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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah  

  Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, 

merupakan hasil nyata dari perjuangan serta cita-cita bangsa Indonesia. 

Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini  tidak terjadi begitu 

saja atau dalam tempo sekejap, melainkan merupakan sebuah perjuangan yang 

panjang. Perjuangan untuk mewujudkan suatu kemerdekaan begitu berliku-liku, 

mulai dari perlawanan terhadap kolonial Belanda sampai menyerahnya Jepang 

terhadap sekutu, sehingga tercipta situasi yang matang dan memungkinkan 

untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia (Indra dan Sophian, 1998:21-

22). 

 Terwujudnya kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh 

pejuang bangsa Indonesia, seperti Sukarno, Hatta, Sutan Syahrir, Ahmad 

Subarjo dan tokoh lainnya. Bagi rakyat Indonesia, Sukarno dan Hatta  

merupakan orang yang paling berjasa dalam pendirian Republik Indonesia. 

Namun, banyak tokoh yang memiliki peranan penting dalam memerdekakan 

negara Indonesia justru jarang diungkapkan jasa dan peranannya. Hal ini 

dikarenakan minimnya pengetahuan rakyat Indoensia terhadap sejarah 

bangsanya sendiri. Salah satu tokoh tersebut adalah Ahmad Subarjo,  tak banyak 

yang tahu peran penting apa yang telah disumbangkannya, khususnya dalam 

memperjuangkan terwujudnya kemerdekaan Indonesia.  

 Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh angkatan tua  dalam 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya diawali dari suatu 

perkumpulan organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yaitu Perhimpunan 

Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo dimasa kolonial 

Belanda dilakukannya dengan mengemukakan gagasan dan pemikirannya 

tentang perjuangan Indonesia untuk merdeka pada tulisan di media cetak dan 

pidatonya pada Liga anti Imperialisme. Perjuangannya yang dilakukannya pada 

saat itu bersifat non-kooperatif. Akan tetapi, pada masa kependudukan Jepang 

dan pemikirannya dengan cara non-kooperatif, akan tetapi pada masa 
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pendudukan Jepang di Indonesia, Subarjo merubah arah perjuangannya dengan 

memilih bekerja sama dengan pihak Jepang. Perjuangan yang dilakukan Subarjo 

pada masa pendudukan Jepang lebih condong bersifat kooperatif. 

 Latar belakang perjuangan Subarjo banyak dilatar belakangi oleh beberapa 

faktor. Dalam lingkup keluarga Ahmad Subarjo banyak mendapatkan pelajaran 

tentang kehidupan. Kedua orangtua Subarjo banyak memberikan pelajaran 

tentang kenyataan hidup mengenai pentingnya menahan diri, berpikir dua kali 

sebelum mengeluarkan kata-kata atau pendapat. Hal inilah yang paling 

berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Subarjo. Tumbuhnya rasa 

kesadaran nasional pada diri Subarjo telah dirasakan semenjak menempuh 

pendidikannya di ELS meskipun masih samar ( Ghazali, 1998:86). Kesadaran 

Nasional pada benak Subarjo terus terbawa pada kegiatan dan  perjuangannya.  

 Ketika Ahmad Subarjo melanjutkan pendidikannya di Belanda, gambaran 

akan kondisi masyarakat Indonesia dan perlakuan bangsa kolonial yang 

menyengsarakan masyarakat Indonesia menjadi beban mental dan historis yang 

harus dipikul oleh Subarjo. Karena pada saat itu Subarjo harus tinggal di 

lingkungan pihak Belanda. Agar tidak menunjukkan sikap melawan atau  

menentang  tindakan pihak kolonial, Subarjo memutuskan menggabungkan diri 

dalam perkumpulan bersama para teman mahasiswanya di Belanda 

(Djoyoadisuryo, 1978:106). 

 Perkumpulan mahasiswa yang diikuti oleh Subarjo adalah Perhimpunan 

Indonesia. Perhimpunan yang berdiri dilatar belakangi dengan adanya 

pergerakan nasional yang ada di Indonesia, dan dorongan untuk menjalin rasa 

persatuan dan kekeluargaan hidup di negeri jajahan dan timbul adanya 

kesadaran nasional (Sudiyo, 1989:21-32). Pada wadah inilah awal perjuangan 

dan karir politik Ahmad Subarjo dimulai. Bahkan, Ahmad Subarjo terpilih  

menjadi ketua dari perhimpunan Indonesia mengantikan ketua sebelumnya Dr. 

Guunawan Mangunkusumo (Djoyoadisuryo, 1978:107). Pada awalnya 

Perhimpunan Indonesia bersifat wadah sosial, akan tetapi sekitar awal tahun 

1925, para pengurus Perhimpunan Indonesia mengubah wadah tersebut sebagai 

organisasi bersifat Politik. Dalam proses perubahan orientasi Perhimpunan 
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Indonesia inilah Ahmad Subarjo mengawali proses sosialisasi politik, tidak saja 

dalam cara berpikir tetapi juga melalui aktivitas-aktivitas politik (Keisiepo 

dalam  Bahsri dan Suffatni, 2005:255). 

 Perjuangan dan perlawanan yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo pada saat 

itu memang  melalui wadah suatu organisasi, akan tetapi pergerakan dan 

aktifitas Subarjo pada Perhimpunan Indonesia cukup mengusik pihak Kolonial. 

Seperti pada kegiatan yang diikuti Subarjo pada awal tahun 1927. Pada tahun 

1927 Ahmad Subarjo mengikuti Kongres Anti Imperialisme di Brussel. Utusan 

Indonesia terdiri dari 5 Anggota : Mohammad Hatta sebagai; Ketua; Semaun, 

Gatot Tarunomihardjo, Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak dan Ahmad Subarjo 

sebagai Anggota (Djoyoadisuryo, 1978:132). Pada kongres ini Subarjo angkat 

bicara dalam forum dengan mengemukakan pemikirannya. Adapun pokok 

pemikiran Subarjo yang perlu digarisbawahi adalah mengenai bagaimana 

upaya-upaya yang hendak dilakukan untuk melawan kolonialisme dan 

imperialisme jawabannya adalah bersatu dan sepakat (Soebardjo, 1978:36).  

 Kongres Anti-Imperialisme yang diikuti Subarjo berdampak sangat besar, 

dampak yang ditimbulkan membuat para negara penjajah mengadakan politik 

agresi dan reaksioner di tanah jajahan masing-masing, begitupula dengan 

pemerintahan Belanda di Indonesia. Pada tahun yang sama Subarjo mewakili 

Perhimpunan Indonesia pada acara Peringatan Ulang Tahun X Uni Soviet, di 

sana Subarjo mengunjungi Moskow dan Leningrad. Kesempatan tersebut 

digunakan oleh Subarjo untuk menambah pengetahuan politik dan juga 

menyebarluaskan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda 

(Keisiepo dalam  Bahsri dan Suffatni, 2005:256). 

