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1. Misi Pendidikan Sejarah

 Membentuk sikap nasionalisme

 Nasionalisme pada mulanya 

merupakan gerakan kontrapoduktif atas 

kolonialisme

 Nasionalisme Indonesia membentuk 

sebuah Negara Republik Indonesia

 Nasionalisme Indonesia mengakui 

keragaman etnis, budaya, agama 

karena RI lahir atas dasar kese[akatan



2. Semangat Keindonesiaan 

dalam Penulisan Sejarah

 Dilakukan dekolonisasi historiografi 

Indonesia

 Penulisan Sejarah pada mulanya bersifat 

Neerlandosentris.

 Dalam penulisan yang neerlandosentris 

bangsa Indonesia hanya sebagai objek 

pelaku sejarah adalah kolonial.

 Sejak awal kemerdekaan sudah ada 



 Upaya penulisan sejarah yang Indonesia 

sentris misalnya judul buku pelajaran 

Sejarah Indonesia

 Akan tetapi buku-buku pelajaran tersebut 

masih merujuk pada buku Stappel 

(Geschiedenis Van Nederlandsch Indie)

 Upaya penulisan sejarah yang 

Indonesiasentris dilakukan melalui 

Seminar Sejarah Indonesia I pada tanggal 

14 s.d 18 Desember 1957 di Yogyakarta. 

 Pada Seminar Sejarah Indonesia II di 



 Yogyakarta tahun 1970 menghasilkan 

suatu pembentukan Panitia yang akan 

menyusun Standard Sejarah Nasional  

Indonesia berdasarkan Pancasila yang 

dapat digunakan di Perguruan Tinggi dan 

sekaligus akan dijadikan bahan dari buku 

teks sejarah untuk sekolah dasar sampai 

dengan sekolah lanjutan tingkat atas. 

 Panitia berhasil menyusun Buku Sejarah 

Nasional Indonesia sebanyak 6 jilid



 Periodisasi Sejarah dari keenam jilid tersebut 
adalah :

1. Jilid I jaman prasejarah di Indonesia.

2. Jilid II jaman Kuno (awal masehi sampai 1600 
M).

3. Jilid III jaman pertumbuhan dan perkembangan 
Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (1600 M –
1800 M).

4. Jilid IV  abad kesembilanbelas (1800 M – 1900 
M).

5. Jilid V jaman kebangkitan nasional dan masa 
akhir Hindia Belanda (1800 – 1900 M)

6. Jilid VI jaman Jepang dan Jaman Republik 
Indonesia (1942 – sekarang). 



3. Nasionalisme versus identitas etnik

 Pemberian nama nasional memberikan 
arti bahwa penulisan sejarah Indonesia 
versi pemerintah memiliki misi yaitu 
menanamkan nasionalisme. 

 Sejarah dalam konteks ini lebih 
ditempatkan sebagai alat politik yaitu 
menanamkan semangat kebangsaan 
kepada anak didik.

 Legitimasi sejarah bagi upaya 
pembangunan kesadaran berbangsa bagi 
pemerintah dianggap penting. 



 Eric Hobsbawn bahwa negara biasanya 

melakukan ideologisasi dan mitologisasi historis 

melalui kreativitas penulisan sejarah dalam 

rangka menemukan kesamaan warisan kultural, 

kesamaan pahlawan, kesamaan norma, 

kesamaan adat istiadat dan lain sebagainya 

 Mitologisasi banyak dilakukan dalam materi 

sejarah Indonesia di sekolah. 

 Kebesaran kerajaan-kerajaan Nusantara di masa 

lampau dianggap sebagai proses menuju 

nasionalisme Indonesia 


