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BAB IV 

AWAL KEDATANGAN BANGSA ASING 

 

 

A. Manusia Purba, Migrasi Bangsa Yunani dan Bangsa India ke Indonesia 

Migrasi (Perpindahan) manusia purba masuk ke seluruh wilayah 

Indonesia terjadi pada rentang waktu antara 100.000 sampai 160.000 tahun 

yang lalu sebagai bagian dari migrasi manusia purba "out of Africa". Ras Ras 

Austomalaysia (Rumpun Melayu seperti Indonesia hingga Maluku) 

memasuki kawasan ini ketika masih bergabung dengan daratan Asia 

kemudian bergerak ke timur, sisa tengkoraknya ditemukan di gua Braholo 

(Yogyakarata), gua Babi dan gua Niah (Kalimantan). Selanjutnya kira-kira 

2000 tahun sebelum Masehi, perpindahan besar-besaran masuk ke kepulauan 

Indonesia (imigrasi) dilakukan oleh ras Austronesia dari Yunan dan mereka 

menjadi nenek moyang suku-suku di wilayah Indonesia bagian Barat dan 

Tengah. Mereka datang dalam 2 gelombang kedatangan yaitu sekitar tahun 

2500 SM dan 1500 SM. 

Bangsa nenek moyang ini telah memiliki peradaban yang cukup baik, 

mereka paham cara bertani yang lebih baik, ilmu pelayaran bahkan astronomi. 

Mereka juga sudah memiliki sistem tata pemerintahan sederhana serta 

memiliki pemimpin (raja kecil). Kedatangan imigran dari India pada abad-

abad akhir Sebelum Masehi (SM) memperkenalkan kepada mereka sistem 

tata pemerintahan yang lebih maju (Kerajaan). Tokoh Dewawarman adalah 

orang pertama yang memperkenalkan model tata pemerintahan yang lebih 

maju itu. Dewawarman melanjutkan dan memajukan wilayah kekuasaan 

tokoh Aki Tirem.1 

Akibat kedatangan Bangsa Yunani dan India sehingga banyak muncul 

kerajaan di wilayah Indonesia seperti Kerajaan Kesultanan Tidore di Maluku, 

Kerajaan Majapahit di Jawa, Kerajaan Sriwijaya di Sumatra, Kerajaan Gowa 

di Sulawesi, dan Kerajaan Kutai di Kalimantan. Selain kedatangan bangsa 

                                                             
1 Wikipedia Bahasa Indonesia. Sejarah Nusantara. www.id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara 
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India dan Yunani, datang juga bangsa Mongoloid dari China ke seluruh 

wilayah Indonesia hingga ke Papua. 

 

Sedangkan di wilayah Papua tidak ditemukan peninggalan kerajaan 

seperti di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, penguasaan wilayah Papua oleh 

Majapahit yang mana disebut sebagai Wanin adalah hal yang tidak benar 

karena hingga kini tidak ditemukan bekas peninggalan kerajaan Majapahit di 

Papua kecuali Pengaruh Kerajaan Arab di Tidore yang membawa pengaruh 

hingga ke bagian Barat Papua di Raja Ampat. Bukti peninggalan lainnya 

yaitu dari Bangsa China seperti Piring Batu dan Guci yang kini dipakai 

sebagai alat Pembayaran Pertunangan (Maskawin) di pesisir Pantai Utara 

Papua hingga ke Barat Papua di Raja Ampat serta terdapat pula orang-orang 

China di Papua yang menetap karena tidak bisa kembali ke China sehingga 

banyak terdapat peranakan China Papua seperti di Pulau Serui, Pulau Biak, 

Manokwari, Wondama, Sorong, Misol, Fakfak, dan Bintuni. 

