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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudah selayaknya dalam suatu wiliyah negara terdapat suatu badan yang 

dapat menjalankan segala yang berhubungan dengan kesatuan dan pertahanan 

negara. Dalam hal ini Indonesia mempunyai suatu badan yang di dalamnya 

merupakan wadah dari angkatan-angkatan perang yang dipersenjatai atau sering 

disebut dengan militer. Militer merupakan suatu institusi yang di dalamnya adalah 

sekumpulan orang-orang yang bertugas untuk mempertahankan kedaulatan 

negara. Seperti halnya negara-negara maju yang ada dunia, Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan juga mempunyai suatu angkatan perang dari 

sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka hingga saat ini.  

Dalam institusi militer terdiri dari prajurit atau serdadu yang sangat erat 

dengan perilaku tegas. Hal itu karena lingkungan tugasnya terutama di medan 

perang, militer memang dilatih dan dituntut adanya hirarki yang jelas dan para 

atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang di pimpin adalah 

pasukan bersenjata, sehingga dapat terlihat jelas perbedaan mana anggota militer 

dan anggota sipil. 

Pada dasarnya tidak ada angkatan bersenjata yang tak berpolitik. Semua 

angkatan bersenjata di dunia turut berpolitik dalam berbagai cara, bahkan 

termasuk kaum militer di negara-negara yang menganut paham demokrasi liberal 

sekalipun. Tiap angkatan bersenjata mempunyaisaham dalam sistem politik 

negaranya, dengan peran politik itu bukan pada pertanyaan apakah ada,tapi pada 
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berapa luas,dan dalam bentuk apa (Seminar ABRI, 1998). 

Pada saat Indonesia sudah merdeka, Indonesia mulai membentuk Badan 

Keamanan Rakyat (BKR) yang di dalamnya adalah kumpulan pemuda-pemuda 

yang bangkit untuk mengusir penjajah. Tugas dari BKR yaitu untuk 

mempertahankan proklamasi yang terancam dari dalam maupun dari luar serta 

mempertahankan kemerdekaan dan menegakan kedaulatan Republik Indonesia. 

Hingga pada akhirnya Indonesia membentuk suatu badan angkatan bersenjata 

yaitu Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang fungsinya sama dengan BKR hanya 

berganti nama saja. TKR sebagai angkatan perang kemudian berkembang menjadi 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang di dalamnya juga terdapat badan-badan 

perjuangan lainya seperti Kepolisian Republik Indonesia dan menjadi Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). 

Dalam kaitan peran militer dalam kehidupan bangsa, dalam keadaan 

apapun,dalam kurun waktu kapanpun, akan dapat ditinjau secara jernih,bila 

melihat hakikat keberadaan tentara yang terdalam,yaitu senantiasa melihat tentara 

dalam konteks negara. Pada dasarnya semua diawali dari pertanyaan falsafati 

yang menunjukkan kaitan antara negara dan tentara (tidak dalam arti kronologis 

sejarah) : apakah tentara ada karena negara, atau negara ada karena tentara. 

Dalam hal ini menarik sekali bila seorang sejarawan mengetahui beberapa 

prajurit di Indonesia yang mempunyai sejarah penting dalam dunia militer di 

Indonesia. Bila dilihat dari proses kemerdekaan di Indonesia, sebenarnya seorang 

pejuang-pejuang yang tergabung dalam prajurit anggota militer atau Angkatan 

Bersenjata lebih menonjol daripada anggota sipil. Hal tersebut karena para prajurit 

lebih sering turun langsung ke medan perang untuk melawan dan mengusir 
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penjajah dari tanah Indonesia. Maka tidak heran di Indonesia ada beberapa tokoh-

tokoh yang terkemuka mempunyai latar belakang sebagai prajurit yang pernah 

tergabung di militer atau di dalam Angkatan bersenjata di Indonesia. Maka dalam 

hal ini penulis mencoba menelusuri pahlawan yang mempunyai peran cukup 

penting di dalam sejarah kemiliteran di Indonesia. 

