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Konferensi Nasional Sejarah X pada tahun ini akan diselenggarakan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

bekerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). 

Setiap lima tahun, Masyarakat Sejarawan Indonesia menyelenggarakan 

Konferensi Nasional Sejarah yang merupakan forum berkumpulnya 

sejarawan dan peminat sejarah untuk membahas berbagai aspek 

kesejarahan baik yang berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa 

maupun perkembangan ilmu sejarah itu sendiri.  

Konferensi Nasional Sejarah adalah kelanjutan dari Seminar Sejarah 

Nasional I tahun 1957 yang diselenggarakan di Yogyakarta. Konferensi 

Nasional Sejarah juga  menghasilkan penulisan sejarah nasional 

mutakhir dan memproyeksikan arah penulisan sejarah nasional, 

terutama tema-tema baru yang belum dikaji. 

Konferensi Nasional Sejarah X mengusung tema “Budaya Bahari dan 

Dinamika Kehidupan Bangsa dalam Perspektif Sejarah”. 

Laut adalah wilayah terluas di muka bumi dibanding daratan. Secara 

geografis, wilayah negara Republik Indonesia terdiri atas 2/3 berupa 

lautan dan 1/3 berupa daratan. Namun, kehidupan di laut dalam arti 

sejarah yang direkonstruksi masih sangat sedikit jika dibandingkan 

dengan penggambaran sejarah di daratan. 

Perspektif sejarah kebaharian masyarakat kepulauan dapat diidentifikasi 

dari kemampuan pelayaran ke berbagai bagian yang luas dan dalam 

masa yang jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Dalam konteks itu 

tradisi pelayaran suku-suku bangsa di Nusantara telah lama dikenal 

memiliki kemampuan berlayar ke pantai timur Afrika dan ke bagian timur 

sejauh kepulauan Pasifik. 

Sejarah sebagai lesson learned, membuktikan bahwa negara yang 

menguasai laut adalah bangsa yang maju dan sejahtera. Ke depan 

hampir semua orang sepakat bahwa kehidupan berada di laut.  

Oleh karena itu, adalah penting dan strategis untuk memberikan 

perhatian besar terhadap laut, karena tidak hanya masalah geopolitik, 

yang diperebutkan negara-negara adikuasa, melainkan juga karena 

persoalan keterabaian dalam memperoleh sentuhan pembangunan dan 

kajian akademik. 

 

 

 



 

 

 

Subtema:  

 

A. Jaringan Pelayaran Nusantara 

 

Para pemakalah diharapkan membahas  jaringan pelayaran nusantara 

kawasan barat, tengah, dan timur. Dengan pendekatan sistem laut (sea 

system) yang menggambarkan terbentuknya jaringan pelayaran 

Nusantara dengan kawasan laut, yang mengelilinginya dan implikasi isu 

yang timbul dalam perspektif sejarah, akan merangkai ‘benang merah’ 

makalah dalam panel ini. Makalah dengan pendekatan sistem laut dan 

studi komparatif ini akan menganalisis kota-kota pelabuhan dalam 

jaringan pelayaran Nusantara dalam talian jalur antarpulau (jarak 

pendek/short distance sea route) dan antarbenua (jarak panjang/long 

distance sea route).     

Convenor : 

1. Susanto  Zuhdi (Universitas Indonesia) 

2. Didik Pradjoko (Universitas Indonesia) 

 

B. Sistem Pengetahuan dan Tradisi Bahari 

 

Para pemakalah diharapkan menguraikan dinamika sistem pelayaran di 

Nusantara. Bagaimanakah petunjuk bintang-bintang digunakan sebagai 

penunjuk arah. Perkembangan teknologi rancang bangun perahu, jenis-

jenis kapal, tradisi pembuatan kapal, upacara-upacara yang dilakukan 

sebelum dilaksanakannya pembuatan kapal, organisasi pelabuhan yang 

berhubungan dengan sistem kepengurusan pelabuhan mulai dari pemilik 

modal, syahbandar sampai anak buah kapal,  sistem pemungutan bea 

cukai. Dalam tradisi bahari yang perlu dibahas adalah sistem budaya 

dan kepercayaan, kelembagaan,  teknologi, sistem penyebaran 

masyarakat pelaut, kearifan lokal mayarakat pesisir/laut, hubungan 

sosial antara  masyarakat di kawasaan pesisir/orang laut. 

