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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Amir Syariffudin adalah tokoh yang menarik untuk diteliti. Dalam sejarah 

Indonesia ia adalah seorang pejuang kemerdekaan yang pada masa akhir hidupnya 

mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia. Amir Syariffudin 

dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1907 di Medan Tapanuli Selatan daerah yang 

memiliki percampuran antara Kristen dan juga Islam dari pasangan Baginda     

Soripada Harahap  dengan Basoenoe boru Siregar.
1
 Amir Syariffudin merupakan 

anak sulung dari tujuh bersaudar yang berasal dari keluarga terkemuka. Adik-

adiknya bernama Maslia, Anwar Mahajoedin, Sjarief Bachroem, Arifin Harahap, 

Fatimah Harahap, Zaenab Harahab.
2
 

Amir Syariffudin semasa kecilnya bersekolah di ELS (Europeesche      

Lagere School) di Medan pada tahun 1915 Dan berhasil menyelesaikan           

pendidikan di ELS pada tahun 1921. Ayahnya menginginkan Amir Syariffudin 

agar mendapatkan pendidikan yang baik dan merencanakan agar Amir Syariffudin 

dapat meneruskan pendidikannya di Belanda. Ayahnya mengirimkanya ke        

Belanda dan nantinya Amir Syariffudin akan tinggal dengan saudara sepupunya 

yang telah lebih dahulu bersekolah di Belanda yakni T.S.G Mulia. T.S.G Mulia 

                                                             
1
 Frederick D. Wellem, Amir Sjarifoeddin: Tempatnya dalam Kekristenan 

dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Bekasi: Jala Permata Aksara, 2009, 

hlm. 30. 

 
2
  Ibid. 



2 

 

membawa adik sepupunya itu untuk berdiam bersamanya pada keluarga Smink di 

kota Haarlem.
3
 

Amir Syariffudin pada akhirnya memilih melanjutkan pendidikannya di 

sebuah gymnasium Negeri di Harleem karena sangat tertarik dengan bahasa kuno. 

Amir Syariffudin adalah seorang siswa yang cerdas. Ia popular, memiliki bakat 

berorganisasi, dan membawanya pada pemilihan eksekutif masyarakat               

sekolah Amiticia. Para mahasiswa Indonesia di Belanda secara politis aktif          

di Perhimpunan Hindia (Indies Association). Akan tetapi Amir Syariffudin terlalu 

muda untuk ikut ambil peran di organisasi tersebut. 

Pada tahun 1927 Amir Syariffudin dapat menyelesaikan pelajarannya pada 

gymnasium negeri di Leiden.
4
 Kemudian ia kembali ke Indonesia dan melanjutkan 

sekolah hukum di RHS (Rechtshoogeschool). Pada masa di RHS inilah perhatian 

Amir Syariffudin mulai dicurahkan sepenuhnya kepada perjuangan kemerdekaan 

Indonesia. Amir Syariffudin dengan kawan-kawannya mendiskusikan masalah-

masalah politik dan kemasyarakatan. 

Perkenalan Amir Syariffudin dengan dunia politik mulai terjadi ketika ia 

bersekolah RHS. Amir Syariffudin mulai aktif dalam organisasi kedaerahan      

dan organisasi pemuda yang bersifat nasional, kemudian Amir Syariffudin       

melanjutkan kiprah politiknya ke dalam partai politik. Amir Syariffudin mulai 

berkiprah dalam berbagai perkumpulan seperti Perhimpunan Pelajar Pelajar      

Indonesia (PPPI), komite Jong Sumateranen Bond, dan Jong batak. Pada Oktober 
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1928 diadakannya Kongres Pemuda II, Amir Syariffudin sendiri menjadi 

bendahara yang mewakili Jong Batak.
5
 

Kiprah politik Amir Syariffudin semakin berkembang. Dalam partai 

politik Amir Syariffudin tergabung dengan Partai Indonesia (Partindo) yang     

merupakan partai politik pertamanya. Bagi Amir Syariffudin Partindo lebih      

sesuai dengan prinsip dan juga ideologinya yaitu tidak mau bekerja sama dengan       

pemerintahan kolonialis, partai politik yang radikal dan juga non kooperatif.   

