

terbunuh. Tewasnya Magellan tidak menjadikan 

pelayaran berhenti. Akan tetapi, di bawah pimpinan 

Sebastian del Cano, pelayaran terus dilakukan sampai 

tiba ke Indonesia dan mendarat di Tidore, Maluku pada 

tahun 1521 dan sampai Kembali ke Spanyol tahun 1522. 
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Adanya ekspedisi yang dilakukan oleh Magellan telah 

memberikan pengaruh yang sangat besar bagi 

perkembangan dunia ilmu pengetahuan, sekaligus 

membuktikan teori Columbus yang menyatakan bahwa 

dunia ini berbentuk bulat seperti bola dan mematahkan 

dogma gereja yang selama ini bersikeras menyatakan 

bahwa bumi itu berbentuk datar seperti meja. Selain itu, 

pelayaran yang dilakukan Magellan juga telah memberi 

keterangan yang berharga bahwa Samudra Pasifik 

demikian luas dan bumi ini lebih besar dibandingkan 

dengan yang selama ini dipercayai orang. 

 

 
Ferdinand Magellan 

 

b. Bangsa Spanyol di Indonesia 

Pada 1521 bangsa Spanyol sampai di Tidore (Maluku) 

yang kemudian singgah di Bacan dan Jailolo. Ekspedisi 

ini dilanjutkan oleh Kapten Del Cano yang memimpin 

ekspedisi Magelhaens dan kemudian disebut ekspedisi 

Magelhaens Del Cano berasal dari nama dua orang yang 

berbeda. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh 

orang–orang Maluku karena pada saat itu orang–orang 

Maluku sedang melakukan perlawanan terhadap 

Portugis. 
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Maluku yang pada waktu itu sedang dilanda 

persaingan antara Ternate dan Tidore. Kondisi demikian 

dimanfaatkan oleh Spanyol dengan memberikan 

dukungan kepada Tidore dalam menghadapi Ternate 

yang juga didukung oleh kekuatan Portugis. Keterlibatan 

Spanyol dan Portugis dalam persaingan Ternate dan 

Tidore berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian 

Tordesillas. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke 

Indonesia adalah untuk perdagangan rempah-rempah. 

Spanyol melakukan ekspedisi pelayaran untuk mencari 

daerah penghasil rempah-rempah.  

 

  
Juan Sebastian del Cano 

 

Rombongan Spanyol di bawah kepemimpinan del 

Cano diterima baik oleh masyarakat dan dijadikan sekutu 

oleh Kerajaan Tidore. Hal ini dikarenakan pada saat itu 

Tidore sedang bermusuhan dengan Kerajaan Ternate 

yang bersekutu dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan 

Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan 

pelanggaran atas "hak monopoli". Oleh karena itu, 

timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. 

Sebelum terjadi perang besar, akhirnya diadakan 
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perjanjian Saragosa pada tanggal 22 April 1529 yang 

isinya adalah sebagai berikut: 

1) Spanyol harus meninggalkan Maluku, dan 

memusatkan kegiatannya di Filipina 

2) Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di 

Maluku 

 

 
Benteng Tahula di Pulau Tidore 

 

Berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol harus keluar 

dari wilayah Maluku, sedangkan Portugis tetap berkuasa 

di Maluku dan melakukan aktivitas monopoli 

perdagangan. Setelah adanya perjanjian itu, Spanyol 

kemudian kembali ke negaranya melalui jalur barat 

hingga sampai di Tanjung Harapan dan sampai di 

Spanyol pada 1522. Ekspedisi ini memakan waktu 3 

tahun dari 1519 sampai 1522 dan tersisa 17 orang. 

Ekspedisi ini dianggap sangat penting bagi sejarah 

manusia dan ilmu pengetahuan. Hal ini membuktikan 

bahwa dunia itu bulat, Magellan sebagai pelaut besar 

yang dikenal dalam sejarah pelayaran. Kemudian raja 

Spanyol memberikan penghormatan besar kepada 

pelayaran Magellan Del Cano dan memberikan tiruan 

bola bumi.  
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3. Bangsa Belanda di Indonesia 

a. Kedatangan Bangsa Belanda 

  

Bangsa Belanda Sampai Di Banten 

 

Bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia 

pada tanggal 22 Juni 1596. Mereka mendarat di 

pelabuhan Banten setelah berlayar di lautan selama 14 

bulan. Armada Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de 

Houtman. Semula kedatangan mereka ini disambut baik 

oleh penduduk Banten. Tetapi, lama-lama Belanda 

menunjukkan sikap yang serakah, kasar, dan sombong. 

Mereka memaksa rakyat Banten untuk menyediakan lada 

dan tidak mau membayarnya. Hal inilah yang 

menyebabkan rakyat Banten mengusirnya. Akhirnya 

dengan terpaksa Belanda harus menyingkir dari Banten. 

Orang-orang Belanda kemudian berlayar ke Bali. Namun 

armada Belanda di Bali tidak mendapat sambutan dengan 

baik. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke Eropa 

dengan tangan hampa serta menanggung kerugian yang 

sangat besar. 

https://3.bp.blogspot.com/-IzS8wayCY7Y/WHeH20V3hVI/AAAAAAAADK0/QbX30v-XC7YT65oDIGzqZTnOLBzmNl0CQCLcB/s1600/Awal-Belanda-datang.jpg
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Cornelis de Houtman 

 

Tahun 1598 untuk kedua kalinya Belanda datang di 

Banten. Armada ini dipimpin oleh Jacob Van Neck dan 

Van Warwijck. Sikap mereka lebih ramah daripada 

sebelumnya sehingga kedatangan mereka ini disambut 

dengan baik. Karena sudah bersikap ramah, orang 

Indonesia mengizinkan mereka berdagang. Orang 

Belanda semakin banyak yang datang ke Indonesia. 

Pelayaran Bangsa Belanda yang kedua ini berhasil 

mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Mereka 

pulang ke Negeri Belanda dengan kapal-kapal yang 

dipenuhi rempah-rempah.  

 

b. Pembentukan VOC 

Terbukanya jalur perdagangan di Indonesia 

menyebabkan munculnya persaingan diantara para 

pedagang, baik dengan Belanda sendiri maupun dengan 

pedagang Eropa lainnya. Mereka bersaing untuk 

membeli rempah-rempah sebanyak-banyaknya dari 

Indonesia. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda 

mendirikan persatuan dagang atau kongsi dagang yaitu 

https://2.bp.blogspot.com/-ZushwBV6EXk/WHeIU5L5diI/AAAAAAAADK4/qwBLmtlnsNAHqqrQPIAEKTNMVRxGvKbMwCLcB/s1600/Cornelis-de-Houtman.jpg
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Perkumpulan Dagang Hindia Timur (Verenigde Oost 

Indische Compagnie) yang disingkat VOC. Tujuan 

utama didirikannya VOC adalah untuk memenangkan 

persaingan dagang dan mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Pimpinan VOC disebut gubernur 

jenderal. Gubernur jenderal VOC yang pertama adalah 

Pieter Both. 

 
Pieter Both 

 

VOC dengan cepat meluaskan pengaruhnya, modal 

yang ditanam semakin besar dan daerah-daerah yang di 

bawah pengaruhnya semakin luas. Beberapa peraturan 

coba diterapkan VOC dalam melaksanakan monopoli 

perdagangannya. Beberapa peraturan rakyat tersebut 

seperti larangan menjual hasil bumi selain kepada VOC 

dan pajak hasil bumi. Selain itu VOC pun mengatur 

ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah 

yang boleh ditanam. Sementara itu guna mengawasi 

pelaksanaan monopolimya, VOC menggunakan perahu 

patroli, perahu tersebut berupa perahu perang atau 

perahu kura-kura untuk menindak tegas para 

pelanggarnya. Untuk memperkuat kedudukan VOC di 

https://4.bp.blogspot.com/-u9T7fQ_a2Gk/WHeI2nKz-tI/AAAAAAAADK8/T_mG-FBKc4koXDuu_Dfyj2RF3ZacQxAigCLcB/s1600/Pieter_Both.jpg
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Indonesia, pemerintah Belanda memberikan hak 

istimewa (Hak Octrooi) kepada VOC. Berikut ini yang 

menjadi hak-hak istimewa VOC: 

1) Hak untuk memonopoli perdagangan 

2) Hak untuk memungut pajak 

3) Hak untuk memiliki tentara sendiri 

4) Hak untuk menguasai dan mengikat perjanjian dengan 

kerajaan-kerajaan di daerah yang dikuasainya 

5) Hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri 

6) Hak untuk mengumumkan perang dengan negara lain 

7) Hak untuk mengadakan pemerintahan sendiri 

 

Setelah berhasil mendirikan organisasi VOC, 

kelompok pedagang Belanda menjadi semakin tertarik 

untuk menguasai daerah-daerah nusantara. Awalnya, 

kegiatan VOC hanya berdagang saja. Akan tetapi, lama-

lama VOC berusaha menguasai perdagangan (monopoli). 

Dalam mewujudkan maksud tersebut, VOC membentuk 

tentara pasukan, mencetak uang sendiri, dan mengadakan 

perjanjian dengan raja setempat. Di Maluku VOC 

melakukan aktivitas Pelayaran Hongi (patroli laut) untuk 

mengawasi rakyat Maluku agar tidak menjual rempah-

rempah kepada pedagang lain. Dalam mempertahankan 

harga, VOC juga memerintahkan penebangan pohon 

rempah-rempah milik rakyat. VOC memberikan 

hukuman berat kepada rakyat yang melanggar aturan 

monopoli. 

Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai VOC 

adalah Ambon, Jayakarta, dan Banda. Pusat perdagangan 

Jayakarta direbut Belanda pada masa Gubernur Jenderal 

Jan Pieterszoon Coen. Ia pun mengganti nama Jayakarta 

menjadi Batavia. Coen kemudian membangun kota 
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Batavia dengan gaya Belanda. Kantor VOC yang 

awalnya ada di Ambon dipindahkan ke Batavia. 

 

 
Jan Pieterszoon Coen 

 

VOC yang melakukan monopoli perdagangan 

rempah-rempah. Artinya rempah-rempah dari rakyat 

Indonesia hanya boleh dijual kepada VOC dengan harga 

yang sangat murah. Tindakan ini sangat merugikan 

rakyat Indonesia. Monopoli perdagangan VOC dilakukan 

dengan cara kekerasan terhadap penduduk yang berasal 

dari daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia. 

Selain itu, mereka juga melarang dan mengancam orang-

orang bukan Belanda apabila ingin berdagang dengan 

para penduduk lokal dari daerah penghasil rempah-

rempah. Misalnya saja saat para penduduk Banda 

mencoba menjual biji pala kepada orang Inggris, 

Belanda menyerang dan membunuh semua penduduk 

Banda tersebut. Akhirnya, Belanda memutuskan untuk 

mengisi daerah Banda dengan budak-budak dan pekerja-

pekerja lain untuk menghasilkan biji pala. Karena ulah 

VOC tersebut, mereka harus menghadapi masalah politik 

https://4.bp.blogspot.com/-rivIebpDTIw/WHeI9ysDluI/AAAAAAAADLA/Gi3n53zLTxQt00e2Lr6k1naQT9lPBLnrwCLcB/s1600/Jan-Pieterszoon-Coen.jpg
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dan berperang dengan para pemimpin di daerah Banten 

dan Mataram. 

 

c. Pembubaran VOC 

Pada awal abad ke-18, keadaan mulai berubah. 

Perdagangan rempah-rempah tidak lagi banyak 

menguntungkan. Indonesia tidak lagi menjadi satu-

satunya penghasil cengkih, lada, dan pala karena negara-

negara pedagang rempah-rempah menjadi berkurang. 

Setelah hampir 200 tahun berkuasa di Indonesia, VOC 

mengalami kebangkrutan. Penyebab kebangkrutan VOC 

dikarenakan : 

1) Banyak pejabat VOC melakukan korupsi dan hidup 

mewah. 

2) VOC harus menanggung biaya perang yang sangat 

besar. 

3) Kalah bersaing dengan pedagang Inggris dan Prancis. 

4) Para pegawai VOC melakukan perdagangan gelap. 

5) Hutang VOC yang semakin menumpuk. 

 

Pada tanggal 31 Desember 1799, akhirnya VOC resmi 

dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Pada tanggal 1 

Januari 1800, kekuasaan VOC di Indonesia digantikan 

langsung oleh pihak pemerintah Kerajaan Belanda. 

Semua hutang VOC ditanggung oleh Kerajaan Belanda. 