Alasan yang dilontarkan Perwakilan Indonesia di PBB dalam buku yang 

berjudul Restore  of Irian Jaya Into Republic Indonesia bawha Kaisar China 

selalu memesan Burung Surga (Paradise Bird/Burung Cenderawasih) harus 

melalui Majapahit adalah hal yang tidak benar. Serta alasan orang Papua bisa 

berbahasa Indonesia karena Papua merupakan bekas wilayah Kekuasaan 

Kerajaan Majapahit adalah hal yang tidak benar, terbukti ketika dua 

Missionaris Jerman Ottow dan Geisler yang pertama kali masuk ke 

Mansinam telah belajar Bahasa Melayu dan Aru tetapi tidak dapat 

berkomunikasi dengan Masyarakat Asli yang mendiami pulau Mansinam 

hingga ke daratan Pulau Papua di Teluk Doreri sebab Bahasa yang berada di 

sana adalah Bahasa Biak dan Meyah. Oleh karena itu, ketika Belanda 

bercokol di Papua mereka banyak membawa orang-orang Melayu sehingga 

Belanda terus berusaha menerapkan Bahasa Melayu dan Bahasa Belanda 

untuk mempersatukan ribuan Bahasa setiap suku di Tanah Papua. Hal ini 

kemudian dilarang Pemerintah Indonesia ketika bercokol di Papua supaya 

bahasa yang dipakai harus hanya bahasa Melayu. Terbukti banyak Militer 

Indonesia mengajar di Sekolah-sekolah di Papua dan menghukum Siswa-
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siswa Penduduk Asli apabila mereka menggunakan Bahasa Daerah ataupun 

Bahasa Belanda dan Inggris. Andaikata orang Papua tetap dipegang Penjajah 

Belanda lebih dari 40 tahun seperti Indonesia saat ini, maka tentu orang 

Papua semuanya akan berbahasa Belanda.2 

 

 
Gambar. 4.1. Peta Manipulasi Wilayah Kekuasaan Majapahit 

Sumber: http://nurdayat.files.wordpress.com/2008/11/majapahit-empire.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Migrasi Bangsa Mongoloid dari China dan Bangsa Eropa 

Migrasi Bangsa Mongoloid (China) ke Papua kira-kira sekitar abad 

ke-10 hingga ke-13 setelah Masehi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

beberapa keturunan China di seluruh Tanah Papua seperti China Sorong, 

China Manokwari, China Fakfak, dll. Selain itu, terdapat pula beberapa 

peninggalan China seperti Guci dan piring batu yang hingga kini 

dipergunakan sebagai Maskawin. Serta terdapat pula peninggalan kain Timor 

yang berasal dari wilayah pulau Timor (Timor Timur dan Timur Barat/Nusa 

Tenggara Timur), kain ini diperkirakan berasal dari adanya barter antara 

orang asli Papua dengan orang Timor. Sedangkan peninggalan Majapahit 

                                                             
2 AJAIB DI MATA KITA. DR. F. C. BPK Gunung Mulia. 1981.  Kamma, Jilid I. Hal. 49. 
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hingga saat ini tidak ditemukan bukti peninggalan sejarahnya, baik tulisan 

dalam dinding goa maupun candi-candi (Temple). 

Kedatangan berikutnya yaitu Bangsa Eropa melalui para 

penakluk/penjelajah dunia (Conquistadores) yang berlayar mengelilingi dunia 

guna penyebaran (expantion) wilayah jajahan, seperti Colombus, Magellan. 

 
Gambar.4.2. Magellan 

Sumber: hasil ilustrasi foto oleh George Collingridge 
 
 

Bangsa Eropa yang pertama kalinya menemukan pulau ini pada tahun 

1511-1513 yaitu dua orang pelaut Portugis bernama Antonio d' Abreu and 

Francisco Serrano, namun mereka tidak mendarat di daratan Pulau Papua. 

Mereka berlayar dari Gilolo (sekarang Jailolo di Maluku Utara) kemudian 

memberi nama Papoia untuk Gilolo (sekarang Jailolo di Ternate/Maluku 

Utara) dan oleh pelaut Portugis, pulau-pulau di bagian Barat New Guinea 

sering disebut Os Papoas. 