 

Convenor: 

1. Mukhlis PaEni (Masyarakat Sejarawan Indonesia) 

2. Agus Santoso (Arsip Nasional Republik Indonesia) 

 

C. Laut dalam Dinamika Kekuasaan 

 

Raja Laut, Orang Laut dan Bajak Laut, adalah karya A.B, Lapian 

sejarawan terkemuka. Dengan judul ini kelihatan ada perbenturan tiga 

sistem kekuasaan dalam dinamika kelautan Nusantara. Ketiganya hadir 

dalam peran masing-masing yang terkait dengan dinamika kehidupan 

dan kekuasaan di laut. Di samping kesepakatan, dan konvensi, mereka 

juga menerapkan aturan main (hukum) untuk mengatur mereka yang 

terlibat dalam kehidupan di laut. Begitu juga konflik dan dominasi ikut 

mewarnai hubungan antara komunitas-komunitas laut. Para pembicara  

 

 



 

 

 

diharapkan mengulas berbagai isu terkait dengan dinamika ketiga peran 

itu.  

 

Convenor : 

1. Anhar Gonggong (Lemhannas) 

2. Mohammad Iskandar (Universitas Indonesia) 

 

D. Laut dalam Historiografi Tradisional, Sastra, dan Seni 

 

Di samping bidang ekonomi dan sosial-politik, peran penting 

perdagangan laut juga bisa dilihat dampaknya pada  corak dan dinamika 

pemikiran yang tertuang dalam karya-karya sastra dan intelektual—baik 

yang bersifat tradisional maupun modern. Syair-syair Hamzah Fansuri, 

seorang ulama sufi, memperlihatkan keakraban dengan laut 

menghasilkan keindahan yang bermakna. Di samping itu berbagai 

naskah berisikan undang-undang yang secara khusus dirancang untuk 

mengatur perdagangan laut. Dalam kehidupan modern pun, dinamika 

kelautan dapat menghasilkan karya sastra yang inspiratif. Demikian juga 

berbagai corak kesenian tradisional dan modern memperlihatkan betapa 

laut telah menjadi sumber inspirasi.  

 

Convenor : 

1. Jajat Burhanudin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 

2. Oman Fathurahman (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 

 

E. Berita Asing tentang Alam Nusantara  dalam Peralihan 

  Zaman 

 

Wilayah kepulauan Nusantara telah menjadi perlintasan para pelaut 

sejak dahulu kala. Sambil merekam pengalaman dan membuat peta 

perjalanan, mereka juga mencatat nama-nama daerah dan  tradisi 

masyarakat setempat. Sejalan dengan perannya sebagai penghasil 

komoditas utama dalam perdagangan laut internasional, alam Nusantara 

menjadi pusat perhatian banyak kalangan. Para pelawat dari berbagai 

belahan dunia —Tiongkok, India, Arab, Persia dan dunia Barat—

melawat ke pusat-pusat perdagangan dan kekuasaan (kerajaan). Ibnu 

Battutta (Maroko), Marco Polo (Italia), dan Tome Pires (Portugis) adalah 

beberapa nama terkemuka yang meninggalkan catatan perjalanan 

tentang alam Nusantara. Sejak abad ke-16 Nusantara telah menjadi 

pusat persaingan perdagangan, penyebaran agama dan kekuasaan. 

Catatan tentang aktifitas mereka sampai kini menjadi sumber penting 

dalam rekonstruksi sejarah. Dalam sub tema ini para pembicara diminta 

membahas berbagai sumber dan catatan dari para pelawat dari berbagai 

kawasan di dunia tentang kepulauan Nusantara 

 

Convenor: 

1. Abdullah Dahana (Universitas Indonesia) 

2. Restu Gunawan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) 



 

 

 

 

F. Dinamika Antardaerah dan Negara 

 

Salah satu ciri penting dari dinamika pelayaran laut ialah cairnya wilayah 

kekuasaan. Karena itu bisa dipahami dinamika kelautan ditentukan oleh 

klaim wilayah kekuasaan. Hal ini mengalami perubahan dan pergeseran 

ketika kolonialisme modern, telah menancapkan kekuasaannya di bumi 

Nusantara. Sejak masa itu bukan saja wilayah kekuasaan bahkan 

wilayah hukum adat laut pun dipersoalkan. Proses tersebut terus 

berlangsung, bahkan hingga kini menjadi motif pemekaran wilayah dan 

otonomi daerah. Satu hal yang penting untuk dikaji adalah bahwa 

dinamika antardaerah dan Negara sangat menentukan corak  hubungan 

dan komunikasi antarmasyarakat, termasuk di dalamnya persepsi 

tentang “pihak lain”, baik secara sosial-politik maupun budaya.  