Sejak saat itulah, Indonesia diperintah langsung oleh 

pemerintah Belanda. Pemerintahan Kerajaan Belanda 

atas wilayah Indonesia ini berlangsung sampai tahun 

1942. Pemerintah Belanda di Indonesia dinamakan 

Pemerintahan Hindia Belanda. 
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Benteng Fort Oranye Kota Ternate 

 

4. Penjajahan Prancis-Belanda di Indonesia  

Kekalahan Belanda dalam perang koalis tersebut 

membuat Raja Belanda, Williem V, terpaksa meminta 

perlindungan dari Inggris sambil menyusun kekuatan 

disana. Napoleon Bonaparte sebagai penguasan Prancis 

kemudian menempatkan adiknya, Louis Napoleon untuk 

memimpin Belanda. Jatuhnya Belanda ke tangan Prancis 

berlaku pula untuk semua tanah jajahannya, termasuk 

Indonesia. Louis Napoleon kemudian mengangkat Herman 

Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda 

sejak 1808. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau 

Jawa dari serangan Inggris. Sejak itu pula dimulai 

imperialisme Prancis yang bersifat tidak langsung.  

 
Herman Willem Daendels 
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Herman Williem Daendels ini dikenal sebagai gubenur 

Jendral yang memerintah di wilayah kepulauan Indonesia 

dari tahun 1808 hingga 1811. Sebagai seorang pemimpin, 

tugas utama Daendels adalah untuk mempertahankan 

wilayah Jawa agar jangan sampai dikuasai oleh Inggris. 

Daendels juga harus memperkuat pertahanan Republik 

Baataf dan juga memperbaiki sistem administrasi 

pemerintahan yang ada. Kehidupan sosial ekonomi di 

wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jawa, juga harus 

diperbaiki. Daendels adalah seorang anggota dari kaum 

patriot dan memiliki pikiran yang liberal. Banyak pidatonya 

mengambil kata-kata dari semboyan Revolusi Perancis. 

Keinginan Daendels adalah untuk memberikan jiwa 

kemerdekaan dan juga semangat persaudaraan dan 

persamaan diantara masyarakat Indonesia. 

Dalam hal bidang pertahanan dan keamanan, Daendels 

melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuannya, 

seperti membangun benteng-benteng pertahanan baru dan 

juga membangun pangkalan angkatan laut di daerah 

Ujungkulon dan Anyer. Namun, pembangunan pangkalan 

angkatan laut di daerah Ujungkulon ini tidak berhasil. 

Selain itu, masih ada juga tindakan-tindakan Daendels yang 

lainnya seperti meningkatkan jumlah tentara, dan 

membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan 

sepanjang 1100 km. Kegiatan ini mengubah image 

Daendels. Daendels menyuruh semua rakyat untuk 

melakukan kerja Rodi. Ketika pembangunan jalan raya 

Anyer-Panarukan, banyak rakyat yang meninggal. Kerja 

Rodi pembangunan rakyat di pangkalan Ujung Kulon 

membuat rakyat sulit mencapainya. Tempat pembuatan 

jalan tersebut penuh dengan nyamuk malaria sehingga tidak 
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sedikit rakyat Indonesia yang meninggal ketika pelaksanaan 

program itu. 

 

 
Jalan Raya Anyer Panarukan 

 

Sebelumnya Daendels dikenal sebagai seorang pemuda 

yang memegang teguh semboyan Revolusi Prancis, setelah 

semua itu terjadi, dia menjadi seorang pemuda yang kejam 

dan diktator. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan 

sewenang-wenang serta buruknya sistem pemerintahan 

yang diterapkan Deandels, membuatnya ditarik kembali ke 

negeri Belanda. 

 

5. Penjajahan Inggris Di Indonesia 

Sejak 1811-1816, Indonesia berada di bawah kekuasaan 

Inggris, Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles 

sebagai gubernur di Jawa dan bawahannya. Maksud dari 

bawahan Jawa adalah Bengkulu, Maluku, Bali, Sulawesi, 

dan Kalimantan Selatan yang sebelumnya di kuasai VOC 

dan kolonial Belanda. Ketika Kerajaan Inggris mengambil 

alih jajahan-jajahan Kerajaan Belanda dan ia tidak lama 

kemudian dipromosikan sebagai Gubernur Sumatra, ketika 

Kerajaan Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari 

Prancis. 
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Thomas Stamford Raffles  

 

Sewaktu Raffles menjabat sebagai penguasa Hindia 

Belanda, ia telah mengusahakan banyak hal, yang mana 

antara lain adalah sebagai berikut: dia mengintroduksi 

otonomi terbatas, menghentikan perdagangan budak, 

mereformasi sistem pertanahan pemerintah kolonial 

Belanda, menyelidiki flora dan fauna Indonesia, meneliti 

peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur dan 

Candi Prambanan, Sastra Jawa serta banyak hal lainnya. 

Tidak hanya itu, demi meneliti dokumen-dokumen sejarah 

Melayu yang mengilhami pencarian Raffles akan Candi 

Borobudur, ia pun kemudian belajar sendiri Bahasa Melayu. 

Hasil penelitiannya di pulau Jawa dituliskannya pada 

sebuah buku berjudul: History of Java, yang menceritakan 

mengenai sejarah pulau Jawa. Dalam melakukan 

penelitiannya, Raffles dibantu oleh dua orang asistennya 

yaitu: John Crawfurd dan Kolonel Colin Mackenzie. Istri 

Raffles, Olivia Mariamne, wafat pada tanggal 26 

November 1814 di Buitenzorg dan dimakamkan di Batavia, 

tepatnya di tempat yang sekarang menjadi Museum 
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Prasasti. Di Kebun Raya Bogor dibangun monumen 

peringatan untuk mengenang kematian sang istri. 

Kondisi di Eropa juga yang kemudian berakibat Thomas 

Stamford Raffles harus mengakhiri masa jabatannya di 

Indonesia. Pada tahun 1815 Raffles kembali ke Inggris 

setelah Jawa dikembalikan ke Belanda setelah Perang 

Napoleon selesai. Pada 1817 ia menulis dan menerbitkan 

buku History of Java, yang melukiskan sejarah pulau itu 

sejak zaman kuno. Tetapi pada tahun 1818 ia kembali ke 

Sumatra dan pada tanggal 29 Januari 1819 ia mendirikan 

sebuah pos perdagangan bebas di ujung selatan 

Semenanjung Malaka, yang di kemudian hari menjadi 

negara Kota Singapura.  

Ini merupakan langkah yang berani, berlawanan dengan 

kebijakan Britania untuk tidak menyinggung Belanda di 

wilayah yang diakui berada di bawah pengaruh Belanda. 

Dalam enam minggu, beberapa ratus pedagang 

bermunculan untuk mengambil keuntungan dari kebijakan 

bebas pajak, dan Raffles kemudian mendapatkan 

persetujuan dari London. Raffles menetapkan tanggal 6 

Februari tahun 1819 sebagai hari jadi Singapura modern. 

Kekuasaan atas pulau itu pun kemudian dialihkan 

kepada Perusahaan Hindia Timur Britania. Akhirnya pada 

tahun 1823, Raffles selamanya kembali ke Inggris dan kota 

Singapura telah siap untuk berkembang menjadi pelabuhan 

terbesar di dunia. Kota ini terus berkembang sebagai pusat 

perdagangan dengan pajak rendah. 

Perang koalisi berakhir dengan kekalahan Prancis. 

Negara-negara Eropa yang menjadi lawan Prancis 

mengadakan Kongres Wina, dalam kongres tersebut 

mengambil keputusan bahwa sebagai benteng untuk 

menghadapi Prancis. Belanda harus kuat, oleh karena itu, 
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dalam Traktat London tahun 1824 diterapkan bahwa 

Indonesia harus dikembalikan kepada Belanda. Jadi 

pengembalian Indonesia bukan karena Inggris kalah perang, 

tetapi karena dua negara tersebut merupakan sekutu dalam 

perang Eropa. 

 

 
Lonceng Gajah Mungkur  

di Keraton Kanoman Cirebon 

 

6. Kembalinya Kekuasaan Belanda di Indonesia 

Sesuai dengan perjanjian London tersebut, kekuasaan 

Inggris atas Indonesia harus diserahkan kembali kepada 

Belanda. Pada tahun 1816, panitia dari Belanda datang ke 

Indonesia. Tujuan adalah menerima penyarahan kekuasaan 

atas Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Kedatangan 

bangsa Belanda ke Indonesia tidak mendapat sambutan 

yang baik. Derajat Bangsa Belanda di mata bangsa 

Indonesia sudah merosot. Bangsa Indonesia menolak 

mentah-mentah kedatangan Belanda. Beberapa daerah 

melakukan perlawanan dan mengangkat senjata. Pada saat 

itu perlawanan bangsa kita belum serempak. Akibatnya, kita 

tidak dapat membendung kembalinya Belanda ke Indonesia. 
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Van Der Capellen 1816-1826 

 

Guna menangani berbagai persoalan di Indonesia yang 

baru saja di kembalikan oleh Inggris, pemerintah Belanda 

mengirimkan sebuah komisi, yang terdiri dari tiga orang 

komisi yaitu Cornelis Th. Elout sebagai ketua serta A. A. 

Buyskes dan Van Der Capellen masing-masing sebagai 

anggota. Van Der Capellen diangkat sebagai gubernur 

jendral. Dia melaksanakan pola konservasif, dalam arti 

menerapkan kebijakan monopoli seperti VOC dan kerja 

paksa. Capellen membuat kebijakan pengurangan monopoli 

rempah-rempah serta menghentikan pembayaran sewa 

tanah. Namun, penghentian pembayaran ini menimbulkan 

protes dari kalangan ningrat pemilih tanah, hingga akhirnya 

Perang Diponegoro terjadi. Du Bus de Gisugnies 

menggantikan Capellen menjabat sebagai Gubernur 

Jenderal di Batavia, ia menyelesaikan gedung istana 

gubernur jenderal yang sekarang digunakan sebagai Gedung 

Departemen Keuangan. 

Setelah Du Bus de Gisugnies menjabat Gubernur 

Jenderal Johannes van den Bosch yang menggantikan. 

Johannes van den Bosch memberlakukan sistem tanam 

paksa pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa 

menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami 

komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum 



 

Manusia Indonesia, Alam & Sejarahnya  401 

(nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah 

kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil 

panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk 

desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam 

setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang 

menjadi semacam pajak. 

 

 
Johannes van den Bosch 

 

Pada praktiknya peraturan itu dapat dikatakan tidak 

berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami 

tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada 

pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk 

praktik cultuurstelstel pun tetap dikenakan pajak. Warga 

yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama 

setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah era 

paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. 

Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam 

dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran 

pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan 

pemerintah. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual 

komoditas tertentu pada VOC, kini harus menanam 

tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga 

yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa 
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inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada 

zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda 

pada 1835 hingga 1940. 

Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan 

negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas 

dianugerahi gelar Graaf oleh raja Belanda, pada 25 

Desember 1839. Cultuurstelsel kemudian dihentikan setelah 

muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya UU Agraria 

1870 dan UU Gula 1870, yang mengawali era liberalisasi 

ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. 

 

 
Lawang Sewu di Semarang 

 

7. Berakhirnya Penjajahan Belanda di Indonesia  

Pada tanggal 7 Desember 1941, angkatan udara Jepang 

dipimpin Laksamana Nagano melancarkan serangan 

mendadak ke pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di 

Pearl Harbour, Hawaii. Serangan itu melumpuhkan 

kekuatan angkatan laut Amerika Serikat di Timur Jauh. 

Kemudian Amerika Serikat menyatakan perang terhadap 

Jepang. Belanda pun sebagai salah satu sekutu Amerika 

Serikat menyatakan perang terhadap Jepang, pernyataan 

perang itu disampaikan Gubernur Jendral Hindia-Belanda 

Jendral Tjarda van Stankenborgh Stachouwer melalui radio 
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pada tanggal 18 Desember 1941 pukul 06.30. Jepang 

merespon pernyataan perang itu dengan menyatakan perang 

terhadap pemerintah Hindia-Belanda tanggal 1 Januari 

1942.  

Setelah armada sekutu dihancurkan dalam pertempuran 

di Laut Jawa, maka dengan mudah pasukan Jepang 

mendarat di beberapa tempat di pantai utara Pulau Jawa. 

Pemerintah kolonial Hindia-Belanda memusatkan 

pertahanannya di sekitar pegunungan Bandung. Saat itu 

kekuatan militer Hindia-Belanda di Jawa berjumlah empat 

divisi (kurang lebih 40.000 prajurit) termasuk pasukan 

Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Pasukan itu di 

bawah komando pasukan sekutu yang markas besarnya di 

Lembang, panglimanya Letnan Jendral H. Ter Poorten dari 

tentara Hindia-Belanda (KNIL). Selanjutnya kedudukan 

pemerintah kolonial Hindia-Belanda dipindahkan dari 

Batavia (Jakarta) ke Kota Bandung. 

Pada tanggal 28 Februari 1942 malam pasukan Jepang 

dipimpin Kolonel Shoji beserta divisi udara ke 3 pimpinan 

Letnan Jendral Sugawara Michio berhasil mendarat di 

pantai Eretan Wetan Indramayu (Pantai Utara Jawa Barat). 

