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Right here, we have countless books api sejarah 2 ahmad mansur suryanegara and collections to check out. We additionally
present variant types and along with type of the books to browse. The within acceptable limits book, fiction, history, novel,
scientific research, as with ease as various new sorts of books are readily straightforward here.
As this api sejarah 2 ahmad mansur suryanegara, it ends happening mammal one of the favored books api sejarah 2 ahmad
mansur suryanegara collections that we have. This is why you remain in the best website to look the unbelievable books to
have.
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Api Sejarah Jilid 2 PDF Penulis Ahmad Mansur Suryanegara. Judul: Api Sejarah Jilid dua. Penulis: Ahmad Mansur Suryanegara.
Penerbit: Suryadinasti, 2016. ISBN: 978-602-71237-1-7. Bahasa: Indonesia. Jumlah halaman: 643 laman. Jenis File: PDF.
Besar arsip: 26,1Mb. Donasi Ebook berdasarkan: Aprilia Wijayanti. Deskripsi: AHMAD Mansur Suryanegara menerbitkan
buku baru berjudul Api Sejarah: Mahakarya ...

Api Sejarah Jilid 2 PDF Penulis Ahmad Mansur Suryanegara ...
Api Sejarah 2 book. Read 24 reviews from the world's largest community for readers. Api Sejarah 2 merupakan jilid ke-2 dari
buku bestseller Api sejarah y...

Api Sejarah 2 by Ahmad Mansur Suryanegara - Goodreads
Buku api Sejarah 2 yang ditulis oleh sejarawan Indonesia Prof. Ahmad Mansur Suryanegara mengajak kita untuk menengok
kembali sejarah Indonesia dari kacamata umat Islam. buku ini merupakan jilid kedua dan melanjutkan pembahasan dari jilid
yang pertama. buku kedua ini memaparkan fakta-fakta sejarah dari tahun 1942 hingga masa reformasi sehingga dengan
membaca buku kedua ini kita akan mendapatkan ...

Review Buku Api Sejarah 2 – Ahmad Mansur Suryanegara ...
Download & View Ahmad Mansur Suryanegara - Api Sejarah 2.pdf as PDF for free. More details. Pages: 641; Preview; Full
text; Download & View Ahmad Mansur Suryanegara - Api Sejarah 2.pdf as PDF for free . Related Documents. Ahmad Mansur
Suryanegara - Api Sejarah 2.pdf October 2019 6,923. 358124603-276729429-api-sejarah-pdf.pdf December 2019 994.
Biografi Wirda Mansur November 2019 121. Pingpdf ...

Ahmad Mansur Suryanegara - Api Sejarah 2.pdf [3no000r2mxnd]
Api Sejarah book. Read 85 reviews from the world's largest community for readers. Sejarah memang sarat dengan
kepentingan. Itu sebabnya, kesadaran sejara...

Api Sejarah by Ahmad Mansur Suryanegara - Goodreads
Download Free Api Sejarah 2 Ahmad Mansur Suryanegara Api Sejarah 2 Ahmad Mansur Suryanegara This is likewise one of
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the factors by obtaining the soft documents of this api sejarah 2 ahmad mansur suryanegara by online. You might not
require more mature to spend to go to the books creation as competently as search for them. In some cases, you likewise
accomplish not discover the pronouncement ...

Api Sejarah 2 Ahmad Mansur Suryanegara
Resensi "Api Sejarah Jilid 2" Karya Ahmad Mansur Suryanegara . 25 Januari 2020 07:45 Diperbarui: 25 Januari 2020 10:45
491 1 1 Mohon Tunggu... Lihat foto. Api sejarah 2 edisi revisi . Judul : Api Sejarah Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri
Dalam Menegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Jilid Kedua Penulis : Ahmad Mansur Suryanegara Penerbit :
Surya Dinasti Tebal : xxxvi + 599 hlm ...

Resensi "Api Sejarah Jilid 2" Karya Ahmad Mansur ...
Ebook: Api Sejarah 2 - Ahmad Mansur Suryanegara Edit. Populer Rekomendasi FREE EBOOK. Deskripsi: Ahmad Mansur
Suryanegara menerbitkan buku baru berjudul Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan
NKRI. Dosen luar biasa di jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Bandung dan UNPAD ini
kembali membuka persoalan sejarah yang ditutup oleh rezim Orde ...