Untuk melihat peran tentara, perlu dilihat proses lahir dan berkembangnya 

militer di Indonesia. Pada awal pembentukannya ABRI menerima kedudukannya 

sebagai alatpertahanan-keamanan semata. Dalam amanatnya yang pertama 

setelahpelantikannya sebagai Panglima Besar di Gedung Agung Yogyakarta 

pada25 Mei 1946, Jenderal Sudirman berkata,Tentara hanya mempunyai 

kewajiban satu, ialah mempertahankankedaulatan negara dan menjaga 

keselamatannya. Lagipula, sebagai tentara, disiplinharus dipegang teguh. Tunduk 

kepada pimpinan atasannya dengan ikhlasmengerjakan segala yang 

diwajibkannya.Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja,maka perlu 

sekali mengadakan kerjasama seerat-eratnya dengan golonganserta badan-badan 

di luar tentara adalahtidak boleh menjadi alat suatugolongan atau orang lain. 

Tunduk kepada perintah pimpinannya, inilah yang  merupakan kekuatan suatu 

tentara (Seminar ABRI, 1998). 

Pemikiran prajurit ialah bahwa segala sesuatu yang terbaik bagi rakyat dan 

negara itulah yang terbaik bagi semua lapisan masyarakat. Dalam 

pengembanganya bahwa seorang tentara tidak sekedar sebagai prajurit tetapi juga 

sebagai warga negara, patriot, ksatria, dan prajurit serta dapat memenuhi prinsip-

prinsip Sapta Marga. Tentara merupakan warga negara yang percaya dan 

mendukung pancasila, patriot yang mempertahankan idiologi negara, pejuang 
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yang membela kejujuran, kebenaran dan keadilan (Jenkins, 2010: 80). 

Kewajiban seorang anggota militer harus menjalankan peranya dan 

mengamalkan prinsip-prinsip Sapta Marga. Seperti Soeharto salah satu sosok 

fenomenal dalam sejarah Indonesia. Lebih dari tiga dekade ia mempengaruhi 

kehidupan hampir seluruh rakyat Indonesia. Soeharto juga berpengaruh dalam 

sejarah kemiliteran di Indonesia karena militer merupakan suatu angkatan 

bersenjata yang bertugas untuk mempertahankan keamanan dan pertahanan dalam 

suatu negara, maka di Indonesia juga terdapat suatu kumpulan militer yang 

bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tugas utama dari 

seorang ABRI yaitu untuk mempertahankan kedaulatan republik Indonesia dari 

serangan luar. Bila dilihat dari tugasnya, untuk menjadi seorang tentara maka 

seseorang harus mempunyai latar belakang kekuatan fisik yang kuat dan 

kedisiplinan yang tinggi. Hal itu dapat dilihat dari Soeharto semasa mudanya 

sebelum menjadi anggota militer. Soeharto muda yang sudah bekerja keras 

dengan berkeliling mengenakan sepeda setiap hari menemui para petani, 

pedagang kecil, dan pemilik warung yang akan mengajukan permohonan 

pinjaman pada bank (Susilo, 2010: 13). 

Hal ini karena Soeharto sudah terbiasa mengalami hidup susah.Ia sangat 

paham betul apa yang di butuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. Maka 

walaupun Soehato kelak menjadi orang besar, Ia tetap memegang teguh 

kesederhanaan karena Ia sadar akan silsilah keluarganya. Saya bukan seseorang 

dari keturunan ningrat, Saya hanya keturunan seorang ulu-ulu yang tidak memiliki 

sawah sejengkal pun (Dwipayana, 1989: 7). 
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Sejarah kemerdekaan Indonesia sangat erat kaitanya dengan perjuangan 

para rakyat yang menjadi Tentara, karena Indonesia pernah dijajah oleh negera 

kolonialisme tidak heran kalau di Indonesia ada beberapa organisasi-organisasi 

yang berhubungan dengan militer yang dibuat oleh para negara penjajah. 