  Uraian di atas jelas menggambarkan bahwa sikap dan perjuangan yang 

dilakukan Subarjo dalam menghadapi pihak kolonial Belanda adalah non-

kooperatif. Pemikiran dan gagasan yang dikemukakan oleh Subarjo merupakan 

bentuk perlawanan kepada pihak kolonial. Akan tetapi ketika masa pendudukan 

di Indonesia berpindah dari Belanda pada pendudukan Jepang, sikap dan 

perlawanan Ahmad Subarjo berubah dari non-kooperatif menjadi kooperatif. 

Hal ini diakibatkan segala kegiatan politik dan segala bentuk organisasi dilarang 
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keras oleh Jepang. Wujud dari perjuangan koopearatif Subarjo yaitu, dengan 

bekerja pada Biro Researach  angkatan laut Jepang di bawah kepemimpinan 

Laksamana Muda Tadashi Maeda. Hal menarik yang patut dipertanyakan di sini 

dari sekian tokoh pergerakan yang ada di Indonesia mengapa Subarjo yang 

dipilih sebagai peneliti dalam Biro Researach  angkatan laut Jepang.  

Laksamana Maeda meminta Ahmad Subarjo untuk menyelidiki Sejarah 

Pergerakan Kemerdekaan Indonesia dan hal lain mengenai masyarakat 

Indonesia (Ghazali, 1998:93). 

 Tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo untuk  mulai tugas yang 

diberikan oleh Tadashi Maeda, yaitu melakukan perjalanan keliling pulau Jawa, 

dari Jawa Barat ke Jawa Timur dan sebaliknya. Subarjo memulai perjalanannya 

dari Jakarta. Dari perjalannya ini Subarjo dapat mengetahui dan memperoleh 

gambaran secara menyeluruh mengenai keadaan kehidupan rakyat. Subarjo 

menemukan keadaan rakyat pedesaan Jawa yang sangat menyedihkan. Rakyat 

banyak dihadapkan pada ukuran kebijakan sewenang wenangan dalam hal 

penagihan hasil tanman dan juga tindakan paksaan dalam mengambil putera atau 

keluarga laki-laki demi tujuan militer Jepang.  

 Subarjo memberikan laporan mengenai tindakan kesewenang-wenangan 

itu kepada Laksamana Maeda.  laporan Subarjo itu berjanji berusaha untuk 

membujuk angkatan darat Jepang untuk lebih efektif mengontrol bawahannya 

demi mencegah sikap benci dari rakyat Indonesia terhadap  Jepang 

(Djoyoadisuryo, 1978:254-255). Dari tindakan Subarjo melaporkan hasil yang 

didapatkan dari perjalannya mampu mengurangi penderitaan rakyat akibat 

tindakan  militer Jepang yang semenah-menah. 

  Terpojoknya Jepang oleh sekutu, membuat Jepang memberikan janji 

kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana 

Menteri Jepang Jenderal Koiso Kuniaki mengumumkan di depan parlemen 

Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diakui di kelak kemudian hari 

(Loebis, 1998:76). Dengan adanya janji Koiso Ahmad Subarjo juga diberikan 

kepercayaan untuk mengelola Asrama Indonesia Merdeka oleh Laksamana 

Maeda, yaitu wadah pendidikan untuk para pemuda Indonesia, dimana 
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materinya diberikan oleh para tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Para tokoh 

terebut semisal Soekarno yang mengisi materi Politik, Hatta mengisi materi 

Ekonomi, Sutan Syharir tentang Sosialisme di Asia dan lain sebagainya. Dalam 

tugas inilah Ahmad Subarjo mengenal secara pribadi tokoh-tokoh pemimpin 

milter Jepang dan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia lainnya. Dengan sikap 

kooperatif yang diambil oleh Subarjo inilah yang akan membantu Subarjo dalam 

memberikan sumbangsih untuk mewujudkan Proklmasi Kemerdekaan 

Indonesia. 

 Dampak dari Janji perdana Menteri Koiso selain dari terbentunya Asrama 

Merdeka yang digagas oleh Laksamna Maeda,  yaitu dibentuknya Badan 

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang memiliki tugas untuk 

mempersiapkan kemudian hari. Anggotanya berasal dari  tokoh-tokoh 

pergerakan di Indonesia. Ahmad Subarjo sebagai salah satu tokoh pergerakan 

juga terpilih menjadi Anggota BPUPKI. Kedekatan Subarjo dengan para tokoh 

pejuang yang lainnya utamanya Soekarno dan Hatta menyebabkan Subarjo 

dipercaya unttuk ikut dalam kegiatan politik.  

 Subarjo dipilih sebagai Anggota BPUPKI dan kemudian salah satu 

Anggota Panitia Sembilan yang bertugas menyusun rancangan undang-undang 

dasar dan dasar negara yang akan digunakan sesudah kemerdekaan dicapai 

(Keisiepo dalam Bahsri dan  Suffatni, 2005:262). Dalam BPUPKI Subarjo 

mengusulkan dua gagasan penting untuk dicantumkan pada teks pembukaan 

UUD, yaitu gagasan yang diambil dalam penentuan nasib sendiri dan menentang 

Imperialisme. Kedua gagasan dari Ahmad subarjo tercantum dalam paragraf 

pertama pembukaan UUD 1945 (Djoyoadisuryo, 1978:281) 

 Rencana memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang sudah 

dimatangkan harus tertahan dengan terjadinya  silang pendapat tentang 

kekalahan Jepang pada sekutu. Hal ini menimbulkan perdebatan pada dua 

golongan tokoh pergerakan Indonesia yaitu golongan tua dan golongan muda 

atau yang dikenal dengan peristiwa Rengasdengklok. Peristiwa yang 

dilatarbelakangi kekecewaan golongan pemuda yang gagal mendesak Sukarno 

dan Hatta untuk sesegera mungkin mengumumkan kemerdekaan Indonesia. 
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Akan tetapi, Sukarno dan Hatta meolak, dengan alasan menunggu sidang PPKI 

pada 16 Agustus 1945. Ahmad Subarjo pada saat itu tampil seabagi tokoh yang 

dapat menyelesaikan konflik tersebut. latar perjuangannya Subarjo dapat 

menengahi konflik kedua golongan Pergerakan Indonesia. Ahmad Subarjo 

menyelesaikan konflik tersebut dengan meyakinkan golongan Pemuda, bahwa 

Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan secepatnya (Yunarti, 2003: 40).  

 . Setelah peristiwa rengasdengklok dapat diatasi, Sukarno, Hatta, dan 

Ahmad Subarjo menuju rumah Laksamana Maeda, disana telah menanti para 

tokoh pejuang lainnya. Laksamana Maeda memberikan kesempatan kepada para 

pemimpin bangsa Indonesia merumuskan naskah Proklamasi di kediamannya. 

Tiga orang yang akhirnya merumuskan naskah itu, yaitu Bung Karno, Bung 

Hatta, dan Ahmad Subarjo (Yunarti, 2003: 41). 

