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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulillah, hanya atas ridho-Nya penulisan Diktat Sejarah 

Asia Selatan Baru dengan judul Pererakan Kemerdekaan Rakyat India ini dapat 

penulis susun. Penyusunan diktat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar 

mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah, khususnya yang mengambil mata kuliah 

Sejarah Asia Selatan Baru.  

Penulisan ini diawali dari perang kemerdekaan pertama rakyat India (The 

first war of Indian Independence). Selanjutnya membahas tentang organisasi 

pergerakan nasional India sampai kemerdekaan India tahun 1947. Diharapkan diktat 

ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami garis besar sejarah kemerdekaan 

bangsa-bangsa Asia Selatan, khususnya India, Pakistan, dan Bangladesh. Diskusi 

untuk perbaikan diktat ini sangat penulis harapkan agar upaya untuk memperbaiki 

terus terlaksana sesuai dengan perkembangan mutakhir. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dekan FISE UNY Sardiman AM, 

M.Pd. dan Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY Terry Irenewaty, M.Hum. 

yang telah memberikan bantuan berupa kemudahan dan masukan dalam penulisan 

diktat ini. Kepada Bapak/Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah, mahasiswa Jurusan 

Sejarah, dan para pembaca yang telah memberikan berbagai bantuan baik ide maupun 

gagasan dalam penyusunan diktat ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. 

Amin. 

 

Yogyakarta, 1 November 2007 

Penulis 
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BAB I 

TONGGAK PERGERAKAN NASIONAL RAKYAT INDIA 

 

A. Garis besar Sejarah pergerakan nasional rakyat India 

Sebagaimana halnya Indonesia, kolonialisme dan imperialisme di India 

mulai berkembang sejak awal abad XVII. Pertumbuhan kolonialisme dan 

imperialisme tidak lepas dari tumbuhnya berbagai kongsi dagang bangsa-bangsa 

Barat seperti EIC dan VOC. Perkembangan politik di Eropa berpengaruh signifikan 

terhadap pembagian daerah koloni di negara-negara Asia dan Afrika. 

India adalah salah satu kawasan yang kemudian menjadi daerah kekuasaan 

bangsa Inggris. Sebagaimana halnya di negara-negara lain, penjajahan Inggris di 

India mendorong munculnya berbagai pergerakan untuk mencapai kemerdekaan. 

Pergerakan tersebut umumnya berkembang dari yang bersifat kedaerahan menunu 

pergerakan nasional.  

Momentum pergerakan nasional India yang selama ini digunakan adalah 

terjadinya Perang Kemerdekaan Rakyat India tahun 1857. Penggunaan peristiwa ini 

sebagai era kebangkitan baru karena gerakan tersebut telah mendorong terjadinya 

berbagai gerakan di berbagai daerah di India. Walaupun perang tahun 1857 tersebut 

tidak berhasil menekan kekuasaan Inggris secara signifikan, tetapi pada masa setelah 

peristiwa tersebut gerakan rakyat India semakin menunjukkan upaya 

memperjuangkan konsep bangsa India secara nasional.  

Secara garis besar, gerakan kemerdekaan rakya India dari awal kedatangan 

bangsa-bangsa Barat sampai proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut. 
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Sumber : www.kamat.com/karlanga/itihas/1858, diakses 18 Agustus 2007 

 

Dalam penulisan sejarah Asia Selatan baru, perlawanan yang terjadi pada 

tahun 1857 ini sering disebut  Indian Mutiny atau pemberontakan rakyat India. 

Perlawanan ini terjadi awalnya di daerah Meerut pada bulan Mei 1857. Perlawanan 

dilakukan oleh kaum Sepoy atau tentara Inggris yang terdiri dari rakyat India. Kaum 

Sepoy melakukan perlawanan dipicu oleh beberapa hal. Selain karena penderitaan 

berkepanjangan dan ingin mengembalikan kebesar kerajaan Mughal di India. 