Kemudian ia juga mendirikan partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) sebagai 

respon dibubarkanya Partindo. Amir Syariffudin dalam mendirikan Gerindo  

mendapatkan dukungan dari bekas tokoh-tokoh Partindo.
6
  

Masa pendudukan Jepang, Amir Syariffudin menyusun suatu organisasi 

bawah tanah yang diberi nama Liga Anti Fasis. Seperti yang kita ketahui bahwa 

Belanda memanfaatkan kebencian Amir Syariffudin terhadap Gerakan Fasis 

Jepang. Tujuan dari organisasi bawah tanah ini adalah menghancurkan Gerakan 

Fasis Jepang. Kemudian pada masa inilah Amir Syariffudin ditangkap oleh tentara 

Jepang, kemudian dipenjara dan dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Setelah itu 

Amir Syariffudin beserta Sjahrir membentuk Partai Sosialis, partai ini merupakan 

salah satu partai terbesar di Indonesia selama dua tahun pertama setelah 

proklamasi. 
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Diangkatnya Amir Syariffudin mengantikan Sutan Sjahrir sebagai Perdana 

Menteri dimulai ketika hasil perjanjian Linggarjati yang merugikan Indonesia. 

Sutan Sjahrir dianggap gagal kemudian partai oposisi maupun pemerintah mulai 

tidak memberikan dukungan. Dengan sikap dukungan yang tidak menentu dan 

kondisi pemerintahan negara yang sedang genting akhirnya Sutan Sjahrir 

mengembalikan mandat kepada presiden. Pada tanggal 27 Juni 1947 Sutan Sjahrir     

menyerahkan mandatnya kepada presiden, sehingga berakhirlah pemerintahan  

Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. 

Dalam suasana yang mendesak Presiden memerintah untuk segera 

membentuk kabinet baru, perintah presiden antara lain berbunyi:  

 “Saya berpendapat, bahwa selekas mungkin harus dilantik kabinet yang 

bertanggung jawab. Berhubung hal itu saya minta saudara-saudara 

berempat membentuk kabinet yang bertanggung jawab itu dengan corak 

kabinet koalisi yang berdasarkan nasional. Saya minta saudara-saudara 

telah mengusulkan susunan kabinet kepada saya pada hari besok tanggal 1 

Juli sebelum jam 18.00.” 
7
 

 

Kemudian pada tanggal 3 Juli 1947 dilantikanlah kabinet yang baru. Amir 

Syariffudin bertindak sebagai perdana menteri dengan merangkap sebagai menteri 

pertahanan.
8
 Kabinet Amir Syariffudin ini merupakan kabinet koalisi nasional 

yang kuat karena semua partai dan golongan mendapat pembagian kursi. 
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 Amir Syariffudin adalah seorang tokoh kharismatik. Dia adalah salah satu 

tokoh yang keras dalam sejarah nasional Indonesia.
9
 Amir Syariffudin pernah 

menjabat  menteri keamanan rakyat pada kabinet Syahrir I dan menjabat Menteri  

Pertahanan dalam kabinet Sjahrir II. Dalam era awal pemerintahan, Amir 

Syariffudin juga termasuk dalam kuartet pemimpin revolusi Indonesia yang saling 

berpasangan yang terus bergerak dinamis antara Soekarno-Hatta, Sjahrir-Amir 

Syariffudin, Hatta-Sjahrir, Soekarno-Amir Syariffudin. Menurut Jacques Leclerc 

salah satu sejarawan Perancis, mengatakan bahwa: “Empat tokoh yang memimpin 

Indonesia selama bulan-bulan pertama, menurut urutan kehormatan institusional, 

naik turun kursi perdana menteri beriring-iringan seperti angka-angka sebuah 

arloji otomatis. Satu demi satu mereka turun, angka mereka masing-masing pun 

berkurang”. 
10

 

 Masa awal pemerintahannya peran dan jasanya dalam kementerian 

penerangan sangat besar yakni meletakkan dasar-dasar organisasi dalam 

kementerian ini. Amir Syariffudin berhasil menjadikan kementerian penerangan 

sebagai kementerian yang membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia 

terhadap nafsu Belanda untuk berkuasa kembali.  

 Peran Amir Syariffuydin sebagai menteri keamanan rakyat yaitu 

meletakkan dasar, hakikat, dan sifat daripada Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia. Tentara yang diinginkannya adalah suatu tentara yang militan, disiplin, 
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dan memiliki semangat berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. 

Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. 

Amir Syariffudin menginginkan agar di Indonesia hanya terdapat satu kesatuan 

tentara yakni TKR (Tentara Keamanan Rakyat).
11

 Akan tetapi untuk pembentukan 

TKR, Amir Syariffudin harus bertindak hati-hati karena situasi Republik 

Indonesia telah melahirkan banyak kesatuan perjuangan.
12

 

 Amir Syariffudin menjadi perdana menteri, ia gigih mempertahankan 

hidup Republik Indonesia, dua perkara yang dipertahankannnya adalah Belanda 

harus mengakui Indonesia secara de facto dan masalah keamanan dalam negeri 

adalah tanggung jawab negara Indonesia sendiri. Kabinet Amir Syariffudin adalah 

kabinet politis. Beliau lebih mementingkan aspek politis daripada aspek 

pembangunan sosial ekonomi. Kabinetnya merupakan kabinet raksasa karena 

semua golongan dan partai politik duduk di dalamnya. 

 Bulan Juli 1947 Belanda melakukan agresi militer I terhadap Indonesia, 

tujuan Belanda adalah penghancuran Indonesia. Peristiwa ini memaksa Amir 

Syariffudin mengadakan perundingan dengan pihak Belanda. Dengan keyakinan 

bahwa persetujuan Renville dapat menyelamatkan keadaan bangsa Indonesia dari 

Agresi Militer I Belanda. Tetapi hasil dari perundingan Renville dianggap 

merugikan bangsa Indonesia. Munculah berbagai reaksi publik. Masyumi dan PNI 

menarik dukungan mereka terhadap kabinet Amir Syariffudin, begitu juga grub 
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Syahrir dari PSI. Krisis kabinet tidak dapat dihindarkan, pada tanggal 23 Januari 

1948 Amir Syariffudin beserta kabinetnya mengembalikan mandat.
13

 

 Setelah tidak lagi menjabat dikursi pemerintahan, Amir Syariffudin 

bergabung dengan golongan-golongan oposisi kiri dan tergabung dalam Front 

Demokrasi Rakyat (FDR). Bersama FDR inilah Amir Syariffudin bergabung 

dengan Muso untuk menggulingkan Pemerintah Indonesia serta menggantikan 

dasar negara Indonesia  dengan ideologi komunis. Fakta lainya adalah seorang 

pejuang nasional yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah dan mati 

sebagai pemberontak.
14

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimana latar belakang riwayat kehidupan Amir Syariffudin ? 

2. Bagaimana kiprah politik Amir Syariffudin pada organisasi dan partai politik ? 

3. Bagaimana kiprah politik Amir Syariffudin pada pemerintahan Sutan Sjahrir 

dan pada masa menjabat perdana menteri ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah. 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahauan dalam bidang 

sejarah. 

b. Sebagai bahan untuk melatih daya pikir yang kritis dan objektif terhadap 

peristiwa sejarah dalam penulisan karya sejarah. 

c. Melatih penyusunan karya sejarah dalam rangka mempraktekan metodologi 

sejarah yang kritis. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui latar belakang riwayat kehidupan Amir Syariffudin. 

b. Untuk mengetahui kiprah politik Amir Syariffudin pada organisasi dan 

partai politik. 

c. Untuk mengetahui kiprah politik Amir Syariffudin pada pemerintahan Sutan 

Sjahrir dan pada masa menjabat perdana menteri. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi Pembaca 

a. Pembaca dapat mengetahui latar belakang riwayat kehidupan Amir 

Syariffudin. 
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b. Pembaca dapat mengetahui kiprah politik Amir Syariffudin pada organisasi 

dan partai politik. 

c. Pembaca dapat mengetahui kiprah politik Amir Syariffudin pada             

pemerintahan Sutan Sjahrir dan pada masa menjabat perdana menteri. 

d. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian sejenis dimasa 

mendatang. 