Ebook: Api Sejarah 2 - Ahmad Mansur Suryanegara - RUANG BACAAN
Pemikiran Ahmad Mansur diterbitkan dalam berbagai tulisan yang tersebar di berbagai surat kabar, majalah, jurnal, dan
seminar. Karya-karyanya yang terkenal yaitu Api Sejarah 1, Api Sejarah 2, dan Menemukan Sejarah. Api Sejarah. Api
Sejarah merupakan buku berjumlah dua jilid dengan nama Api Sejarah 1 dan Api Sejarah 2. Api Sejarah 1 dan Api ...

Ahmad Mansur Suryanegara - Wikipedia bahasa Indonesia ...
Diakui atau tidak, apa yang disampaikan Ahmad Mansur Suryanegara dalam Api Sejarah Pdf Jilid I bahwa peradaban bangsa
Indonesia yang kini ada merupakan proses panjang yang sarat nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai
harganya oleh kaum muslim terdahulu bukan hanya isapan jempol. Namun, fakta-fakta penting bisa jadi masih belum
terungkap dan terakses oleh masyarakat dari ...

Download Buku API Sejarah Jilid 1 Pdf Karangan Mansur ...
Page 3/10

Download Free Api Sejarah 2 Ahmad Mansur Suryanegara
Deskripsi: AHMAD Mansur Suryanegara menerbitkan buku baru berjudul Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan
Santri dalam Menegakkan NKRI. Dosen luar biasa di jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN
Bandung dan UNPAD ini kembali membuka persoalan sejarah yang ditutup oleh rezim Orde Baru.

Api Sejarah Jilid 1 PDF Penulis Ahmad Mansur Suryanegara ...
1 Set Buku Api Sejarah Jilid 1 dan 2. Nama Buku : Api Sejarah Satu Set. Ukuran/Hal : 17× 24,5 cm / halaman. Berat: 2600
gram. Penulis: Ahmad Mansur Suryanegara. Penerbit: Ahmad Mansur. Harga : Rp 360.000. Pesan via Whatsapp: 0857 2510
6570 <- Cukup Klik . Sinopsis Buku Api Sejarah Jilid 1 – Ahmad Mansur Suryanegara – Ahmad Mansur

Buku Api Sejarah Jilid 1 - Ahmad Mansur Suryanegara
Api Sejarah (2009) by Ahmad Mansur Suryanegara (Favorite Author) 4.34 of 5 Votes: 36. languge. English. genre. History &
Biography. publisher. Salamadani Pustaka Semesta. review 1: Indonesia? Nasionalisme? Agama? Penjajahan? Dari mana
asal kata-kata itu?, dan bahkan untuk mengetahui bagaimana ceritanya negara kita bisa menjadi seperti yang sekarang ini
sepertinya sudah demikian pelik untuk ...

DOWNLOAD | READ Api Sejarah (2009) by Ahmad Mansur ...
Api Sejarah 2 - Ebook written by Ahmad Mansur Suryanegara. Read this book using Google Play Books app on your PC,
android, iOS devices. Download for offline reading, highlight, bookmark or take notes while you read Api Sejarah 2.

Api Sejarah 2 by Ahmad Mansur Suryanegara - Books on ...
catatanmasarief.com – API SEJARAH, karya Ahmad Mansur Suryanegara yang lebih mengkhususkan koreksi terhadap
penulisan sejarah Indonesia telah membangkitkan kesadaran bersejarah umat Islam Indonesia. API SEJARAH Jilid Kesatu dan
Kedua, mengangkat sejarah juang jihad Ulama dan Santri sejak abad ke 7 M hingga masa presiden RI ke 7. Berbagai halang
dan rintangan yang dilalui oleh para Ulama dan ...

Baca Online Ebook Api Sejarah 2 – Catatan Mas Arief
API SEJARAH 1 & 2 Edisi Revisi . Mahakarya Perjuangan Ulama & Santri. dalam Menegakkan NKRI . Buku yang akan
Mengubah Drastis Pandangan Anda tentang Sejarah Indonesia . Sebuah Gugatan Historiografi Nasional . Oleh: Ahmad
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Mansur Suryanegara "Saya ikut bangga atas terbitnya buku ilmiah Api Sejarah, yang demikian tebal ini. Bukanlah prestasi
yang enteng saat sebuah buku ilmiah mampu sukses di ...