Perlawanan juga dipicu oleh masalah sensitif yakni keyakinan agama. Kebiasaan para 

tentara setiap pagi adalah membersihkan senjata mesin dengan minyak. Golongan 

Islam khawatir minyak tersebut adalah minyak babi. Sementara golongan Hindu juga 

curiga, jangan-jangan minyak tersebut terbuat dari sapi. Kedua binatang tersebut 

merupakan binatang yang diharamkan dan dimuliakan oleh kedua agama. Islam 

mengharamkan daging babi, sementara Hindu mengharamkan sapi karena merupakan 

kendaraam salah satu dewa dalam agama Hindu 
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Perlawanan bersenjata di salah satu tangsi (batalyon militer) tersebut  meluas 

ke berbagai kota lain seperti di Kanpur dan Lucknow. Perlawanan yang sebenarnya 

bersifat kurang persiapan panjang justru menimbulkan gerakan perlawanan yang kian 

meluas. Tidak hanya kaum Spoy saja yang melakukan perlawanan, tetapi juga rakyat 

India secara umum.  Rakyat India menyerang berbagai pos dan kedudukan orang-

orang Inggris.  

Para pejuang mengumumkan Sultan Bahadurshah II sebagai pemimpin 

mereka. Rakyat mendaulat Sultan Bahadurshah sebagai pemimpin Dinasti Mughal 

yang pernah mengalami kejayaan. Perlawanan memang terkonsentrasi di utara. Untuk 

menghadapi perlawanan ini Inggris memang tidak terlalu sulit. Sebab Inggris masih 

punya banyak pasukan di tempat lain, dan terutama dukunga Golongab Sikh India 

yang banyak mendukung kekuasaan Inggris. 

Perjuangan rakyat India dalam perang kemerdekaan tersebut hanya 

berlangsung beberapa  bulan saja. Inggris menerapkan hukuman kejam pada rakyat 

yang terlibat dalam pemberontakan. Hal ini menimbulkan kebencian yang semakin 

kuat dari rakyat India.  

Perlawanan memang tidak menghasilkan kemenangan, tetapi setelah kejadian 

tersebut pemerintah Inggris  menerapkan kebijakan baru atas tanah India. EIC tidak 

lagi diberi kepercayaan untuk mengurus India.. Pemerintah London langsung 

mengambil alih kekuasaan EIC atas India. Pada tahun 1858 Ratu Victoria  

menyatakan tidak akan menganeksasi wilayah Princely. Dampak paling menyakitkan 
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adalah Sultah Bahadurshah II. Beliau akhirnya dibuang ke Burma dan kesultanan 

Mughal dihapus. Inilah akhir dari kebesaran dinasti Islam di India. 

Pada masa pemerintahan Inggris inilah selanjutnya India memasuki masa 

kolonialisme dan imperialisme. Kesadaran nasional sebagai suatu bangsa semakin 

kuat dengan berdirinya berbagai organisasi pendidikan baik nasionalis, Islam, 

maupun Hindu di India. Berbagai organisasi pendidikan inilah yang merupakan 

muara lahirnya nasionalisme India.  

Berbagai organisasi tersebut telah berkembang jauh sebelum terjadinya 

perang kemerdekaan bangsa India. Salah satunya adalah Brahma Samaj (1828), yang 

didirikan Ram Mohan Roy (1772-1833). BS dianggap sebagai organisasi pertama 

yang mengarah ke modernisasi, walaupun ikon Hindu masih sangat kental. Dasar 

Hindu memuliakan yang abadi, menghapus Sati, penyembahan berhala, dan poligami. 

BS lebih mengedepankan perjuangan Politik, pendidikan, perempuan. 

 Pada golongan Islam juga muncul  beberapa organisasi pembaharu. Mereka 

misalnya adalah: Syaid Ahmad Khan (1815-1898) Aligarkh Moslem Reformer. 