Sehingga banyak orang di Indonesia yang pernah tergabung dalam 

organisasi/kumpulan militer buatan negara kolonial yang cukup berperan dalam 

sejarah kemiliteran di Indonesia. 

Perjalanan Soeharto di militer sebenarnya dimulai ketika Ia mendaftarkan 

diri ke salah satu angkatan bersenjata milik Belandayaitu KNIL. Setelah itu Ia 

menjadi polisi Jepang hingga menjadi anggota PETA karena adanya pergeseran 

kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Ketika Indonesia baru merdeka, Ia kemudian 

bergabung ke Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk oleh Presiden Soekarno. 

Hanya selang beberapa tahun maka BKR diganti dengan TKR (Tentara Keamanan 

Rakyat) hingga mempunyai wadah yang resmi Angkatan Bersenjata republik 

Indonesia (ABRI), yang kini menjadi TNI(Tentara Nasional Indonesia). 

Hal itu dibuktikan dengan masuknya Soeharto ke angkatan perang belanda 

di hindia yaitu KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indische Leger) pada tahun 1940 

dan menjadi anggota PETA (Pembela Tanah Air) pada tahun 1943 (Susilo, 2010: 

15). 

Seiring menyerahnya Belanda kepada Jepang pada 8 Maret 1942, maka 

karir militernya di KNIL berakhir. ia tetap melanjutkan pekerjaan sebagai militer 

dengan mendaftarkan diri menjadi Pasukan kepolisian Jepang. Soeharto pun 

mendapatkan kembali pelatihan kemiliteranya,  pada akhirnya ia mendapat 

nasehat dari atasanya agar berpindah ke barisan PETA. Akhirnya Soeharto dapat 
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bergabung ke PETA dan menjadi komandan pleton pada 8 Oktober 1943 

(Nugroho, 2008: 22).  

Selama menjadi anggota militer pangkat Soeharto terus meningkat, karir 

yang cukup cemerlang yaitu ia diangkat menjadi komandan batalion dengan 

pangkat letnan kolonel (Letkol). Bahkan kerap kali Soeharto ditugaskan menjadi 

komandan untuk memimpin pasukan mengamankan gangguan-gangguan 

eksternal dari belanda. Soeharto juga pernah ditunjuk sebagai komandan pasukan 

untuk menumpas pemberontakan yang ada di dalam negri, salah satunya yaitu 

pemberontakan Andi Azis di Sulawesi. 

Soeharto salah satu dari sekian banyaknya orang yang cukup berperan 

dalam militer Indonesia. Soeharto merupakan orang yang pernah menjabat 

petinggi militer serta memimpin pasukan dalam peristiwa-peristiwa penting di 

Indonesia. Hampir seluruh peristiwa sejarah yang ada di Indonesia itu kebanyakan 

berhubungan dengan militer, seperti pada masa perang kemerdekaan Soeharto 

sudah mulai memimpin pasukan untuk menghadapi aksi-aksi militer Belanda 

yang berupaya kembali menduduki Indonesia. Nama Soeharto mulai dikenal luas 

ketika ia berhasil memimpin pasukan dalam peristiwa-peristiwa penting di 

Indonesia untuk berperang melawan penjajah. 

Peran Soeharto sebenarnya dalam militer dimulai ketika menjadi anggota 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terutama di TNI-AD (Angkatan Darat). Seperti 

yang dijelaskan di atas bahwa nama Soeharto dalam dunia militer di Indonesia 

sudah tidak asing lagi karena keberhasilan dalam memimpin pasukan tentara 

dalam perang kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu sangat menarik jika 

membahas tentang peran Soeharto dalam sejarah militer di Indonesia. Perjalanan 
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militer Soeharto, ada beberapa peranan yang sangat penting dalam sejarah militer 

di Indonesia. Maka dari itu penulis mencoba untuk menelusuri peranan Soeharto 

yang pernah dilakukan ketika menjadi seorang tentara di Indonesia. 