Detasemen Shoji berkekuatan sekitar 3.000-5.000 prajurit 

yang khusus ditugaskan untuk merebut Kota Bandung, 

terdiri dari dua batalyon infantri masing-masing dipimpin 

Mayor Wakamatsu dan Mayor Egashira, dilengkapi sepeda-

sepeda dan kereta-kereta tempur (panser) ini menyerbu 

pelabuhan udara Kalijati terlebih dulu. Satu batalyon 

bergerak ke arah selatan melalui Anjatan, satu batalyon ke 

arah barat melalui Pamanukan, dan sebagian pasukan 

melalui Sungai Cipunagara. Batalyon Wakamatsu merebut 

lapangan terbang Kalijati tanpa perlawanan berarti dari 

angkatan udara Inggris yang berjaga di sana.  
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Gerakan bala tentara pimpinan Shoji sangat cepat, tiba-

tiba dalam waktu relatif singkat mereka bermunculan di 

setiap sudut, terutama di sekitar pelabuhan udara Kalijati. 

Kehadiran mereka membuat rakyat Subang dan sekitarnya 

sangat terkejut. Jumat 1 Maret 1942, terjadi pertempuran. 

Meski telah berusaha mempertahankan pelabuhan udara 

Kalijati, tentara Belanda kelabakan, karena musuh datang 

tiba-tiba dan serentak. Serangan Jepang makin hebat setelah 

didukung bantuan kekuatan angkatan udaranya, membom 

kawasan itu. 

Setelah melalui pertempuran sengit beberapa hari, dalam 

waktu relatif singkat pelabuhan udara Kalijati dikuasai 

tentara Jepang. Ini merupakan pukulan berat bagi Belanda, 

mereka berusaha merebutnya kembali dengan mengerahkan 

pasukan melalui Purwakarta dan Subang, namun sia-sia, 

pertempuran meminta banyak korban dari kedua kubu. 

Setelah menguasai pelabuhan udara Kalijati dan kota 

Subang, Shoji menempatkan markasnya di pusat 

perkebunan Pamanukan, Ciasem. Pada tanggal 5 Maret 

1942, seluruh detasemen tentara Jepang yang ada di Kalijati 

disiapkan untuk menggempur pertahanan Belanda di Ciater 

dan selanjutnya menyerbu Bandung. Akibat serbuan itu, 

tentara Belanda mundur dari Ciater ke Lembang yang 

dijadikan benteng terakhir pertahanan tentara Belanda. 

Meriam-meriam yang digunakan tentara Belanda untuk 

menghadang pasukan Jepang di sepanjang jalan raya 

Subang-Bandung tidak efektif. Di luar dugaan, tentara 

Jepang datang lewat perkebunan teh dan menyerang lebih 

dulu. Kemudian menghujani Ciater dengan bom sebagai 

pembuka jalan. Situasi itu membuat pasukan Belanda 

kocar-kacir, dan Jepang berhasil menghancurkan kubu 

pertahanan Belanda di Ciater sekaligus menguasainya. 
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Pada tanggal 6 Maret 1942, panglima angkatan darat 

Belanda Letnan Jendral Ter Poorten memerintahkan 

komandan pertahanan Bandung Mayor Jendral J. J. Pesman 

agar tidak mengadakan pertempuran di Bandung dan 

menyarankan untuk berunding mengenai penyerahan 

pasukan yang berada di garis utara-selatan yang melalui 

Purwakarta dan Sumedang. Menurut Jendral Ter Poorten, 

Bandung saat itu padat oleh penduduk sipil, wanita, dan 

anak-anak, dan apabila terjadi pertempuran maka banyak 

dari mereka yang akan jadi korban. Melihat perkembangan 

kondisi di lapangan, Jendral Ter Poorten yang memimpin 

angkatan perang Hindia-Belanda dihadapkan pada situasi 

gawat. 

Akhirnya tanggal 7 Maret 1942 sore hari, Lembang pun 

jatuh ke tangan tentara Jepang. Di Bandung, Ter Poorten 

dan Gubernur Tjarda sepakat mengutus Mayor Jendral 

Pesman, menghubungi komandan tentara Jepang untuk 

berunding. Namun utusan Belanda itu ditolak Panglima 

Imamura, dia hanya mau bicara dengan panglima tentara 

atau gubernur jendral saja. Kolonel Shoji meminta 

perundingan dilakukan di Gedung Isola (sekarang Gedung 

Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia Bandung). 

Sementara, Jendral Imamura yang telah dihubungi Kolonel 

Shoji segera memerintahkan kepada bawahannya itu agar 

mengontak Gubernur Jendral Tjarda van Stankenborgh 

Stachouwer untuk berunding di Subang pada tanggal 8 

Maret 1942 pagi. Tetapi, Letnan Jendral Ter Poorten 

meminta Gubernur Jendral agar menolak usulan itu. 

Jendral Imamura mengeluarkan peringatan bahwa “bila 

pada tanggal 8 Maret 1942 pukul 10.00 pagi para pembesar 

Belanda belum juga berangkat ke Kalijati maka Bandung 

akan dibom sampai hancur.” Sebagai bukti bahwa ancaman 
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itu bukan sekadar gertakan, di atas Kota Bandung tampak 

pesawat-pesawat pembom Jepang dalam jumlah besar siap 

melaksanakan tugasnya. 

Melihat kenyataan itu, Letnan Jendral Ter Poorten dan 

Gubernur Jendral Tjarda beserta para pembesar tentara 

Belanda lainnya berangkat ke Kalijati sesuai dengan tanggal 

dan waktu yang telah ditentukan. Perundingan Jepang – 

Belanda yang rencananya dilangsungkan di Jalan Cagak – 

Subang akhirnya dilaksanakan di rumah dinas seorang 

perwira staf sekolah penerbang Hindia – Belanda di 

pelabuhan udara Kalijati. 

 

 
Perundingan Jepang – Belanda 

 

Di awal perundingan, Jendral Ter Poorten selaku 

panglima angkatan darat Belanda hanya bersedia 

menyampaikan kapitulasi Bandung. Namun Jendral 

Imamura yang mewakili Jepang dengan tegas menolak 

usulan itu, karena menginginkan kapitulasi untuk seluruh 

wilayah Hindia-Belanda. Ketika itu Imamura mengatakan 

bahwa bila Belanda tidak mau menyerah tanpa syarat dalam 

perundingan, pertemuan itu tidak ada gunanya. Dia 

mempersilakan Ter Poorten kembali ke Bandung sambil 
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memberi kesempatan terakhir hanya 10 menit. Jika masih 

tidak sepakat juga, Imamura dengan tegas menyatakan jalan 

satu-satunya meneruskan pertempuran sekaligus 

mengancam, Bandung akan dihujani bom dengan pesawat-

pesawat terbang yang telah disiapkan di pelabuhan udara 

Kalijati-Subang. 

Rentang waktu 10 menit itulah yang sangat menentukan 

antara panglima Imamura dan panglima Ter Poorten terjadi 

tanya jawab cukup singkat. Dua kalimat singkat terakhir 

antara keduanya menjadi catatan sejarah. 

Jawaban akhir Letnan Jendral Ter Poorten mengahiri 

kekuasaan Belanda di Indonesia. Dalam waktu singkat, 

secara resmi Belanda menyerah tanpa syarat dan 

menandatangani naskah penyerahan kekuasaan Hindia-

Belanda kepada Jepang. Malam harinya, NIROM 

(Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschappij/ 

Maskapai Radio Siaran Hindia Belanda) mengakhiri 

siarannya pada tanggal 8 Maret 1942,  

“Wij sluit en nu. Vaarwel, tot betere tijden. Leve de 

Konigin! (Kami akhiri sekarang. Selamat berpisah, 

sampai waktu yang lebih baik. Hidup Sang Ratu!)”.  

 

Tanggal 9 Maret 1942 pukul 08.00 dalam radio 

Bandung, terdengar perintah Jendral Ter Poorten kepada 

seluruh pasukannya untuk menghentikan segala peperangan 

dan melakukan kapitulasi tanpa syarat. Pemerintah dan 

tentara kolonial Hindia-Belanda takluk kepada Jepang di 

pelabuhan udara Kalijati Subang (sekarang Lanud 

Suryadarma). Rupanya “waktu yang lebih baik” dalam 

siaran terakhir NIROM itu tidak pernah ada karena sejak 8 

Maret 1942 Indonesia diduduki pemerintahan militer 

Jepang. Pada tanggal 12 Maret 1942 seluruh komandan 
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satuan tentara Inggris dan Australia secara resmi 

menandatangani penyerahan pasukan kepada Jepang, di 

hadapan Letnan Jendral Maruyama di Bandung. Berakhirlah 

kekuasaan Hindia-Belanda di Indonesia. Setelah itu 

pemerintah militer Jepang menduduki Indonesia. 

 

C. Penjajahan Jepang di Indonesia  

Pendudukan Jepang pada periode Perang Dunia Kedua 

antara tahun 1942-1945 atas wilayah Indonesia (dalam 

perspektif masa itu adalah Hindia Belanda), oleh banyak ahli 

dianggap membawa dampak yang cukup signifikan bagi 

perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara. Dampak tersebut 

tidak hanya dalam bidang politik dan kenegaraan, tetapi juga 

dampak sosial dan budaya. Disebutkan dalam berbagai sumber 

bahwa tujuan penguasaan oleh pemerintah Jepang adalah demi 

mendapatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia 

guna mendukung perang. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, Jepang dengan berbagai cara mencoba menarik minat 

seluruh rakyat untuk bekerjasama. Hal tersebut terlihat dalam 

usaha-usaha Jepang di bidang propaganda, pendidikan, dan 

mobilisasi massa. 

Masuknya Jepang ke Indonesia dengan mudah berhasil 

menguasai daerah-daerah Asia Timur dan Asia Tenggara, 

termasuk Indonesia, karena Jepang telah berhasil 

menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di 

Pearl Harbour, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Negeri-

negeri induk (Inggris, Perancis, dan Belanda) sedang 

menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman, Bangsa-

bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang (Jepang 

pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang pelindung 

Asia) sehingga tidak memberi perlawanan. Bahkan, kehadiran 

Balatentara Jepang disambut dengan suka cita karena Jepang 
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dianggap sebagai „saudara tua‟ yang akan membebaskan 

bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara 

Barat. 

 

 
Orang Jepang di Indonesia 

 

Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak 

tanggal 8 Maret 1942, ketika Panglima Tertinggi Pemerintah 

Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung, 

Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil 

menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut 

kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang, 

perasaan gembira karena akan membebaskan bangsa Indonesia 

dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Sebenarnya, 

semboyan Gerakan 3A dan pengakuan sebagai „saudara tua‟ 

yang disampaikan Jepang merupakan tipu muslihat agar bangsa 

Indonesia dapat menerima kedatangan Balatentara Jepang. Pada 

awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat 

oleh bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya, Jepang 

tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang 

termasuk negara imperialis baru, seperti Jerman dan Italia. 

Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-

bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar 

bagi barangbarang industrinya. Oleh karena itu, daerah jajahan 
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menjadi sangat penting artinya bagi kemajuan industri Jepang. 

Apalah arti kemajuan industri apabila tidak didukung dengan 

bahan mentah (baku) yang cukup dengan harga yang murah dan 

pasar barang hasil industri yang luas.  

Dengan demikian, jelas bahwa tujuan kedatangan 

Balatentara Jepang ke Indonesia adalah untuk menanamkan 

kekuasaannya, untuk menjajah Indonesia. Artinya, semboyan 

Gerakan 3A dan pengakuan sebagai „saudara tua‟ merupakan 

semboyan yang penuh kepalsuan. Hal itu dapat dibuktikan dari 

beberapa kenyataan yang terjadi selama pendudukan Balatentara 

Jepang di Indonesia. Bahkan, perlakuan pasukan Jepang lebih 

kejam sehingga bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan. 

Sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan 

Jepang untuk kepentingan peperangan dan industri Jepang, 

melalui berbagai cara berikut yakni Tidak sedikit para pemuda 

yang ditangkap dan dijadikan romusha. Romusha adalah tenaga 

kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk 

bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan 

pemerintah pendudukan Jepang. Banyak rakyat Indonesia yang 

meninggal ketika menjalankan romusha, karena umumnya 

mereka menderita kelaparan dan berbagai penyakit. Para petani 

diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan 

kepada pemerintah Balatentara Jepang. 

Hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk 

dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. 

Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang Setelah menduduki 

Indonesia Jepang mengambil berbagai kerbijakan. Kebijakan 

Pemerintah Balatentara Jepang, meliputi berbagai bidang 

diantaranya bidang ekonomi:  

1. Perluasan areal persawahan. Setelah menduduki Indonesia, 

Jepang melihat bahwa produksi beras tidak akan mampu 

memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
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perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi 

beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun 

1941-1944 terus menurun.  

2. Pengawasan pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan 

pertanian diawasi secara ketat dengan tujuan untuk 

mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil 

pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% 

harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang 

sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke „lumbung 

desa‟. Ketentuan itu sangat merugikan petani dan yang 

berani melakukan pelanggaran akan dihukum berat. Rakyat 

harus menyerahkan barang-barang berharga (emas dan 

berlian), hewan, bahan makanan kepada pemerintah Jepang. 