 Dilihat dari uraian dan pemaparan diatas, Ahmad Subarjo banyak ikut 

terlibat dalam peristiwa menjelang kemerdekaan republik Indonesia. Perjuangan 

serta sikap yang diambil oleh Ahmad Subarjo banyak membantu perjuangan ke 

arah kemerdekaan Indonesia. Dari buah pemikiran Subarjo dalam menyikapi 

nasib bangsanya dan berubah menjadi suatu sikap dan tindakan Subarjo dalam 

membantu untuk melepaskan bangsanya dari pendudukan kolonialisme dan 

Imperialisme.  

 Perjuangan yang dilakukan oleh Subarjo yang memberikan andil besar 

dalam Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sangat menarik untuk 

dikaji lebih mendalam. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi 

perjuangan Subarjo, tindakan tindakan perjuangan yang dilakukan Subarjo.  

Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut tentang tindakan-tindakan Ahmad 

Subarjo dalam meperjuangkan kemerdekaan Indonesia peneliti memilih 

permasalahan tersebut dengan judul “Peranan Ahmad Subarjo Dalam 

Peristiwa Menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pada Tahun 1943-

1945”.  
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1.2  Penegasan Pengertian Judul 

  Pemberian penegasan pengertian judul bertujuan untuk mempermudah 

memahami tulisan yang ada dalam skripsi ini, dan menghindari kemungkinan 

terjadinya kerancuan terhadap kata-kata ataupun istilah yang terdapat dalam 

judul “Peranan Ahmad Soebardjo Dalam Terbentuknya Negara Indonesia Pada 

Tahun 1943-1945”. Oleh karena itu, sebelum membahas permasalahan dalam 

penulisan ini, penulis terlebih dahulu menjabarkan pengertian judul pada skripsi 

ini. 

  Ahmad Subarjo adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. 

Pemikiran Ahmad Subarjo mengenai rasa kebangsaan telah muncul sejak 

Subarjo menempuh pendidikannya di ELS.  Semasa menjadi mahasiswa Ahmad 

Subarjo aktif menyuarakan gagasan dan pemikirannya dalam memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia melalui organisasi kepemudaan seperti persatuan 

mahasiswa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang Ahmad Subarjo bekerja 

sebagai peneliti pada kantor Biro Research Angkatan Laut Jepang. Ahmad 

Subarjo juga tergabung dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Menjelang peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia Ahmad Subarjo memiliki peran penting yaitu 

menengahi konflik antara golongan tua dan golongan muda pada peristiwa 

Rengasdengklok. 

  Pengertian peranan menurut Margono (1985:15) adalah suatu prilaku 

yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam 

masyarakat. Sedangkan definisi peranan menurut Soekanto (2006:213) peranan 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu 

peranan. Dari beberapa definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan yang 

dimaksud dengan peranan, yaitu suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan 

oleh seseorang sesuai statusnya dalam suatu persitiwa. Peranan yang dimaksud 

disini adalah tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo dalam mewujudkan 

terbentuknya  
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  Peristiwa menuju Proklamasi kemerdekaan, merupakan rentetan 

peristiwa  yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa Proklmasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya 

peristiwa Proklamasi  Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti pendudukan 

Jepang, Janji Perdana Menteri Koiso tentang kemerdekaan Indonesia, 

pembentukan Badan Persiapan Kemerdekaan, berita tentang kekalahan Jepang 

terhadapa sekutu, Peristiwa Rengasdengklok, dan perumusan teks Proklamasi.

  Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan Peranan Ahmad 

Subarjo dalam Peristiwa Menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 

tahun 1945, yaitu tindakan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh Ahmad 

Subarjo pada peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada 

tahun 1943-1945. Tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo diantaranya 

menjabat sebagai peneliti di Kaigun Bukanfu, mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia dalam BPUPKI, merumuskan UUD dasar bersama panitia 9, 

menengahi konflik pada peristiwa Rengasdengklok, dan merumuskan teks 

proklamasi bersma Sukarno dan Hatta pada tahun 1943 sampai dengan tahun 

1945.  

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dari fokus permasalahan 

yang dikaji, maka peneliti merasa harus memberi batasan ruang lingkup 

masalah, baik dalam aspek materi, waktu (temporal), tempat (spasial). Peneliti 

membatasi ruang lingkup materi ini pada kajian sejarah Indonesia mengenai 

peranan Ahmad Soebardjo dalam peristiwa menuju Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia 1943-1945. 

 Segi temporal (waktu), peneltian ini antara tahun 1943-1945. Tahun 1943 

dijadikan sebagai batas awal penelitian karena pada tahun 1943 Ahmad Subarjo 

menjabat sebagai peneliti di Kantor Biro Research Angkatan Laut Jepang. Tugas 

Subarjo pada Biro Research ini adalah memberikan informasi tentang Sejarah 

Pergerakan Nasional, selain itu juga mengenai kebijaksanaan pihak kolonial 

Belanda. Jabatan dan tugasnya dalam Biro Research Angkatan Laut Jepang 
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membuat Subarjo memiliki hubungan dengan sebagian tokoh perwira Jepang 

seperti Laksamana Maeda. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi 

Ahmad Subarjo, karena pergerkan dan perjuangannya mendapatkan fasilitas dan 

perlindungan dari pihak Angkatan Laut Jepang. Sedangkan tahun 1945 

dijadikan batas akhir penelitian, karena pada tahun 1945 peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia terjadi. Perjuangan yang dilakukan oleh Subarjo dan 

tokoh perjuangan lainnya bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bagi negara 

Indonesia. Hasil puncak dari perjuangan Subarjo bersama tokoh lainnya ditandai 

dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.  Namun 

demikian, penelitian ini bersifat fleksibel artinya kemungkinan dapat meninjau 

kembali kejadian dan peristiwa sebelum tahun 1943 dan sesudah tahun 1945. 

 Ruang lingkup tempat (spasial) dalam penelitian ini adalah Indonesia. 

Penelitian ini membahas tentang tindakan serta keterlibatan Ahmad Subarjo 

pada peristiwa-peristiwa menjelang Proklamasi Kemerdekan Indonesia. 

Keterlibatan Subarjo pada peristiwa menjelang Proklamasi, seperti peranan 

Subarjo dalam BPUPKI, Peranan Subarjo pada persiapan Proklmasi dengan 

menjadi Penasehat Hatta pada PPKI dan peranan dalam menengahi konflik pada 

peristiwa Rengasdengklok. Sedangkan fokus kajian pada penelitian ini adalah 

latar belakang Ahmad Subarjo terlibat dalam peristiwa menuju Proklamasi 

Indonesia, dan tindakan yang dilakukan Ahmad Subarjo pada peristiwa menuju 

Proklmasi. 

  Peneliti berharap dengan adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan 

ini akan mempermudah pembaca memahami isi, tujuan, dan makna peneltian ini 

agar nantinya tidak ada kesalahan pemahaman dan interpretasi data atau fakta 

yang terdapat dalam peneltian ini.  