Dengan melihat kondisi yang demikian penulis membuat judul tentang 

peran Soeharto dalam bidang militer, karena pertama penulis ingin mengetahui 

bagaimana sosok beliau yang penuh kharismatik dan penuh teka-teki pada saat 

menjadi tentara. Selain itu, dengan melakukan penelitian ini diharapkan nantinya 

bisa berguna dalam dunia pendidikan terutama di bidang sejarah karena penelitian 

ini menyangkut sejarah perjuangan indonesia di bidang militer. Pada masa 

kemerdekaan peran militer sangat dominan ketika Ia juga menjadi salah satu 

anggota penting dalam militer di Indonesia. Soeharto pernah menjadi pasukan 

penting, bahkan kerap kali menjadi pemimpin dalam suatu pasukan, dalam 

melakukan peperangan atau peristiwa-peristiwa penting di Indonesia.  

Selanjutnya mengapa penulis memilih tahun sekitar 1921-1965, karena 

pada tahun 1921 merupakan lahirnya sosok anggota militer yang luar biasa yaitu 

Soeharto. Dalam hal ini mengapa penelitian ini di batasi sampai tahun 1965 

karena tahun ini merupakan karier terakhir beliau menjadi anggota militer dan 

selanjutnya ia menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-2 sekaligus panglima 

tertinggi militer. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Setelah melihat latar belakang yang ada dan agar dalam penelitian 

ini tidak terlalu luas, maka penulis dapat membatasi dan merumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan 
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masalah yang di ambil adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kehidupan awal Soeharto tahun 1921-1939? 

2. Bagaimana perjalanan karier militer Soeharto tahun 1940-1949? 

3. Bagaimana peran Soeharto dalam bidang militer tahun 1949 1965? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kehidupan awal Soeharto 1921-1939. 

2. Mengetahui perjalanan karier militer Soeharto 1940-1949. 

3. Mengetahui peran Soeharto dalam bidang militer 1949-1965. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan diadakanya penelitian ini,maka adapun manfaat yang dapat 

diperoleh yaitu: 

1. Memperkaya ilmu pengetahuan sejarah,khususnya sejarah Militer di 

Indonesia. 

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penulisan 

sejarah kemiliteran Indonesia yang berkaitan dengan Soeharto. 

3. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan baik bagi 

peneliti sendiri maupun bagi para pembeca pada umumnya yang ingin 

mengetahui peran Soeharto dalam sejarah kemiliteran di Indonesia. 

4. Memberikan kesadaran kepada masyarakat sebagai bangsa Indonesia bahwa 

Militer di Indonesia pernah menjadi peran yang sangat penting dalam sejarah 
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kemerdekaan Indonesia, sehingga sudah selayaknya pelajar sebagai penerus 

bangsa ini melanjutkan perjuangan mereka dengan belajar sungguh-sungguh 

sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmunya masing-masing. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Setiap orang di Indonesia pasti sudah mengenal sosok Soeharto baik 

sebagai mantan presiden RI yang cukup lama menjabat serta sebagai mantan 

anggota TNI. Tentunya beliau banyak memiliki peran penting dalam segi 

pemerintahan maupun di dalam militer. oleh karena itu pantas terbit beberapa 

kepustakaan yang berkaitan dengan Soeharto yaitu Adam, Asvi Warman. 2009. 

Pelurusan Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Ombak, Dwipayana, G dan Ramadhan 

K.H. 1989. Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Otobiografi. Jakarta: 

Citra Lamtoro Gung,Jenkins, David. 2010. Soeharto dan Barisan Jendral Orba. 

Depok: Komunitas Bambu,Knapp, Abdulgani Retnowati. 2007. Soeharto The Life 

and Legacy of Indonesia’s Second President. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, dan 

Susilo, Taufik Adi. 2010. Biografi Singkat Soeharto 1921-2008. Yogyakarta: 

Garasi House of Book. 