Memperlancar usaha-usahanya, Jepang membentuk Jawa 

Hokokai (Kebaktian Rakyat Jawa) dan Nogyo Kumiai 

(Koperasi Pertanian). 

 

Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi 

telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia semakin 

sengsara dan penuh penderitaan. Penderitaan dan kesengsaraan 

rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang lebih buruk apabila 

dibandingkan dengan penderitaan dan kesengsaraan pada masa 

penjajahan Belanda. Padahal, Jepang menduduki Indonesia 

hanya tiga setengah tahun, sedangkan Belanda menjajah 

Indonesia selama tiga setengah abad. 

Beberapa organisasi militer yang dibentuk pemerintah 

Jepang, diantaranya:  

1. Heiho (pembantu prajurit Jepang) adalah kesatuan militer 

yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 

para pemuda Indonesia. Heiho menjadi bagian Angkatan 

Darat maupun Angkatan Laut Jepang. Anggota Heiho 

mendapat latihan kemiliteran agar mampu menggantikan 
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prajurit Jepang di dalam peperangan. Para anggota Heiho 

mendapat latihan untuk menggunakan senjata (senjata anti 

pesawat, tank, artileri medan, mengemudi, dan sebagainya). 

Namun, tidak ada satupun anggota Heiho yang berpangkat 

perwira. Pangkat perwira hanya dipeuntukkan bagi orang-

orang Jepang. Para anggota Heiho mendapat latihan 

kemiliteran. Pemerintah Jepang menugaskan seksi khusus 

dari bagian intelejen untuk melatih para anggota Heiho. 

Latihan dipimpin oleh Letnan Yana Gawa dengan tujuan 

agar para pemuda Indonesia dapat melaksanakan tugas 

intelejen. 

 

 
Heiho (Pembantu Prajurit Jepang) 

 

2. Pembela Tanah Air (PETA) dibentuk pada tanggal 3 

Oktober 1943. Menjelang berakhirnya latihan kemiliteran 

angkatan ke 2, keluarlah surat perintah untuk membentuk 

PETA. Namun, Letjen Kamakici Harada memutuskan agar 

pembentukkan PETA bukan inisiatif pemerintah Jepang 

melainkan inisiatif bangsa Indonesia. Dicarilah seorang 

putera Indonesia yang berjiwa nasionalis untuk memimpin 

PETA. Akhirnya, pemerintah Balatentara Jepang meminta 

Gatot Mangunpraja (seorang nasionalis yang bersimpati 
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terhadap Jepang) untuk menulis permohonan pembentukkan 

tentara PETA. Surat permohonan telah dikirim pada tanggal 

7 September 1943 dan permohonan itu dikabulkan dengan 

dikeluarkan peraturan yang disebut Osamu Seirei No. 44, 

tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukkan PETA, ternyata 

menarik perhatian para pemuda Indonesia, terutama yang 

telah mendapat pendidikan sekolah menengah dan para 

anggota Seinendan. Keanggotaan PETA dibedakan dalam 

beberapa pangkat yang berbeda (sebenarnya bukan pangkat, 

tetapi nama jabatan).  

Ada lima macam pangkat, yaitu: 

a. Daidanco (Komandan Batalyon) 

b. Cudanco (Komandan Kompi) 

c. Shudanco (Komandan Peleton) 

d. Budanco (Komanda Regu) 

e. Giyuhei (Prajurit Sukarela) 

 

 
Daidanco (Komandan Batalyon) 

 

Daidanco (Komandan Batalyon) dipilih dari tokoh-tokoh 

masyarakat yang terkemuka seperti pegawai pemerintah, 

pemimpin agama, pamong praja, para politikus, penegak 

hukum, dan sebagainya. Cudanco (Komandan Kompi) 
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dipilih dari mereka yang bekerja, tetapi belum memiliki 

jabatan yang tinggi seperti para guru, juru tulis, dan 

sebagainya. Shudanco (Komandan Peleton) biasanya dipilih 

dari para pelajar sekolah lanjutan pertama dan atas. 

Budanco (Komanda Regu) dan Giyuhei (Prajurit Sukarela) 

dipilih dari para pelajar sekolah dasar. 

 Para pemuda yang menjadi anggota PETA dapat 

dibedakan menjadi tiga, yaitu; (1) mereka yang menjadi 

anggota PETA dengan semangat yang tinggi, (2) mereka 

yang menjadi anggota PETA karena dipengaruhi orang lain, 

dan (3) mereka yang menjadi anggota PETA dengan 

perasaan acuh tak acuh. Para anggota PETA mendapat 

pendidikan militer di Bogor pada lembaga Jawa Boei 

Giyugun Kanbu Renseitai (Korps Latihan Pemimpin 

Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa). Nama 

lembaga itu kemudian berubah menjadi Jawa Boei Giyugun 

Kanbu Kyoikutai (Korps Pendidikan Pemimpin Tentara 

Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa). Setelah mendapat 

pendidikan, mereka ditempatkan pada daidan-daidan yang 

tersebar di Jawa, Madura, dan Bali 

 

Adapun organiasi semi militer yang dibentuk Jepang antara 

lain: Gerakan 3A (Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, 

dan Jepang Pelindung Asia) merupakan organisasi sosial yang 

bertujuan untuk mewadahi bangsa Indonesia agar lebih mudah 

untuk mengaturnya, terutama untuk mencapai tujuan Jepang. 

Gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, bertujuan) 

Menghimpun bangsa Indonesia untuk mengabdi kepada 

kepentingan Jepang. b) Mempropagandakan kemenangan 

Jepang. c) Menanamkan anti Barat, terutama Belanda, Inggris, 

dan USA. 
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Pusat Tenaga Rakyat (Putera) 

 

Putera dibentuk untuk menggantikan Gerakan 3 A. 

Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan 

semangat bangsa Indonesia dalam membantu pemerintah Jepang 

dalam perang melawan Sekutu. Putera didirikan pada tanggal 1 

Maret 1943 dipimpin oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki 

Hajar Dewantoro, dan Kyai Haji Mansyur. Namun, para tokoh 

pergerakan nasional itu ingin menggunakan Putera sebagai alat 

perjuangan. Maksud tersebut diketahui oleh Jepang sehingga 

organisasi itu dibubarkan pada tahun 1944. Dengan demikian, 

maksud pembentukkan Putera tidak dapat mencapai hasil yang 

diinginkan 
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Jawa Hokokai (Kebaktian Rakyat Jawa) 

 

 Organisasi ini dibentuk pada tahun 1944, setelah 

kedudukan pasukan Jepang semakin terdesak. Tujuannya adalah 

untuk menggerakan seluruh rakyat Indonesia agar berbakti 

kepada Jepang. Sebagai tanda bahwa rakyat benar-benar 

berbakti, maka rakyat harus rela berkurban, baik harta benda 

maupun jiwa dan raga untuk kepentingan perang Jepang 

Di sisi pendidikan pada zaman Jepang, pendidikan 

mengalami perubahan. Sekolah Dasar (Gokumin Gakko) 

diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa 

membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama 

enam tahun. Sekolah menengah dibedakan menjadi dua, yaitu: 

Shoto Chu Gakko (SMP) dan Chu Gakko (SMA). Di samping 

itu, ada Sekolah Pertukangan (Kogyo Gakko), Sekolah Teknik 

Menengah (Kogyo Sermon Gakko), dan Sekolah Guru yang 

dibedakan menjadi tiga tingkatan. Sekolah Guru dua tahun 

(Syoto Sihan Gakko), Sekolah Guru empat tahun (Guto Sihan 

Gakko), dan Sekolah Guru dua tahun (Koto Sihan Gakko). 

Seperti pada zaman Belanda, Jepang tidak menyelenggarakan 

jenjang pendidikan universitas, yang ada hanya Sekolah Tinggi 
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Kedokteran (Ika Dai Gakko) di Jakarta, Sekolah Tinggi Teknik 

(Kagyo Dai Gakko) di Bandung. 

1. Kedatangan Jepang di Indonesia 

Di Indonesia, pihak Belanda juga mulai merasakan 

adanya semacam kekhawatiran. Semakin hari semakin 

resah, sebab Jepang sebagai Blok Sentral, telah berhasil 

menduduki daerah-daerah di Asia, dan sekaligus 

mengancam kedudukan Belanda di Indonesia. Keinginan 

Jepang untuk merebut negara-negara di Asia yang pada saat 

itu kebanyakan berada dalam penjajahan bangsa Eropa. 

Setelah Jepang berhasil menjadi negara industri yang 

modern maka Jepang membutuhkan negara-negara 

penghasil sumber energi (minyak, batubara, dan 

mineralnya), bahan-bahan baku industri, maupun daerah-

daerah jajahan juga merupakan pasar bagi menjual bahan 

hasil industrinya. Selain itu Jepang bermaksud untuk 

membangun imperium di Asia, di mana Jepang akan 

bertindak sebagai pemimpinnya. Sebelum Jepang 

menaklukan pemerintahan Kolomial Belanda pada tanggal 

8 Maret 1942, Jepang terus menerus melancarkan 

propagandanya untuk memikat penduduk Indonesia 

membantu dan menyambut kedatangan Balatentara Dai 

Nippon. 

Radio tokyo secara terus menerus mempropagandakan 

apa yang di sebut cita-cita “Kemakmuran Bersama Asia 

Timur Raya” (Hakko Ichu) yang siarannya di mulai dan di 

tutup dengan memperdengarkan lagu Indonesia Raya. 

Selama agresi dilancarkan, maka siaran-siaran radio makin 

diintensifkan, dan sebelum pendaratan dilakukan, dari udara 

disebarkan bendera Jepang dan Indonesia, yaitu Hinomaru 

dan Merah Putih. Dibelakang bedera dibubuhi tulisan yang 

berbunyi : “Satu Warna Satu Bangsa”. Kesemuanya itu 
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dimaksudkan untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia 

yang merindukan kemerdekaan, sehingga wajarlah ketika 

Jepang mendarat, mereka disambut dengan gembira dan 

kemudian mendapatkan bantuan dari orang-orang dalam 

melawan penjajahan Belanda. 

 

2. Penggerakan Nasional Pada Zaman Penduduk Jepang 

Kegembiraaan dan harapan bangsa Indonesia terhadap 

Jepang mulai sirna setelah mengetahui bahwa pemerintahan 

Balatentara pendudukan Jepang ternyata adalah pemerintah 

bersifat Fasisitis-militer, dengan tindakan semena-mena 

terhadap rakyat. Jepang telah memperlihatkan wajah dan 

sifat yang asli. Sesaat sesudah dilakukan kapitulasi Belanda 

kepada Jepang pihak Jepang dengan Undang-undang 

Balatentara Jepang No. 2 tanggal 8 Maret 1942, yang 

melarang orang-orang Indonesia untuk berserikat dan 

berkumpul. Kemudian menyusul dikeluarkannya Undang-

undang no. 3 tanggal 20 Maret 1942, melarang orang-orang 

Indonesia untuk meerberbincangkan soal-soal pergerakan 

atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara. 

Undang-undang tanggal 22 Juli 1942, melarang adanya 

organisasi yang bersifat politik. Dengan demikian maka 

seluruh organisasi pergerakan dibubarkan dan dilarang. 

Segenap pelanggaran terhadap Undang-undang larangan ini 

diambil tindakan hukuman siksaan yang sangat kejam dan 

menakutkan atau hukuman mati tanpa proses pengadilan. 

Oleh karena itu maka selama pendudukan Balatentara 

Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang luar 

biasa. 

