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MOTTO 

 

 

 

"Janganlah terlalu merisaukan masalah Anda.  

Berfokuslah pada kebaikan yang bisa Anda lakukan, dalam sekacau-kacaunya 

perasaan." 

(Mario Teguh) 

“Banyak sekali kegagalan dalam hidup adalah mereka yang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan ketika mereka menyerah” 

 “Hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang anda recanakan, tidak 

berarti bahwa hal tersebut sia-sia”                                                                            

(Thomas Alva Edison) 

 “Anda tak akan dihukum untuk kemarahan anda, tetapi anda akan dihukum oleh 

kemarahan anda.”                                                                                          

(Pepatah Buddhis) 

“Ketika satu pintu tertutup, pintu lainnya terbuka, tetapi kita seringkali melihat 

begitu lama dan penuh penyesalan terhadap pintu yang tertutup sehingga kita 

tidak bisa melihat pintu lainnya yang telah terbuka untuk kita”                           

(Alexander Graham Bell) 

„„Jadilah bambu Jepang jangan jadi pohon pisang”                                     

(Penulis) 
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ABSTRAK                                                                                            

PERJUANGAN DIPLOMASI MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN      

INDONESIA MASA REVOLUSI(1946-1949) 

Oleh: Alfidatu Panji Bimantara                                                                               

NIM: 07406244001 

 Penulisan skripsi ini membahas permasalahan tentang suatu proses 

perundingan yang dilakukan yang terjadi antara tahun 1946-1949.  Tujuan dari 

penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui latar belakang dipilihnya diplomasi. 

Selain itu untuk mengetahui proses proses dan perkembangan perjuangan 

diplomasi dengan dampaknya bagi Indonesia setelah masa Kemerdekaan.    

 Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. 

Metode penelitian sejarah mencakup 4 tahap yaitu: Pengumpulan Sumber 

(Heuristik) yaitu kegiatan menghimpun jejak masa lalu yang digunakan sebagai 

sumber sejarah, Kritik Sumber (Verifikasi) yaitu kegiatan meneliti jejak masa 

lampau tersebut baik bentuk maupun isinya, Analisis Sumber (Interpretasi) yaitu 

kegiatan untuk menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta 

sejarah yang diperoleh. Penulis melakukan perbandingan dari setiap isi buku yang 

diperoleh dan Penulisan (Historiografi) yaitu menyampaikan sintesa yang 

diperoleh dalam bentuk suatu kisah. Pendekatan yang digunakan ada 2 macam 

yaitu pendekatan historis dan pendekatan politik. Penulisan skripsi ini 

menggunakan metode deskriprif. 

 Berdasarkan hasil penelitian maka penulisan skripsi ini berhasil 

mengungkap beberapa hal seperti Diplomasi Indonesia efektif karena adanya 

keterlibatan pihak ketiga baik itu Amerika Serikat, PBB dan Dunia Internasional. 

Keterlibatan pihak ketiga ini memperkuat posisi Indonesia dengan memberikan 

pengakuan secara de facto dan de jure hingga kemudian sampailah ke 

perundingan akhir Konfrensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag Belanda. 

Kata Kunci :Diplomasi, Indonesia, Belanda. 
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