Api Sejarah | Ahmad Mansur Suryanegara
API SEJARAH 1 dan 2, menuturkan kembali juang jihad melancarkan perlawanan bersenjata terhadap penjajah Barat
Kerajaan Katolik Portugis dan Kerajaan Protestan Belanda. Dan kerja keras para Ulama Warosatul Ambiya bersama Santri
membangun kesatuan dan persatuan membela negara RI Proklamasi 17 Agustus 1945. Ulama dan Santri bersama
pemerintah dan TNI menumpas Kudeta PKI.

Api Sejarah 1 - Ahmad Mansur Suryanegara - Google Books
SINOPSIS API SEJARAH 2 : jual buku api sejarah 2 karya ahmad mansur suryanegara | Api Sejarah 2 merupakan jilid ke-2
dari buku bestseller Api sejarah yang mengungkap semua fakta yang tersembunyi dan disembungikan tentang mahakrya
Ulama dan Santri dalam menegakkan NKRI. Buku yang sungguh berani ini, pernah dinyatakan hilang dan terancam tidak…

0898.6508.779 | Jual Buku Api Sejarah 2 Ahmad Mansur ...
Title: Api Sejarah 2; Author: Ahmad Mansur Suryanegara; ISBN: 9786028458269 ; Page: 410; Format: Paperback; Api
Sejarah 2 merupakan jilid ke 2 dari buku bestseller Api sejarah yang mengungkap semua fakta yang tersembunyi dan
disembungikan tentang mahakrya Ulama dan Santri dalam menegakkan NKRI.Buku yang sungguh berani ini, pernah
dinyatakan hilang dan terancam tidak jadi terbit ketika draft ...

API SEJARAH 1 dan 2, menuturkan kembali juang jihad melancarkan perlawanan bersenjata terhadap penjajah Barat
Kerajaan Katolik Portugis dan Kerajaan Protestan Belanda. Dan kerja keras para Ulama Warosatul Ambiya bersama Santri
membangun kesatuan dan persatuan membela negara RI Proklamasi 17 Agustus 1945. Ulama dan Santri bersama
pemerintah dan TNI menumpas Kudeta PKI. Membubarkan RIS dan menegakkan NKRI 17 Agustus 1950. Dengan melalui
Partai Politik Islam Indonesia Masjumi, mengesahkan Lambang Negara Garuda Pantjasila (1950) dan menyelenggarakan
Pemilu DPR dan Konstituante (1955). Ulama dan Santri tidak pernah absen dalam perjalanan Sejarah Bangsa dan Negara,
hingga hari ini
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“Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian,
serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa” (Al-Baqarah : 66) Sejarah merupakan komponen yang sangat
dibutuhkan dalam perubahan dunia. Dunia Islam mempunyai banyak sekali sejarah-sejarah yang sepatutnya dapat menjadi
pelajaran untuk Kaum Muslimin saat ini. Perkembangan Islam di Indonesia sangat berkaitan dengan perkembangan Islam
Internasional. Akan tetapi, karena adanya deislamisasi sejarah yang dilakukan oleh musuh Islam agar masyarakat Indonesia
merasa bahwasanya Islam merupakan agama baru. Bahkan, merupakan agama yang meruntuhkan Kerajaan Hindu-Budha
yang mengalami masa kejayaan sebelum adanya Islam, dan mengalami keruntuhan sejak masuknya Islam pada abad ke-13
M. Benarkah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M? Bukankah jauh sebelum abad itu, sudah ditemukan bukti-bukti
peradaban Islam? Pengalaman lebih menggetarkan dari teori dan pandangan, maka sangat layak kita mengambil pelajaran
dari para pelaku sejarah. Hanya cetakan sejarah yang memberi pengaruh pada kehidupanlah yang akan dikenang.
Kenangan indah maupun suram semua menjadi bagian dari cetakan sejarah itu sendiri. Mozaik-mozaik hikmah itu akan kita
temukan dari setiap percikan api sejarah yang telah mewarnai kancah kehidupan ini.
Train is a glorious celebration of all things train and track, tracing the history of the railroad and the role of trains, from the
first steam engines to today's high-speed bullet trains. Featuring DK's trademark brilliant photography, Train catalogs the
development of trains from early steam to diesel engines and electric locomotives, explores in detail iconic trains such as
the Fairy Queen, Orient Express, and Javelin, and chronicles the cultural backdrop against which railroads were built around
the world.
Buku yang sangat mencerahkan kita tentang sejarah pembentukan bangsa ini, cukup lengkap meriwayatkan perjuangan,
pengorbanan, pertentangan, pengkhianatan, antara saudara sebangsa dalam perjalanan bangsa Indonesia mengusir
Penjajahan..buku ini mengungkapkan fakta sejarah yang sebenarnya dengan cara yang cepat, dan ringan dibaca. Simpul
Sejarah yang hanya 144 laman ini memuat sepuluh (10) buku di dalamnya. Meskipun tipis tapi sangat esensial. "Cara
Ampuh dalam upaya penguasaan "ingatan kolektif" adalah dengan cara merekayasa sejarah. Penguasaan terhadap
gambaran masa lampau dijadikan sebagai pembenaran sistem, mengukuhkan rezim yang berkuasa. Mengendalikan masa
kini bergantung pada "penguasaan" masa lalu itu sendiri. Melainkan demi menguasai masa depan. Sejarah sebagai ilmu
akan dianggap ilmiah jika pertama tama, memelihara objektifitas. Kedua, proses dan hasilnya harus dibuktikan secara
empiris atau paling tidak secara laboratoris. Sejarah menjadi tidak objektif karena sejarah ditulis oleh penguasa dan
disebarluaskan lewat kekuasaannya itu. Ukuran kebenaran bukan pada substansi. Juga ada kesulitan dalam menguji
kebenaran sejarah secara empiris maupun laboratoris karena metodologinya sarat kepentingan penguasa.