 Kemudian pihak penguasa Jepang memprakarsai 

berdirinya "Gerakan Tiga A” dengan semboyan: “Nippon 

cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin 
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Asia”. Dengan tujuan menanamkan semangat pro Jepang di 

kalangan bangsa Indonesia. Karena pemimpin yang 

ditunjuk Jepang tidak begitu dikenal, maka gerakan tiga A 

tidak mencapai hasil seperti yang dikehendaki Jepang, 

kemudian dibubarkan, sambil mengusahakan untuk 

mendirikan gerakan lainnya yang dapat memikat hati rakyat 

Indonesia. Pada bulan Maret 1942 didirikan Poesta Tenaga 

Rakyat (POETERA), yang pimpinannya diserahkan kepada 

Ir. Soekarno, sesudah ia dibebaskan dari tahanan Belanda di 

Bukit Tinggi, dan bersama dengan Drs. Moh. Hatta, Kyai 

Haji Mansyur dan Ki Hadjar Dewantoro yang merupakan 

tokoh pimpinan yang dikenal waktu itu, dengan sebutan 

Empat Serangkai. Melalui POETERA diharapkan bangsa 

Indonesia dapat diarahkan dan digunakan untuk membantu 

Jepang di dalam melanjutkan Perang Asia Timur Raya 

melawan sekutu. Tetapi sebaliknya oleh para pimpinan 

Penggerakan Nasional Indonesia justru mempergunakan 

POETERA sebagai sarana untuk mendididik dan 

mempersiapkan bangsa Indonesia guna mencapai 

kemerdekaan. Khawatir jika POETERA berkembang 

menjadi suatu pergerakan yang berpengaruh, maka pada 

bulan Maret 1943, organisasi ini diganti dengan Himpunan 

Kebangkitan Rakyat Jawa (Djawa Hokokai) yang 

pimpinanya masih tetap dipercayakan kepada Ir Soekarno 

sebagai Chou Hanbocho, tetapi langsung dibawah 

pengawasan penjabat Jepang. Jepang juga mendirikan 

organisasi-organisasi semi militer dengan nama Seinendan 

(Barisan Pemuda) dan lain-lain. 
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3. Janji-janji Jepang untuk Memberikan Kemerdekaan 

Memasuki tahun 1945, kedudukan Jepang dalam perang 

di dalam perang Pasifik makin terdesak oleh tentara sekutu, 

menyadari akan kedudukan yang sulit itu, dan memang 

karena sudah terpaksa, Jepang kemudian terpaksa untuk 

mengambil hati rakyat Indonesia dan berjanji akan 

memberikan kemerdekaan Indonesia “kelak dikemudian 

hari”, yang disampaikan oleh PM Kaiso pada tanggal 7 

September 1944. Sehubung dengan itu Jepang membentuk 

sebuah badan yang disebut Chuo Sangiin, yang kemudian 

pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah Badan 

Penyelididkan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI), atau “Dokuritzu Jumbi Chosakai”. 

Badan ini terdiri dari 62 orang berasal dari segenap daerah 

Indonesia, yang diketuai oleh Dr. Radjiman 

Wedyodiningrat. 

BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 mengadakan 

sidang pertamanya. Dalam sidang pertama itu dibahas 

usaha-usaha untuk merumuskan dasar dan falsafah bagi 

negara Indonesia Merdeka. Sidang kedua berlangsung 

tanggal 10-17 Juli 1945, pembicaraan dipusatkan pada soal 

Undang-Undang Dasar (UUD). Diantara sidang yang 

pertama dan sidang yang kedua, panitia sembilan dalam 

BPUPKI berhasil merumuskan azas dan tujuan Negara 

Indonesia Merdeka, yang dikenal dengan sebutan Piagam 

Jakarta (Djakarta Charter). 

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, dan 

sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) dan sebagai ketua diangkat Ir. Soekarno 

dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua. Jumlah anggota 

semula 20 orang, kemudian atas prakarsa orang-orang 

Indonesia, tanpa seijin pihak Jepang ditambah lagi dengan 7 
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orang yaitu: R. P. A. Wiranata, Ki Hajar Dewantoro, Kahar 

Muzakir, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Ahmad 

Soebardjo, Sayuti Malik, Mr Iwa Kusuma Soemantri. 
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BAB X  

KEMERDEKAAN RAKYAT 

INDONESIA 
 

 

ejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia telah 

mencapai puncaknya dengan pengucapan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno pada tanggal 17 

Agustus 1945. Indonesia adalah Negara yang baru lahir 

sehingga masih rentan dengan penjajahan bangsa asing maupun 

pemberontakan bangsa sendiri. Agar kemerdekaan bangsa 

Indonesia bisa bertahan, maka diperlukan suatu pemerintahan 

yang kokoh yang mencerminkan jiwa, kepribadian, bangsa 

Indonesia. 

Maka dengan proklamasi kemerdekaan yang dinyatakan 

pada tanggal 17 agustus 1945, terbentuklah Negara Indonesia. 

Metamorphosis bentuk pemerintahan sejak Indonesia merdeka 

telah mencapai paripurna yang ditetapkan bentuk Negara dan 

sistem pemerintahan Indonesia. Mengacu pada UUD 1945 dapat 

diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan 

berbentuk Republik dengan kedaulatan berada ditangan rakyat 

dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Hal itu sebagaimana 

tertera dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dan 2. 

 

A. Perjuangan Mempersiapkan dan Merebut 

Kemerdekaan 

Bangsa barat yang pertama kali datang ke Indonesia adalah 

Portugis. Semula tujuan mereka adalah berdagang dan mencari 

rempah-rempah. Tahun 1551 mereka menduduki Malaka dan 

S 
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pada tahun 1512 Portugis tiba di Ternate (Maluku). Pada tahun 

1521 Spanyol memasuki perairan Maluku dan satu tahun 

berikutnya Sultan Tidore mengizinkan Spanyol membeli 

rempah-rempah. Pada tahun 1534 diadakan perjanjian antara 

Spanyol dan Portugis yang berisi tentang pembagian daerah 

operasi perdagangan rempah-rempah di perairan Maluku. 

Pada tahun 1596 armada Belanda di bawah komando 

Cornelis de Houtman tiba di Indonesia dan pertama kali singgah 

di Banten. Tahun 1599 armada Belanda II tiba di Maluku dan 

untuk menghindari peselisihan antar-armada dagang, para 

pedagang mendirikan persekutua dagang bernama Vereenigde 

Oasr Indische Compagnie (VOC) dengan gubernur jenderal 

pertama Pieter Both. Tahun 1605 VOC berhasil menguasai 

Maluku dengan menaklukkan Portugis dan sejak itu Belanda 

menancapkan kuku penjajahan di Indonesia. Karena adanya 

persoalan kronis, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan 

Belanda mengambil alih segala kegiatan VOC, lalu Indonesia 

dijadikan sebagai bagian dari kerajaan Belanda dengan sebutan 

Hindia Belanda (Nederlansch Indie). Pada waktu Belanda 

bermusuhan dengan Inggris dan untuk memperkuat Hindia 

Belanda diangkatlah jenderal Herman Willem Daendels. Tugas 

utama Daendels adalah mempertahankan Hindia Belanda dari 

serangan Inggris. Untuk kepentingan, Deandels memerintahkan 

pembuatan jalan raya dari Anyer (Jawa Barat) hingga Panarukan 

(Jawa Timur) sejauh 1000 km. 

Tahun 1881 tentara Inggris berhasil mengalahkan Belanda 

dan berhasil menduduki Batavia. Belanda menyerah kepada 

Inggris berdasarkan perjanjian Tuntan, jauh sebelum itu 

sebenarnya Inggris telah menguasai Bengkulu, Gorontalo dann 

Minahasa. Pada tahun 1811 hingga 1816 Inggris dibawah 

pimpinan Sir Thomas Stampord Raffles menjajah Indonesia. 

Namun dengan ditandatangani konvensi London, Belanda 
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kembali datang ke Hindia Belanda dan melakukan penjajahan 

kembali . pada tahun 1819 Van Der Capellen digantiakan oleh 

Van Den Bosch. Tugas gubernur jenderal yang abru adalah 

mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mengisi kas Belanda 

yang sedang kosong. Untuk mencapai tujua ini, Van Den Bosch 

memerintahkan penduduk pribumi melakukan tanam paksa 

(cultur stelsel). Tahun 1870 sistem tanam paksa dihapus dan 

diganti dengan sistem ekonomi liberal. Tindakan Belanda 

menjajah Indonesia dengan sistem yang beraneka di tentang 

oleh kalangan orang Belanda sendiri seperti Doouwes Dekker, 

Baron Van Houvel, Van De Putte, dan van De Venter. 

Penjajahan yang dilakukan Portugis, Spanyol, Belanda 

maupun Inggris membawa penderitaan yang luar biasa pada diri 

bangsa Indonesia. Kelaparan, kemiskinan, keterbelakangan dan 

kebodohan merupakan buah dari penjajahan. Karena itulah 

menimbulkan perlawanan luar biasa gigih dari para tokoh 

pejuang dan rakyat Indonesia, diantaranya adalah perlawanan 

rakyat Maluku dibawah pimpinan Pattimura tahun 1817, 

perlawanan rakyat Sumatera Barat dalam perang Padri yang 

dipimpi olehTuanku Imam Bonjol, perlawanan pangeran 

Diponegoro di Jawa Tengah pada tahun 1825-1830, perlawanan 

rakyat Bali (Kerajaan Buleleng) dibawah pimpinan I Gusti Ketut 

Jelantik, perlawanan rakyat Banjar dipimpin oleh raja Banjar 

Pangeran Hidayat dan Pangeran Antasari, perlawanan rakyat 

Batak dipimpin oleh Si Singamangaraja XII, perlawanan rakyat 

Aceh dibawah komando Teuku Umar, Tengku Cik Ditiro, Cuk 

Nyak Dien, Teuku Daud dan panglima Polim. 

Perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang tradisional 

tiddak banyak membuahkan hasil karena banyak pemimpinnya 

yang ditangkap, dibuang, bahkan ada yang dihukum mati, 

sehingga ketika para pemimpinnya tidak ada, maka perlawanan 

tidak berlanjut dan mudah dipatahkan oleh penjajah. Itulah 
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sebabnya pada awal abad 20 bentuk perlawanan berubah tidak 

lagi bersifat fisik kedaerahaan, tetai lebih bersifat organisatoris-

nasional. Pembukaan kesadaran nasional diawali dengan 

berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. 

Organisasi ini dipimpin oleh dr. Sutomo didorong oleh dokter 

senior yaitu dr. Wahidin Sudirohusodo. Usaha-usaha yang 

dilakukan oleh Budi Utomo diantaranya adalah : memajukan 

bidang pendidikan, memajukan pertanian, peternakan dan 

perdagangan, memajukan teknik dan ilustrasi, dan 

menghidupkan kembali kebudayaan. Organisasi nasional 

lainnya yang turut memberi pencerahan kesadaran nasional 

adalah Serikat Islam (1912), Indische Partij (1912), 

Perhimpunan Indonesia (1908), Partindo, PNI baru, Gerindo 

(1937), GAPI (1939). Selain itu juga berdiri organisasi non-

politik seperti NU, Muhammadiyah, dan Taman Siswa. 

Sejarah pergerakan nasional di atas memberikan landasan 

bagi Indonesia bersatu untuk membebaskan diri dari kekuasaan 

colonial. Ikrar para pemuda tahun 1928 mematangkan persatuan 

tersebut dan makin mengkristal pada awal-awal kedatangan bala 

tentara Jepang menghentikan kolonialisme Belanda yang telah 

berkuasa lebih dari tiga abad. 

 

1. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUKI) 

Pertempuran antara Jepang dan Sekutu semakin sengit. 

Ppada tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terdesak. 

Posisi Jepang pada Perang Pasifik semakin terancam. 

Bahkan, sekutu telah berhasil merebut beberapa wilayah 

Jepang, seperti Irian Timur, kepulauan Solomon, dan 

Marshhall. Pemerintah Jepang sangat mengharapkan 

Indonesia dapat membantu Jepang mengahdapi sekutu. 

Untuk membujuk rakyat Indonesia, dalam siding parlemen 
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Jepang, perdana menteri Kunaiki Koiso menjanjikan akan 

memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak 

dikemudian hari. Untuk merealisasikan janji Koiso, pada 1 

Maret 1945 Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan 

pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokaritsu Junbi 

Cosakai. BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidiki 

hal-hal penting menyangkut kehidupan politik dan ekonomi 

dalam upaya pembentukan negara Indonesia merdeka. Pada 

29 April 1945, pengurus BPUPKI diresmikan yang diketuai 

oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan wakil ketua Raden 

Panji Suroso. Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI telah 

melaksanakan dua kali siding. Siding pertama BPUKI 

dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Sidang ini 

membahas dasar negara. Dalam siding BPUPKI ini, 

dihasilkan beberapa gagasan dasar negara yang diusulkan 

para anggota BPUPKI, yaitu sebagai berikut. 

a. Gagasan Moh. Yamin, diajukan pada 29 Mei 1945. 

Isi gagasannya, yaitu sebagai berikut: 

1) Peri Kebangsaan 

2) Peri Kemanusiaan 

3) Peri Ketuhanan 

4) Peri Kerakyatan 

5) Peri Kesejahteraan Rakyat 

 

b. Gagasan Dr. Supomo, diajukan pada 31 Mei 1945. 

Isi gagasannya, yaitu sebagai berikut: 

1) Persatuan 

2) Kekeluargaan 

3) Mufakat dan Demokrasi 

4) Musyawarah  

5) Keadilan Rakyat 
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c. Gagasan Ir. Soekarno, diajukan pada 1 Juni 1945. 

Isi gagasannya, yaitu sebagai berikut: 

1) Kebangsaan Indonesia 

2) Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan 

3) Mufakat atau Demikrasi 

4) Kesejahteraan Sosial 

5) Ketuhanan Yang Maha Esa 

 

Kelima asas yang diusulkan oleh Ir. Soekarno diberi 

nama Pancasila. Nama pancasila diambil dalam kitab 

Negarakertagama karangan MpuPrapanca. Istilah pancasila 

pada 1 Juni sering diperingati sebagai hari lahirnya 

Pancasila. 