2. Bagi Penulis 

a. Sebagai media melatih kemampuan penulis dalam menuangkan ide-ide ke 

dalam suatu karya sejarah yang objektif dan komprehensif. 

b. Untuk memberikan perluasan wawasan pada diri penulis tentang kiprah 

Amir Syariffudin dalam politik dan Pemerintahan sampai tahun 1948. 

c. Sebagai tolak ukur akan kemampuan penulis dalam menganalisis dan 

merekontruksi peristiwa sejarah. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan karya ilmiah, kajian pustaka sangat diperlukan. Kajian 

pustaka merupakan telaah atas pustaka atau literatur yang menjadi landasan 

pemikiran dalam penelitian.
15

 Hal ini dimaksudkan supaya peneliti atau penulis 

dapat mempeoleh data-data atau informasi yang lengkap mengenai permasalahan 

yang akan dikaji. Adapun literatur yang digunakan penulis sebagai bahan kajian 

pustaka adalah sebagai berikut ini. 
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Buku yang pertama adalah karya Frederick D. Wellem dengan judul Amir 

Sjariefoeddin: Tempatnya dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan    

Indonesia. Buku ini banyak digunakan untuk membahas riwayat kehidupan Amir 

Syariffudin. Dalam buku ini disebutkan Amir Syariffudin dilahirkan pada tanggal 

27 Mei 1907 di Medan Tapanuli Selatan daerah yang memiliki percampuran 

antara Kristen dan juga Islam dari pasangan Baginda Soripada Harahap dengan 

Basoenoe boru Siregar. Sesudah Amir Syariffudin berusia cukup untuk sekolah 

maka ia memasuki sekolah dasar ELS (Europeesche Lagere School) di Medan 

pada tahun 1915 dan pada tahun 1917 ia pindah ke ELS di Sibolga. Selanjutnya 

Amir Syariffudin memilih melanjutkan pendidikannya di Belanda yakni di sebuah 

gymnasium di kota Harleem. Pada  September 1927 Amir Syariffudin kembali ke 

Hindia Belanda, di Batavia Amir Syariffudin mendaftar di Rechtshoogeschool 

(RHS) dan berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum. 

Buku setebal 245 halaman ini terdiri dari lima bab. Bagian awal buku ini 

bercerita tentang riwayat kehidupan Amir Syariffudin seperti latar belakang      

keluarga, budaya, interaksinya dengan orang-orang dari  beragam kalangan dan 

masa awal studinya. Untuk bagian kedua dan ketiga buku ini berisi riwayat politik 

pada masa pendudukan Belanda dan Jepang. Pada masa pendudukan Belanda 

Amir Syariffudin mulai aktif dalam organisasi kedaerahan dan organisasi pemuda 

yang bersifat nasional. Amir Syariffudin tergabung dengan Partai Indonesia    

(Partindo), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), Gabungan Politik Indonesia 

(Gapi), dan Partai Sosialis (PS). Sedangkan masa pendudukan Jepang kiprah Amir 

Syariffudin hanya dalam Liga Anti Fasis selebihnya dihabiskan dalam penjara. 
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Bagian keempat dan kelima dari buku ini adalah menceritakan masa dimana   

Amir Syariffudin ketika sebagai menteri penerangan maupun menteri keamanan        

rakyat pada kabinet Sutan Sjahrir, ketika menjabat perdana menteri dan setelah           

kabinetnya berakhir. 

Untuk buku yang kedua adalah buku karangan Gerry Van Klinken dengan 

judul Lima Penggerak Bangsa Yang Terlupa, Nasionalisme Minoritas Kristen. 

Buku ini untuk membahas kiprah politik Amir Syariffudin pada organisasi dan 

partai politik. Dalam buku ini disebutkan Amir Syariffudin berkenalan dengan 

dunia politik ketika ia bersekolah di RHS dimana ia tinggal di Jl. Kramat 106, 

tempat ini dikenal juga dengan Indonesische Studieclub Gebouw (IS). Amir    

Syariffudin mulai berkiprah dalam berbagai perkumpulan seperti Perhimpunan 

Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), komite Jong Sumateranen Bond, dan Jong batak.  

kemudian dalam buku ini juga disebutkan Amir Syariffudin melanjutkan kiprah 

politiknya ke dalam partai politik. Dalam partai politik Amir Syariffudin 

tergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), Gerakan Rakyat Indonesia        

(Gerindo), Gabungan Politik Indonesia (GAPI), dan Liga Anti Fasis. 