Kemudian disusul oleh Jorge de Menezes (Gubernur Portugis di 

Ternate) pada tahun 1526, ia mendarat di pulau Waigeo di kampung Warsai 

beberapa bulan dan memberi nama Llhas dos Papuas yang artinya rambut 

keriting. 

Selanjutnya pada tahun 1528 Hernan Cortez, Conquistador Spanyol di 

Mexico mengirim Alvaro de Saavedra Ceron untuk membebaskan sebuah pos 

pertahanan Spanyol di Tidore. Ia singgah dan tinggal di sebuah pulau bagian 

Utara Papua di Korido, Pulau Supiori selama satu bulan dan beliau memberi 

nama dengan bahasa Spanyol yaitu Isla de Oro (Island of Gold atau Pulau 

Emas) karena melihat banyak pasir kuarsa yang bercampur emas. Lalu pada 

tahun 1537 Hernan Cortez mengutus Hernan Grijalva untuk mencari pulau 

Emas tersebut dan akhirnya kapal tersebut diserang di teluk Saireri (sekarang, 

Teluk Cenderawasih/teluk Geelvink) oleh penduduk Pribumi Papua, tuju 
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orang ditangkap dan diperbudak oleh orang-orang asli Papua. Kasus ini 

ditebus oleh Gubernur Portugis di Ternate bertahun-tahun. 

Kedatangan Bangsa Eropa berikutnya pada tanggal 24 June 1545 yaitu 

San Juan yang diperintahkan oleh Ynigo Ortiz de Retes, ia adalah seorang 

Capten Spanyol yang bermarkas di Mexico dan berlayar di pantai Utara dan 

menancapkan bendera Spanyol di muara Sungai Mamberamo lalu 

menyatakan daerah ini sebagai kekuasaan Raja Spanyol, maka ia memberi 

nama Nueva Guinea (Guinea Baru). Hal ini disebabkan karena orang-orang 

penduduk asli mirip dengan orang-orang penduduk asli Guinea di benua 

Afrika. Dan akhirnya, pulau ini mulai dimasukkan ke dalam Peta Dunia pada 

tahun 1569 sehingga pada tahun 1581 Migel Rojo de Brito mengunjungi 

pulau-pulau Raja Ampat, Teluk Bintuni/McCluer, dan Seram Utara untuk 

mencari Emas-emas tersebut. Akibat pemetaan pulau Emas inilah menjadi 

cikal-bakal rebutan bangsa-bangsa Eropa serta Indonesia. 

Akhirnya pada tahun 1605 VOC Belanda mulai mengirim ekspedisi 

ke Maluku dan menyebutnya Pulau Papua. 

Lalu pada tahun 1623, Jan Carstensz berlayar sepanjang pantai Barat 

Laut dan menemukan sebuah gunung tinggi yang diselimuti Salju Putih 

kemudian melaporkannya tetapi ditertawakan dan tidak dipercayai oleh 

orang-orang Eropa lainnya. Tak seorang pun mempercayainya bahwa tidak 

mungkin ada salju di sekitar garis Equator 40 Lintang Selatan.3 

 

                                                             
3 West Papua Campaign. Historical Date.  London-United Kingdom. 
www.koteka.net_index.php_2007120627_History_History.html 
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Gambar: 4.3. Puncak Cartenz yang diekspedisi lanjut pada tahun 1936. 

Sumber: Wikipedia Bahasa Inggris 
 

Tahun 1660 perjanjian antara Dutch East India Company (VOC) dan 

Sultan Tidore dimana VOC mengakui kedaulatan Sultan hingga ke Pulau 

Papua pada umumnya tetapi dalam hubungan sekutu internal melarang 

seluruh bangsa Eropa ke area tersebut kecuali Belanda. 

Tahun 1678 Kapten Johannes Keyts berlayar menggunakan tiga kapal ke 

Onin mengunjungi Teluk Arguni dan menancapkan bendera VOC di Fatagar 

dan Kilbati. 

Tahun 1700 William Dampier mendarat di Kepulauan Karas dan 

mengelilingi pulau Salawati dan memberi nama selat antara Batanta dan 

Waigeo yaitu Selat Dampier. 