Soeharto adalah salah satu orang yang mempunyai latar belakang sebagai 

pejuang di negara Indonesia. Hal tersebut diceritakatn oleh Soeharto sendiri dalam 

buku otobiografinya sebagaimana ditulis perjalanan hidupnya dari ia dilahirkan 

sampai menjadi prajurit untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, dan 

menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemiliteran di Indonesia 

(Dwipayana, 1989). 
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Menurut Harold Crouch dalam Adam (2009: 119), tentara Indonesia tidak 

pernah membatasi dirinya hanya sebagai pasukan perang. Pada masa revolusi 

1945-1949, tentara terlibat dalam perjuangan kemerdekaaan dimana tindakan 

politik (diplomasi) dan militer merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 

Kemudian dilakukan konsolidasi di kalangan tentara yaitu pengikut dan 

simpatisan Soekarno serta perwira yang mempunyai potensi penentang Soeharto 

disingkirkan. 

Menurut Knapp (2007: 3), kehidupan awal Soeharto dimulai ketika ia 

dilahirkan di desa yang bernama Kemusuk. Soeharto juga mempunyai garis 

keturunan dari salah satu pendiri desa yang bernama Demang Wongsomenggolo. 

Hal ini membuat terbentuknya karakter dari orang yang berasal dari desa untuk 

hidup prihatin, rajin, dan kerja keras yang banyak memahami pahit manisnya 

hidup selama menjadi prajurit atau saat menjadi presiden Indonesia yang ke-2. 

Pada masa perang kemerdekaan ia memimpin pasukan untuk menghadapi 

aksi-aksi militer Belanda yang berupaya kembali menduduki Indonesia. ia juga 

terlibat dalam peperangan antara lain Serangan umum untuk menguasai kota 

Yogyakarta pada 1 maret 1949, dan menjadi pemimpin dalam Oprasi Mandala 

untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Hingga pada akhirnya Soeharto 

menjadi pejabat militer di Divisi Diponegoro di Jawa Tengah, dan ia sempat juga 

dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD yang kini 

menjadi Seskoad) (Susilo, 2010: 16). 

Menurut Kolonel Hario Kecik dalam Susilo (2010: 17), yang kelak 

menjadi Panglima Kodam Mulawarman, semasa di SSKAD ia pernah berkonflik 
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secara pribadi dengan Kolonel D.I. Panjaitan dan Soeharto juga berkonflik dengan 

Kolonel Alex kwailrang ketika menjadi komandan penumpasan pembrontakan di 

Makasar. Hingga pada tahun 1961 Soeharto menjadi Brigadir Jendral dan 

memimpin Komando Mandala yang bertugas merebut Irian Barat. Sekembalinya 

dari Indonesia Timur Soeharto naik pangkat menjadi Mayor Jendral dan di tarik 

ke Markas Besar ABRI oleh Jendral A.H. Nasution dan diangkat sebagai 

Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). 

Hingga pada akhirnya Soeharto menjadi penguasa di negri ini dengan 

adanya Supersemar. Menurut Nasution dalam Jenkins (2010: 297), dengan 

Supersemar 11 maret 1966, fungsi ABRI jauh lebih diperluas. Kekuasaan darurat 

yang diperoleh pimpinan AD sebagai akibat lahirnya Kopkamtib bukan saja 

memperluas kekuasaan para pimpinan militer, tetapi kekuasaan itu juga semakin 

ke bawah dan ke luar hingga ke para laskus (pelaksanaan khusus Kopkamtib) di 

seluruh propinsi.  

 

F. Landasan Teori dan Pendekatan 

Untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini maka 

penulis menggunakan teori. Teori merupakan seperangkat proposisi yang 

menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang 

dikandung danyang membentuk teori yang terdiri atas beberapa konsep yang 

terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun, karena di dalam teori juga 

terkandung konsep teoritis, yang berfungsi menggambarkan realitas dunia 

sebagaimana yang dapat diobservasi (Suyanto, 2005: 34). 
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Fungsi teori dalam disiplin sejarah seperti juga terdapat dalam disiplin 

ilmu-ilmu lain, yaitu untuk membedah permasalahan yang akan dikaji. Maka 

untuk menyusun kategori-kategori serta mengorganisasi hipotesis-hipotesis. 