Buku ini menguak mengenai 5 tokoh penggerak bangsa yang merupakan 

kaum minoritas Kristen dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lima tokoh 

tersebut adalah Ignatius Joseph Kasimo, Sutan Goenong Moelia, Ratu Langre, 

Albertus Soegijapranata dan Amir Syariffudin. Dalam buku ini Amir Syariffudin 

dibahas secara khusus dalam satu bab yang berjudul Amir Syariffudin dan      

Kharisma Nasionalis. Pokok penting dibuku ini adalah latar belakang keluarga 

aristokrat dan pendidikan Belanda yang membahas secara singkat tentang         
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keluarga dan pendidikanya. Kemudian point yang kedua adalah aktivitas sekolah 

hukum di Batavia, yang mana membahas aktivitas sewaktu bersekolah di RHS 

dan perkenalanya dengan dunia politik. Selain itu point penting dalam buku ini 

ialah dimana disini banyak dibahas kiprah amir dalam bidang jurnalistik, seperti       

dibuletin PPPI Indonesia Raja dan buletin Banteng dari Partindo. Selebihnya isi 

buku ini sama dengan karya Frederick D. Wellem. 

Buku yang ketiga digunakan adalah buku karya Soe Hok Gie dengan judul 

Orang-Orang Dipersimpangan Kiri Jalan. Buku ini digunakan untuk membahas 

kiprah politik Amir Syariffudin pada pemerintahan Sutan Sjahrir dan pada masa 

menjabat perdana menteri. Buku karya Soe Hok Gie akan lebih terfokus  pada 

masa setelah kabinet Amir Syariffudin berakhir. Dari buku ini kita dapat        

mengetahui bahwa Gie mencoba memberikan gambaran dan penjelasan tentang 

peristiwa 1948. Melalui buku ini akar permasalahan pemberontakan PKI Madiun 

dijelaskan sebagai kesenjangan sosial yang muncul semenjak masa pemerintahan 

Belanda. Masa perhatian-perhatian perjuangan para intelektual masa itu            

terkonsentrasi pada  keinginan mewujudkan kesejajaran, keinginan berinteraksi 

sosial secara lazim, tanpa tekanan struktruralsasi dan penkelasan modern atau  

tradisional. 

Sementara itu buku Frederick D. Wellem banyak membantu di kiprah 

politik Amir Syariffudin ketika sebagai menteri penerangan maupun menteri  

keamanan rakyat pada pemerintahan dan ketika menjabat perdana menteri.      

Dimana lebih fokus dalam peran konsep pembentukan tentara, sebagai pemberi 

informasi baik di dalam atau luar negeri mengenai kedaulatan Indonesia, serta 
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kebijakan politik pada saat menjabat sebagai perdana menteri dan perananya 

dalam Perundingan Renville. 

F. Historiografi yang Relevan 

 Historiografi adalah rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan 

data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara 

kritis semua rekaman dan peninggalan masa lampau.
16

 Penyajian sebuah 

rekonstruksi masa lampau diperlukan sumber sebagai modal utama terciptanya 

suatu karya tulis sehingga penulisannya dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah. Dengan kata lain, historiografi adalah untuk mensistensiskan data-data dan 

fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan 

dalam buku atau artikel maupun dalam perkuliahan sejarah.
17

  

 Maksud dari historiografi yang relevan dalam hal ini adalah suatu proses 

pengumpulan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh 

sejarawan untuk membedakan tulisan penulis dengan karya orang lain yang 

dipakai sebagai sumber dalam penulisan skripsi. Beberapa historiografi yang 

relevan dengan penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut ini. 

 Pertama skripsi karya Surono mahasiswa Universitas Sebelas Maret 

Surakarta jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang 

berjudul “Amir Syarifuddin Dalam Pergolakan Politik Di Indonesia Tahun 1946-

                                                             
 

16
 Louis Gottschalk, “Understanding History: A Primer of Historical Me-

thod”,Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah, Jakarta: Universitas Indonesia 

Press, 1975, hlm. 35. 
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1948”. Skripsi ini berisi tentang biografi beserta latar belakang terbentuknya 

kabinet Amir Syaarifuddin dan masa kabinet Amir Syariffudin. Perbedaan antara 

skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis buat yaitu tentang materi kajiannya. 

