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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Abad XVI merupakan abad terpenting dalam sejarah Barat, bahkan dalam 

sejarah umat manusia. Abad ini merupakan abad kebangkitan Eropa yang 

diwarnai oleh semangat penemuan dan penciptaan. Orang-orang Eropa tergerak 

untuk menyelidiki rahasia alam semesta, menaklukkan lautan, dan menjelajah 

benua yang sebelumnya masih diliputi kegelapan.1 Bangkitnya kekuatan Eropa 

mengantarkan mereka pada konflik dunia dengan masyarakat Muslim. Mereka 

mulai melakukan ekspansi untuk menguasai wilayah-wilayah Islam dengan 

memonopoli perdagangan dan berakhir dengan pendirian rezim-rezim kolonial.2  

 Sejak akhir abad XV, Spanyol dan Portugis memelopori bangsa Eropa 

dalam melakukan pelayaran untuk mencari jalan sendiri menuju kekayaan Asia. 

Selain karena motif ekonomi untuk memotong lalu lintas perdagangan di Laut 

Tengah yang dikuasai para pedagang Muslim –di antaranya Turki–, mereka juga 

ingin melumpuhkan kekuatan Turki dengan menghancurkan perdagangannya. 

Pada saat itu, Turki memang sedang melancarkan serangan-serangan dahsyat ke 

negara-negara Eropa. Motif penting lain yang tidak dapat dipisahkan dari ekspansi 

tersebut adalah agama. Mereka ingin mengepung lawan yang beragama Islam dan 

                                                 
1 Abu'l Hasan Ali Al-Nadwi, Islam Membangun Peradaban Dunia, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1988), 
hlm. 220.  
2 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian Kesatu dan Kedua, (Jakarta: Rajawali, 1999), 
hlm. 423.   
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menyiarkan agama Kristen di seberang lautan.3 Ekspansi kolonialisme Portugis 

dan Spanyol itu mendapatkan restu dari Paus Alexander VI. Dalam Perjanjian 

Tordesillas pada 4 Mei 1493, dia membagi dunia baru antara Portugis dan 

Spanyol. Salah satu syaratnya adalah raja atau negara harus memajukan misi 

Katolik Roma di daerah-daerah yang telah diserahkan kepada mereka.4 Kerajaan 

bertanggungjawab untuk mengubah penduduk pribumi menjadi penganut Kristen. 

Banyak dari upaya misionaris selama dua setengah abad berikutnya dilakukan di 

bawah kekuasaan Portugis. Sebagian besar para misionaris saat itu adalah imam 

Katolik Roma. Beberapa di antara mereka adalah pengikut ordo Jesuit, Kapusin, 

dan Fransiskan.5 

 Semangat Perang Salib sangat kuat mendorong ekspansi mereka.6 Portugis 

memandang semua penganut Islam adalah bangsa Moor dan musuh yang harus 

diperangi.7 Oleh karena itulah ketika Alfonso d'Albuquerque berhasil menduduki 

Malaka pada 1511, dia berpidato,  

Tugas besar yang harus kita abdikan kepada Tuhan kita dalam mengusir 
orang-orang Moor dari negara ini dan memadamkan api Sekte Muhammad 
sehingga ia tidak muncul lagi sesudah ini... Saya yakin, jika kita berhasil 

                                                 
3 M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), 
hlm.32. Lihat juga Th. van den End, Ragi Carita 1; Sejarah Gereja di Indonesia 1500—1860, 
(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), hlm. 28.   
4 H. Berkhof, Sedjarah Geredja, Jilid II, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1952), hlm. 86. Lihat 
juga Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, (Jakarta: BPK 
Gunung Mulia, 2006), hlm. 20—21.  
5 Katie Geneva Cannon, “Christian Imperialism and The Transatlantic Slave Trade”, dalam 
Journal of Feminist Studies in Religion, Volume 24, Number 1 (2008), hlm. 128. 
6 Motif ekonomi turut berperan dalam Perang Salib. Bandar-bandar dagang di Italia, terutama 
Venesia, bersedia membiayai beberapa Perang Salib. Mereka yang ikut dalam perang itu kembali 
ke tanah airnya dengan membawa barang-barang mewah dari Dunia Timur. Hal itu menyebabkan 
Eropa mengimport gelas, keramik, kertas yang terbuat dari sutera halus yang tipis, emas dewanga, 
barang-barang dari kaca dan kristal, barang-barang tempaan yang halus dan senjata yang indah 
(pedang Damaskus). Lihat J. J. Romein, Aera Eropa; Peradaban Eropa Sebagai Penjimpangan 
dari Pola Umum, (Bandung: Ganaco N.V., 1956), hlm. 60.     
7 Bernard H. M. Vlekke, Nusantara; Sejarah Indonesia, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 
2008), hlm. 97. 
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merebut jalur perdagangan Malaka ini dari tangan mereka (orang-orang 
Moor), Kairo dan Mekkah akan hancur total dan Venesia tidak akan 
menerima rempah-rempah kecuali para pedagangnya pergi dan 
membelinya di Portugis.8  

 

Portugis datang ke Malaka, kemudian ke Nusantara, dengan membawa 

para misionaris. Penyebaran agama Kristen Katolik menjadi tujuan utama mereka, 

bukan pekerjaan sambil lalu saja. Di setiap wilayah Nusantara yang ditaklukkan 

Portugis, misi Katolik segera masuk dan mengkonversi penduduk. Seorang 

misionaris, Franciscus Xaverius, selama lima belas bulan bekerja di Maluku 

berhasil membaptis beribu-ribu orang.9 Selain Maluku, misi Katolik juga segera 

menyebar ke daerah-daerah lain, seperti Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara 

Timur.   