Sehubungan dengan itu, dalam tema ini pembicara diminta membahas 

berbagai hal yang berkaitan dengan dinamika hubungan antardaerah 

dan hubungan daerah dengan pusat.  

 

Convenor: 

1. Azyumardi Azra (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 

2. Achmad Syahid (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 

 

G. Pemikiran Pendidikan dan Pengajaran Sejarah 

 

Budaya bahari dan negara maritim hanya bisa dipahami oleh seluruh 

masyarakat dengan melibatkan institusi pendidikan. Baik itu melalui 

pendidikan formal maupun non formal. Untuk itu dinamika pemikiran dan 

model-model pembelajaran sejarah mempunyai peran sangat penting 

dalam rangka mewujudkan bangsa yang kuat di bidang maritim. Selain 

itu keterlibatan publik dalam memberikan pemahaman tentang laut 

sebagai masa depan saat ini terus tumbuh di masyarakat. Dalam tema 

ini pembicara akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan 

pemikiran dan pengajaran sejarah yang berkaitan dengan penguatan 

karakter bangsa dan pemahaman visi kelautan dari berbagai tingkatan. 

 

Convenor: 

1. Saleh As’ad Djamhari (Universitas Indonesia) 

2. S. Hamid Hassan (Universitas Pendidikan Indonesia) 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEMPAT DAN JADWAL (TENTATIF) 

 

Tempat : Hotel Sahid, Jakarta 
Jl. Jenderal Sudirman, No. 86, Jakarta 
Pusat 
10220 
 

Waktu : 7 – 10 November  2016 
 
 

RINCIAN KEGIATAN :   
 

Senin, 7 November 2016 :  Kedatangan Peserta dan Registrasi 
 Pembukaan 
 Laporan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan  
 Sambutan Presiden Republik 

Indonesia sekaligus membuka 
konferensi 

 Pembacaan Doa 
 Ramah Tamah dengan Presiden 

 
Selasa, 8 November 2016 :  Sarapan Pagi 

 Sambutan Direktur Jenderal 
Kebudayaan 

 Presidential Speech oleh Ketua 

Umum MSI (Masyarakat Sejarawan 
Indonesia) 

 Pleno I 
Keynote Speaker : 

1. Prof. Dr. Taufik Abdullah 
2. Prof. Dr. Leonard Y. Andaya 
3. Pror. Dr. Anthony Reid  

 Pleno II 
 Istirahat Makan Siang 
 Kongres MSI (Masyarakat Sejarawan 

Indonesia)  
 Business Meeting 
 Gala Dinner 
 

Rabu, 9 November 2016 :  Makan Pagi 
 Subtema I: JARINGAN PELAYARAN 

NUSANTARA 
 Subtema II: SISTEM 

PENGETAHUAN DAN TRADISI 
BAHARI 

 Subtema III: LAUT DALAM 
DINAMIKA KEKUASAAN 

 Subtema IV: LAUT DALAM 
HISTORIOGRAFI TRADISIONAL,  
SASTRA, DAN SENI 

 Subtema V : BERITA ASING 



 

 

TENTANG ALAM NUSANTARA 
DALAM PERALIHAN ZAMAN 

 Subtema VI: DINAMIKA 
ANTARDAERAH DAN NEGARA 

 Subtema VII: PEMIKIRAN 
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
SEJARAH 

   Lanjutan pembahasan Subtema I – 
VII 

 Perumusan Konferensi 
 
 

Kamis, 10 November 2016 
 

  Sarapan Pagi 
 Penutupan  

1. Pembacaan Rumusan  
2. Sambutan Direktur Jenderal 

Kebudayaan sekaligus menutup 
kegiatan  

 Pembacaan Doa  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PESERTA 

 

1. Konferensi akan diikuti perwakilan cabang-cabang MSI seluruh 

Indonesia, komunitas sejarah, peminat sejarah dan guru-guru 

sejarah. 