Pada 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia 

Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarrno. Panitia 

Sembilan bertugas menampung saran dan pendapat para 

anggota mengenai dasar negara yang muncul selama sidang 

BPUPKI. Anggota panitia Sembilan terdiri atas sembilan 

orang, Ir. Soekarno, K.H Wahid Hasyim, Drs. Moh. Hatta, 

H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. A. Maramis, 

Mr. Moh Yamin, Abikusno, Abdul Kahar Muzakir, 

Tjokrosujoso. 

Siding panitia Sembilan telah berhasil merumuskan 

rancangan teks Proklamasi yang didalamnya telah termuat 

dasar negara Indonesia merdeka. Dokumen ini oleh Moh. 

Yamin diberi nama piagam “Jakarta Charter” . Rumusan 

dasar negara yang termuat dalam Jakarta Charter, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam 

bagi pemeluk-pemeluknya. 

b. Kemanusiaan yang adil beradab. 

c. Persatuan Indonesia. 
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d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan perwakilan. 

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Pada 10 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia 

perancang Undang-Undang Dasar yang tugasnya 

merancang Undang-Undang Dasar Indonesia merdeka. Pada 

14 Juli 1945, dalam sidang pleno BPUPKI, Ir. Soekarno 

melaporkan hasil kerja panitia perancang UUD berupa 

pertanyaan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, dan 

batang tubuh UUD. Pembukaan UUD diambil dari Piagam 

Jakarta yang semula dimaksudkan untuk pertanyaan 

kemerdekaan. Keberhasilan BPUPKI mengesahkan 

rancangan dasar negara dan Undang-Undang Dasar negara, 

dapat dikatakan bahwa Indonesia telah siap merdeka 

sehingga pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. 

 

 
Suasana Sidang BPUPKI 
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2. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

 Bersamaan dengan dibubarkannya BPUPKI, pada 7 

Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persediaan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) atau Dokaritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI 

adalah adalah mempersiapkan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kemerdekaan. PPKI beranggotakan 21 

orang, diketahui oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. 

Mohammad Hatta. Anggota-anggota PPKI mewakili 

seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka adalah 12 

orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatra, 2 orang 

wakil dari Sulawesi, 1 orang wakil dari Kalimantan, 1 orang 

wakil dari Sunda Kecil, 1 orang wakil dari Maluku, dan 1 

orang dari keturunan Cina. 

 Pada 18 Agustus 1945, sebelum dilaksanakan sidang 

PPKI pertama, tokoh-tokoh dari Indonesia Timur merasa 

keberatan dengan sila pertamadasar negara yang berbunyi 

“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam 

bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka akan mengancam akan 

mendirikan negara Indonesia bagian Timur. Kemudian, Drs. 

Moh. Hatta bersama empat tokoh Islam (Ki Bagus 

Hadikusuma, Mr. Kasman Singodimejo, K. H. Wachid 

Hasyim, dan Teuku Moh. Hasan) berunding untuk 

memecahkan masalah ini, dan akhirnya disepakati untuk 

menghilangkan kalimat “dengan menjalankan syariat Islam 

bagi pemeluk-pemeluknya”. Akhirnya, rumusan dasar 

negara yang sah dan sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 

adalah sebagai berikut: 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. Kemanusian yang adil dan beradab. 

c. Persatuan Indonesia. 

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan. 
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e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

 
Lambang Burung Garuda 

 

 Dalam menjalankan tugasnya PPKI telah melaksanakan 

tiga kali sidang. Adapun sidang-sidang yang telah 

dilaksanakan PPKI, yaitu sebagai berikut: 

a. Sidang pada 18 Agustus 1945, melahirkan keputusan 

sebagai berikut: 

1) Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 

1945. 

2) Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. 

Hatta sebagai wakil presiden. 

 

b. Sidang pada 19 Agustus 1945, menghasilakan keputusan, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Penetapan kabinet pertama RI. 

2) Pembagian daerah RI menjadi delapan provinsi. 
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c. Sidang pada 22 Agustus 1945, menghasilkan keputusan, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Pembentukan KNIP diketuai oleh Mr. Kasman 

Singodimedjo. 

2) Pembentukan Partai Nasional 

3) Pembentukan BKR (Barisan Keamanan Rakyat) yang 

kemudian pada 5 oktober 1945, diubah namanya 

menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat).  

 

 
Suasana Sidang PPKI 

 

3. Merdeka Bukan Hadiah dari Jepang 

Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima koma setelah 

dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat, disusul kota 

Nagasaki yang mengalami nasib serupa tiga hari berselang. 

Jepang sadar sudah berada diambang kekalahan dalam 

perang dunia II dalam mengahadapi sekutu. Uapay 

menyelamatkan harga diri segera dilakukan, Jepang tentu 

saja antang kehilangan muka. Tiga tokoh Indonesia yang 

paling berpengaruh kala itupun dipanggil (Ir. Soekarno, 

Mohammad Hatta, dan Radjiman Wediodinigrat). Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pun dibentuk. 

Dai Nippon ingin meyakinkan mendukung penuh keinginan 
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bangsa Indonesia untuk merdeka. Bahkan, seolah-olah, 

kemerdekaan itu hadiah dari Jepang. Sebagai penguat 

keyakinan akan janji itu, Jepang menerbangkan Soekarno, 

Hattta, Radjiaman ke Dalat, Vietnam, pada 12 Agustus 

1945, untuk membahas rencana penyerahan kemerdekaan 

dengan pemimpin militer tertinggi mereka dikawasan Asia 

Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi. Dua hari setelah 

pertemuan tersebut, Jepang ternayata benar-benar kalah 

perang dan menyerang kepada Sekutu. 

Pada 9 Agustus 1945 malam, hari yang sama dengan 

luluh lantaknya kota Nagasaki akibat bom atom, otoritas 

penduduk Jepang di Indonesia segera bergerak, 

menerbangkan tiga tokoh tersebut ke Dalat, Vietnam. 

Perjalanan udara dari Indonesia ke Vietnam memang tidak 

terlalu jauh, tapi sangat berbahaya kala itu. Pesawat sekutu 

sewaktu-waktu bisa datang menyergap. Rombongan kecil 

ini terpaksa mampir sejenak di Singapura untuk transit dan 

menginap semalam. Penerbangan dilanjutkan keesokan 

harinya, pada 10 Agustus 1945. Rombongan mendarat 

dengan selamat di kota Saigon, Vietnam kini bernama Ho 

Chi Minh City. Perjalan langsung dilanjutkan menuju kota 

Dalat. Di Dalat ketiga tokoh bangsa Indonesia itu bertemu 

dengan Marsekal Terauchi. Jepang menyadari bahwa 

mereka sudah diambang kekalahan dan fakta tersebut tidak 

mungkin bisa ditutup-tutupi lagi. Terauchi selaku pemimpin 

militer tertinggi Dai Nippon dikawasan Asia Tenggara, 

berencana memberikan kemerdekaan kepadabangsa 

Indonesia. 

Terauchi menyampaikan pesan kepada Soekaro, Hatta 

dan Radjiman, bahwa kapanpun bangsa Indonesia siap, 

kemerdekaan boleh segera dinyatakan, tergantung kinerja 

PPKI. Namun, putra sulung perdana menteri Jepang 
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Terauchi Masatake ini sebenarnya sudah menyusun 

rencana. Dikutip dari buku Pendudukan Jepang dan 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1991) yang ditulis A. 

J. Sumarmo, Terauchi meyampaikan kepada tiga tokoh itu 

bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk 

memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 

Agustus 1945 (hlm. 74). Menurut Terauchi, diperlukan 

waktu untuk melakukan berbagai persiapan sebelum 

proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan kawan-kawan itu 

sepakat dengan tawaran Rerauchi.  

Sebenarnya iming-iming kemerdekaan yang dijanjikan 

akan diberikan 24 Agustus 1945 itu hanya merupakan akal-

akalan Jepang. Disatu sisi, Dai Nippon tentu saja tidak ingin 

kehilangan Indonesia, tapi disisi lain, situasi mereka di 

Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Dengan jarak 

waktu yang cukup, Terauchi masih berharap Jepang mampu 

membalikkan keadaan dan bangkit sehingga mereka tidak 

perlu memenuhi janji kepada Indonesia. Namun jika pada 

akhirnya memangharus kalah, maka Jepang bisa mengklaim 

kemerdekaan Indonesia bisa terwujud berkat pemberian.  

Ini bukan pertama kali Jepang berjani akan 

memerdekakan Indonesia. Tahun sebelumnya, pertengahan 

1944, pemerintah Dai Nippon juga pernah menjajikan hal 

serupa setelah menelan kekalahan di sejumlah Front perang. 

Tujuan Jepang menjajikan itu hanya ingin menarik simpati 

rakyat Indonesia dengan harapan mendapatkan bantuan jika 

musuh sewaktu-waktu datang, sekaligus memperkuat posisi 

politik mereka di Asia Tenggara. Melalui deklarasi Koiso 

pada September 1944, kekaisaran Jepang mengumukan 

akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 

Kabar gembira ini disambut dengan suka cita oleh Soekarno 

dan kawan-kawan. Namun janji itu tidak pernah dipenuhi. 



 

434   Noor Hidayati, S.Pd., M.Pd. & Huriyah, S.Pd., M.Pd 

Sempat terjadi silang pendapat dikubu pemerintahan militer 

Dai Nippon di Indonesia terkait janji. Kenyataannya, 

Indonesia belum merdeka juga hingga pemanggilan 

Sukarno, Hatta dan Radjiman, ke Dalat setahun setelahnya. 

 

B. Detik- detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

1. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik 

Pada tanggal 6 Agustus 1945 pihak Sekutu menjatuhkan 

bom atom dengan panas 50 juta derajat celcius ke kota 

Hirosima. Kota hancur lebur, lebih dari 78.000 orang tewas. 

Bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 

9 Agustus 1945. Karena rakyat menderita dan posisi Jepang 

tidak mungkin lagi untuk melanjutkan perang melawan 

Sekutu, maka kaisar Jepang memerintahkan perang segera 

dihentikan. Sekutu menuntut lebih yaitu meminta Jepang 

menyerah tanpa syarat. Lalu tuntutan itu diterima, Jepang 

menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. 

 

 
 

Kehancuran kota Hirosima dan Nagasaki telah 

menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. 

Mereka tidak dapat menutup mata, bahwa Sekutu lebih 
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unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, 

Jepang akan lebih hancur. Akhirnya, Kaisar Jepang 

memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. 

Penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 

1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. 

Ir.Soekarno belum mendengar berita kekalahan Jepang, 

tetapi sebagian pelajar atau mahasiswa Sekolah Tinggi 

Kedokteran sudah mengetahuinya dari pemancar gelap. 

Mereka selalu mengadakan kontak dengan tokoh pemuda 

revolusioner seperti Wikana,Sukarni, dan Chaerul Saleh. 

Mereka mengingatkan Indonesia segera merdeka setelah 

tahu Jepang kalah. Untuk itu, mereka telah menyiapkan 

pasukan untuk mengusir Jepang dan mengambil alih segala 

posisi yang diduduki oleh Jepang. 

 Tuntutan para pemuda akan kemerdekaan Indonesia 

sesegera mungkin tidak ditanggapi oleh golongan tua 

terutama Ir.Soekarno. Kemerdekaan Indonesia tergantung 

pada hasil sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno 

tidak ingin mendahului sidang PPKI. Atas desakan para 

pemuda, Soekarno berusaha menghubungi para pejabat 

balatentara Jepang tetapi tidak berhasil. Sementara itu, para 

pemuda yang berkumpul di ruang lembaga bakteriologi 

(sekarang kantor Fakultas Kesehatan UI) menuntut 

proklamasi segera dilaksanakan itu benar-benar lepas sama 

sekali dari pengaruh Jepang. Para pemuda ingin tanggal 16 

Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. 

Namun, demikian Soekarno masih bersikeras tidak mau 

mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Karena khawatir 

Soekarno masih dipengaruhi oleh Jepang, maka para 

pemuda mengambil jalan nekad menculik Soekarno dan 

Moh.Hatta untuk dibawa ke Rengasdengklok pada tanggal 

16 Agustus 1945 jam 03.00. 
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2. Peristiwa Rengasdengklok 

Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan 

hari yang menegangkan bagi bangsa Indonesia dan bangsa 

Jepang. Bagi bangsa Jepang itu merupakan titik akhir nyali 

mereka dalam melanjutkan PD II. Menyerah kepada Sekutu 

adalah pilihan yang sangat pahit tetapi harus dilakukan. 

Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi 

kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi 

kemerdekaan. Inilah yang menjadi pemikiran utama para 

pemuda atau sering disebut Golongan Muda kaum 

pergerakan Indonesia. Para pemuda berfikir, bahwa 

menyerahnya Jepang kepada Sekutu, berarti Indonesia 

sedang kosong kekuasaan. Proklamasi di percepat adalah 

pilihan yang tepat, sekaligus tanpa campur tangan Jepang. 