Organisasi pendidikan ini kemudian tumbuh menjadi universitas terkenal hingga saat 

ini. Ahmad Khan melakukan pembaharuan cara  berfikir umat Islam agar  

menyeimbangkan pemikiran antara agama Islam dengan perkembangan iptek. Khan 

mendorong pemuda-pemuda muslim belajar bahasa dan       pendidikan Barat. Pada 

tahub 1875 didirikanlah The Anglo Oriental Colledge di  Aligarkh (Skg Univ 

Aligarkh) untuk  pendidikan muslim 
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Dua organisasi di atas  hanya sebagian contoh berbagai organisasi pergerakan 

bangsa India. Keduanya tidak menonjolkan bidang politik, tetapi sangat bahaya bagi 

status quo politik Inggris di India.  Perkembangan sosial politik bangsa India 

menjelang akhir abad XIX semakin maju. Bertambahnya golongan intelektual 

merupakan salah satu pendorong percepatan perkembangan pergerakan nasional  

rakyat India. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya organisasi gerakan 

nasional rakyat India. Organisasi tersebut adalah All Indian National Congres 

(AINC).   

Berdirinya AINC atau sering hanya disebut dengan kata “Kongres” 

merupakan gelombang nasionalisme rakyat India yang nyata. Proses perjuangan tidak 

mengedepankan kekuatan fisik, tetapi lebih mengedepankan strategi diplomasi. AINC 

pada awalnya bukanlah organisasi yang radikal, tetapi lebih dekat sebagai mitra 

pemerintah Inggris dan penyambung lidah kesengsaraan rakyat India. Tetapi 

kemudian organisasi ini berhasil menjadi motor gerakan kemerdekaan rakyat India. 

Tuntutan persamaan hak antara rakyat India dengan bangsa Eropa bergeses menjadi 

tuntutan Home Rule atau pemerintahan sendiri “swaraj”. 

AINC sebagai organisasi yang berusaha memperjuangkan aspirasi rakyat 

India mengalami masalah perpecahan pada awal abad XX. Politik comunalis antara 

golongan Islam dan Hindu sebagai pemicu perpecahan tersebut. Keinginan sebagian 

anggota Kongres yang menjadikan Hindu sebagai landasan perjuangan menyebabkan 

tersinggungnya golongan muslim yang merupakan 25% penduduk India. Akhirnya 

terbentuklah Liga Muslim yang berdiri tahun 1906.  
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Kongres, Liga Muslim, dan partai Hindu merupakan tiga kelompok yang 

berperan besar dalam percaturan politik India sebelum kemerdekaan. Pertentangan 

ideologi akhirnya menjurus ide tentang pembentukan negara atas dasar perbedaan 

agama. Politik comunalism mendorong munculnya ide pembentukan negara Pakistan. 

Ide ini terus berkembang yang kemudian menjadi tuntutan resmi Liga Muslim. 

Inggris berusaha mengambil peran untuk masalah perbedaan pandangan dua 

organisasi besar terutama Liga dan Kongres. 

Pertentangan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 15 Agustus tahun 

1947 ketika Inggris memberi kemerdekaan kepada India dan Pakistan. Artinya 

perjuangan kemerdekaan yang dilakukan bersama-sama bangsa India telah 

melahirkan dua negara sekaligus, yakni India dan Pakistan. India dan Pakistan pasca 

kemerdekaan masih menghadapi masalah yang pelik. Bahkan masalah tersebut telah 

memicu konflik berkepanjangan dengan korban ratusan ribu penduduk dari kedua 

belah negara. Berikut ini akan dibahas tentang Pemberontakan Sepoy, dan perjuangan 

AINC , Liga Muslim, dan beberapa tokoh India sampai dengan masa kemerdekaan 

tahun 1947. 
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B. Perang Kemerdekaan pertama rakyat India 

 