Bangkitnya kekuasaan Katolik Portugis dan Spanyol pada akhir abad XV 

tidak hanya memulai kolonialisme modern. Akan tetapi, mereka juga meletakkan 

dasar-dasar dibangunnya aliansi modern antara misi Kristen dan ekspansi 

kolonial. Sejak akhir abad XVI, Belanda, Inggris dan Denmark merebut kuasa di 

laut dari Spanyol dan Portugis. Keterlibatan mereka dalam sejarah kolonial itu 

menandai permulaan umum ekspansi misionaris Protestan. Seperti pendahulu 

mereka yang menganut Katolik, kaum Protestan memandang kolonialisme dan 

imperialisme Eropa yang sekuler sebagai sarana memenuhi takdir. Para misionaris 

Kristen dari semua kepercayaan dan sekte disatukan dalam kepercayaan umum 

                                                 
8 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat; Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 372. 
9 H. Berkhof, op.cit., hlm. 86. 
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bahwa ekspansi Eropa adalah manifestasi titah Tuhan untuk menyebarkan 

kerajaan-Nya di dunia.10  

Pada 1598, para pedagang Belanda mulai datang ke Nusantara. Empat 

tahun berikutnya, didirikanlah Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 

sebuah organisasi dagang yang dibentuk untuk mencegah persaingan 

antarkelompok dagang Belanda. Mengenai sikap terhadap perkara agama di 

Nusantara, Encyclopædie van Nederlandsch-Indië menyebutkan bahwa orang 

Belanda tidak jauh berbeda dengan orang Portugis. Di mana pun dia tinggal dan 

didapatinya telah ada pribumi yang Kristen, keadaan mereka itu tidak disia-

siakannya. Sebaliknya, di mana pun didapatinya belum ada, dia berusaha 

menanam Kristen di tengah-tengah mereka.11  

Seperti halnya Portugis, Belanda datang ke Nusantara juga dengan 

membawa pendeta-pendeta sebagai pegawai VOC. Mereka bertugas bukan saja 

menyelenggarakan kebutuhan ruhani para pedagang, pegawai dan pasukan 

Belanda di pulau-pulau tempat VOC telah membuka kantornya, tetapi juga 

mengusahakan pertaubatan orang kafir dan pendidikan anak-anak mereka.12  

Selain mengejar keuntungan ekonomis dan ikut membangun imperium Belanda, 

VOC juga mendapat mandat dari Gereja Protestan Belanda (Gereformeerde 

Kerk), yang waktu itu berstatus sebagai gereja negara, untuk menyebarkan iman 

Kristen, sesuai dengan isi pasal 36 Pengakuan Iman Belanda tahun 1561, yang 

                                                 
10 Horst Gründer, “Christian Mission and Colonial Expansion-Historical and Structural 
Connections”, dalam Mission Studies, Volume 12, Number 1 (1995), hlm. 19.  
11 Joh. F. Snelleman, Encyclopædie van Nederlandsch-Indië, Jilid IV, (Leiden: Martinus Nijhoff, 
1905), hlm. 829.  
12 H. Berkhof, op.cit., hlm. 88. Lihat juga C. R. Boxer, Jan Kompeni Dalam Perang dan Damai 
1602—1799, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 15. 
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antara lain berbunyi, "Juga jabatan itu (maksudnya tugas pemerintah) meliputi: 

mempertahankan pelayanan Gereja yang kudus, memberantas dan memusnahkan 

seluruh penyembahan berhala dan agama palsu, menjatuhkan kerajaan Anti-

Kristus, dan berikhtiar supaya kerajaan Yesus Kristus berkembang."13  

Namun demikian, dalam prakteknya, VOC tidak terlalu bersemangat 

menyebarkan agama Kristen. Selama 200 tahun menguasai beberapa wilayah di 

Nusantara, pertumbuhan agama Kristen pada zaman VOC mempunyai hasil 

minim. VOC hanya memprioritaskan daerah-daerah bekas koloni Portugis dan 

Spanyol, seperti Maluku, Minahasa dan lainnya. Kegiatan para pendeta terbatas 

pada melayani orang-orang Eropa dan orang-orang pribumi yang telah masuk 

Kristen. Orang-orang Maluku yang sudah beragama Katolik dipaksa untuk 

berpindah ke Protestan-Calvinis. Barulah setelah VOC jatuh dan setelah melewati 

permulaan abad XIX yang penuh dengan keguncangan, mencuat keinginan untuk 

melakukan Kristenisasi terhadap kaum pribumi secara menggebu-gebu.14  

Dibanding dengan VOC, Pemerintah Hindia Belanda memberikan 

perhatian lebih banyak terhadap perkembangan Kristen di daerah koloninya. Abad 

XIX memang kadang-kadang disebut sebagai "Era Misi" (Age of Missions).15 

Berbagai lembaga misionaris pun dibentuk dan berlomba-lomba mengembangkan 

agama Kristen di kalangan pribumi. Pemerintah bahkan memberikan gaji kepada 

para pendeta yang berkarya di Hindia Belanda.16 Meskipun demikian, pemerintah 

                                                 
13 Jan S. Aritonang, op.cit., hlm. 49—50.  
14 C. Guillot, Kiai Sadrach; Riwayat Kristenisasi di Jawa, (Jakarta: Grafiti Pres, 1985), hlm. 4—5.  
15 Alwi Shihab, Membendung Arus; Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi 
Kristen di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 37.    
16 Karel A. Steenbrink, Orang-Orang Katolik di Indonesia 1808-1942; Suatu Pemulihan 
Bersahaja 1808-1903, Jilid I, (Maumere: Ledalero, 2006), hlm. 52.   
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tetap berhati-hati dalam menyikapi pengembangan dan penyebaran Kristen. 

Beberapa daerah yang berpenduduk mayoritas Muslim dinyatakan sebagai 

wilayah tertutup bagi kegiatan misi. Misionaris yang akan menyebarkan 

agamanya harus meminta dan mengantongi izin terlebih dahulu dari pemerintah. 

Alasan pemerintah Hindia Belanda untuk menerapkan kebijakan seperti itu adalah 

untuk menjaga keamanan dan ketertiban (rust en orde) di wilayah jajahannya.  

