ABSTRAK
Hira Ririn Martifah : Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945 Karya Adam
Malik: Tinjauan Historiografi Indonesia.
Perubahan politik yang terjadi di Indonesia kurang lebih satu dekade
terakhir ini telah menciptakan beberapa fenomena yang menarik jika dilihat secara
historiografis. Perkembangan historiografi mulai dari tradisional, kolonial,
nasional sampai modern menjadi hal yang menarik jika dikaji secara universal.
Sebagai salah satu tokoh besar di Indonesia Adam Malik yang pernah menjadi
Wakil Presiden pada tahun 1978-1983 merupakan seorang anak bangsa dari
Pematang Siantar yang mempunyai banyak prestasi dan jasa terhadap bangsa
Indonesia. Menjadi salah-satu pemuda yang ikut mendorong kemerdekaan
Indonesia bersama Sukarni dan Chaerul Saleh. Ia pun ikut serta dalam
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa rumusan sebagai berikut:
Pertama, bagaiamana perkembangan historiografi Indonesia?. Kedua, bagaimana
biografi Adam Malik serta karya-karyanya?. Ketiga, bagaimana Riwayat
Proklamasi 17 Agustus 1945 ditinjau dari historiografi Indonesia?.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian sejarah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber-sumber), kritik
(menganalisis keotentikan dan kreadibilitas sumber), interpretasi (penafsian data),
dan historiografi (penulisan sejarah).
Hasil penelitian menunjukan bahwa buku Riwayat Proklamasi 17 Agustus
1945 karya Adam Malik ini termasuk kedalam historiografi nasional, di mana di
dalamnya lebih mengutamakan sudut pandang dari Indonesia sendiri. Salah-satu
buku karya Adam Malik ini lebih mengedepankan kepada pendekatan makrohistoris karena dalam penulisannya bersifat umum yang mendukung penanaman
nilai nasionalisme. Pada masa kemerdekaan penulisan sejarah telah dilakukan
oleh bangsa sendiri yang mengenal baik akan keadaan negara ini, jadi dapat
dipastikan bahwa isi dari penulisan tersebut dapat dipercaya. Sebagai contoh
mengenai kemerdekaan Indonesia buku ini mengemukakan bagaimana seorang
anak bangsa yang menulis sendiri sejarah bangsanya dan ikut berperan dalam
perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya, dan pada
akhirnya diumumkanlah kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda di
Jln. Penggangsaan Timur No. 56 Jakarta oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17
Agustus 1945.
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