Penulis akan lebih menekankan pada kiprah politik Amir Syariffudin pada 

organisasi dan partai politik (Jong Batak, Jong Sumatera, Sumpah Pemuda,      

Partindo, Gerindo, GAPI, Liga Anti Fasis dan Partai Sosialis), kemudian kiprah 

politik Amir Syariffudin pada pemerintahan dan setelah kabinetnya barakhir 

1945-1948. Baik ketika menjadi Menteri dan menjadi Perdana Menteri serta     

setelah kabinetnya berakhir. Sedangkan skripsi karya Surono lebih fokus pada  

latar belakang terbentuknya kabinet dan masa kabinet Amir Syariffudin.   

 Kedua, tugas akhir bukan skripsi karya Setyawan Bentar Kusbuwono yang 

berjudul “Peranan Politik Amir Syarifuddin pada Masa Awal” Kemerdekaan 

jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta pada 

tahun 2002. Karya ilmiah ini berisi tentang peran politik Amir Syariffudin pada 

masa awal kemerdekaan Indonesia. Perbedaan antara karya ilmiah ini dengan 

skripsi yang akan penulis buat yaitu tentang materi kajiannya. Perbedaan antara 

skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis buat yaitu tentang materi kajiannya. 

Penulis akan lebih menekankan pada kiprah politik Amir Syariffudin pada 

organisasi dan partai politik (Jong Batak, Jong Sumatera, Sumpah Pemuda,      

Partindo, Gerindo, GAPI, Liga Anti Fasis dan Partai Sosialis), kemudian kiprah 

politik Amir Syariffudin pada pemerintahan dan setelah kabinetnya barakhir 

1945-1948. Baik ketika menjadi Menteri dan menjadi Perdana Menteri serta     

setelah kabinetnya berakhir. Sedangkan karya ilmiah dari Setyawan Bentar 
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Kusbuwono lebih fokus pada peranan politik Amir Syarifuddin pada masa awal 

kemerdekaan yaitu ketika menjadi Menteri dan Perdana Menteri. 

G. Metode dan Pendekatan Penelitian 

1. Metode Penelitian 

 Metode penelitian berasal dari kata method dalam bahasa inggris yang 

berarti jalan atau cara. Secara estimologi, metode adalah masalah yang 

menguraikan tentang cara-cara atau jalan, petunjuk pelaksanaan secara teknis.
18

 

Penelitian sejarah pada dasarnya terikat pada prosedur metode sejarah. Metode 

sejarah sendiri merupakan aturan serta prinsip sistematis dalam menpulkan 

sumber-sumber sejarah secara efektif dan menilainya secara kritis yang dibuat 

dalam bentuk tulisan. Metode yang digunakan peneliti dalam penulisan sejarah ini 

adalah metode penelitian menurut Kuntowidjoyo. Adapun tahapan penelitian 

sejarah menurut Kuntowidjoyo mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, 

heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan.
19

 

a. Pemilihan Topik 

 Pemilihan Topik dalam penelitian merupakan langkah awal dalam sebuah 

penelitian untuk menentukan masalah yang akan dikaji. Penentuan topik harus 

dipilih berdasarkan kedekatan intelektual dan kedekatan emosional.
20

 Dua syarat 

tersebut penting karena akan berpengaruh pada aspek subjektif dan objektif, 

                                                             

 
18

 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, 

hlm. 635. 

 
19

 Kuntowidjoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 

2005, hlm. 91. 

 
20

 Ibid, hlm. 92. 
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karena seorang penulis akan bekerja dengan baik apabila penulis menyukai topik 

yang ada dan mampu menyelesaikan penelitian yang dilakukannya.  

b. Heuristik 

 Heuristik berasal dari bahasa Yunani (heuriskein) yang berarti mencari 

atau menemukan dan mengumpulkan jejak masa lampau yang dipakai sebagai 

data sejarah. Sumber yang digunakan dapat berupa buku-buku, dokumen dimana 

buku dapat digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Sedangkan 

sumber-sumber sejarah menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut. 

1) Sumber primer  

Sumber primer adalah kesaksian seseorang dengan mata kepala sendiri 

atau menggunakan alat mekanik seperti diktafon yaitu orang atau alat yang hadir 

pada peristiwa yang diceritakannya yang selanjutnya disebut sebagai saksi mata.
21

 

Dalam skripsi ini penulis tidak menemukan sumber lisan maupun sumber tertulis 

yang bisa dijadikan sebagai sumber primer. 