 

Kemudian pada tahun 1814 Sultan Ternate dan Tidore menyetujui Pantai 

Barat New Guinea jatuh ke tangan kekuasaan Sultan Tidore, yang mana 

Belanda lebih awal mengklaim tanah ini. 

Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 1824 Belanda dan Inggris mengadakan 

pertemuan di London dan menghasilkan Perjanjian London untuk membagi 

wilayah Belanda atas Sumatra, Jawa, Maluku, Sulawesi, dan New Guinea 

bagian Barat (Papua) sedangkan Inggris menguasai Malaya dan Singapura 

serta Borneo bagian Utara. 
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Gambar. 4.5. Wilayah Kekuasaan Belanda (Nederland 
New Guinea dan Nederland Indie) 

Sumber: Wikipedia Bahasa Indonesia 
 

Akhirnya pada tanggal 24 Agustus 1828 Belanda memproklamirkan 

secara Umum bahwa wilayah bagian Barat New Guinea lalu memberi nama 

Nederland Niuew Guinea. Pengumuman ini ditandai dengan pendirian Pos 

dan Benteng Du Bus di teluk Triton kabupaten Kaimana. Nama Du Bus 

diambil dari nama seorang Gubernur Jenderal VOC (Dutch East Indies) di 

Batavia yang bernama L.P.J. Burggraaf du Bus de Gisignies.4 

Kemudian membentuk sebuah Yayasan Hervorm De Kerk lalu mengutus dua 

misionaris Jerman C. W. Ottow dan J. G. Geissler masuk ke Mansinam di 

teluk Doreri pada tanggal 5 Februari 1855. Mereka berdua berlayar melewati 

pulau-pulau di Raja Ampat karena pada waktu itu orang Papua yang bisa 

diajak komunikasi hanyalah penduduk di pulau Mansinam. Akhirnya mereka 

berhasil tiba pada 5 Februari 1855 dan dengan rasa ketakutan mereka berkata 

Dengan Nama Tuhan, Kami Menginjak Tanah ini. 

 Lalu pada tahun 1884 Inggris menancapkan bendera Inggris di Port 

Moresby dan mengklaim wilayah New Guinea Timur bagian Selatan 

                                                             
4 Wikipedia Bahasa Indonesia. Fort Du Bus. 
http://id.wikipedia.org/wiki/L.P.J._Burggraaf_du_Bus_de_Gisignies 

Gambar. 4.4. Benteng Du Bus di Kaimana  
Photosgraper: Charles. A. M. Imbir, ST 
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kemudian memberi nama Papua serta Jerman mengklaim New Guinea Timur 

bagian Utara lalu memberi nama New Guinea. 

 

 
Gambar. 4.6. Peta Pembagian Wilayah oleh Belanda, Jerman dan Inggris 

Sumber: Wikipedia bahasa Inggris 
 

  Kemudian pada tahun 1898, Parlement Belanda mengesahkan 

anggaran sebanyak f. 115.000 (Seratus Lima Belas Ribu Gulden) untuk 

pembangunan Pemerintahan pertama di Papua yang diberi nama Resident 

Nederland Niuew Guinea dengan Gubernurnya yaitu Hier Rust. Pusat 

Pemerintahan berkedudukan di Mnukwar (Bahasa Biak: Kampung Tua) 

namun kini nama itu dirubah menjadi Manokwari. Nama Nederland Niuew 

Guinea diberikan khusus oleh Belanda karena penduduk aslinya mirip dengan 

orang-orang Guinea di Afrika yang berambut keriting dan berbadan hitam 

sehingga tidak dimasukkan ke dalam kelompok Nederland Indies yang mana 

penduduk aslinya mirip dengan orang-orang India yang berambut lurus dan 

berbadan hitam. 

Gubernur Hier Rust akhirnya bunuh diri karena beliau tidak menjalankan 

roda Pemerintahan secara baik dan akhirnya dimakamkan di Mnukwar pada 

tanggal 13 Februari 1922. 