Kegiatan misi Kristen semakin meningkat pesat pada abad XX. Dalam 

sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, periode ini dikenal sebagai masa politik 

etis. Pemerintah Hindia Belanda ingin meningkatkan kesejahteraan pribumi dan 

memperadabkan mereka. Sejalan dengan kebijakan politik etis yang ingin 

"memperadabkan" pribumi, para misionaris mendirikan sekolah-sekolah dengan 

bantuan subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda. Mereka juga giat dalam bidang 

sosial dengan mendirikan rumah sakit dan balai-balai kesehatan. Oleh karena itu, 

tepatlah jika Alwi Shihab mengatakan bahwa politik etis adalah kerangka kerja 

yang di atasnya konsolidasi agama Kristen di Indonesia dimapankan.17  

Bagi orang Muslim, kolonialisme Eropa merupakan tragedi yang 

melemahkan Islam dan bencana yang tidak tanggung-tanggung. Pemerintah 

kolonial melumpuhkan masyarakat Muslim, membekukan pemikiran, dan 

menguburkan kejayaan masa lalu orang Muslim. Lebih buruk lagi, masa kolonial 

telah merusak rasa percaya diri orang Muslim sehingga membuat mereka tidak 

berdaya seperti seorang anak kecil.18 Kolonialisme juga sering bekerja sama 

                                                 
17 Alwi Shihab, op.cit., hlm. 43. 
18 Akbar S. Ahmed, Citra Islam; Tinjauan Sejarah dan Sosiologi, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 
128 dan 144.   
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dengan misi Kristen untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal ini merupakan 

sebuah fakta sejarah yang didukung banyak bukti dan sulit dipungkiri.  

Ada hal menarik mengenai sejarah politik etis. Selama ini, politik etis 

sering digambarkan sebagai politik balas budi Pemerintah Hindia Belanda kepada 

rakyat jajahannya. Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dianggap telah 

meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan pribumi, bahkan juga memunculkan 

kelas elit modern Indonesia –meminjam istilah Robert van Niel—. Meskipun 

jumlahnya relatif sedikit dibanding jumlah keseluruhan rakyat, namun kelas ini 

sering dipandang sebagai pemicu gerakan kebangkitan nasional yang dengan aktif 

menuntut kemerdekaan Indonesia dan mengajak rakyat bersatu. Demikianlah 

sejarah yang diajarkan kepada generasi muda Indonesia. Fakta bahwa Kristenisasi 

meningkat tajam pada masa politik etis19 hingga akhir pemerintahan Hindia 

Belanda sangat jarang diungkap. Peningkatan Kristenisasi tersebut tentu 

mempunyai hubungan erat dengan politik etis. Selain itu, masa politik etis juga 

menunjukkan munculnya golongan nasionalis sekuler ke panggung sejarah 

Indonesia. Golongan ini tidak muncul begitu saja. Sekolah-sekolah model Barat 

yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda berperan besar dalam memunculkan 

golongan ini. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, golongan Kristen maupun 

golongan nasionalis sekuler sering terlibat perseteruan dengan golongan Islam. 

Agaknya tidak salah jika penulis berasumsi bahwa politik etis sebenarnya adalah 

upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengkristenkan atau membaratkan 

rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim.    

                                                 
19 Ada perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai kapan berakhirnya politik etis. Hal ini 
akan dibahas lebih lanjut pada bab III.  
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Masalah sebagaimana yang telah dipaparkan tadi penting untuk dikaji 

lebih lanjut dan lebih mendalam. Hal itu karena beberapa alasan. Pertama, 

Kristenisasi merupakan salah satu tantangan dakwah terbesar yang dihadapi oleh 

umat Islam Indonesia. Hubungan umat Islam dengan umat Kristen sering 

mengalami ketegangan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengharmoniskan 

hubungan tersebut. Sebagai mayoritas, umat Islam dituntut untuk bersikap toleran 

kepada umat Kristen yang merupakan minoritas. Akan tetapi, berkali-kali umat 

Islam menghadapi usaha penyebaran agama dengan cara tidak sehat dari pihak 

Kristen. Tidak jarang usaha pihak Kristen tersebut disertai penodaan terhadap 

agama Islam. Oleh karena itu, memahami sejarah Kristenisasi dapat membantu 

umat Islam untuk menentukan langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan 

ini.   

Kedua, kajian mengenai sejarah perjumpaan Islam dan Kristen di 

Indonesia belum banyak diperhatikan di kalangan umat Islam. Baru ada sedikit 

karya mereka yang secara khusus membahas hal itu. Di antaranya, Membendung 

Arus; Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di 

Indonesia karya Alwi Shihab dan Politik Islam Hindia Belanda karya H. Aqib 

Suminto. Karya terakhir memasukkan masalah hubungan Islam dan Kristen dalam 

bagian pembahasan politik Islam Pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, 

kajian tadi telah banyak ditulis dan diperhatikan di kalangan umat Kristen; baik 

secara khusus maupun menjadi bagian dari sejarah gereja. Sebut saja, misalnya, 

Jan S. Aritonang yang menulis Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di 

Indonesia. Beberapa sarjana Kristen lain yang menulis tema tersebut adalah Karel 
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A. Steenbrink, Th. van den End, Th. Muller Kruger, dan H. Berkhof. Harus 

diakui, kesadaran sejarah di kalangan umat Islam masih sangat rendah.    

Ketiga, sebagian orang –terutama dari kalangan Kristen— mengingkari 

adanya hubungan saling menguntungkan antara kolonialisme dan misi Kristen. 

W.B. Sidjabat, misalnya, berusaha mengelak bahwa kekuasaan kolonial Belanda 

ikut membantu penyebaran agama Kristen di Indonesia. Menurutnya, kaum 

misionaris sama sekali tidak ada kaitannya dengan ambisi duniawi kaum 

kolonialis. Penyebaran agama Kristen lebih disebabkan oleh kuasa Al-Kitab dan 

bukan terutama disebabkan oleh upaya orang-orang Kristen.20 Tidak jauh berbeda 

dengan W.B. Sidjabat, Jan S. Aritonang juga menolak asumsi bahwa pemerintah 

kolonial memberi perlindungan kepada misi Kristen. Dia mengatakan, “Tidak 

selamanya atau tidak di setiap waktu dan tempat pemerintah Hindia Belanda 

mendukung pekabaran Injil, seperti yang cukup sering dikesankan oleh penulis 

tertentu dari kalangan Islam.”21 Selain mereka, sarjana Kristen lain yang menolak 

asumsi di atas adalah Chris Hartono dan Adolf Heuken SJ. Menurut Chris 

Hartono, pernyataan bahwa meluasnya penjajahan dan kemajuan karya zending 

sama-sama merupakan wadah ekspansi Barat adalah tidak benar, sekurang-

kurangnya tidak tepat, karena di antara keduanya terdapat perbedaan yang 

hakiki.22 Sementara itu, Adolf Heuken SJ menyatakan bahwa tidak selamanya 

pemerintah kolonial memberikan bantuan dan perlindungan kepada misi Kristen. 