2) Sumber sekunder 

Menurut Louis Gottschalk, sumber sekunder adalah sumber kasaksian dari 

siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang 

tidak hadir pada perstiwa yang dikisahkanya.
22

 Adapun sumber sekunder yang 

digunakan penulis antara lain sebagai berikut. 

                                                             

 
21

 Louis Gottschalk, “Understanding History: A Primer of Historical 

Method”,Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah, Jakarta: Universitas Indonesia 

Press, 1975, hlm. 37. 

 
22

 Ibid, hlm. 35. 
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Frederick D. Wellem, (2009), Amir Sjariefoeddin: Tempatnya dalam Kekristenan 

Indonesia, Bekasi: Jala Permata Aksara. 

Jaques Leclerc, (2011), Mencari Kiri Kaum Revolusi Indonesia dan Revolusi 

Mereka, Jakarta: Marjin Kiri. 

Gerry Van Klinken, (2010), Lima Penggerak Bangsa Yang Terlupa, Nasionalisme 

Minoritas Kristen, Yogyakarta: LKIS. 

Taufik Abdulah dkk, (1979), Manusia Dalam Kemelut Sejarah, Jakarta, LP3ES. 

c. Kritik sumber (Verifikasi) 

Verifikasi adalah kegiatan meneliti untuk menentukan validitas dan 

reabilitas sumber sejarah melalui kritik ekstern dan intern.
23

 Mencari kelemahan 

dan kelebihan dari data yang telah didapat dan memberikan solusi dalam 

penulisan sejarah. Melalui kritik sumber diharapkan setiap data-data sejarah yang 

diberikan oleh informan hendak diuji terlebih dahulu validitas dan reabilitasnya, 

sehingga semua data itu sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya. 

Sumber yang diperoleh tadi kemudian dikritik secara intern (kredibilitas) dan 

ekstern (otentisitas). 

Kritik intern bertujuan untuk melihat kebenaran isi sumber sejarah yang 

meliputi kebenaran isi sumber atau dokumen sejarah yang meliputi kritik terhadap 

isi, situasi saat penulisan, gaya maupun ide. Sedangkan kritik ekstern bertujuan 

untuk mengetahui keaslian sumber yang meliputi penelitian terhadap bentuk 

sumber, tanggal, waktu pembuatan, serta siapa pembuat dan pengarangnya. 

Penulisan akan mendapatkan fakta-fakta sejarah setelah penulis melakukan kritik 
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 Kuntowijoyo, op.cit., hlm. 100-101. 
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sumber tersebut. Sehingga kritik sumber dapat dikatakan sangat penting dalam 

penelitian sejarah. 

d. Penafsiran (Interpretasi) 

Merupakan langkah untuk menetapkan makna yang saling berhubungan 

dari fakta-fakta sejarah yang diperoleh. Hal ini dilakukan setelah diterapkannya 

kritik ekstern maupun kritik intern dari data-data yang telah dikelompokkan. 

Interpretasi juga bisa dikatakan sebagai sumber subyektifitas. Penulis dituntut 

untuk bisa kreatif dan imajinatif dalam menulis. Interprerasi dibagi menjadi dua 

tahap yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti meenguraikan yang nanti akan 

menghasilkan sebuah fakta, sedangkan sintesis adalah menyatukan. Dengan 

dikumpulkannya data-data yang ada maka akan memunculkan sebuah fakta.
24

 

Pada tahap intepretasi penulis berusaha menguraikan sumber dan 

mengaitkan fakta kemudian mengolah dan menganalisis dengan menggunakan 

pendekatan sehingga mempunyai arti dan bersifat logis. Penulis dapat 

menafsirkan fakta sejarah yang ditemukan dan telah melalui proses verifikasi 

sehingga dapat menghasilkan sebuah karya. Dalam tulisan ini penulis mencoba 

melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh sehingga hasil 

akhirnya dapat disajikan menjadi suatu karya sejarah tentang kiprah politik Amir 

Syariffudin. 

e. Historiografi (Penulisan Sejarah) 

 Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah. Historiogrfi 

merupakan suatu cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejrah 
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 Ibid, hlm. 102-103. 
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yang dilakukan. Penulisan yang akan dilakukan peneliti berdasarkan fakta-fakta 

yang ada. Kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau dapat dilakukan dengan 

heuristik literatur, yang tidak berbeda hakikatnya dengan kegiatan bibliografis 

yang lain, sejauh menyangkut  buku-buku tercetak. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Penulisan sejarah perlu adanya pengkajian metodologi dimana dalam 

metodologi tersebut diperlukan pendekatan ilmu lainya. Pendekatan-pendekatan 

tersebut digunakan untuk mempermudah dalam mengaji suatu masalah, sehingga 

pendekatan yang bersifat multidimensional perlu digunakan.  