 
Gambar. 4.7. Makam Gubernur Resident Niuew Guinea, Hier Rust (1873 – 1922) di Manokwari. 

Sumber: Hasil Capture dengan Camera Digital oleh John Anari. 
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 Selain Pembentukkan kota pertama di Mnukwar dan Fakfak pada tahun 

1898, maka Belanda selanjutnya membuka kota Merauke pada tahun 1902 

dan tahun 1907 militer Belanda mulai ekspedisi ke seluruh Papua untuk 

memetakan wilayah Papua. Kemudian menancapkan bendera Belanda di 

Hollandia (Sekarang Jayapura/Port Numbay) pada tangga 7 Maret 1910, 

tepatnya di wilayah perbatasan Jerman New Guinea di bagian Utara. Pada 

tahun berikutnya 1921 Kremer mengadakan ekspedisi ke puncak Wilhelmina 

dari utara setelah menggapai hulu sungai Baliem di Wamena. 

Kemudian pada tahun 1926 dilakukan ekspedisi oleh Belanda dan Amerika 

ke  Papua. Ekspedisi ini merupakan ekspedisi yang pertama kali 

menggunakan pesawat udara. Dan akhirnya sebagian warga Belanda mulai 

tingglakan negaranya pada tahun 1930 lalu dipindahkan ke Manokwari dan 

Hollandia untuk membantu menjalankan administrasi pemerintahan di 

Nederland Nieuw Guinea. 

 
Gambar. 4.8. Ekspedisi pertama menggunakan pesawat air pada tahun 1926 

Sumber: Smithsonian Institution Libraries 
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Gambar.4.9. Peta ekspedisi Belanda di Papua tahun 1907 – 1915. 

Sumber: Wikipedia bahasa Inggris 
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Akhirnya pada tahun 1938, para lulusan Sekolah Guru Kristen Protestan di 

Miei – Kabupaten Teluk Wondama merencanakan untuk mendirikan sebuah 

Negara Papua. Oleh karena itu, Pemimpin Sekolah Guru Kristen Protestan 

Pdt. Samuel Ishak Kijne mengkompose sebuah lagu untuk Negara Papua, 

yaitu Hai Tanah Ku New Guinea. Lagu ini kemudian diadopsi oleh parlement 

Papua (Niuew Guinea Raad) pada tanggal 19 Oktober 1961 menjadi Hai 

Tanah Ku Papoea karena nama Negara menjadi Papua Barat. Dan secara 

resmi dinyanyikan mulai pada tanggal 1 Desember 1961 di seluruh Tanah 

Papua. 

Ekspedisi berikutnya dilakukan pada tahun 1936 oleh Colijn, Jean Dozy dan 

Wissel. Mereka mendaki puncak Cartenz dan puncak Ngga Pulu (16530 kaki 

di atas permukaan laut), mereka menggapai puncak ini pada tanggal 5 

Desember. Wissel menemukan danau yang kemudian diberi nama Wissel 

pada 31 Desember akhirnya pemetaan dimulai oleh perusahaan Perminyakan 

Belanda NNGPM (Nederland Niuew Guinea Petroleum Maschapai). 

Ekspedisi dan eksplorasi kekayaan alam Papua pun terus dilakukan serta 

Pembukaan kota-kota pun terus dilakukan hingga tahun 1941 sebelum 

penyerangan pantai Utara Papua oleh Jepang pada tahun 1941-1942. Namun 

kedatangan Bangsa Belanda yang ikut membawah para migrant dari wilayah 

Nederland Indie (sekarang Indonesia) membuat rasa iri para penduduk 

Pribumi Papua karena mereka ditempatkan sebagai kelas kedua setelah 

Bangsa Belanda sedangkan Penduduk Bangsa Pribumi Papua diposisikan 

sebagai Penduduk Kelas terendah.5 Kedatangan Bangsa Nederland Indie 

(Bangsa yang mirip dengan orang India, badan hitam dan berambut lurus) 

sehingga Belanda dan orang-orang Indonesia berusaha mengajarkan Bahasa 

Melayu/Indonesia kepada para penduduk Bangsa Pribumi Nederland Niuew 

Guinea (Bangsa yang mirip dengan penduduk Guinea di Afrika, berbadan 

hitam dan berambut keriting) karena masing-masing suku asli di Papua 

menggunakan bahasanya sendiri-sendiri dan sering terjadi perang antara suku. 