                                                 
20 W.B. Sidjabat, Panggilan Kita di Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 
1964), hlm. 24. 
21 Jan S. Aritonang, op.cit., hlm. 79.  
22 Chris Hartono, “Kehadiran Zending di Zaman Kolonial Belanda; Suatu Tinjauan Historis-
Teologis”, dalam F.W. Raintung (ed), Tahun Rahmat dan Kemerdekaan; Perenungan Perjalanan 
Lima Puluh Tahun Republik Indonesia, (Surakarta: Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial, 
1995), hlm. 21.  
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Menurutnya, pemerintah kolonial juga sering menghambat upaya penyebaran 

Kristen sampai 1942. Lebih lanjut, dia mengatakan, “Tuduhan bahwa misi 

dimanja oleh pemerintah kolonial merupakan fitnah yang tak pernah disertai data 

(yang memang tidak ada).”23 Semua nama sarjana Kristen tadi berikut pernyataan 

mereka sekadar contoh. Kedatangan dan penyebaran Kristen yang mengikuti 

kedatangan dan penyebaran kolonialisme Barat di negeri ini sebenarnya sudah 

cukup menjadi bukti bahwa keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

Namun demikian, pengelakan dan penolakan mereka perlu dikaji kembali 

kebenarannya berdasarkan data sejarah yang ada.   

Kajian ini dibatasi pada spasial Pulau Jawa dengan temporal dari 1901 

hingga 1942. Alasan batasan spasial adalah karena Jawa merupakan pusat 

kekuasaan Pemerintah Hinda Belanda sehingga memiliki posisi strategis 

dibandingkan wilayah lainnya. Alasan dimulainya kajian ini dari 1901 karena 

tahun ini adalah tahun dimulainya politik etis dimana kegiatan zending maupun 

misi meningkat tajam. Batasan akhir kajian pada 1942 karena pada tahun ini 

Pemerintah Hindia Belanda runtuh dan digantikan oleh Jepang. Peristiwa ini 

mengakhiri dukungannya terhadap penetrasi misi Kristen bukan hanya di Jawa, 

bahkan di seluruh wilayah Indonesia.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi dalam latar belakang masalah di atas, perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                 
23 Adolf Heuken SJ, Ensiklopedi Gereja, Jilid 5, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005), hlm. 
10.  
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1. Sejauh mana hubungan politik etis dan politik pengkristenan? 

2. Mengapa Pemerintah Hindia Belanda mendukung misi Kristen? 

3. Bagaimana dukungan Pemerintah Hindia Belanda terhadap misi Kristen di 

Jawa pada 1901–1942? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang telah diajukan dalam perumusan masalah. Lebih rinci, penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Memberi penjelasan dan uraian mengenai hubungan erat antara politik etis dan 

politik pengkristenan. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi dukungan Pemerintah 

Hindia Belanda terhadap misi Kristen di Jawa pada masa politik etis. 

3. Memberi penjelasan mengenai wujud dukungan Pemerintah Hindia Belanda 

terhadap misi Kristen tersebut.  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan dan 

melengkapi khasanah penulisan sejarah Islam di Indonesia. Selain itu, 

penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan bidang kajian pemikiran 

dan peradaban Islam.  

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi keperluan dakwah. Kesadaran 

sejarah di kalangan aktivis dakwah khususnya dan umat Islam umumnya 

masih sangat rendah. Padahal, sejarah mampu memberi motivasi, inspirasi, 
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dan edukasi. Dengan mengkaji dan memahami hasil penelitian ini, para aktivis 

dakwah diharapkan bisa termotivasi agar senantiasa menjaga komitmen dan 

konsistensi dalam berdakwah, seperti yang telah dicontohkan oleh para 

pendahulu kita di negeri ini. Para aktivis dakwah diharapkan mendapatkan 

inspirasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi 

tantangan Kristenisasi. Selain itu, para aktivis dakwah juga diharapkan dapat 

mengambil pelajaran dari sejarah; baik mengenai sunnatullah dalam 

berdakwah, kesalahan yang pernah terjadi, kesuksesan yang pernah dicapai, 

bagaimana memahami masa kini, dan bagaimana merancang masa depan. 

Semua itu hanya bisa dilakukan dengan memahami sejarah dengan baik.   

 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagai salah satu usaha untuk 

merekonstruksi masa lalu. Metode sejarah adalah proses menguji dan 

menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.24 Dalam 

metode sejarah dikenal empat tahapan yang harus dilalui oleh setiap sejarawan. 

Tahapan tersebut yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.25  

Tahap pertama adalah heuristik, yaitu pencarian, penemuan, dan 

pengumpulan jejak atau sumber sejarah.26 Menurut bahannya, sumber sejarah 

dapat dibagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis. Sumber tertulis bisa berupa 

buku, koran, surat-surat, notulen rapat, kontrak kerja, bon-bon, dan sebagainya. 

                                                 
24 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32. 
25 E. Kosim, Metode Sejarah; Asas dan Proses, (Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, 
1984), hlm. 34—35. 
26 G.J. Renier, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 113.  
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Sumber tidak tertulis berupa artefact (foto, bangunan, atau alat-alat) dan sumber 

lisan. Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis 

sehingga penulis melakukan studi kepustakaan di beberapa tempat. Di antaranya 

adalah Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan 

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan Pusat 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan Kolese St. 

Ignatius Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, 

dan koleksi pribadi. Sumber primer yang berupa arsip, laporan tahunan 

pemerintah Hindia Belanda (Koloniaal Verslag), lembaran negara pemerintah 

Hindia Belanda (Staatsblad van Nederlandsh Indie), dan laporan tahunan dari 

badan zending diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan 

Arsip Nasional Republik Indonesia. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh 

dari tempat-tempat yang telah disebutkan tadi. 

Tahap kedua adalah kritik sumber atau verifikasi, yaitu proses pengujian 

otentisitas (kritik ekstern) dan kredibilitas sumber (kritik intern).27 Dalam hal ini, 

penulis melakukan pengujian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan dan 

dikumpulkan dalam tahapan heuristik. Pengujian itu menyangkut masalah 

keaslian sumber dan masalah kredibilitasnya; yaitu sejauh mana keterangan atau 

informasi dari sumber tersebut dapat dipercaya.  