 

1.4 Rumusan masalah  

 Berdasarkan latar belakang pemilihan masalah, maka rumusan masalah 

yang harus diteliti adalah : 

1. Mengapa Ahmad Subarjo terlibat pada peritiwa menuju Proklamasi 1942- 

1945? 
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2. Apa saja tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo pada peristiwa 

menuju  Proklamasi 1942-1945 ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk memahami latar belakang Ahmad Subarjo  berperan pada peristiwa 

menuju Proklmasi tahun 1943-1945; 

2. Untuk mengkaji tindakan apa saja yang dilakukan oleh Ahmad Soebardjo 

menuju peristiwa Proklmasi tahun 1943- 1945; 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis,  sebagai sarana latihan dalam melakukan penelitian dan 

penulisan karya ilmiah, latihan berfikir dan memecahkan masalah secara 

kritis dan logis memperdalam pengetahuan tentang peranan Ahmad 

Soebardjo dalam peristiwa menuju Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 

tahun 1942-1945; 

2. Bagi mahasiswa dan calon guru sejarah, dapat menambah wawasan dan 

penguasaan materi mengenai peranan Ahmad Soebardjo dalam peristiwa 

menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1942-1945; 

3. Bagi Almamater, sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Darma 

Perguruan Tinggi; 

4. Bagi Pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai 

Peranan Ahmad Subarjo dalam Peristiwa Menuju Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia Pada tahun 1943- 1945. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah review atau peninjauan 

kembali penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang 

peneliti bahas. Hasil penelitian-penelitian terdahulu maupun yang terkait dengan 

penelitian mengenai “Peranan Ahmad Subarjo Dalam Peristiwa Menuju 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pada Tahun 1943-1945” sudah banyak 

dilakukan dalam bentuk buku, skripsi, jurnal dan yang tidak diterbitkan seperti 

laporan penelitian. Pada tinjauan pustaka ini peneliti juga membahas mengenai 

pendekatan dan teori yang digunakan dalam mengerjakan skripsi ini. 

 Buku yang ditulis oleh Zulfikar Ghazali et al (1998) dengan judul “Tokoh 

Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo”, 

menjelaskan tentang  latar belakang , dan gagasan yang dikemukakan Ahmad 

Subarjo. 

 Teluk Jambe merupakan tempat dimana Ahmad Subarjo dilahirkan, yaitu 

pada 23 Maret tahun 1896 . Nama kecil yang diberikan oleh orang tuannya adalah 

Abdul Manaf. Ahmad Subarjo merupakan anak bungsu dari empat bersaudara yaitu 

hasil dari perkawinan dari Teungku Yusuf dengan Wardinah. Sebagai anak bungsu 

dari empat bersaudara, Ahmad Subarjo merupakan anak kesayangan kedua orang 

tuanya. Hal yang sangat ditekankan oleh kedua orangtua Subarjo tentang kenyataan 

hidup adalah mengenai pentingnya menahan diri, berpikir dua kali sebelum 

mengeluarkan kata-kata atau pendapat. Inilah yang paling berpengaruh terhadap 

perkembangan kejiwaanya. 

 Pendidikan Subarjo diawali di sekolah rendah Eropa III, tetapi tidak begitu 

lama Subarjo pindah ke sekolah rendah pertama B (ELS).  Untuk melanjutkan 

sekolahnya, Subarjo masuk ke sekolah Raja Willem III (KW III). Menurut Subarjo, 

dari semua mata pelajaran yang diterima di KW III (HBS), mata pelajaran Sejarah 

Umum adalah yang paling menarik, karena akan dapat meluaskan wawasan 

pemikiran. Selain mata pelajaran sejarah umum, Subarjo juga tertarik pada musik. 

Perhatian Subarjo terhadap musik lebih terkonsentrasi sejak duduk di kelas lima 

HBS. Setelah tamat dari HBS di tahun 1919 Subarjo melanjutkan pelajaran ke 

negeri Belanda pada bidang hukum Internasional di Universitas Leiden. Di negara 
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ini Subarjo aktif dalam organisasi Indische Vereeniging dan dapat memangku 

jabatan sebagai ketua untuk periode 1919-1921. Berdasarkan disiplin ilmu yang 

ditekuni sebagai seorang yang ahli di bidang hukum serta pengalaman-

pengalamannya di negeri Belanda membawa dirinya untuk memikirkan 

keselamatan serta mengangkat Bangsa Indonesia.  

 Kedatangannya ke negara-negara asing pada dasarnya berpedoman pada 

orientasi politik dan propaganda berupa falsafah dan kebudayaan. Di bidang politik 

selain aktif dalam gerakan mahasiswa Indonesia di Eropa, ia juga pernah 

mengadakan propaganda untuk kemerdekaan Indonesia di Brussel dan Frangkurt. 

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Mr.Ahmad Subarjo masih tetap 

dibutuhkan pemerintah RI, baik tenaga dan pemikirannya. Dalam rangka mengisi 

kemerdekaan ia masih diberi kepercayaan menjadi Menteri Luar Negeri. 

 Fokus utama dari buku ini adalah bagaimana Latar Belakang  munculnya 

sikap perjuangan dan pemikiran Ahmad Subarjo terhadap nasib Bangsa Indonesia. 

sehingga memunculkan sikap perjuangan pada diri Subarjo. Sikap dan gagasan 

Subarjo dalam buku ini tidak dijelsakan secara mendetail, begitu juga dengan 

tindakan subarjo di sekitar proklmasi kemerdekaan. Oleh karena itu, peneliti akan 

menjelaskan dan akan mengkaji tindakan Ahamd Subarjo pada peristiwa sekitar 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 

 Bashri dan Suffatni ( Eds.,2005) dalam buku yang berjudul “Sejarah Tokoh 

Bangsa”, banyak memaparkan tentang tindakan Ahmad Subarjo sebagai Menteri 

Luar Negeri Indonesia yang pertama.  

 . Ketika kedaulatan berhasil dipulihkan Ahmad Subarjo diangkat menjadi 

menteri luar negeri dalam Kabinet Sukiman. Ketika menjabat sebagai menteri luar 

negeri, Ahmad Subarjo berada dalam kontroversial ketika menandatangani 

persetujuan menerima bantuan dari Amerika dalam rangka Multual Security Act, 

Januari 1952. Peraturan tentang Multual Security Act5 (MSA) ini berlangsung pada 

masa Presiden Truman tahun 1951 yang pada dasarnya hendak memberikan 

bantuan ekonomi dan militer bagi negara-negara berkembang  dan negara lainnya 

dalam rangka meningkatkan kerja sama untuk memelihara keamanan 
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Internasional”. Tujuan di balik ini tentu saja untuk memperkukuh posisi Amerika 

dalam persaingannya dengan Uni Soviet. 