Para pejuang terutama kaum muda yang melancarkan 

gerakan “bawah tanah” segera mengetahui berita 

penyerahan Jepang itu. Para pemuda mendesak para tokoh 

senior untuk segera memproklamsikan kemerdekaan 

Indonesia. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda 

yang aktif dalam “gerakan bawah tanah” telah mengetathui 

berita penyerahan jepang kepada Sekutu dari siaran radio. 

Oleh karena itu, ia menemui Moh. Hatta di kediamannya. 

Syahrir mendesak agar Ir.Soekarno dan Moh. Hatta segera 

memerdekakan Indonesia. Namun Moh.Hatta tidak bersedia 

dan akan membicarakan dengan Bung Karno. Oleh karena 

itu, Bung Hatta dan Sultan Syahrir pergi ke kediaman Bung 

Karno dan menyampaikan hal yang sama saat bertemu 

Moh. Hatta, agar Bung Karno dan Bung Hatta mau 

memerdekakan Indonesia karena jepang telah menyerah. 

Tetapi Bung karno belum bersedia sambil mencari 

kebenaran berita tentang menyerahnya jepang kepada 

Sekutu. 
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Ir.Soekarno dan Moh.Hatta menolak segera 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Sebagai tokoh-

tokoh yang demokratis, tau hak dan kewajiban selaku 

pemimpin, kedua tokoh itu berpendapat bahwa untuk 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, perlu 

dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari 

ketentuan. Akan tetapi, para pemuda berpendapat bahwa 

proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh 

kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI. Menurut para 

Pemuda PPKI itu buatan Jepang. Pemuda berharap 

kemerdekaan yang dilakukan adalah kemerdekaan yang 

dilakukan oleh bangsa sendiri, bukan karena jasanya 

Jepang.  

Pada tanggal 16 Agustus 16.00 Ahmad Soebardjo 

menjemput Soekarno dan Hatta yang dibawa para pemuda 

di Rengasdengklok Pukul 21.00 rombongan Soebardjo, 

Soekarno dan Hatta berangkat menuju Jakarta dan tiba di 

Pegangsaan Timur pukul 23.00. Soekarno, Hatta, Ahmad 

Soebardjo dan beberapa tokoh pemuda merancang teks 

proklamasi kemerdekaan Indonesia RI dirumah laksamana 

Maeda setelah dilakukan beberapa revisi teks, akhirnya 

proklamasi kemrdekaan diselenggarakan pada tanggal 17 

Agustus 1945 hari Jumat jam 10:00 di Pegangsanaan Timur 

nomor 56 Jakarta. 
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Soekarno dijemput Soebarjo 

 

3. Penyusunan Proklamasi 

Bertitik tolak dari keadaan yang demikian, kedudukan 

laksamana Maeda baik secara resmi maupun pribadi 

menjadi sangat penting. Dan justru dalam saat-saat yang 

genting itu, Maeda telah menunjukkan kebesaran moralnya. 

Berdasarkan keyakinan bahwa kemerdekaan merupakan 

aspirasi alamiah yang tidak terhindarkan dukungannya 

kepada tujuan kebebasab Indonesia. Di tempat kediaman 

Maeda jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta teks proklamasi 

ditulis. Kalimat yang pertama yang berbunyi “Kami rakyat 

Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami” 

kemudia berubah menjadi “Kami bangsa Indonesia dengan 

ini meyatakan kemerdekaan indonesia” berasal dari 

Achmad Soebardjo.  

Kalimat kedua oleh Soekarno yang berbunyi “ Hal-hal 

yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan 

diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo 

yang sesingkat-singkatnya”. Kedua kalimat ini kemudian 

digabung dan disempurnakan oleh oleh Moh.Hatta sehingga 
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berbunyi seperti teks sekarang ini. Sekarang timbullah 

masalah yang siapakah yang akan menadatangi naskah 

proklamasi. Soekarno menyarankan agar semua yang hadir 

menandatangi naskah proklamsi selaku “Wakil-wakil 

Bangsa Indonesia”. Saran itu mendapat tantangan dari para 

pemuda . kemudian Sukarni selaku salah seorang pimpinan 

pemuda mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangi 

atas nama bangsa Indonesia. Usul ini diterima dengan suara 

bulat, selanjutnya Soekarno minta kepada sayuti Melik 

untuk mengetik naskah tulisan tangan tersebut. 

 

4. Proklamsi Kemerdekaan Indonesia 

Sebelum teks proklamsi kemerdekaan Indonesia 

dibacakan, terlebih dahulu Soekarno menyampaikan 

pidatonya, lengkapnya sebagai berikut : 

Saudara-saudara sekalian ! 

Saja sudah minta saudara-saudara hadir disini untuk 

menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah 

kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah 

berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan 

telah berates-ratus tahun! 

 

Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil 

nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita 

sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam 

tangan sendiri akan dapat berdiri kuat. Maka kami tadi 

malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-

pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia. 

Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa 

sekaranglah datang saatnya untuk menjatahkan 

kemerdekaan kita. 
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Teks Proklamasi ini akhirnya di proklamirkan pada hari 

jumat pagi pada pukul 10.00 WIB di jalan pegangsaan timur 

No. 56 Jakarta. Dalam peristiwa proklamasi itu disusunlah 

acara sebagai beriku : 

a. Pembacaan proklamasi 

Disampaikan oleh Soekarno, kemudian dilanjutkan 

dengan pidato singkat berbunyi : 

Demikianlah saudara-saudara!  

Kita sekarang merdeka! 

Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air 

kita bangsa Indonesia! 

Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara 

merdeka Negara republic Indonesia, merdeka kekal 

abadi 

Insyaallah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini! 

 

Teks Proklamasi Kemerdekaan berbunyi : 

 
Teks Proklomasi 
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Sejak dikumandangkannya teks Proklamasi pada 

tanggal 17 Agustus 1945, maka sejak itu pula Negara 

Indonesia telah berdiri (meskipun masih dalam 

pengertian ada secara de-facto). Kemerdekaan Indonesia 

merupakan hasil jerih payah bangsa Indonesia, bukan 

hadiah atau pemberian dari Jepang. Dapat dikatakan 

bahwa bangsa Indonesia atas inisiatif sendiri, atas 

prakarsa sendiri dan atas kemauan sendiri menentukan 

nasib sendiri (self-determination) untuk melepaskan diri 

dari belenggu penjajahan dan membagun perumahan 

sendiri yaitu rumah besar Indonesia merdeka. Proklamasi 

Kemerdekaan mengandung arti adanya pengumuman 

atau deklarasi kepada bagsa Indonesia sendiri bahwa 

mereka telah merdeka dan pengumuman kepada pihak 

luar (Negara lain) bahwa kemerdekaan Indonesia 

diperoleh melalui tetes keringat sendiri yang harus 

dihargai dan dihormati kedaulatannya. 

Ditinjau dari aspek hukum, proklamasi kemerdekaan 

Indonesia mengandung arti adanya pernyataan tentang 

keputusan bangsa Indonesia menghapus tata-hukum 

colonial dan menggantinya dengan tata-hukum nasional 

dengan proklamasi kemerdekaan sebagai norma dasar 

atau norma pertama yang mendasari berfungsinya 

Negara Republik Indonesia. Secara politis-ideologis, 

proklamasi berarti bangsa Indonesia telah berhasil 

melepaskan diri dari belenggu tata-nilai dan kekuasaan 

colonial dan membangun kekuasaan nasional 

berlandaskan pada tata-nilai sendiri, yaitu Pancasila dan 

UUD 1945. 
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b. Pengibaran bendera Merah Putih 

Pengibaran bendera dilaksanakan oleh Suhud dan 

Latief Hendradiningrat. Namun secara spontan peserta 

menyanyikan lagu Indonesia raya, sehingga 

sampaisekarang pengibaran bendera merah putih dalam 

setiap upacara bendera selalu diiringi dengan lagu 

Kebangsaan Indonesia Raya. 

c. Sambutan Wali kota Suwirjo dan dr. Muwardi 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya 

sebagai tanda bahwa sejak itu bnagsa Indonesia telah 

merdeka, tetapi disisi lain juaga merupakan detik 

penjebolan tertib hukum colonial dan sekaligus detik 

pembangunan bagi tertib hukum nasional. Proklamasi 

kemerdekaan itu merupakan salah satu sarana untuk 

merealisasikan masyarakat Indonesia merdeka, 

berdaulat, adil dan makmur serta ikut serta membentuk 

“dunia baru” yang damai abadi, bebas dari segala 

penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh 

bangsa lain. 

 

5. Makna Proklamasi 

a. Dari sudut ilmu hukum, maka proklamasi itu pernyataan 

yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah 

menghapuskan tata hukum colonial untuk pada saat itu 

juga digantikan dengan tata hukum nasional(Indonesia). 

b. Dari sudut politik-ideologi ,maka proklamasi atau 

pernyataan yng berisika keputusan bangsa Indonesia 

telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu 

penjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru, 

yaitu perumahan Negara proklamasi Indonesia yang 

bebas,merdeka, dan berdaulat penuh. 
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c. Proklamasi kemerdekaan ialah suatu alat hukum 

internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan 

seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib 

ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh 

hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, 

pemerintahan dan kebahagian rakyat. 

d. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bertujuan 

untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia agar kita 

bahagia antara lain harus ada kesamaan diantara kita 

semua meliputi berbagai bidang misalnya bidang 

ideology, politik, ekonomi, hukum, sastra kebudayaan, 

pendidikan dan lain-lain. Dengan berhasil 

diproklamsikan kemerdekaan, maka bangsa dan Negara 

Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan Negara yang 

merdeka, baik secara de facto maupun secara de jure. 

 

6. Dukungan daerah terhadap pembentukan Negara dan 

pemerintahan Republik Indonesia 

Kemerdekaan yang diproklamirkan tersebut ternyata 

mendapat sambutan yang luar biasa dari daerah-daerah. 

Respon penting yang perlu mendapat perhatian adalah dari 

Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX menyatakan Negeri Yogya yang 

bersifat kerajaan sebagai daerah istimewa dalam Negara 

Indonesia. Penyambutan kemerdekaan terus terjadi pada 

tanggal 19 September 1945 terjadi dua peristiwa penting di 

tanah air secara bersamaan. Disurabaya terjadi peristiwa 

yang dikenal dengan nama Insiden Bendera di Hotel Oranye 

yaitu perobekan bendera tiga warna (merah, putih, dan biru) 

milik belanda menjadi dua warna (merah putih). Di Jakarta 

terjadi rapat raksasa di lapangan IKADA (ikatan Atletik 

Djakarta) untuk menyambut proklamasi kemerdekaan, 



 

444   Noor Hidayati, S.Pd., M.Pd. & Huriyah, S.Pd., M.Pd 

untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, maka 

presiden soekarno berkata : 

“Percayalah rakyat kepada pemerintah republic 

Indonesia kalau memang saudara-saidara percaya 

kepada pemerintah republic yang akan mempertahankan 

proklamsi kemerdekaan itu, walaupun dada kami akan 

dirobek-robek, kami tetap akan mempertahankan. Maka 

berilah kepercayaan itu kepada kami dengan cara 

tunduk kepada perintah-perintah dan tunduk kepada 

disiplin”. 

 

C. Perjuangan Bangsa Mempertahankan dan Mengisi 

Kemerdekaan Republik Indonesia 

1. Perlawanan Bersenjata d iberbagai Daerah 

a. Pertempuran Surabaya 

Tragedi ini terjadi karena insiden bendera di hotel 

Yamato yang melibatkan Indonesia dan sekutu. 

Kedatangan pasukan AFNEI di Surabaya menumbuhkan 

kecurigaan bagi pemerintah RI bahwa kedatangan 

AFNEI diboncengi oleh NICA. Pada tanggal 27 Oktober 

1945 mulailah pertempuran antara pasukan Indonesia 

melawan AFNEI. Soekarno-Hatta dan Amir Syarifuddin 

tiba di Surabaya tanggal 29 Oktober 1945. Insiden ini 

mengakibatkan tewasnya Brigjen Mallaby, menyulut 

kemarahan pasukan AFNEI. Pada tanggal 10 November 

1945, pasukan AFNEI menggempur kota Surabaya 

melalui darat, laut, dan udara, tetapi rakyat Surabaya 

gigih mempertahankan kota Surabaya. Pertempuran yang 

terakhir terjadi pada tanggal 28 November 1945 di 

Gunung Sari. 
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b. Insiden Bandung Lautan Api 

Pada bulan Oktober 1945, TRI dan pemuda serta 

rakyat sedang berjuang melawan tentara Jepang untuk 

merebut senjata dari tangan Jepang. Disamping itu, TRI 

harus mengosongkan kota Bandung bagian utara paling 

lambat tanggal 29 Oktober 1945. Pada tanggal 23 Maret 

1946, AFNEI kembali mengeluarkan ultimatum supaya 

TRI meninggalkan kota Bandung. Sebelum 

meninggalkan Bandung, TRI dan rakyat Bandung 

mengadakan perlawanan dengan membumihanguskan 

kota Bandung bagian selatan yang dikenal dengan 

Bandung Lautan Api. 

c. Pertempuran Medan Area 

Tanggal 9 Oktober 1945 pasukan AFNEI dibawah 

pimpinan Brigjen T .E .D. Kelly mendarat di Belawan. 