Indonesian Islam is often portrayed as being intrinsically moderate by virtue of the role that mystical Sufism played in
Page 6/10

Download Free Api Sejarah 2 Ahmad Mansur Suryanegara
shaping its traditions. According to Western observers--from Dutch colonial administrators and orientalist scholars to
modern anthropologists such as the late Clifford Geertz--Indonesia's peaceful interpretation of Islam has been perpetually
under threat from outside by more violent, intolerant Islamic traditions that were originally imposed by conquering Arab
armies. The Makings of Indonesian Islam challenges this widely accepted narrative, offering a more balanced assessment of
the intellectual and cultural history of the most populous Muslim nation on Earth. Michael Laffan traces how the popular
image of Indonesian Islam was shaped by encounters between colonial Dutch scholars and reformist Islamic thinkers. He
shows how Dutch religious preoccupations sometimes echoed Muslim concerns about the relationship between faith and
the state, and how Dutch-Islamic discourse throughout the long centuries of European colonialism helped give rise to
Indonesia's distinctive national and religious culture. The Makings of Indonesian Islam presents Islamic and colonial history
as an integrated whole, revealing the ways our understanding of Indonesian Islam, both past and present, came to be.
Aladdin’s Lamp is the fascinating story of how ancient Greek philosophy and science began in the sixth century B.C. and,
during the next millennium, spread across the Greco-Roman world, producing the remarkable discoveries and theories of
Thales, Pythagoras, Hippocrates, Plato, Aristotle, Euclid, Archimedes, Galen, Ptolemy, and many others. John Freely explains
how, as the Dark Ages shrouded Europe, scholars in medieval Baghdad translated the works of these Greek thinkers into
Arabic, spreading their ideas throughout the Islamic world from Central Asia to Spain, with many Muslim scientists, most
notably Avicenna, Alhazen, and Averroës, adding their own interpretations to the philosophy and science they had inherited.
Freely goes on to show how, beginning in the twelfth century, these texts by Islamic scholars were then translated from
Arabic into Latin, sparking the emergence of modern science at the dawn of the Renaissance, which climaxed in the
Scientific Revolution of the seventeenth century.
Buku yang ditulis mas Farid Setiawan ini mengelaborasi peran Muhammadiyah mencerdaskan bangsa, baik dalam konteks
historis maupun kontemporer. Meskipun buku ini berasal dari kumpulan artikel yang telah diterbitkan di sejumlah media,
tetapi kualitas materinya masih sangat relevan untuk dijadikan bahan bacaan atau perenungan mengenai peran-peran
Muhammadiyah di bidang pendidikan. Terlebih, buku ini juga diberi kata pengantar Prof. Zamroni, Ph. D salah satu tokoh
Muhammadiyah yang juga memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan pendidikan di negeri ini, sehingga hal itu
menambah kualitas atau bobot materi buku ini untuk mencerahkan dan memberi inspirasi bagi pembaca. Setelah membaca
setiap lembar naskah buku ini, saya menemukan banyak hal yang sungguh sangat mencerahkan. Selain beberapa hal yang
telah saya kemukakan di atas, rupanya masih terdapat informasi lainnya yang sungguh berkesan, seperti diskursus tentang