                                                 
27 E. Kosim, op.cit., hlm. 39—41.  
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Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses analisis dan sintesis terhadap 

data historis yang didapatkan.28 Data tersebut, sesudah diverifikasi sehingga 

terbukti otentisitasnya dan kredibilitasnya, kemudian dianalisis sehingga masing-

masing terbentuk menjadi sesuatu yang bermakna tertentu (fakta historis). 

Kumpulan fakta historis ini kemudian disintesiskan, yaitu disusun sesuai konsep 

analitiknya sehingga terbentuk sebuah "konstruk" (bangunan) historis yang 

bermakna. 

Tahap keempat adalah historiografi, yaitu tahap akhir penulisan penelitian. 

Hasil analisis dan sintesis tersebut kemudian dituliskan menjadi sebuah karya tulis 

sejarah. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologis sangat penting. Artinya, karya 

tulis sejarah harus memperlihatkan adanya proses perubahan dalam kronologi 

waktu tertentu. Mengenai hal ini, Marc Bloch berkata, “Sejarah adalah ilmu 

tentang perubahan.”29 Berbeda dengan ilmu sosial, sejarah menekankan pada 

proses, bukan struktur. Sejarah itu diakronis (memanjang dalam waktu), 

sedangkan ilmu sosial itu sinkronis (melebar dalam ruang).   

 

E. Tinjauan Pustaka 

 Banyak karya yang telah ditulis mengenai hubungan kolonial dan misi 

Kristen dalam sejarah Indonesia, baik oleh para sarjana Indonesia sendiri maupun 

sarjana-sarjana asing. Karya tersebut adalah karya akademis yang ditulis oleh 

orang yang otoritatif dalam bidangnya. Meskipun demikian, sepengetahuan 

penulis belum ada satu karya pun yang secara khusus memfokuskan perhatian 

                                                 
28 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Bentang, 1999), hlm. 100—102.  
29 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. xii.  



 15

pada hubungan erat antara politik etis dan politik Kristenisasi dalam bentuk 

sejarah deskriptif analitis. Masalah tersebut memang disinggung dalam beberapa 

buku, namun pengungkapannya hanyalah merupakan bagian dari penulisan 

sejarah yang lebih luas. 

Di antara buku yang terpenting dan perlu disebutkan di sini adalah karya 

H. Aqib Suminto yang berjudul Politik Islam Hindia Belanda (1984). Buku ini 

semula merupakan disertasi penulisnya di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

Dalam karyanya ini, Aqib Suminto memaparkan kebijakan Pemerintah Hindia 

Belanda dalam mengelola masalah-masalah Islam di Indonesia. Termasuk 

kebijakan tersebut adalah mengenai hubungan Islam dan Kristen. Aqib Suminto 

menyimpulkan, meski secara teori Pemerintah menyatakan bersikap netral 

terhadap agama, tetapi dalam prakteknya mereka turut campur tangan juga. Dalam 

hubungan Islam dan Kristen, Pemerintah cenderung membantu dan mendukung 

penyebaran Kristen serta bersikap diskriminatif terhadap Islam. Karya ini sangat 

bermanfaat dalam mengkaji sejarah hubungan kolonial dan penetrasi misi Kristen. 

Namun demikian, pembahasannya masih belum detail dan baru menjadi bagian 

kecil dari pembahasan mengenai politik Islam Pemerintah Hindia Belanda secara 

umum.   

Buku kedua adalah karya Alwi Shihab yang berjudul Membendung Arus; 

Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia 

(1998). Seperti karya sebelumnya, buku Alwi Shihab ini semula juga merupakan 

disertasi di Universitas Temple, Amerika Serikat. Disertasi ini memaparkan upaya 

Muhammadiyah dalam membendung arus gencar Kristenisasi yang ditopang oleh 
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kebijakan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena Muhammadiyah lahir pada 

masa politik etis, maka keterkaitan politik ini dengan fenomena maraknya 

Kristenisasi juga dibahas oleh penulisnya. Akan tetapi, pembahasannya menjadi 

bagian dari keadaan politik dan keagamaan yang melatarbekalangi lahirnya 

Muhammadiyah sehingga hanya sekilas.  

Karya berikutnya adalah Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 

yang ditulis oleh Deliar Noer. Karya yang semula merupakan disertasi penulisnya 

di Universitas Cornell, Amerika Serikat, ini memfokuskan pembahasannya pada 

masalah derap langkah pembaharuan dan kebangkitan di kalangan umat Islam 

Indonesia. Meskipun tidak terlalu panjang dan detail, Deliar Noer juga membahas 

kerjasama pemerintah Hindia Belanda dan misi Kristen dalam menghadapi derap 

langkah kebangkitan tersebut. 

Kajian lain yang perlu dikemukakan di sini adalah karya Jan S. Aritonang 

yang berjudul Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia (2004). Karya 

ini memaparkan secara kronologis hubungan antara umat Kristen dan umat Islam 

di Indonesia sejak pertama kali kedatangan Kristen hingga 2003. Dalam karyanya, 

pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) dan dosen Sejarah Gereja di 

Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta ini juga membahas politik etis dan 

dampaknya atas hubungan Kristen-Islam. Meski mengakui bahwa pengaruh 

wawasan Kristen terasa dalam politik etis dan pelaksananya, namun dia menolak 

anggapan bahwa seluruh tokoh politik etis dan para pelaksananya adalah para 

pendukung Kristenisasi.    
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Berikutnya adalah karya Th. van den End, Ragi Carita jilid 1 dan 2 (1980 

dan 1988). Karya ini disusun oleh penulisnya sebagai buku pegangan mengenai 

sejarah gereja di Indonesia. Banyak informasi sejarah didapatkan dari buku ini. 

Oleh karena cakupan spasialnya sangat luas, yaitu seluruh wilayah Indonesia, dan 

temporalnya sangat panjang, yaitu sejak abad XVI hingga abad XX, maka sudah 

pasti pembahasan dalam buku ini hanya bersifat umum. Meskipun demikian, buku 

karya dosen Sekolah Tinggi Teologi Jakarta ini sering menjadi rujukan utama 

dalam mengkaji sejarah gereja dan penyebaran Kristen di Indonesia.  

