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Bingkai Bingkai

Histori Tetap Lestari

Sejarah Adalah Kita

Masa lalu ialah sejarah, tapi tidak semua masa lalu menjadi sejarah. Sebuah 
peristiwa menjadi sejarah ketika ia memiliki nilai sosial. 

Asep Kambali, Pendiri Komunitas Historia Indonesia (KHI)

Anda mengaku pecinta sejarah? Mari mulai dari 
menjawab beberapa pertanyaan sederhana. Kita pasti 
akrab dengan nama H.R. Rasuna Said. Pemerintah 
mengabadikan nama pahlawan asal Sumatra Barat 
ini sebagai nama jalan di kawasan Kuningan, Jakarta 
Selatan. Tapi tahukah Anda, H.R. Rasuna Said berjenis 
kelamin perempuan atau lelaki? Pertanyaan lain yang 
lebih mendasar, apakah Anda tahu dari mana nama 
Indonesia berasal dan apa artinya? Atau yang lebih 
mudah lagi, sebutkan nama pahlawan yang terpampang 
di mata uang Rp10.000? 

Dari tiga pertanyaan sederhana itu, mana yang 
bisa Anda jawab? Ketiganya atau tidak sama sekali. 
Tanpa bermaksud nyinyir, inilah gambaran minimnya 
pengetahuan dan keingintahuan kita akan sejarah di 

“Kami ingin menciptakan fakta agar bisa dikenang 
dan direfleksikan dalam kehidupan nyata,” ujar Asep, 
pendiri KHI. Sayangnya, menurut Asep, pemerintah 
kurang menunjukkan keberpihakannya pada pelestarian 
budaya. Buktinya, berdasarkan SK Gubernur Nomor 475 
Tahun 1993, ada setidaknya 216 benda cagar budaya 
di Jakarta. Namun menurut data pada 2007, sekitar 
75 persen benda cagar budaya tersebut banyak rusak 
berat. Yang menyedihkannya lagi, banyak bangunan 
situs sejarah dihancurkan untuk lahan mal atau pusat 
perbelanjaan. 

Padahal, bangunan atau benda-benda sejarah 
penting untuk membawa imajinasi pengunjung. Setiap 
KHI mengadakan perjalanan tapak tilas, Asep selalu 
menggelitik peserta dengan pertanyaan-pertanyaan 
ringan seperti tertulis di awal tulisan. “Begitu saya kasih 
tahu jawabannya, responsnya pasti hanya ooooo.. atau 
kaget,” kenang jebolan Pendidikan Sejarah Universitas 

masa kini. Sayangnya, pelajaran sejarah di bangku 
sekolah pun cenderung disepelekan. Buktinya, jam 
pelajaran sejarah terlalu sedikit. Belum lagi dengan 
penyampaian materi yang membosankan. 

Mirisnya lagi, kaum muda yang memegang tongkat 
estafet sejarah justru kian meninggalkan sejarah. 
Keprihatinan ini kemudian mengantar Asep Kambali 
untuk mendirikan KHI pada 2003. Komunitas ini adalah 
organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sejarah 
dan budaya Indonesia. KHI banyak menyelenggarakan 
perjalanan sejarah ke beberapa tempat bersejarah, 
khususnya di Jakarta. Pada bulan lalu dalam rangka 
Sumpah Pemuda, misalnya, KHI mengadakan tapak 
tilas ke tempat-tempat bersejarah yang terkait momen 
Sumpah Pemuda dan masih banyak agenda rutin lainnya.

Negeri Jakarta ini. Artinya, sejarah bisa dimulai dari 
yang ringan dan populer. Selain juga, jika disampaikan 
secara menarik, pasti banyak orang menyukainya. Karena 
menurut Asep, setiap manusia sejatinya menciptakan 
sejarahnya sendiri. 

Jadi, mulailah menyegarkan ingatan kita akan 
sejarah. Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan di 
awal tulisan. H.R. Rasuna Said adalah pahlawan wanita 
asal Sumatra Barat. Lalu nama Indonesia diberikan oleh 
James Richardson Logan lewat jurnalnya pada 1850, 
Indo berarti Hindia dan Nesia dari kata “Nesos” yang 
berarti pulau. Sementara itu, pahlawan yang ada di 
uang Rp10.000 ialah  Sultan Mahmud Badaruddin II, 
pemimpin kesultanan Palembang-Darussalam dari 1803 
hingga 1821 yang beberapa kali memimpin pertempuran 
melawan Inggris dan Belanda. Nah, sejarah bisa ringan 
dan menyenangkan bukan? (JO)

Asep Kambali, Pendiri KHI