demokrasi dan model kepemimpinan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Dalam buku ini, Mas Farid Setiawan
menjelaskan bahwa tokoh Muhammadiyah sudah lama membahas teori demokrasi yang dikaitkan dengan ajaran Islam.
Demikian halnya dengan karakter kepemimpinan di lembaga pendidikan Muhammadiyah yang rupanya jauh berbeda
dengan teori kepemimpinan pada umumnya. Dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah diterapkan model kolektif kolegial
sehingga tata kelolanya didasarkan pada kepemimpinan bersama, bukannya personal. Dengan bahasa lain, kepemimpinan
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pendidikan Muhammadiyah menghendaki adanya super team bukan super man. Sungguh, saya sangat mengapresiasi
penerbitan buku ini. Di tengah aktivitasnya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad
Dahlan, Mas Farid Setiawan masih dapat meluangkan waktu untuk memberikan sumbangan gagasan bagi kemajuan
pendidikan Muhammadiyah. Dosen muda yang kreatif dan saya kenal sejak kuliah di jenjang S1 UAD ini masih menjaga
“kesehatan nalar” dan kecerdasan linguistik melalui dunia jurnalistik, sebuah tradisi yang perlu diikuti dosen-dosen lainnya.
Karena itu, saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini –yang akan dijadikan Kado Muktamar Muhammadiyah ke-48 di
Surakarta,– semoga disusul karya-karya lainnya.
Freemason ini organisasi yang aneh. Encyclopedia Britannica menyebutnya sebagai "the largest worldwide secret society".
Organisasi rahasia, tetapi entri tentangnya dapat dijumpai dalam berbagai referensi, bahkan dengan perkiraan jumlah
anggota yang banyak diawal abad ke-21. Bahkan tentang FREEMASON dan TEOSOFI sering berjalan berkelindan dengan
teori konspirasi yang kadang membuat panas dingin, bagi para penggemar teori itu maupun para penentangnya. Terlepas
dari itu semua, kedua organisasi ini memang eksis. BUkan hanya ada di luar ngeri, tetapi juga pernah dan jangan - jangan
masih secara diam-diam hadir didalam sejarah negeri ini. Buku karya Artawiajaya ini bisa membantu mereka yang ingin
mengetahui lebih banyak tentang seluk beluk dua organisasi tersebut dan kiprahnya pada masa lalu di Indonesia. (Dr. Alwi
Alatas, Dosen sejarah INternational Islamic Malaysia)
Dalam buku-buku sejarah nasional Indonesia, keberadaan jaringan Freemason di negeri ini nyaris tak pernah mendapat
pembahasan. Padahal, jaringan Freemason yang masuk bersamaan dengan misi penjajahan Belanda ke Nusantara,
mempunyai pengaruh yang kuat dalam munculnya elit modern Indonesia. Freemason atau Vrijmetselaarij dalam bahasa
Belanda, meski sudah ratusan tahun mengakar dan beroperasi di Nusantara, namun keberadaannya nyaris tak pernah
mendapat perhatian dalam penulisan sejarah di negeri ini. Padahal, literatur sejarah yang menunjukkan keberadaan
jaringan tersebut dan pengaruhnya terhadap tokoh-tokoh nasional masa lalu, cukup memadai untuk dijadikan rujukan
otentik yang masih bisa dijumpai di rak-rak pustaka. Namun, dari sekian banyak buku sejarah nasional, tak ada satu pun
yang membahas tentang jaringan Freemason dan pengaruhnya terhadap pergerakan nasional di tanah air. Buku “Jaringan
Yahudi Internasional di Indonesia” yang ditulis oleh Artawijaya ini berusaha menggali data dan memaparkannya sebagai
sebuah fakta yang sulit dibantah. Buku yang pernah meraih Nominasi Terbaik Islamic Book Fair tahun 2011 untuk kategori