Seorang teolog Katolik Belanda yang banyak menulis tema sejarah adalah 

Karel A. Steenbrink. Di antara karyanya yang sangat bermanfaat untuk melakukan 

studi pendahuluan sekaligus sebagai referensi penelitian ini adalah Kawan Dalam 

Pertikaian; Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596—1942), yang 

diterbitkan oleh Mizan pada 1995. Karya berikutnya adalah Orang-Orang Katolik 

di Indonesia 1808-1942 jilid 1 dan 2 (2006). Karya pertama memberikan 

gambaran mengenai kesan kolonial Belanda sebagai pihak Kristen tentang kaum 

Muslim Indonesia dan berbagai kebijakan politik yang mereka terapkan terhadap 

Islam. Menurut Steenbrink, ada empat pola mengenai pertemuan antara orang 

Kristen Belanda dan kaum Muslim Indonesia. Pola pertama memperlihatkan 

campuran antara perhatian, keingintahuan, dan kekaguman selektif dari orang 

Kristen Belanda, namun, di lain pihak, sejak awal terlihat pengambilan jarak yang 

signifikan dan efektif. Pola kedua memperlihatkan prasangka-prasangka orang 

Kristen Belanda terhadap Islam dengan istilah tidak beriman, takhayul, atau 

klenik. Pola ketiga memperlihatkan pandangan orang Kristen Belanda terhadap 
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Islam sebagai agama yang menimbulkan bahaya terbesar bagi keamanan orang 

Eropa. Pola keempat dan terakhir muncul ketika kekuasaan kolonial telah sangat 

mapan sehingga rasa khawatir terhadap fanatisme Islam tidak lagi diperlukan. 

Sejak inilah perasaan superioritas yang nyata menjadi sangat dominan dan 

muncullah sikap sebagai penguasa. Orang Belanda mulai menganggap dirinya 

sebagai guru dan bahkan sebagai pengawas bagi bangsa yang masih belum 

terpelajar. Hal ini dimanifestasikan dalam dua cara: ide-ide pembangunan sekuler, 

terutama berpusat pada pendidikan, dan misi-misi Kristen. Namun, kedua hal ini 

akhirnya tidak dapat dipisahkan. Sesuai pembagian Steenbrink, maka periode 

politik etis terjadi ketika memasuki pola keempat. Pendapat Steenbrink ini sangat 

bermanfaat untuk membantu analisis mengapa pemerintah kolonial Belanda 

memberikan bantuan dan perlindungan terhadap misi Kristen.  

Karya Steenbrink kedua memaparkan sejarah umat Katolik di Indonesia 

secara gamblang. Buku ini tidak hanya melihat dinamika orang-orang Katolik di 

Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan persaingan dan rivalitas mereka dengan 

pihak Protestan dan Islam. Pada jilid 1, Steenbrink sempat menyinggung adanya 

hubungan antara kolonialisme dan agama Kristen sebagai seteru yang sepadan. 

Akan tetapi, pembahasan tersebut sangat singkat. Pada jilid 2, Steenbrink 

menguraikan pertumbuhan orang-orang Katolik di Jawa dan hubungan mereka 

dengan umat Islam. Untuk menghadapi umat Islam, misi Katolik menggunakan 

strategi pemisahan antara budaya Jawa dan Islam. Tokoh utama dan penggagas 

strategi ini adalah Frans van Lith.      
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F. Pendekatan dan Kerangka Pemikiran 

Penulisan sejarah deskriptif naratif tidak bisa memberikan jawaban yang 

memuaskan terhadap berbagai masalah atau gejala yang serba kompleks. Sebab, 

penulisan sejarah tidak hanya bertujuan menceritakan kejadian, tetapi juga 

mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, dan konteks sosio-kulturalnya. 

Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan multidimensional untuk membuat 

analisis tentang struktur dan faktor yang melatarbelakangi peristiwa. Langkah 

yang sangat penting dalam membuat analisis sejarah adalah menyediakan suatu 

kerangka pemikiran yang menyangkut berbagai konsep dan teori yang akan 

dipakai dalam membuat analisis itu. Hal ini dapat dilakukan dengan meminjam 

konsep dan teori dari ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, politik, 

ekonomi, dan sebagainya. Peminjaman itu adalah wajar karena sejarah 

konvensional miskin akan hal tersebut, antara lain disebabkan oleh tidak adanya 

kebutuhan menciptakan teori dan istilah-istilah khusus serta cukup memakai 

bahasa kehidupan sehari-hari dan common sense.30  

                                                 
30 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: Gramedia, 
1993), hlm. 2-4 dan 120-121.  

Meskipun penelitian ini adalah penelitian sejarah yang sudah pasti menggunakan metode dan 
metodologi sejarah, namun ia tidak akan menggunakan teori sejarah untuk menganalisis dan 
merekonstruksi peristiwa. Bukan seperti itu penggunaan teori sejarah. Oleh karena itu, perlu 
dipahami apa yang disebut teori sejarah. Teori sejarah disebut juga filsafat sejarah. Di Belanda 
biasanya dipergunakan istilah kedua, sedangkan di Inggris, Jerman, dan Perancis dipakai padanan 
istilah sejarah filsafat. Hanya di Jerman istilah “Theoretische Geschichte” atau “Theorie der 
Geschichtswissenschaft” agak disukai juga.  

Namun demikian, para sejarawan lebih banyak menggunakan istilah filsafat sejarah daripada 
istilah teori sejarah. Mengenai hal ini, F.R. Ankersmit menyatakan, “Tidak ada suatu cabang ilmu 
yang dapat dinamakan teori sejarah atau sejarah teoretis. Maka dari itu, lebih baik kita melepaskan 
kedua konsep tersebut dan hanya mempertahankan istilah filsafat sejarah.” Lihat F.R. Ankersmit, 
Refleksi Tentang Sejarah; Pendapat-Pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah, (Jakarta: 
Gramedia, 1987), hlm. 1-2.        

Istilah filsafat sejarah digunakan untuk menunjuk kepada usaha memberikan keterangan atau 
tafsiran yang luas mengenai seluruh proses sejarah. Filsafat sejarah dalam arti ini secara khas 
berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, “apa arti (makna, tujuan) sejarah?”, atau, 
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Penelitian ini merupakan sejarah agama dengan model pendekatan sejarah 

politik. Oleh karena itu, di sini akan dipergunakan konsep dari ilmu politik untuk 

melakukan analisis.31 Konsep tersebut adalah konsep hubungan kolonialisme dan 

misi Kristen. Namun sebelum menjelaskannya, ada baiknya dipahami terlebih 

dahulu apa yang disebut kolonialisme dan misi Kristen. 