 Masalah ini sebenarnya dilema yang dihadapi oleh Kabinet Sukiman pada 

tahun sebelumnya, yaitu apakah ikut menandatangani perjanjian perdamaian antara 

Amerika Serikat dan Jepang di San Fransisco. Kabinet memutuskan mengirim 

Menteri Luar Negeri pada 24 Agsutus, walaupun belum ditentukan menandatangani 

atau tidak perjanjian tersebut. Akan tetapi, pada tanggal 7 September 1951 kabinet 

memutuskan menandatangani perjanjian itu, walaupun pada akhirnya menimbulkan 

pertentangan dalam negeri ada yang memihak dan menentang penandatnganan 

perjanjian tersebut. Kelompok yang menentang mengangap perjanjian tersebut 

meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Sedangkan yang 

mendukung penandatanganan menganggap hal ini dapat menguntungkan 

Indonesia. Sedangkan permsalahan pada Mutual Security Act dilakukan secara 

rahasia antara Ahmad Subarjo, hal ini yang banyak mengundang kritik keras. 

 Buku ini lebih memfokuskan pada aktifitas Ahmad Subarjo ketika menjabat 

sebagai menteri luar negeri Indonesia. Kebijakan Ahmad Subarjo yang pada saat 

itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dianggap bertolak belakang 

dengan politik Bebas Aktif Indonesia. Segi mengenai tindakan-tindakan Ahmad 

Subarjo menjelang Proklamasi kurang dipaparkan, seperti peranan Subarjo pada 

Biro Research Angkatan Laut Jepang dan Asrama Merdeka, Peranan Subarjo pada 

BPUPKI juga tidak dipaparkan.  Sehingga peneliti perlu mengkaji lebih mendalam 

lagi bagaimana tindakan dan keterlibatan Ahmad Subarjo pada peristiwa menuju 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

 Penelitian terdahulu tentang Ahmad Subarjo yang dilakukan oleh 

Sumarjono (1993) dengan judul “Peranan Ahmad Subarjo Dalam Peristiwa 

Rengasdenglok”. Pada penelitian ini dipaparkan mengenai tindakan Ahmad  

Subarjo dalam menyelesaikan terjadinya peristiwa rengasdengklok, yakni 

penyelesaian konflik antara golongan tua dengan golongan pemuda dan penculikan 

terhadap Sukarno dan Hatta. Peristiwa genting ini merupakan salah satu peristiwa 

yang menentukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. 
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 Pada tanggal 14 Agustus 1945  angkatan perang Jepang menyerah tanpa 

syarat pada sekutu, hal ini menyebabkan kekosongan kekuasaan (vacum of Power) 

bagi wilayah Indonesia. Selain itu, di tubuh gerakan perjuangaan Indonesia muncul 

dua kelompok , yakni golongan tua dan golongan pemuda yang keduanya memiliki 

prinsip, pandangan dan cara perjuangan yang berbeda. Golongan tua yang terdiri 

dari kelompok ideologi mengambil sikap perjuangan dengan jalan legal dan melalui 

kerja sama dengan pemerintah Jepang. Sedangkan golongan pemuda pada 

umumnya menempuh garis perjuangan yang ilegal, dan mengehendaki bahwa 

kemerdekaan Indonesia harus direbut secara revolusioner dengan kekuatan sendiri 

lepas dari campur tangan Jepang. Perbedaan prinsip antara golongan tua dan muda 

dalam memperjuangkan kemerdekaan inilah yang mengakibatkan konflik antara 

golongan tua dan golongan pemuda. Ditambah lagi dengan gagalnya Sutan Syahrir 

dan utusan golongan pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta mengumumkan 

kemerdekaan Indonesia, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para pemuda. 

Oleh karena itu, para pemuda mengambil jalan kekerasan, dengan menculik 

Sokarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan membawa mereka ke 

Rengasdengklok. 

 Latar belakang Ahmad Subarjo sebagai pimpinan Kantor Penelitian ( Biro 

Research) pada angkatan laut dibawah Laksamana Meda, membuat Ahmad Subarjo 

memiliki hubungan yang baik dengan para petinggi militer Jepang. Ahmad Subarjo 

juga dipercaya memimpin dan mengelola pendidikanpara pemuda di lingkungan Al 

sejak Oktober 1944. Melalui kegiatan pendidikan pemuda ini, Ahmad Subarjo 

dapat mengikuti dan mengawasi perkembangan para pemuda. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika Ahmad Subarjo memilki hubungan dekat dengan para pemuda. 

Melihat latar belakang Ahmad Subarjo ini, dapat dikatakan bahwa Ahmad Subarjo 

sangat cocok dalam mengambil peranan menengahi persoalan konflik antara 

golongan tua dan golongan pemuda dalam peristiwa Rengasdengklok. 

 Tindakan yang dilakukan oleh Subarjo dalam peristiwa Rengasdengklok, 

yaitu diawali dengan mengaitkan peristiwa yang sebelumnya terjadi, yatiu 

kegagalan utusan pemuda mendesak Soekarno dan Hatta yang menimbulkan 

ketidakpuasan pada golongan pemuda. Berdasarkan peristiwa tersbeut menurut 
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Soebarjo, Wikana lah yang seharusnya tahu tempat Soekarno dan Hatta 

disembunyikan oleh para pemuda, karena Wikana juga merupakan utusan yang 

mendesak Soekarno dan Hatta. Soebarjo juga menemui Nishizima dan Meada guna 

meminta dukungan, apabila yang menculik Soekarno dan Hatta adalah pihak 

Angkatan Darat Jepang. Keterangan tentang keberadaan Soekarno didapat dari 

Jusuf Kunto salah satu anggota PETA yang menginformasikan keberadaan dan 

alasan menculik Soekarno dan Hatta. Setelah mengetahui keberadaan Soekarno dan 

Hatta, Soeabrjo dan Soediro menuju Rengasdengklok untuk menenmui pemuda dan 

menjemput Sokarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Dengan meyakinkan para 

pemuda tentang pelaksanaan Proklamasi kemerdekaan secepat mungkin, Subarjo 

dapat membawa kembali Sukarno dan Hatta. Dengan berhasilnya Subarjo 

menjemput Sokerano dan Hatta, konflik antara golongan tua dan pemuda dapat 

terlesaikan dan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia dapat dilanjutkan. 

 Penelitian ini memfokuskan mengenai bagaimana cara Ahmad Subarjo 

mampu menyelesaikan terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Tampilnya Ahmad 

Subarjo sebagai penyelesai konflik tidak terlepas dari latar belakang aktifitas 

perjuangan Ahmad Subarjo. Dalam penelitian ini telah disingung peranan Ahmad 

Subarjo menjelang Proklamasi Kemerdekaan, akan tetapi pada penelitian ini lebih 

memfokuskan pada tindakan Subarjo dalam menyelesaikan konflik pada peristiwa 

Rengasdengklok. Oleh karena itu, peneliti disini ingin mengkaji peranan Ahmad 

Subarjo secara utuh menjelang kemerdekaan Indonesia sejak perjuangan Subarjo 

secara non kooperatif pada masa kolonial Belanda, hingga perjuangan secara 

kooperatif pada pendudukan Jepang, serta sumbangsi Subarjo pada peristiwa 

menjelang Proklamasi, seperti pada Biro Research Jepang, Peran Subarjo pada 

BPUPKI dan pada persiapan Proklmasi Kemerdekaan Indonesia. 