Dimana, terdapat sekitar 257 suku dengan bahasa daerah sebanyak 251 

                                                             
5 Prof. P.J. Drooglever, Een Daad van Vrije Keuze. De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de 
grenzen van het zelfbeschikkingsrecht. 
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bahasa (Hasil Penelitian SIL). Oleh sebab itu, maka terjadila komunikasi 

antara suku dengan menggunakan bahasa Melayu hingga kini dilanjutkan 

dengan penjajahan bangsa Nederland Indie (Indonesia) sedangkan penduduk 

asli Papua di bagian Timur (Papua New Guinea) menggunakan bahasa 

pemersatu yaitu bahasa Inggris akibat penjajahan Inggris. Maka jelaslah 

bahwa klaim Indonesia atas bahasa adalah hal yang tidak dibuktikan secara 

logis seperti yang kini dipublikasi oleh Perwakilan Indonesia di PBB beserta 

Kedutaan Indonesia di seluruh dunia dalam buku yang diberi judul 

Restoration of Irian Jaya Into Republic of Indonesia (Pengembalian Irian 

Jaya ke Dalam Republik Indonesia). 

 

 

C. Asal Mula Nama Indonesia 

Pada zaman purba, kepulauan Indonesia disebut dengan aneka nama. 

Dalam catatan bangsa Tionghoa kawasan kepulauan tanah air dinamai Nan-

hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa India menamai 

kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang 

diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). 

Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap 

Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau 

Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara. 

Bangsa Arab menyebut wilayah yang kemudian menjadi IndonesiaJaza'ir 

al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari 

nama bahasa Arab luban jawi ("kemenyan Jawa"), sebab para pedagang Arab 

memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu 

hanya tumbuh di Sumatra. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering 

dipanggil "Jawa" oleh orang Arab. Bahkan orang Indonesia luar Jawa 

sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal Samathrah (Sumatra), Sholibis 

(Sulawesi), Sundah (Sunda), semua pulau itu dikenal sebagai kulluh Jawi 

(semuanya Jawa). 

Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia 

hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah 
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yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah "Hindia". 

Semenanjung Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia 

Tenggara dinamai "Hindia Belakang". Sedangkan tanah air memperoleh 

nama "Kepulauan Hindia" (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel 

Indien) atau "Hindia Timur" (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama 

lain yang juga dipakai adalah "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, 

Malay Archipelago, l'Archipel Malais). 

Pada zaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah 

Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan 

Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur). 

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran 

Multatuli, pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan 

kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga "Kepulauan Hindia" 

(bahasa Latin insula berarti pulau). Nama Insulinde ini kurang populer.6 

1. Nusantara 

Nusantara berasal dari Bahasa Yunani Kuno yang mengandung 

pengertian daerah-daerah yang takluk dibawah Kerajaan Majapahit. 

Pada tahun 1920-an, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker 

(1879-1950), yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi (cucu dari adik 

Multatuli), memperkenalkan suatu nama untuk Indonesia yang tidak 

mengandung unsur kata "India". Nama itu tiada lain adalah Nusantara, 

suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi 

mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang 

ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19 lalu diterjemahkan oleh J.L.A. 

Brandes dan diterbitkan oleh Nicholaas Johannes Krom pada tahun 1920. 

Pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi jauh berbeda 

dengan pengertian nusantara zaman Majapahit. Pada masa Majapahit, 

Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (antara 

dalam bahasa Sansekerta artinya luar, seberang) sebagai lawan dari 

Jawadwipa (Pulau Jawa). Sumpah Palapa dari Gajah Mada tertulis 

                                                             
6 Wikipedia bahasa Indonesia. Sejarah Nama Indonesia. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Nama_Indonesia 
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"Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti palapa" (Jika telah kalah 

pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat). 