                                                                                                                                      
“hukum-hukum pokok mana yang mengatur perkembangan dan perubahan dalam sejarah?”. Pokok 
persoalan yang dibahas oleh filsafat sejarah itu bukanlah jalannya peristiwa-peristiwa sejarah, 
melainkan hakikat sejarah yang dipandang sebagai suatu disiplin dan cabang pengetahuan yang 
khusus. Dengan kata lain, filsafat sejarah berurusan dengan pokok-pokok seperti tujuan-tujuan 
penelitian sejarah, cara-cara sejarawan menggambarkan dan mengklasifikasikan bahan mereka, 
cara mereka sampai pada dan menyokong penjelasan-penjelasan dan hipotesa-hipotesa, anggapan-
anggapan dan prinsip-prinsip yang menggarisbawahi tata cara penelitian mereka dan hubungan-
hubungan antara sejarah dan bentuk-bentuk penelitian lain. Lihat Patrick Gardiner, ”Filsafat 
Sejarah”, dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo, Ilmu Sejarah dan 
Historiografi; Arah dan Perspektif, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 123-124. 

F.R. Ankersmit meringkas pokok-pokok persoalan yang dibahas oleh filsafat sejarah menjadi 
tiga unsur. Pertama; historiografi, yaitu sejarah penulisan sejarah. Kedua; filsafat sejarah 
spekulatif. Seorang filsuf sejarah spekulatif mencari struktur yang terkandung dalam proses 
sejarah dalam keseluruhannya. Filsafat sejarah spekulatif merupakan suatu perenungan filsafati 
mengenai tabiat atau sifat-sifat proses sejarah. Ketiga; filsafat sejarah kritis. Seorang filsuf sejarah 
kritis meneliti sarana-sarana yang dipergunakan seorang ahli sejarah dalam melukiskan masa silam 
dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Lihat Refleksi Tentang Sejarah, hlm. 2-4.   

Sementara itu, R. Moh. Ali yang lebih memilih istilah teori sejarah memaparkan pokok 
persoalan yang dibahas dalam filsafat sejarah, seperti: 
a. Teori tentang sumber-sumber. 
b. Teori tentang cara-cara penelitian sumber-sumber. 
c. Teori tentang rekonstruksi fakta-fakta. 
d. Teori tentang cara dan penafsiran rekonstruksi fakta.  
e. Teori tentang penyusunan pengertian-pengertian serba sejarah sebagai sendi-sendi serta isi 

mutlak ilmu sejarah. 
f. Teori tentang metode-metode ilmiah yang dipergunakan di dalam ilmu sejarah: penelitian, 

ilmu sejarah murni, penyusunan pengertian dan sebagainya.  
g. Pemikiran tentang sejarah serba objek: arti, gerak, tujuan, makna sejarah. 
h. Penempatan manusia di dalam sejarah dan penentuan sejarah sebagai sifat azasi manusia. 
i. Teori tentang penulisan sejarah atau sejarah serba subjek. 
j. Teori tentang sejarah mengenai sejarah penulisan sejarah: perkembangan historiografi. 
k. Teori tentang kualifikasi sejarah sebagai ilmu, sebagai filsafat dan sebagainya, perkembangan 

ilmu sejarah/filsafat sejarah. 
Lihat R. Moh. Ali, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 76.  

Pokok-pokok persoalan di atas memang sangat penting bagi sejarawan. Akan tetapi, 
sejarawan tidak mempergunakannya untuk menganalisis dan merekonstruksi peristiwa. Untuk 
keperluan ini sejarawan meminjam konsep dan teori dari ilmu-ilmu sosial, seperti yang telah 
dijelaskan.     
31 Konsep adalah gagasan atau pemikiran yang diekspresikan dalam berbagai cara. Konsep juga 
bisa diartikan sebagai pengertian-pengertian dasar atau definisi-definisi rinci dari setiap kata atau 
kalimat yang digunakan dalam telaah ilmiah. Lihat Ronald Chilcote, Teori Perbandingan Politik; 
Penelusuran Paradigma, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 23.   
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kolonialisme 

adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain 

dengan maksud untuk memperluas negara itu.32 Istilah ini berhubungan erat 

dengan imperialisme yang didefinisikan sebagai sistem politik yang bertujuan 

menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih 

besar.33 Robert Delavignette mengatakan, “Kolonialisme adalah istilah yang 

menandakan kebijakan imperialis dalam mengeksploitasi daerah-daerah koloni 

demi mendapatkan keuntungan untuk negara induk saja.”34 Sementara itu, Edward 

W. Said menyatakan bahwa kolonialisme hampir selalu merupakan konsekuensi 

dari imperialisme. Kolonialisme berarti menanamkan permukiman di wilayah 

yang jauh. Imperialisme berarti praktek, teori, dan sikap dari negara besar yang 

memposisikan diri sebagai pusat untuk mendominasi kekuasaan di wilayah yang 

jauh.35 Menurut ensiklopedi online Wikipedia, kolonialisme adalah 

pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas 

negaranya, seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga 

kerja, dan pasar wilayah tersebut. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu 

himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau 

mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni 

lebih hebat ketimbang yang dikolonikan.36 

                                                 
32 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
2005), hlm. 582. 
33 Ibid, hlm. 427.  
34 Robert Delavignette, Christianity and Colonialism, (London: Burns and Oates, 1964), hlm. 9.  
35 Edward W. Said, Culture and Imperialism, (New York: Vintage Books, 1994), hlm. 9. 
36 http://id.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme Diakses pada 1 Desember 2009 jam 10.45 WIB. 
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Adapun misi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan 

menyebarkan Kabar Gembira (Injil) dan mendirikan jemaat setempat, dilakukan 

atas dasar pengutusan sebagai kelanjutan misi Kristus. Pelakunya disebut 

misionaris, yaitu orang yang melakukan penyebaran warta Injil kepada orang lain 

yang belum mengenal Kristus.37 Dalam sejarah penyebaran agama Kristen di 

Indonesia dikenal dua istilah: zending dan misi. Zending merupakan usaha 

penyebaran Injil yang dilakukan oleh pemeluk agama Kristen Protestan. 