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa 

pendekatan sebagai berikut. 

a. Pendekatan Sosial 

 Pendekatan sosial adalah merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

menopang dari segi-segi kehidupan sosial yang berkaitan dengan peristiwa yang 

dikaji serta membantu untuk mengungkapkan unsur-unsur sosial dalam satu 

deskripsi, yang antara lain berkaitan dengan sumber organisasi pola kekuatan dan 

sebagainya.
25

 

b. Pendekatan Politik 

 Pendekatan politik menurut Sartono Kartodirjo, tinjauan politik adalah 

tinjauan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierakri sosial, 
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 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi 

Sejarah, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 4. 
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pertentangan kekuasaan dan sebagainya.
26

 Dalam skripsi ini, pendekatan politik 

digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan yang bersifat politik 

oleh pemerintahan Belanda dan pemerintahan Jepang. 

c. Pendekatan Budaya 

 Pendekatan mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari perilaku tokoh 

sejarah, status, gaya hidup dan sistem kepercayaan yang mendasari kehidupan.
27

 

Arti kebudayaan sendiri menurut Koenjaraningrat merupakan sistem sosial yang 

memuat nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan dan adat istiadat yang memiliki 

pengaruh besar dalam kostruksi kepribadian seseorang.
28

 Pendekatan budaya 

dalam skripsi ini untuk membantu proses analisa terkait pengaruh kebudayaan 

Kristen, kebudayan Batak dan kebudayaan Belanda, terhadap gagasan Amir 

Syariffudin. 

H. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tepat dalam skripsi yang 

berjudul Kiprah Amir Syariffudin dalam Politik dan Pemerintahan Sampai Tahun 

1948 memiliki kerangka sebagai berikut. 

 Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 
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 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta: 

Gramedia, 2004, hlm. 1. 
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pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian dan pendekatan, serta 

sistematika pembahasan. 

 Bab kedua menjelaskan tentang latar belakang mengenai siapa sebenarnya 

Amir Syariffudin, berisi tentang masa kecil beserta latar belakang keluarganya, 

masa studinya di Europeesche Lagere School, Gymnasium di belanda dan 

Recthshogeschool di Jakarta. Serta masa perkenalannya dengan agama Kristen,  

masa sekembalinya di tanah air ketika perpindahnya ke agama Kristen, dan 

pernikahan dan kehidupan pribadi seorang Amir Syariffudin. 

 Bab ketiga akan membahas mengenai kiprah politik Amir Syariffudin pada 

organisasi dan partai politik. Dalam periode ini akan membahas mengenai kiprah 

politiknya dalam masa kependudukan Belanda dan Jepang yakni tentang kiprah 

politiknya di Organisasi Kedaerahan, Sumpah Pemuda, Partindo, bidang 

jurnalistik, Gerindo, Gapi, Partai Sosialis serta Liga Anti Fasis. 

 Bab keempat diisi oleh kiprah politik Amir Syariffudin ketika sebagai 

menteri penerangan maupun menteri keamanan rakyat pada kabinet Sutan Sjahrir, 

ketika menjabat perdana menteri dan setelah kabinetnya berakhir. Dalam periode 

ini akan membahas peran dalam konsep pembentukan tentara dan sebagai pemberi 

informasi baik di dalam atau luar negeri mengenai kedaulatan Indonesia, serta 

kebijakan politik pada saat menjabat sebagai perdana menteri, perananya dalam 

Perundingan Renville dan bergabungnya Amir Syariffudin dengan FDR. Ditutup 

dengan keterlibatan Amir Syariffudin dengan peristiwa Madiun sampai akhir 

hayatnya. 
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 Bab terakhir berisi kesimpulan yaitu menjawab dari rumusan masalah 

yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, pada bab terakhir ini akan dibahas 

secara singkat padat dan jelas. 

 


