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1. INDONESIA - - SEJARAII I. Judul

Hak cipta pada pengarang dilindungi oleh undang-undang
Kutipan Pasal 44:
Sanksi pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta 1987

l. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melgutnumkan atau memperbanyak suatu

ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara pali:rg lambat 7

(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, mernarnerkan, rnengedarkan, atau menjual

kepada umutn suatu aiptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana

ditraksud dalam ayat (l), dipidana dengan pidana penjala paling lar:ra 5 (lima) tahun

dan/ atau denda paling banyak R.p. 50.000.000,- (lima putuhjuta rupiah).

1l



Salah satu guna ilmu sejarah adalah menjelaskan latar belakang dan sebab
mus.1b.ab teiadinya suatu peristiwa. Tidak ada kejadian sosial politik lang berdiri
sendiri. Ia selalu terkait erat dengan peristiwa-peristiwa sebeh:mnya. para pingamat
politik cendemng menggunakan ingatan pendek ketika ,renganarisis 

' 
beitagai

peristiwa yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Mereka lebih suka rnerujuk perio"de
Orde Baru (1966- 1998) sebagai .sumber persoalan yang terjadi kini. Masa_masa jaLrh
sebelumnya biasanya absen dari penjelasan, padahal banyik persoalan yang teiadi
sekarang ini berakarjauh ke belakang.

Tidak ada yang salah dalarn penjelasan seperti itu. Snatu fenomena sosial
tentu saja tidak terjadi karena satu faktor saja. Namun mengabaikan faktor sejarah
y,ang lebih panjang akan menghalangi kita dalam melihat persoalalt secara lebih
korrprehensif da* adil. Perspektif historis menjadi penting agar kita terhindar dari
rabnnjauh dalam meliitat sejarah kita sendiri. - -

Sebagai salah satu mata kuriah wajib jurLrsan Irnru Se.iarah- nrata kuriah ini
sa,gat pentirg manfaatnya untuk bisa menraha,i eksistensi Negara Indonesia.
Terbentuknya negara lndonesia melalui proses yang sangat panjang, diawali dari
munculnya kerajaan Kutai sampai sekarang ini. perrbuaian iraskati buku ajar ini
sangat perlu untuk diterbitkan mengingat masih sangat dibutuhkannya Jiteratui yang
rnembahas tentang kerajaan-kerajaan kr"mo di Indonesia.

Semoga buku ini dapat memberi rnanfaat bagi kita semua.

KATA PENGANTAR
Dr. Hairus Salikin, M.Ed.*)

Jember, l0 November 2010

*) adalah staf Pengajar Fakultas sastra Universitas Jember dan rnenjabat sebagai pembantu
Dekan I
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PRAKATA

Atas ijin dan ridlo Allah SWT,akhirnya naskair buku ajar bertajuk,.,sejarah
Indonesia Lama, Edisi peftarna,. ini dapat diseiesaiLul a.ngu,, Oalt<. fujisyut<ur yang
'edalam. - dalamnla saya sarrpaikan kehadirar affan SW? atas segala ltidayah danralunatNya selama ini kepada saya yang.telah rleniungkinkan naskah buku ajartersebut dapat diselesaikan di tengah_ ieng-ah kesibukan ,;; r"ng sangat padat.

Sebagai salah satu mata kuliah wijib jLrrusun, ,uo L,,fia"h ir;iurguf ;"ntirgrnanfaatnya untuk bisa memahami eksistensi N.gu.u f,raon.r;u. .l.erbentuknya 
Negarahdonesia melalui.proses yang sangat panjang, diawali dari ,riunculnya kerajaan Kutaisampai sekarang ini. Mata kuliah sejarah Indonesia Lama disajikan untuk memberipemahaman kepada mahasiswa bahwa pada awal abad ke - i,raseli sudah munculkera.iaan Kutai dan berakhir sa,rpai runtuhnya f."*iuu,-' f'fu-;opuhit. Materi iri ;;;;bergura unruk bisa memaharni kondisiNegaia Inaoi".;u ,u,ip'ul ,uot i,,i

Penrbuatan naskah buku ajar ini nrcrLrpaka, ,pu1, r.,,,trk mengisi terbatasnyaliterature yang membahas tenta,g Lerajaan _ kerajaa,, [r-,iro Ji inoor"ria. pijakan yangdrpakai untuk.lebih menyempuriakari s,bstansi ,,oto l,,flfr'rlora' lndonesia la,a,edisi pertama ini antara lain :

l) Pitono, Sejarah Indonesio I( tlo tDikrdt), Mahng: tsadan perstensilan
IKlp Malang, 1961;

2) sartono Kartodirdjo, et. ar., sejarah Nasionar Incronesia fi, Jakarta : Barai
Pustaka, l9l7

3) Soedardi, Sejarah hdonesia I anta (Dikrat), Jember: Aneka Karya, l9g64) G. Moerdjanto, Suksesi dalatn sejarah'.Io*_a, yogyakarta: Universitas
Sanata Dhanna, 2002

Sebagai hasil dari suatu kerja akademisi yang l.neruntut kualitas tinggi, naskah

l1|,,i ir:r ini, ridak rertepas dari beberapa t"f,,,Iu,,grn. i;ya rerbuka rnenerirnaucruagar masukan dan saran yang korrstrrrktif unt.k rneningkatkan krrarilas akademiknaskah. buku.ajar_ ini. Selain itu,.ianpa dukungan U..Uugui -pif,J 
t"rkait, sangat titlakmungkin naskali buku ajar ini diselesaikan. d"rgu, ,.iufu'io"ndahan hati, melaluikesempatan ini. saya menyampaikal ucupan tJ.i,nu ilil-;;rg sebesar_besarnva

kepada yang lerhormat :

l) Ketua 
.LP3 atas kepercayaanlya kepada saya untuk menyusun naskah

buku ajar ini;
2) Kepala UpT penerbitan LINEJ yang menerbitkan buku ajar ini;3) Pihak-pihak lain yang menrbantu teiwr_rjudnya buku ajar.

Saya berharap, naskah
sederhana dan mudah dipahami

buku ajar ini bisa mernbantu
substansi rnata kuliah sejarah

menguraikan dengan
Indonesia lama bagi



Mahasiswa yang menempuhnya. Semoga kehadiran naskah buku ajar ini memberi
manfaat akademis dan manfaat praktis yang konstruktif- khususnya bagi kalangan
rna hasis"r a dijurusan sejalah. Amin.

Jember, November 2010
Penyusun.
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