non-fiksi dewasa ini berhasil menyuguhkan fakta sejarah dengan akurasi data yang diambil langsung dari sumber milik
kelompok jaringan rahasia ini. Penulis berusaha membuat paparan sejarah yang detil menjadi sebuah tulisan yang ringan
dan mengalir. Setidaknya, ada beberapa literatur yang cukup memadai untuk dijadikan rujukan untuk penulisan sejarah
tentang keberadaan jaringan Freemason di wilayah jajahan yang dulu bernama Hindia Belanda ini sebagaimana ditulis
dalam buku ini. Di antara buku-buku tersebut adalah, Vrijmetselaarij: Geschiedenis, Maatschapelijke Beteekenis en Doel
(Freemason: Sejarah, Arti untuk Masyarakat dan Tujuannya) yang ditulis oleh Dr Dirk de Visser Smith pada tahun 1931,
Geschiedenis der Vrymetselary in de Oostelijke en Zuidelijke Deelen (Sejarah Freemason di Timur dan Selatan Bumi) yang
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ditulis oleh J. Hagemen JCz pada tahun 1886, Geschiedenis van de Orde der Vrijmetselaren In Nederland Onderhoorige
Kolonien en Londen (Sejarah Orde Freemason di Nederland di Bawah Kolonialisme) yang ditulis oleh H. Maarschalk pada
tahun 1872, dan Gedenkboek van de Vrijmetselaaren In Nederlandsche Oost Indie 1767-1917 (Buku Kenang-kenangan
Freemason di Hindia Belanda 1767-1917), yang diterbitkan secara resmi pada tahun 1917 oleh tiga loge besar; Loge de Ster
in het Oosten (Batavia), Loge La Constante et Fidele (Semarang), dan Loge de Vriendschap (Surabaya). Melihat kurun waktu
tentang keberadaan jaringan Freemason seperti ditulis dalam buku Kenang-kenangan Freemason di Hindia Belanda
1767-1917 (150 tahun) atau sejak masuknya pertama kali jaringan Freemason di Batavia pada tahun 1762 sampai
dibubarkan pemerintah Soekarno pada tahun 1961 (199 tahun), maka dalam rentang waktu ratusan tahun itu, sangat tidak
mungkin jika Freemason tak memberikan pengaruh yang kuat di negeri ini. Dan cukup mengherankan pula, jika banyak
sejarawan yang menulis tentang sejarah nasional negeri ini, tak memasukkan pembahasan tentang keberadaan jaringan
Freemason. Padahal, seperti ditulis dalam literatur sejarah di atas, tak sedikit dari elit-elit nasional di Indonesia pada masa
lalu yang berhubungan dengan Freemason. Dan tak sedikit pula, jaringan Freemason memainkan peranannya dalam
pergerakan nasional di negeri ini. Buku Kenang-kenangan Freemason di Hindia Belanda 1767-1917 misalnya, memuat
secara lengkap operasional, para tokoh, dokumentasi foto, dan aktivitas loge-loge yang berada langsung di bawah
pengawasan Freemason di Belanda. Buku setebal 700 halaman yang ditulis oleh Tim Komite Sejarah Freemason ini adalah
bukti tak terbantahkan tentang keberadaan jaringan mereka, yang tak hanya beroperasi di Pulau Jawa, tapi di sebagian
wilayah Sumatera seperti Aceh, Medan, dan Padang, serta Makassar di Sulawesi Selatan. Keberadaan mereka di wilayahwilayah tersebut, mengikuti gerak kolonialisasi, karena banyak dari anggota Freemason ketika itu adalah pegawai kolonial.
Keterlibatan elit-elit pribumi, di antaranya para tokoh Boedi Oetomo dan elit keraton di Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta,
terekam dalam buku kenang-kenangan ini. Radjiman Wediodiningrat, orang yang pernah menjabat sebagai pimpinan Boedi
Oetomo, adalah satu-satunya tokoh pribumi yang artikelnya dimuat dalam buku kenang-kenangan yang menjadi pegangan