 

Oleh Dr. Setiabudi kata nusantara zaman Majapahit yang 

berkonotasi jahiliyah (daerah-daerah yang takluk dibawah Kerajaan 

Majapahit) itu diberi pengertian yang nasionalistis. Dengan mengambil 

kata Melayu asli antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru 

yaitu "nusa di antara dua benua dan dua samudra", sehingga Jawa pun 

termasuk dalam definisi nusantara yang modern. Istilah nusantara dari 

Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai 

alternatif dari nama Hindia Belanda. 

Sampai hari ini istilah nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan 

Indonesia dan diterima masyarakat tanpa mengethui arti semulanya yang 

dimaksudkan pada zaman Kerajaan Majapahit. 

 

2. Nama Indonesia 

Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah 

tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), 

yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang 

Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. 

Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George 

Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi 

majalah JIAEA. 

Dalam JIAEA Volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl 

menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian 

and Malay-Polynesian Nations. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan 

bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau 

Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab 

nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India 

yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau 

Malayunesia (nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Pada halaman 71 

artikelnya itu tertulis: 
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"... the inhabitants of the Indian Archipelago or Malayan Archipelago 

would become respectively Indunesians or Malayunesians". 

Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) 

daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat 

untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon 

(Srilanka) dan Maldives (Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa 

bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu 

Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai 

istilah Indunesia. 

Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James 

Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian 

Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya 

nama khas bagi kepulauan India, sebab istilah Indian Archipelago terlalu 

panjang dan membingungkan. Logan memungut nama Indunesia yang 

dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih 

baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. 

Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan 

tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan: 

"Mr. Earl suggests the ethnographical term Indunesian, but rejects it in 

favour of Malayunesian. I prefer the purely geographical term Indonesia, 

which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or the Indian 

Archipelago". 

Ketika mengusulkan nama "Indonesia" agaknya Logan tidak 

menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. 

Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama "Indonesia" 

dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini 

menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. 

Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang 

bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder 

die Inseln des Malayischen Archipel sebanyak lima volume, yang memuat 

hasil penelitiannya ketika mengembara ke tanah air pada tahun 1864 

sampai 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" 
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di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa 

istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, 

antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indië tahun 

1918. Padahal Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-

tulisan Logan. 

Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah 

Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri 

Belanda tahun 1913 beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama 

Indonesische Pers-bureau. 

Nama Indonesisch (Indonesia) juga diperkenalkan sebagai 

pengganti Indisch (Hindia) oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). 

Sejalan dengan itu, inlander (pribumi) diganti dengan Indonesiër (orang 

Indonesia). 

 

3. Politik 

Pada dasawarsa 1920-an, nama "Indonesia" yang merupakan 

istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-

tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama "Indonesia" 

akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang 

memperjuangkan kemerdekaan. Akibatnya pemerintah Belanda mulai 

curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. 

Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang 

mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di 

Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda 

(yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah 

nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. 

Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama menjadi Indonesia 

Merdeka. 

Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya,: 

"Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije 

Indonesische staat) mustahil disebut "Hindia Belanda". Juga tidak 

"Hindia" saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang 



100 
 

asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een 

politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air 

di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia 

(Indonesier) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya." 

Di Indonesia Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club 

pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti 

nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1925 Jong 

Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische 

Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula 

menggunakan nama "Indonesia". Akhirnya nama "Indonesia" dinobatkan 

sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-

Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini dikenal dengan 

sebutan Sumpah Pemuda. 

Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan 

Rakyat; parlemen Hindia Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho 

Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi 

kepada Pemerintah Hindia Belanda agar nama "Indonesia" diresmikan 

sebagai pengganti nama "Nederlandsch-Indie". Tetapi Belanda menolak 

mosi ini. 

Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah 

nama "Hindia Belanda". Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, lahirlah 

Republik Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