 Penelitian tentang Ahmad Subarjo juga dilakukan oleh Elibertha Maria 

Vianney (2013) dengan judul “Peran Ahmad Subarjo Pada Awal Revolusi 

Nasional Indonesia. Pada penelitian ini fokus permasalahan yang diteliti yaitu, 

peran Ahmad Subarjo pada masa Revolusi Nasional. Setelah Indonesia Merdeka 

Ahmad Subarjo diangkat menjadi Menteri Luar Negeri yang pertama. Latar 

belakang Ahmad Subarjo berperan pada masa Revolusi Nasional tidak terlepas dari 



16 

 

latar belakang karir politik Subarjo. Subarjo pernah tergabung dalam organisasi 

Pemuda Tri Koro Dhamo, lalu ketika bersekolah di Belanda Subarjo bergabung 

dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Subarjo bahkan menjabat sebagai ketua 

Perhimpunan Indonesia pada tahun 1920.  

 Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesesia Subarjo terlibat dalam 

BPUPKI dan PPKI dalam menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah 

kemerdekaan Indonesia Ahmad Subarjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri 

Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Subarjo ketika menjabat sebagai 

Menteri luar negeri Indonesia adalah mengusahakan agar bangsa Indonesia 

mendapatkan pengakuan yang sah atas kemerdekaan Indonesia dari dunia 

Internasional. Usaha yang dilakukan oleh Subarjo cukup memuaskan karena pihak 

Belanda mengakui Indonesia secara de facto. 

 Usaha lain yang dilakukan oleh Subarjo adalah menyebarkan berita tentang 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Untuk menyebar luaskan 

berita kemerdekaan Indonesia, Subarjo dibantu oleh media radio yang ada di 

Indonesia saat itu. Selain itu, Subarjo bersama Sukarno, Hatta, dan Wiranata 

Kusumah melakukan jumpa pers. Usahanya pun tidak sia-sia, berita tentang 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak hanya tersebar ke seluruh Indonesia tapi 

juga dunia. 

 Penelitian ini berfokus pada usaha-usaha yang dilakukan oleh Ahmad 

Subarjo ketika menjabat sebagai menteri luar negeri Indonesia. Usaha-usaha yang 

dilakukan dan dijelaskan dalam penelitian ini hanya menjelaskan usaha Subarjo 

dalam menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia dan pengakuan tentang 

Indonesia yang merdeka dari negara lain. 

 Penelitian lain tentang Ahmad Subarjo dilakukan oleh Rafit Dwi Prasetio 

(2015) dengan judul “Peran Ahmad Subarjo Pada Awal Revolusi Nasional 

Indonesia Tahun 1945-1950”. Pada penelitian ini fokus permaslahan yang ditelitia, 

yaitu latar belakang Ahmad Subarjo berperan pada masa awal Revolusi Indonesia, 

usaha-usaha yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo, serta Hambatan-hambatan yang 

dialami oleh Ahmad Subarjo pada awal Revolusi Nasional.  
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 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo pada awal Revolusi 

Nasional Indonesia, diantaranya mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik 

Indonesia dari dunia Internasional. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang 

dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan babak baru bagi Indonesia. 

agar tujuan kemerdekaan dapat diwujudkan, maka diperlukan suatu pemerintahan 

yang baik, yang mampu mendapatkan dukungan dari rakyat dan dunia Internasional 

serta Sah menurut hukum Internasional. Upaya lain yang dilakukan oleh Ahmad 

Subarjo, yaitu menyebarkan tentang kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh 

Indonesia dan dunia Internasional. Ahmad Subarjo sebagai menteri luar negeri 

Indonesia mempunyai tugas untuk menyebarluaskan berita mengenai kemerdekaan 

Indonesia keseluruh Indonesia dan dunia internasional. 

 Hambatan yang dialami oleh Ahmad Subarjo pada awal Revolusi Nasional 

adalah kurangnya fasilitas dalam departemen luar negeri. Sebagai negara yang baru 

merdeka kurangnya fasilitas penunjang memang berdampak pada kinerja Subarjo 

sebagai menteri luar negeri. Selain itu hambatan yang dialami adalah kedatangan 

sekutu. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Elibertha Maria Vianney dan Rafit Dwi 

Prasetio ini juga berfokus kepada peran Ahmad Subarjo ketika menjadi menteri luar 

negeri Indonesia. Kekurangan dalam peneltian tetap berfokus pada usaha Subarjo 

dalam menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia dan pengakuan tentang 

Indonesia yang merdeka dari negara lain. Pada penelitian ini juga dijelaskan 

mengenai tindakan dan keterlibatan Ahmad Subarjo menjelang Proklamasi 

Kemerdekaan, seperti Subarjo dalam BPUPKI, PPKI, Peristiwa Rengasdengklok 

dan perumusan teks Proklamasi, akan tetapi hanya sebagai latar belakang politik 

dari Ahmad Subarjo dan tidak dijelaskan begitu rinci. Bentuk dari tindakan Subarjo 

pada penelitian ini tidak dijelaskan secara jelas hanya dalam bentuk pemaparan 

singkat saja. Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan bentuk-bentuk dari tindakan 

Ahmad Subarjo  

 Berdasarkan uraian-uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan 

diatas, penelitian tentang Ahmad Subarjo pada umumnya banyak membahas dan 

terfokus tentang usaha-usaha Ahmad subarjo ketika menjabat sebagai Menteri Luar 
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negeri atau peranan Subarjo pada masa Revolusi Nasional. Sedangkan  penelitian 

tentang Ahmad Subarjo menjelang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,  

telah diteliti oleh Sumarjono dengan Judul “ Peranan Ahmad Subarjo Dalam 

Peristiwa Rengasdengklok. Penelitian sebelumnya memfokuskan tentang latar 

belakang dan usaha Ahmad Subarjo dalam menyelesaikan konflik dalam peristiwa 

Rengasdengklok.  

 Peneliti mengambil celah untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemikiran 

dan usaha-usaha yang dilakukan Ahmad Subarjo dalam menuju Proklmasi 

Kemerdekaan Indonesia dan pengaruhnya terhadap Proklamasi. Oleh karena itu, 

posisi penelitian ini mengembangkan hal-hal yang sekiranya masih belum 

dijelaskan dalam penelitian terdahulu dengan mengambil judul” Peranan Ahmad 

Subarjo Dalam Peristiwa Menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1943-

1945. Penelitian ini memfokuskan tentang usaha-usaha Ahmad Subarjo dalam 

peristiwa menuju  kemerdekaan Republik Indonesia, seperti Peranan Ahmad 

Subarjo dalam Biro Research Angkatan Laut Jepang dan Asrama Merdeka, peranan 

dalam BPUPKI, Peranan dalam persiapan Proklamasi, seperti sebagai Penasehat 

Sukarno dan Hatta dalam PPKI, peranan dalam peristiwa Rengasdengklok dan 

perumusan Teks Proklamasi. 

 Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi 

Politik. Pendekatan Sosiologi Politik digunakan untuk menggambarkan situasi pada 

peristiwa yang dikaji menyangkut masalah-masalah sosial politik yang disebabkan 

oleh adanya perbedaan Ideologi pada kelompok masyarakat pada saat itu, peneliti 

menggunakan pendekatan Sosiologi Politik. Pendekatan Sosiologi merupakan 

suatu pendekatan sebagai alat menganalisa menyangkut masalah-masalah sosial 

politik yang ada pada saat itu baik yang bersifat vertikal maupun horisontal 

(Maurice Duverger, 1988:34) 

  Peneliti juga menggunakan teori aksi (action theory) yang dikemukakan 

oleh Talcot Person. Asumsi dasar teori aksi ini adalah bahwa tindakan manusia 

muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dari situasi eksternal dalam posisinya 

sebagi objek. Sebagai objek manusia bertindak atau berprilaku untuk mencapai 
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tujuan tertentu. Oleh karena itu, Parson membangun konstruksi teori aksi ini 

didasarkan dari beberapa permis, yakni: 

1. Adanya individu sebagai aktor; 

2. Aktor dipandang sebagai pemburu dari tujuan-tujuan tertentu; 

3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya; 

4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi 

tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi kondisi, 

sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu, misalnya jenis kelamin 

dan tradisi; 

5. Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide 

abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta 

tindakan alternaitf untuk mencapai tujuan, salah satunya kendala kebudayaan 

(Ritzer,2014:48-49). 

 Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa teori aksi ini melihat bahwa 

Individu tersebut mempunyai alternatif cara, alat serta tehnik untuk mencapai 

tujuannya tersebut, meskipun individu akan berhadapan dengan sejumlah kondisi 

situasional dan dibawah kendali dari nilai-nilai dan norma yang ada. Tetapi, 

kedudukan norma-norma itu tidak menetapkan pilihanya terhadap cara atau alat, 

tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Teori aksi dari Talcot 

Parson ini digunakan oleh peneliti sebagai alat untuk menganalisis untuk melihat 

sosok Ahmad Subarjo dalam prilaku politiknya sebagai usaha untuk mencapai 

tujuan tertentu dengan menggunakan Alternatif cara, alat serta tehnik untuk 

mencapai tujuannya. Hal ini dalam bentuk tindakan serta usah politik yang 

dilakukan oleh Ahmad Subarjo dalam keterlibatannya memperjuangkan 

kemerdekaan  Indonesia. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian sejarah, karena objek dan kajian 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah peristiwa sejarah mengenai 

Peranan Ahmad Subarjo dalam peristiwa menuju Kemerdekaan Indonesia. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

penelitian sejarah. Dalam metode ini ada empat langkah yang harus dilakukan , 

yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan Historiografi ( Gottschalk, 1986:18). 

 Berdasarkan langkah-langkah penelitian sejarah di atas langkah pertama 

yang dilakukan adalah Heuristik, peneliti pada langkah ini mencari dan 

mengumpulkan sumber- sumber sejarah yang yang digunakan dalam peneltian 

ini. Peneliti mencari dan mengumpulkan materi-materi dan jejak-jejak sejarah 

yang berkaitan dengan “Peranan Ahmad Subarjo Dalam Terbentuknya Negara 

Republik Indonesia Pada Tahun 1943- 1945”. Pengumpulan sumber dalam 

penelitian dengan cara mengumpulkan sumber tertulis berupa buku, dokumen, 

artikel dan lain sebagainya yang sesuai dengan tema yang akan diteliti. Kegiatan 

dalam mencari sumber, peneliti melakukan penelusuran di beberapa tempat, 

seperti perpurtaskaan Universitas Jember, ruang refrensi Pendidikan Sejarah 

FKIP universitas Jember, selain itu peneliti juga banyak memperoleh refrensi 

dari toko buku dan mengandalkan koleksi pribadi. 

 Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, peneliti berhasil 

menemukan beberapa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang 

ditemukan diantaranya buku karya Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo yang 

berjudul “Kesadaran Nasional” buku tersebut merupakan Autobiografi dari 

Ahmad Subarjo. Buku ini banyak memberikan keterangan penting tentang 

Ahmad Subarjo sejak ia dilahirkan di karawang, pendidikan dan perjuangan 

melawan penjajah kolonial belanda hingga jepang sampai menuju gerbang 

kemerdekaan. Buku primer lainnya yang berjudul “lahirnya Republik 

Indonesia”, buku ini juga ditulis langsung oleh Ahmad Subarjo. Pada buku ini 

banyak diperoleh keterangan mengenai peristiwa-peristiwa menjelang 

kemerdekaan Indonesia.  Buku ini juga meluruskan sejarah mengenai peristiwa 
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Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sesuai keterangan Ahmad Subarjo. Buku 

Primer selanjutnya dengan judul “Peranan Ide-Ide Dalam Gerakan 

Kemerdekaan Indonesia”, karya yang juga ditulis langsung oleh Ahmad 

Subarjo.  Buku ini memaparkan pengalaman Ahmad Subarjo ketika bergabung 

dalam organisasi di Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia.  Pada buku ini 

dijelaskan aktifitas Ahmad Subarjo ketika menjabat ketua Perhimpunan 

Indonesia, juga dijelaskan mengenai munculnya ide-ide pergerakan nasional 

Indonesia. 

 Sebagai pelengkap data dan kronologi-kronologi dalam rekosntruksi, 

peneliti memerlukan sumber-sumber lainnya,  yakni penulis menemukan buku 

karya DR. A.H. Nasution  yang berjudul “Sekitar Perang Kemerdekaan 

Indonesia”. Buku karya Mohammad Hatta yang berjudul “ Untuk Negeriku Jilid 

3” dan “ Sekitar Proklamasi”. Buku karya Aboe Bakar Loebis yang berjudul 

“Kilas Balik Revolusi”, Buku karya Arief Priyadi yang berjudul “Wawancara 

dengan Sayuti Melik. Buku Karya Adam Malik yang berjudul “ Riwayat 

Proklamasi Agustus 45.  Buku George McTurnan Kahin yang berjudul 

“Nasionalisme & Revolusi Indonesia”. Buku karya B.M. Diah yang berjudul 

“Angkatan Baru 45”. Buku “BPUPKI, PPKI, Proklmasi Kemerdekaan RI” karya 

D. Rini Yunarti,buku Peristiwa-Peristiwa Disekitar Proklamasi karya DR. 

Muhammad Ridhwan Indra dan Sophian Marthabaya,  buku yang di editori oleh 

Yanto Bashri dan Retno Suffatni dengan judul “Sejarah Tokoh Bangsa”, Buku 

“Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad 

Subarjo” Karya Zulfikar Ghazali dkk, buku “Sejarah Indonesia Kontemporer” 

karya Siti Sumardiati,  Buku “Sejarah Indonesia Modern” Karya M.C. Ricklefs 

dan  beberapa sumber-sumber pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam 

penyusunan penelitian ini. Sumber yang dipaparkan diatas oleh penulis sebagai 

bahan rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini.  

