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Bangsa Yang Retak 
• Sebelum ada kesadaran nasionalisme 

tidak ada legitimasi yang kuat untuk 
mengusir penjajah. Imaginasi 
kebangsaan masih bersifat lokal yaitu 
wilayah teritorial 
kerajaan/kesultanan, adat dan 
komunitas. 

• Masyarakat mudah retak sehingga 
penjajah mudah measuk dalam 
pusaran konflik untuk mengadu 
domba. 



Campur Tangan VOC Dalam 
Konflik Mataram 

• Dalam dalam buku Sejarah Indonesia Modern 
1200-2004, Ricklefs (2005) mencatat 
keterlibatan VOC dalam konflik elit Mataram 
demi mengamankan kepentingan dagang 
mereka.   

• Strategi ini berhasil mendorong kekuasaan 
terpusat di pedalaman, sehingga VOC dapat 
menguasai wilayah pesisir. Menurut Lucas 
Wilhelmus Nagtegaal  dalam Riding the Dutch 
Tiger (1996: hlm. 35) kondisi ini telah 
membuat para penguasa lokal (adipati) 
daerah pesisir lebih memilih bekerja di bawah 
Kompeni daripada dengan para penguasa 
Mataram yang menjadi atasan mereka. 
 
 



Kompeni Dalam Konflik Kerajaan di 
Sulawesi  

Praktek Adu domba (devide et empera) dilakukan 
Kompeni dalam konflik kerajaan di Sulawesi, 

terutama koflik anatara Gowa dan Bone. Campur 
tangan Kompeni di pimpinan Laksanama 

Speelman, berhasil membuat konflik kedua 
kerajaan ini  berperang, hingga melahirkan 

perjanjian Bongaya ditandatangani Jumat tanggal 
18 November 1667 (M Idris Pattarai, Ed., 2016; iv). 

Perjanian ini menjadi  tonggak berakhirnya 
kekuasaan kerajaan dan munculnya kekuasaan 
Kompeni di Sulawesi. Sultan Hasanuddin yang 

mencoba melawan kekuasaan Kompeni dengan 
meolak perjanjian Bongaya berhasil ditaklukkan 

oleh Kompeni. 



Mencari pijakan Bersama 
• Kondisi yang labih dan mudah diadu domba 

oleh penjajah ini berlangsung hingga awal 
abad ke XX. Pada akhir abad XIX muncul 
konsep Nasionalisme yang menjadi perajut 
keberagaman dan alas gerakan bersama 
dalam perjuangan.  

• Nasionalisme dalam sejarah perjuangan 
kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai 
sebuah kata sakti yang mampu 
membangkitkan kekuatan berjuang 
melawan penindasan yang dilakukan kaum 
kolonialis selama beratus-ratus tahun 
lamanya (Anggraeni K. & 
Faturochman,2004; 62).   



Indonesia Sebagai Pijakan 
Nasionalisme 

• Munculnya kesadaran Nasionalisme ini melahirkan 
kata Indonesia sebagai sombol untuk merajut 
keberagaman dan membangun geragakan untuk 
mewujudkan cita-cita bersama. 

• Berdirinya negara yang bernama Indonesia dan 
berbentuk Republik ini sebenarnya sudah 
diprediksi oleh seorang ulama Aceh bernama 
Syekh Ibrahim ibn Husein Buengcala. Pada tahun 
1871, beliau membuat suatu prediksi bahwa pada 
tahun 1365H/1945M akan berdiri suatu negara 
yang adil bijaksana bernama “Al-Jumhuriyah al-
Indonesia (Ahmad Baso; 2015) 



Lima tahun sebelum ramalan 
kemerdekaan oleh Syekh Ibrahim ibn 

Husein itu muncul, tepatnya pada 
tanggal 14 Juli 1866 (12 Rabiul Awal 

1283 H), empat ulama 
Aceh  berkumpul, yakni: Syekh Sayyid 
Abu Bakar Al-Aydrus Tengku di Bukit, 

Syekh Abbas bin Muhammad 
Kutakarang, Syekh Muhammad 

Marhaban Taballah Lambhuek, dan 
Syekh Muhammad Amir Turki Kurdiq. 
Keempat ulama Aceh mengeluarkan 

semacam manifesto politik tentang al-
jumhuriyah al-Indonesiyah. Dalam 
manifesto itu juga disebut tentang 

lima landasan bernegara.  
 



Kebangkitan Nasional Sebagai 
Pemicu Gerakan 

• Semangat Kebangsaan untuk membangun 
negara bangsa Indonesia yang merdeka ini 

mewujud dalam gerakan kebangsaan. 

• Dengan dipelopori kaum muda yan telah 
menempuh pendidika Eropa, mereka bangkit 

membentuk organisasi pergerakan untuk 
menyebarkan kesadaran kebangsaan dan 

menumbuhkan semangat merebut 
kemerdekaan. 

• Meski ada semangat kebangsaan yang sama, 
namun gerakan ini masih tersebar dalam 
berbagai kelompok yang bercorak lokal.  



Sumpah Pemuda Sebagai 
Perajut Keberagaman 



Menggerakkan Kesadaran 

Kebangkitan Nasional yang bersumber dari 
semangat kebangsaan dan diilhami oleh 

prediksi para ulama tentang terbentuknya 
NKRI, terus bergerak melakukan 

penggalangan dan membuka kesadaran 
masyarakat di berbagai daerah, hingga 

berujung pada terjadinya peristiwa 
monumental yaitu Proklamasi kemerdekaan 

RI pada tanggal 17 Agustus 1945. 



Peran dan Makna 
Kebangkitan Nasional 

Dari data-data sejarah di atas  menunjukkan, 
Kebangkitan Nasional memiliki makna dan 
peran yang srategis dan vital dalam 
kemerdekaan Indonesia, karena: 

1. Kebangkitan Nasinal menjadi momentum 
bangkitnya kesadaran kebangsaan bangsa 
Indonesia. Tanpa adanya momentum 
kebangkitan Nasional, kesadaran 
kebangsaan yang sudah mulai tumbuh akan 
sulit berkembang.  
 



2. Kebangkitan Nasional 
menjadi tonggak pergerakan 
untuk merajut keberagaman 
yang ada menjadi satu 
kekuatan yang utuh dan 
solid. Tanpa kebangkitan 
nasional, keberagaman yang 
ada akan sulit tersatukan. 

  

3. Kebangkitan Nasional menjadi sarana 
mengekspresikan berbagai harapan dan 
prediksi yang dilakukan oleh para ulama 
dan ahli hikmah. Tanpa Kebangkitan 
Nasional berbagai prediksi tersebut tidak 
akan dapat teraktualisasikan dan 
terwujud secara nyata.  

 



4. Kebangkitan Nasional adalah 
gerakan yang mampu menyatuka 
kekuatan rasional dengan spiritual 

sehingga mewujud menjadai 
gerakan yang solid dan kuat untuk 

merebut kemerdekaan. Kebangkitan 
Nasional tidak hanya menumbuhkan 

semangat kebangsaan tetapi juga 
semangat persaudaraan yang 

bersumber dari spirit religiusitas. 
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