Melalui tahap ini berbagai macam interpretasi data dapat diuji dan 

memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk 

membuktikan sesuatu (Alfin dalam Sukardi, 2013:86). Dengan demikian teori 

memang tidak dapat memberikan jawaban kepada peneliti, akan tetapi teori dapat 

membekali peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan terhadap 

fenomena atau gejala yang hendak diteliti. 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori peran yaitu 

kedudukan seseorang berpengaruh terhadap suatu yang lain sehingga 

menyebabkan perubahan. Perumusan ini membantu untuk menjelaskan cara-cara 

orang memberikan respon yang biasanya terlihat terhadap situasi-situasi yang 

kabur. Orang-orang yang menderita perasaan-perasaan ketidakpastian yang umum 

sifatnya, mungkin sekali memberikan respons terhadap tambahan ketidakpastian 

dari situasi yang kabur dengan sepenuhnya menarik diri dari situasi itu 

(Noesjirwan, 1985: 523). 

Istilah peran kerap diucapkan banyak orang. Sering terdengar kata peran 

dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang, atau peran juga dikaitkan apa 

yang dimainkan oleh seorang aktor dalam suatu drama. Dalam kamus Bahasa 

Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah: 

1. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah 

pemain sandiwara atau pemain utama. 
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2. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, 

ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan. 

3. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. 

Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soekanto, dalam 

Sukmawan sebagai berikut peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat 

dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi 

norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam 

masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

Sehingga peranan dapat didefinisikan dalam pengertian pola-pola atau 

norma-norma perilaku yang diharapkan dari orang yang menduduki suatu posisi 

tertentu dalam struktur sosial. Maka banyak yang bisa didapat para sejarawan 

dengan memakai konsep peranan secara lebih luas, lebih tepat dan lebih 

sistematis. Hal itu akan mendorong mereka lebih bersungguh-sungguh mengkaji 

bentuk-bentuk perilaku yang telah umum mereka bicarakan dalam artian 

individual atau moral ketimbang sosial, dan yang mereka cela dengan begitu 

mudahnya serta secara etnosentris (Burke, 2003: 68). 

Maka untuk pendekatanya penulis menggunakan pendekatan Biografi dan 

pendekatan politik. Pendekatan biografi menekankan pengalaman pribadi, proses 

menjadi, dan karakter seorang tokoh. (Kuntowijoyo, 2003:171), biografi yang 

menjadi refrensi dalam penulisan ini adalah biografi dari Soeharto. 

Sebenarnya konsep biografi dan aktivitasnya masih menjadi perdebatan, 

sehingga penggunaanya sangat tergantung pada model kebijakan yang dianut. 
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Karena menyangkut kebutuhan untuk mengadakan pengkajian dan generalisasi. 

Beberapa perbedaan pengalaman individual yang bersifat profesional menjadi 

kekayaan milik penelitian kualitatif. Jadi inti dari kajian biaografi adalah 

membawa studi sosial pada tingkat mikro sehingga menghasilkan Theory of 

Methodology yang merupakan bagian penting dan sebagai alternatif jalan yang 

harus ditempatkan untuk merekontruksi pikiran manusia (Salim, 2001:171). 

Selanjutnya penulis juga menggunakan pendekatan politik karena dapat 

mengetahui bagaimana perilaku seseorang yang berhubungan dengan segala 

urusan pemerintahan. Karena Soeharto pernah menjadi anggota militer, sehingga 

dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencari sumber apa saja yang 

pernah dilakukan oleh Soeharto yang bersifat politik ketika menjadi anggota 

militer. 