Tawanan yang di Medan di bebaskan, kemudian 

dipersenjatai dan dibentuk menjadi Batalyon KNIL di 

Medan. Hal tersebut memancing kemarahan para 

pemuda sehingga meletuslah pertempuran di Medan 

pada tanggal 13 Oktober 1945. Pada tanggal 18 Oktober 

1945 AFNEI mengeluarkan ultimatum yang 

memerintahkan TKR dan Laskar Perjuangan supaya 

menyerahkan senjata. Tanggal 1 Desember 1945 AFNEI 

membatasi daerah Medan dengan memasang papan 

pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan 

Area (Batas Resmi Medan Area) di sudut-sudut 

pinggiran kota Medan. Pada bulan April 1946, kota 

Medan dikuasai oleh pasukan AFNEI. 

d. Peristiwa Merah Putih di Manado 

Sejak akhir tahun 1945 pasukan AFNEI 

meninggalkan Sulawesi Utara dan kekuasaan diserahkan 

sepenuhnya kepada NICA, sehingga ia bertindak 
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semena-mena. Mantan anggota KNIL ini dikenal sebagai 

Tangsi Hitam yang kemudian membentuk Pasukan 

Pemuda Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 1946 tanpa 

dilengkapi senjata, PPI menyerbu kedudukan NICA di 

Teling. Pada hari itu juga, sebagian pejuang Indonesia 

mengambil bendera Belanda yang berada di pos 

penjagaan dan merobek warna birunya sehingga yang 

masih ada hanya warna merah dan putih. Bendera itu 

dikibarkan di Tangsi Teling. Peristiwa ini menandai 

peristiwa merah putih di Manado. 

e. Pertempuran di Jakarta 

Karena NICA dan KNIL terus melakukan provokasi 

yang menyebabkan kemarahan masyarakat sehingga 

keadaan di Jakarta pun menjadi sulit dikendalikan. 

Pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok 

tanggal 30 Desember 1945 membuat situasi semakin 

memburuk maka ibu kota Republik Indonesia 

dipindahkan ke Yogyakarta. 

f. Peristiwa Merah Putih di Biak 

Di Biak terbentuk pula partai Indonesia Merdeka yang 

dipimpin oleh Lucas Roekorem. Tanggal 14 Maret 1948 

para pejuang Irian menyerang tangsi militer Belanda di 

Sorido dan Biak yang dipimpin oleh Yoseph. Karena 

persenjataan NICA lebih unggul, maka serangan 

mengalami kegagalan. Tiga orang pimpinan ditangkap 

dan di adili di Belanda, dua orang dihukum mati dan 

seorang dijatuhi hukuman seumur hidup. 

g. Pertempuran Lima Hari di Semarang 

Pertempuran ini dimulai tanggal 15 Oktober 1945 dan 

berakhir 20 Oktober 1945 yang disebabkan karena 

larinya tentara Jepang dan tewasnya Dokter Kariadi. 

Terdengar bahwa Jepang meracuni sumber air di kota 
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Semarang. Dokter Kariadi bersikeras memeriksa kondisi 

mata air tersebut. Diperjalanan ia tertembak oleh tentara 

Jepang yang membuat rakyat sangat marah dan 

menyerang tentara Jepang.  

h. Pertempuran Puputan Margarana 

Pada tanggal 18 November 1946 Ngurah Rai 

mengadakan serangan terhadap markas Belanda di Kota 

Tabanan, danmeraih kemenangan kemudian memusatkan 

markas perjuangannya di Desa Margarana. Namun pada 

20 November 1946 Belanda menyerang secara tiba-tiba 

sehingga Ngurah Rai beserta pasukannya gugur. 

Pertempuran ini sampai titik darah penghabisan atau 

lebih dikenal Perang Puputan. 

i. Pertempuran Palagan Ambarawa 

Pertenpuran Ambarawa terjadi tanggal 20 November 

– 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa 

dikarenakan AFNEI membebaskan tawanan perang di 

Ambarawa dan Magelang dan mempersenjatai bekas 

tawan itu. Pada tanggal 20 November 1945 pertempuran 

antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto 

melawan tentara sekutu. Pertempuran Ambarawa 

mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, Komandan 

Resimen Banyumas. Posisi letkol Isdiman kemudian 

digantikan oleh Letkol Soedirman, Kota Ambarawa 

berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan 

RI. 

j. Pertempuran Lima Hari di Palembang 

Pasukan sekutu mendarat di Palembang tanggal 12 

Oktober 1945, dipimpin oleh Letnan Kolonil 

Carmichael, bersama sekutu dan aparat NICA. Pasukan 

sekutu ini hanya didirikan diizinkan mendiami Talang 

Semut, akan tetapi mereka tidak meingdahkan peraturan 
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itu. Ketika meninggalkan kota Palembang sekutu 

menyerahkan kedudukannya pada Belanda, sementara 

perundingan berlangsung pada tanggal 1 Januari 1947, 

pertempuran meletus kembali pertempuran berlangsung 

selama 5 hari. Pada tanggal 6 Januari 1947 dicapai 

persetujuan gencatan senjata antara Belanda dan 

pemerintah Indonesia di Palembang. 

k. Peristiwa Westerling 

Peristiwa ini adalah peristiwa pembunuhan ribuan 

rakyat sipil yang ada di Sulawesi Selatan yang dilakukan 

oleh Belanda yaitu Depot Speciale Tropen (DST) yang 

dipimpin oleh Raymond Pierre Paul Westerling. Tahap I 

pada 11 Desember 1946 di Desa Batua, tahap II pada 19 

Desember 1946 di Polobangkeng, Makassar, tahap III 

pada 26 Desember 1946. 

l. Agresi Militer Belanda 1 

Agresi Militer Belanda 1 dilatarbelakangi oleh 

perbedaan pendapat dan penafsiran yang semakin 

memuncak mengenai ketentuan-ketentuan persetujuan 

Linggarjati. Tanggal 27 Mei 1947 Belanda 

menyampaikan ultimatum kepada Pemerintah RI yang 

harus dijawab dalam waktu 14 hari. Jam 10.04 pagi kapal 

pemburu torpedo “Piet Hein” menghujani markas ALRI 

tersebut dengan tembakan meriam. Di selatan 

Sitoebondo para pejuang Republik berusaha menahan 

serangan dari dalam parit dan bunker buatan, tapi karena 

kalah unggul dalam persenjataan, terpaksa mereka 

menarik mundur. Pertempuran terakhir terjadi di Pabrik 

Gula Prajekan, dimana tersimpan 30.000 ton gula. 

m. Agresi Militer Belanda II 

Agresi Militer Belanda II diawali serangan terhadap 

Yogyakarta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, 
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Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Agresi Militer 

Belanda II dilatarbelakangi oleh Belanda masih ingin 

menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari 

perjanjian Renville. 18 Desember 1948. PBB juga 

mendesak Belanda untuk menghentikan operasi Militer 

dan membebaskan para pemimpin Indonesia dan 

membuat Belanda mengakhiri agresi militer II. 

n. Seraangan Umum 1 Maret 1949 

Propaganda yang dilakukan oleh Belanda dapat 

dibuyarkan oleh serangan secara terorganisasi ke Ibu 

kota Yogyakarta. Serangan itulah yang dikenal sebagai 

Seranagn Umum 1 Maret 1949. Serangan umum itu 

dilakukan oleh pasukan TNI dari Bridge 10/Wehkreise 

III, dibawah pimpinan Letkol Soeharto. Keberhasilan 

serangan umum itu amat ditentukan oleh peran Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX. Dalam waktu relatif singkat, 

pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan 

Belanda keluar Yogyakarta. 

 

2. Perjuangan Diplomasi 

a. Mencari dukungan internasional 

Perjuangan mencari dukungan Internasional lewat 

PBB dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Tindakan langsung dilakukan dengan 

mengemukakan masalah Indonesia di hadapan sidang 

Dewan Keamanan PBB. Tindakan tidak langsung 

dilakukan melalui pendekatan dan hubungan baik dengan 

Negara-negara yang mendukung seperti Australia, India, 

Negara-negara liga Arab, Negara-negara anggota Dewan 

keamanan PBB. 
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b. Perundingan dengan Belanda 

1) Permulaan perundingan-perundingan dengan Belanda 

(10 Februari 1946) 

Letnan Jenderal Christison memprakarsi pertemuan 

Pemerintah RI dengan Belanda. Pada awal 

perundingan, H.J. Van Mook menyampaikan 

pernyataan politik pemerintah Belanda. Pada tanggal 

12 Maret 1946, pemerintah Republik Indonesia 

menyampaikan pernyataan balasan.  

2) Perundingan di Hooge Veluwe (14-15 April 1946) 

Setelah beberapa kali diadakan pertemuan 

pendahuluan, diselenggarakanlah perundingan resmi 

antara pemerintah Belanda dengan Pemerintah RI 

untuk menyelesaikan konflik namun mengalami 

kegagalan. 

3) Perundingan gencatan senjata (20-30 September) 

Banyaknya insiden pertempuran antara pejuang 

Indonesia dengan pasukan Sekutu dan Belanda 

mendorong diadakannya perundingan gencatan 

senjata, perundingan tidak mencapai hasil yang 

diinginkan. 

4) Perundingan RI dan Belanda (7 Oktober 1946) 

Perundingan berlangsung di rumah Konsul Jenderal 

Inggris di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. 

Dalam perundingan tersebut, masalah gencatan 

senjata yang gagal perundingan tanggal 30 September 

1946 disetujui untuk dibicarakan lagi dalam tingkat 

panitia yang diketuai Lord Killearn. 

5) Perundingan Linggarjati (10 November 1946) 

Tanggal 10 November 1946 di Linggarjati di Cirebon, 

dilangsungkan perundingan antara Pemerintah RI dan 

komisi umum Belanda, berikut isinya: 
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a) Belanda mengakui secara de facto Republik 

Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi 

Sumatera, Jawa, dan Madura. 

b) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama 

dalam membentuk negara Serikat dengan nama 

RIS. 

c) RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia 

Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. 

Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Belanda 

dan Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947 dalam 

suatu upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarta. 

 

c. Perjanjian Renville (8 Desember 1947 – 17 Januari 

1948) 

 
Pejanjian Renville 

 

Perjanjian Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 

1947. Perjanjian Renville menghasilkan beberapa 

keputusan sebagai berikut: 

1) Penghentian tembak-menembak 

2) Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus 

dikosongkan dari pasukan RI 
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3) Belanda bebas membentuk negara - negara federal di 

daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui 

plebisit terlebih dahulu 

4) Membentuk Uni Indonesia-belanda. Negara Indonesia 

Srikat yang ada di dalamnya sederajat dengan 

Kerajaan Belanda. 

 

d. Resolusi DK PBB (28 Januari 1949) 

Berkaitan dengan Agresi Militer Belanda II, pada 

tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB 

mengeluarkan sebuah resolusi, isinya: 

1) Belanda harus menghentikan semua operasi milliter 

dan pihak RI diminta untuk menghentikan aktivitas 

gerilya, kedua pihak harus mengadakan perdamaian. 

2) Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua 

tahanan politik dalam daerah RI oleh Belanda sejak 

19 Desember 1948. 

3) Belanda harus memberikan kesempatan kepada 

pemimpin RI untuk kembali ke Yogyakarta dengan 

segera. Kekuasaan RI di daerah-daerah RI menurut 

batas-batas persetujuan Renville dikembalikan kepada 

RI. 

4) Perundingan akan dilakukan dalam waktu yang 

secepat-cepatnya dengan dasar persetujuan 

Linggarjati, persetujuan Renville, dan berdasarkan 

pembentukan suatu Pemerintah Interim Federal paling 

lambat tanggal 15 Maret 1949. 

 

e. Perjanjian Roem – Royen (17 April – 7 Mei 1949) 

Roem-Royen Agreements : Dewan Keamanan PBB 

pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk 

membantu pelaksanaan resolusi DK PBB pada tanggal 
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28 Januari 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Mr. 

Mohammad Roem. Delegasi Belanda dipimpin Dr. Van 

Royen. Pertemuan dipimpin Merle Cohran dari UNCI 

yang berasal dari Amerika Serikat. Akhirnya pada 

tanggal 7 Mei 1449 tercapai persetujuan. Persetujuan itu 

dikenal dengan nama “Roem-Royen Statement”. 

f. Konferensi Inter-Indonesia (19-22 Juli 1449 dan 31 Juli-

2 Agustus 1449) 

Konferensi Inter-Indonesia ini penting untuk 

menciptakan kesamaan pandangan menghadapi Belanda 

dalam KMB. Konferensi Inter-Indonesia 1 diadakan di 

Yogyakarta pada tanggal 19-22 Juli 1949, dipimpin oleh 

Mohammad Hatta. 
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