anggota Freemason di seluruh Hindia Belanda ini. Radjiman yang masuk sebagai anggota Freemason pada tahun 1913,
menulis sebuah artikel berjudul ”Een Broderketen der Volken” (Persaudaraan Rakyat). Tentu, jika bukan bagian dari orangorang penting dalam jaringan Freemason, tulisan Radjiman tak mungkin dimasukkan dalam buku yang menjadi bukti
sejarah keberadaan para Mason di Hindia Belanda ini. Robert van Niels dalam buku Munculnya Elit Modern Indonesia
menyatakan bahwa sejak 1870, pusat-pusat perkotaan di Jawa tak hanya menjadi pusat perdagangan orang Eropa, namun
juga menjadi pusat penyebaran kebudayaan dan paham barat yang dibawa oleh kalangan berpendidikan dari bangsa Eropa,
terutama Belanda.Van Niels mengistilahkan, orang-orang Eropa tersebut membawa suatu dunia barat di daerah perkotaan
Jawa. Jika merujuk pada tulisan Van Niels yang menyatakan bahwa sejak 1870 orang-orang Eropa sudah memainkan
peranannya bagi masyarakat Jawa, maka pada tahun yang sama berdiri Loge Mataram yang menjadi tempat perkumpulnya
orang-orang terdidik Eropa, yang tergabung dalam Freemason. Di loge inilah, elit-elit Jawa dan kalangan intelektual Belanda
dan Eropa lainnya bertemu dan menjalin hubungan. Periode berikutnya adalah era 1900-an dimana jaringan Freemason
yang ’memakai jubah’ Theosofi mulai mendirikan loge-loge dan menyebarkan gagasan-gagasanya. Van Niels menyebut,
pada era itu setidaknya ada 70.000 orang Eropa di Jawa, sebagian besar wakil dari urusan keuangan, sebagian lagi pegawai
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sipil Eropa. Niels menegaskan, pada masa itu, organisasi seperti ”Masoos” dan ”Order of Eastern Star” (Orde Bintang
Timur), yang tak lain bagian dari jaringan Freemason mulai membidik orang-orang pribumi. Dari sinilah, setidaknya elit
modern Indonesia yang sudah terpengaruh dan berhubungan dengan para humanis Eropa muncul menjadi tokoh-tokoh
nasional di masa datang. (hal. 26-27). Dalam bahasa Jawa, Freemason atau Vrijmetselarij pada masa lalu disebut dengan
istilah ”Kemasonan”, yaitu sebuah aliran spiritual yang mempelajari tentang kebatinan. Sebagian lagi menyebutnya sebagai
ideologi pencerahan dan aliran pembebasan yang menerima sesama manusia dalam kedudukan dan kesempatan yang
sama, tanpa membedakan bangsa, warna kulit, dan agama. Tujuannya adalah agar bisa ikut dalam perkembangan suatu
bangsa secara serasi. Kebanyakan dari para priayi Jawa yang bergabung dalam jaringan Freemason adalah mereka yang
lekat dengan kebatinan, mistisisme, dan okultisme. Kesamaan dasar pandangan dan pemahaman inilah yang membuat
jaringan Freemasonry dengan mudahnya menggurita di kalangan elit Jawa dan menjalar ke seluruh Nusantara yang menjadi
wilayah kolonialisasi. Para elit Jawa yang tergabung dalam jaringan Freemason kebanyakan adalah mereka yang aktif dalam
organisasi seperti Boedi Oetomo, Trikoro Dharmo, Jong Java, dan organisasi kebangsaan berbasis kejawen lainnya. Namun
sayang, buku-buku sejarah yang ada selama ini jarang sekali mengungkap keterlibatan Freemason dalam organisasiorganisasi tersebut, meskipun fakta-fakta dalam literatur sejarah yang otentik begitu terang benderang. Bagi mereka yang
minat dalam penelusuran sejarah, buku ini sangat sayang jika dilewatkan! (Artawijata) -pustaka al-kautsar-
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