 Tahap kedua setelah pengumpulan sumber adalah kritik sumber. Peneliti 

melakukan verifikasi sumber-sumber yang didapat dengan tujuan untuk melihat 

apakah sumber yang akan dgiunakan asli atau tidak (Gottschalk, 1986:18). 

Kritik terdiri dari dua macam yakni kritik eksternal dan internal. Untuk kritik 



22 

 

eksternal, peneliti melihat keaslian sumber dengan pengamatan secara fisik. 

Untuk mengetahui keaslian sumber yang diperoleh melalui kritik eksternal, 

peneliti  mengkaji kembali sumber yang telah didapat dengan melihat sampul 

buku, jenis kertas, tahun terbit, judul, nama pengarang apakah sumber yang 

didapat sezaman dengan masalah yang diteliti. Sumber sejarah dikatakan asli 

atau otentik jika sumber tersebut merupakan produk dari orang yang 

membuatnya (Sjamsuddin, 1996:105). Seperti buku karya Ahmad Subarjo 

“Lahirnya Republik Indonesia” yang ditulis langsung oleh pelaku sejarah, yaitu 

Ahmad Subarjo. 

 Pada kritik Intern yang dilakukan peneliti adalah meneliti kembali sumber 

yang terbukti otentiknya. Peneliti menguji kembali sumber tersebut. Dengan 

melihat substansi pada isi buku yang terkait sehingga dapat dibandingkan 

dengan sumber lain yang terkait, sehingga memperoleh kebenaran suatu fakta 

(credible) yang dapat diandalkan (reliable) (Sjamsuddin, 1996:105). 

 Tahap selanjutnya yang dilakukaan adalah interpretasi. Interpretasi 

dilakukan agar fakta-fakta sejarah yang telah didapat memiliki makna. Terdapat 

dua macam interpretasi yaitu analisis dan sintesis. Analisis digunakan untuk 

menguraikan data yang diperoleh untuk memperoleh fakta, sedangakan sintesis 

digunakan untuk menyatukan data untuk memperoleh fakta (Kuntowijoyo, 

1993:100-101). Untuk mempermudah dalam pengkajian analisis dan sintesis 

dapat menggunakan beberapa pendekatan dan teori.  

 Pada tahap interprteasi peneliti menganalisis sumber dan membandingkan 

dengan sumber-sumber yang lainnya. Peneliti melakukan penguraian terhadap 

data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Fakta-fakta yang diperoleh oleh 

peneliti kemudian disusun secara kronologis sehingga membentuk fakta rasional 

dan faktual yang berdasarkan pada aspek yang akan dikaji oleh peneliti, yaitu 

Peranan Ahmad Subarjo Dalam Peristiwa Menuju Kemerdekaan Indonesia Pada 

Tahun  1943-1945. 

 Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi atau 

penulisan sejarah. Pada tahap historiografi peneliti menyajikan hasil interpretasi 

dalam kisah sejarah secara tertulis. Pada tahap historiografi peneliti memerlukan 
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kreatifitas imajinatif dan penulisan hendaknya objektif atau melakukan 

penulisan berdasarkan faktat-fakta sejarah yang diperoleh dan disusun menjadi 

kisah sejarah yang selaras. 

 Berdasarkan langkah-langkah di atas maka dapat tersusun sebuah karya 

ilmiah berbentuk skripsi dengan sistematika terdiri dari enam bab. Bab 1 

merupakan pendahuluan tentang latar belakang permasalahan, penegasan 

pengertian judul, ruang lingkup permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 adalah tinjauan pustaka yang 

berisi pendapat dari berbagai sumber dan penelitian- penelitian  terdahulu yang 

terkait mengenai Peranan Ahmad Subarjo Dalam Proses Terbentuknya Negara  

Republik Indonesia Pada Tahun 1943-1945, dan dipaparkan mengenai 

pendekatan maupun teori yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini.  

Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni 

metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu Heuristik, Kritik, 

Interpretasi, dan Historiorafi. 

  Deskripsi pembahasan hasil peneltian akan diuraikan dalam bab 4 yakni 

berisi pembahasan tentang faktor yang melatarbelakangi Ahmad Subarjo 

memiliki peranan menjelang Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 

pada bab ini akan membahas tentang latar belakang sosiokultural Ahmad 

Subarjo yang mempengaruhi terhadap pemikiran dan tindakan Politik Ahmad 

Subarjo sehingga menjadi laatar belakang Ahmad Subarjo memiliki perananya 

pada peristiwa menjelang Kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga akan 

dijelaskan tentang kondisi dan keadaan menjelang peristiwa Kemerdekaan 

Republik Indonesia yang melatarbelakangi tindakan serta aktivitas Ahmad 

Subarjo. Bab 5 membahas tentang tindakan a yang dilakukan oleh Ahmad 

Subarjo dalam peristiwa menjelang peristiwa Proklamasi, pada bab ini 

membahas tentang aktivitas serta keterlibatan ahmad Subarjo. Pada peristiwa 

menjelang Proklamasi kemerdekaan, perjuangan serta aktivitas Ahmad Subarjo 

menjelang Proklamasi atau masa kependudukan Jepang bersifat kooperatif,  Bab 

6 berisi mengenai kesimpulan dan hasil penelitian serta saran yang telah 

diberikan oleh peneliti. 
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Lampiran A. 

Matrik Penelitian 

 

TEMA 

PENELITIAN 

JUDUL 

PENELITIAN 

JENIS DAN 

SIFAT 

PENELITIAN 

PERMASALAHAN SUMBER 

DATA 

METODE 

PENELITIAN 

Penelitian 

Sejarah 

Peranana Ahmad 

Subarjo dalam 

Peristiwa Menuju 

Kemerdekaan 

Indonesia Pada 

Tahun 1943-1945 

a. Jenis 

Penelitian: 

Penelitian 

Sejarah 

 

b. Sifat 

Penelitian: 

Studi 

Pustaka 

1. Mengapa Ahmad 

Subarjo terlibat 

pada peritiwa 

menuju Proklamasi 

1942- 1945? 

2. Apa saja tindakan 

yang dilakukan 

oleh Ahmad 

Subarjo pada 

peristiwa menuju  

Proklamasi 1942-

1945 ? 

 

Sumber : 

Buku, 

Artikel, 

Laporan 

Penelitian, 

Skripsi.  

Metode Penelitian 

sejarah, dengan 

langkah-langkah: 

a. Heuristik 

b. Kritik 

c. Interpretasi 

d. Historiografi 

 

 

Pendekatan: Sosiologi 

Politik 

 

Teori : Teori Aksi 

Talcot Parson 
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