2. Kategori Peserta:  

 

a. Pemakalah undangan adalah pemakalah yang diundang 

khusus oleh panitia ke Jakarta. Panitia menanggung 

transportasi PP, akomodasi, dan konsumsi selama konferensi 

berlangsung. Pemakalah undangan berjumlah 40  orang. 

b. Pemakalah seleksi adalah pemakalah yang mengirimkan 

abstrak makalah dan lolos seleksi. Pemakalah seleksi akan 

diundang ke Jakarta dengan biaya transportasi PP, akomodasi, 

dan konsumsi selama konferensi berlangsung ditanggung 

panitia. Pemakalah seleksi berjumlah 60 orang. 

c. Peserta Peminat adalah peserta yang mendaftar kepada panitia 

melalui online (email panitia). Panitia akan memilih 100 

pendaftar pertama untuk diundang sebagai peserta. Panitia 

akan menanggung konsumsi selama konferensi. Sedangkan  

transportasi PP dan penginapan ditanggung oleh peserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

   TATACARA PENGIRIMAN ABSTRAK 

 

A. Calon pemakalah mengirimkan biodata dengan 

mencantumkan nama lengkap dengan gelar akademis, alamat 

email, nomor telepon, dan instansi. 

 

B. Mencantumkan subtema yang dipilih dan judul makalah. 

 

1. JARINGAN PELAYARAN NUSANTARA 

2. SISTEM PENGETAHUAN DAN TRADISI BAHARI 

3. LAUT DALAM DINAMIKA KEKUASAAN 

4. LAUT DALAM HISTORIOGRAFI TRADISIONAL, SASTRA, 

DAN SENI 

5. BERITA ASING TENTANG ALAM NUSANTARA  DALAM 

PERALIHAN ZAMAN 

6. DINAMIKA ANTARDAERAH DAN NEGARA 

7. PEMIKIRAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SEJARAH 

 

 

C. Abstrak dikirim ke alamat email 

konferensisejarah@gmail.com. Dengan subjek email 

“Pengajuan Abstrak KNS 2016”. Abstrak maksimal 500 

karakter dengan font style Times New Roman dan font size 12. 

 

D. File dikirim dengan format pdf. Nama file menggunakan nama 

calon peserta. Contoh: Ahmad Kurniawan 

 

 

E. Jadwal Seleksi Abstrak 

a. Batas waktu penerimaan abstrak   

Jumat, 31 Mei 2016 

b. Pengumuman abstrak terpilih    

Rabu, 15 Juni 2016 

c. Pengiriman makalah penuh bagi abstrak terpilih paling lambat 

Sabtu, 15 Oktober 2016 

d. Pengumuman abstrak terpilih dapat dilihat di halaman 

www.kemdikbud.go.id 

www.kebudayaan.kemdikbud.go.id. 
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KONTAK PANITIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamat Sekretariat : Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal 
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kompleks Kemdikbud, 
Gedung E, Lantai 9, Jl. Jenderal, 
Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, 
Telepon: (021) 5725539, Fax: (021) 
5725540 
 

Contac Person : Tirmizi – 081314786650 
Budi Harjo Sayoga – 085643814717 
Esti Warastika – 081806338611 
Hermasari Ayu Kusuma - 081325337753 
Dian Andika Winda – 081212343139 
Agung Ismawarno - 081905123159 
Surya Agung – 08176505455 
 

Email : konferensisejarah@gmail.com 
 
 

mailto:konferensisejarah@gmail.com


 

 

 

Nomor Pendaftaran (diisi panitia): ..................................... 

 

   FORM PENDAFTARAN PEMAKALAH 

 

 Nama

 ___________________________________________________ 

 Gelar Akademik

 ___________________________________________________ 

 Alamat Rumah

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 Instansi

 ___________________________________________________ 

 Alamat Instansi

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 Telepon 

 _____________________  Handphone :___________________ 

 Email

 ___________________________________________________ 

 Website

 ___________________________________________________ 

 Pendidikan Terakhir

 ___________________________________________________ 

 Hasil Karya 

 ___________________________________________________ 

  

 Subtema yang Dipilih : 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

 



 

 

  

 Judul Makalah 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

  

 Abstrak : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………..,……………….  

 

 

____________________ 

       (Nama Jelas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