Pendekatan politik, pada umumnya definisi politik yang menyangkut 

semua kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Perhatian 

ilmu-ilmu politik adalah pada gejala-gejala masyarakat seperti pengaruh dan 

kekuasaan, kepentingan dan, keputusan, kebijakan, konflik dan konsensus, 

rekruitmen dan perilaku kepemimpinan (Kuntowijoyo, 2003:173) 

 

G. Metode Penelitian 

Setelah seorang sejarawan memilih suatu tema penelitian pertama yang 

harus di lakukan yaitu mencari data sejarah. Data sejarah itu harus dicari dan di 

temukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sejarah 

yang berarti menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan 

masa lampau untuk merekontruksi peristiwa masa lampau secara 
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imajinatif.Adapun tahap-tahap metode sejarah sebagai berikut: 

1. Heuristik. 

Heuristik merupakan suatu istilah untuk mencari data sejarah lisan yang 

menyangkut saksi sejarah, dokumen perorangan atau naskah-naskah yang juga 

tersimpan pada lembaga arsip daerah, perpustakaan maupun perorangan 

(Priyadi, 2013:112). 

Dalam hal ini penulis akan lebih menekankan mencari data dari buku sebagai 

sumber dalam penelitian, yaitu dengan mencari referensi di perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman, dan 

perpustakaan daerah. 

2. Kritik. 

Setelah data dokumen seperti manuskrip (naskah-naskah lama), artifact, 

folklore, dan sejarah lisan diperoleh, sejarawan harus melakukan langkah kritik 

atau verifikasi. Verifikasi yaitu berusaha menilai apakah data itu asli atau 

selanjutnya bisa dipercaya. Ada dua hal dalam kritik yaitu keotentikan melalui 

kritik ekstern dan kekredibilitasan dengan cara kritik intern.keotentikan melihat 

dari sisi luar data, kekredibilitasan mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan 

isi data (Priyadi, 2013: 118). 

3. Interpretasi. 

Setelah melalui tahap pengumpulan data dan sudah dikritik maka selanjutnya 

seorang sejarawan harus melakukan Interpretasi (penafsiran) terhadap data. 

Karena menurut Priyadi (2013: 121) dalam penulisan sejarah diperlukan dua 

komponen yaitu fakta sejarah dan interpretasi. Fakta yang tidak 
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diinterpretasikan bukanlah sejarah tetapi baru masuk dalam katagori kronik. 

Interpretasi yang tidak didasarkan fakta merupakan fenomena spekulatif. 

Interpretasi sifatnya subjektif karena ada pemikiran sejarawan, sedangkan fakta 

sejarah bersifat objektivitas yang subjetif. Dalam menginterpretasikan fakta 

sejarah, sejarawan berusaha mendeskripsikan secara detail fakta-fakta yang 

disebut analisis. Penafsiran dalam metode sejarah menimbulkan subjektivitas 

sejarah, yang sangat sukar dihindari oleh sejarawan, sedangkan yang objektif 

adalah faktanya (Priyadi, 2011: 88). 

4. Historiografi. 

Langkah terakhir atau puncak metode sejarah yaitu penulisan sejarah atau 

sering disebut historiografi. Pada tahap penulisan, peneliti menyajikan laporan 

hasil penelitian dari awal hingga akhir yang meliputi masalah-masalah yang 

harus dijawab. Tujuan penelitian adalah menjawab masalah-masalah yang telah 

diajukan. Pada hakikatnya penyajian historiografi meliputi pengantar, hasil 

penelitian, dan simpulan. Penulisan sejarah sebagai laporan seringkali disebut 

karya historiografi yang harus memperhatikan aspek kronologis, periodisasi, 

serialisasi, dan kausalitas (Priyadi, 2011: 92). 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun kedalam lima bab yaitu sebagai 

berikut: Bab pertama pendahuluan yaitu berisi penjelasan latar belakang masalah, 

rumusan masalah yang merupakan permasalahan-permasalahan masalah yang 

akan dibahas, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan 
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teori dan pendekatan, metode penelitian serta sistematika penulisan yang 

merupakan gambaran singkat mengenai pembahasan dari penulisan skripsi. 

Bab dua berisi tentang kehidupan awal Soeharto (1921-1939). 

Bab tiga berisi tentang perjalanan karier militer Soeharto (1940-1949). 

Bab empat berisi tentang peran Soeharto dalam bidang militer (1949-1965). 

Bab lima berisi simpulan dan saran sekaligus penutup skripsi ini. 
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