Pelakunya disebut zendeling. Misi merupakan usaha penyebaran Injil yang 

dilakukan oleh pemeluk agama Kristen Katolik.38 Kedua istilah tersebut dipakai 

dalam penelitian ini untuk membedakan aliran keagamaan pelakunya. Namun 

demikian, tidak jarang hanya disebut misi Kristen. Penyebutan secara sendirian 

berarti mencakup usaha pekabaran Injil yang dilakukan oleh pemeluk Protestan 

maupun Katolik. Pekabaran Injil sendiri merupakan istilah lain dari Kristenisasi. 

Arie de Kuiper mengartikan Kristenisasi sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh 

gereja, badan pekabaran Injil maupun orang Kristen untuk mengkristenkan 

bangsa-bangsa, dunia dan semua orang; baik yang belum Kristen maupun yang 

sudah Kristen.39 Dengan demikian, zending, misi, pekabaran Injil dan Kristenisasi 

mempunyai makna yang sama.    

Kolonialisme dan misi Kristen mempunyai hubungan sangat erat. Di 

negara-negara Muslim, keduanya sering dibantu oleh orientalisme sehingga 

menjadi gerakan bersama Barat untuk menghadapi Islam. Fakta sejarah pun 

                                                 
37 Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hlm. 749.  
38 Laksono Trisnantoro, Aspek Strategis dalam Manajemen Rumah Sakit, (Yogyakarta: ANDI, 
2005), hlm. 270. 
39 H.M. Darojat Ariyanto, Kristologi, (Solo: Jurusan Ushuluddin Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006), hlm. 202.  
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menunjukkan bahwa gerakan kolonialisme selalui disertai oleh kegiatan 

misionaris Kristen dan orientalis.40 Banyak sarjana, baik dari kalangan Muslim 

maupun Barat, mengakui adanya hubungan erat antara kolonialisme dan misi 

Kristen. Dari kalangan Muslim misalnya Muhammad Al-Ghazali41, Musthafa 

Khalidi, Umar Farukh42, Abdurrahman Habanakah Al-Maidani43, Anwar Al-

Jundi44, Muhammad Natsir45, dan H.M. Rasyidi46. Adapun dari kalangan sarjana 

                                                 
40 Hamid Fahmy Zarkasyi, Liberalisasi Pemikiran Islam; Gerakan Bersama Missionaris, 
Orientalis dan Kolonialis, (Ponorogo: Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS) Institut 
Studi Islam Darussalam, 2008), hlm. 44—45.   
41 Lihat Muhammad Al-Ghazali, Al-Isti‘mâr; Ahqâd wa Athmâ‘, (Iskandariah: Syirkah Nahdhah, 
2005). Menurut Al-Ghazali, kolonialisme mempunyai dendam agama dan ambisi duniawi. Oleh 
karena itu, pemerintah kolonial tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam negeri-negeri 
Muslim yang menjadi daerah koloni mereka, namun juga menyebarkan agama Kristen untuk 
menghadapi dan merusak Islam.   
42 Lihat Mushtafa Khalidi dan Umar Farukh, At-Tabsyîr wa Al-Isti‘mâr fi Al-Bilâd Al-‘Arabiyah, 
(Beirut: Mansyurat Al-Maktabah Al-‘Ashriyah, 1986). Menurut kedua penulis ini, misi Kristen 
menjadi faktor penting dalam menghancurkan persatuan Islam. Sebab, misi Kristen berusaha 
menggambarkan orang-orang Eropa sebagai pembawa pencerahan baru dan bukan dalam bentuk 
sebagai penjajah. Apabila mereka berhasil melakukannya, maka hal ini akan mengendurkan dan 
memecah belah perlawanan umat Islam. (hlm. 37)  
43 Lihat Abdurrahman Habanakah Al-Maidani, Ajnihah Al-Makr Ats-Tsalâtsah, (Damaskus: Dar 
Al-Qalam, 2000). Dalam buku ini, penulisnya memaparkan bahwa misi Kristen, orientalisme, dan 
kolonialisme adalah gerakan bersama untuk menghancurkan Islam. Ketiganya bertemu dalam 
tujuan dan proyek bersama. Titik pertemuan itu antara lain adalah dalam kebencian dan dendam 
terhadap kaum Muslim, eksploitasi ekonomi, memerangi Islam dan upaya penerapannya, serta 
upaya memisahkan antara Islam dan pemeluknya. (hlm. 187-206)    
44 Lihat Anwar Al-Jundi, Al-‘Âlam Al-Islâmî wa Al-Isti‘mâr As-Siyâsî wa Al-Ijtima‘î wa Ats-
Tsaqafî, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Lubnânî, 1983), 
45 Lihat Muhammad Natsir, Islam dan Kristen di Indonesia, (Bandung: Diponegoro, 1969). Buku 
ini berisi tulisan-tulisan Natsir yang mengkritik kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang 
cenderung memberi bantuan dan perlindungan kepada misi Kristen.   
46 Lihat H.M. Rasyidi, “Peranan Misi Kristen; Pengalaman Indonesia”, dalam Kurshid Ahmad (et 
al), Dakwah Islam dan Misi Kristen; Sebuah Dialog Internasional, (Bandung: Penerbit Risalah, 
1984). Rasyidi menyatakan bahwa promosi tentang Kristen merupakan salah satu sasaran kekuatan 
kolonial meskipun harus diakui bahwa tujuan yang paling penting adalah eksploitasi ekonomi dan 
politik. Hal ini menjadi karakteristik utama pada periode antara Perang Dunia ke-1 dan Perang 
Dunia ke-2. Promosi tentang Kristen itu dilakukan dengan cara mengganggu dan memaksa atau 
pun melalui kerja sama antara misi Kristen dan pemerintah kolonial. Di beberapa negara Muslim, 
para misionaris juga menjadi agen sekulerisasi walaupun mereka tidak mengakuinya. (hlm. 104—
106)  
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Barat antara lain Robert Delavignette47, Stephen Neill48, Katie Geneva Cannon49, 

Livingstone M. Huff50, Horst Gründer51, dan Edward W. Said52. 

Untuk menganalisis dukungan pemerintah Hindia Belanda terhadap misi 

Kristen, penulis menggunakan konsep hubungan kolonialisme dan misi Kristen 

yang dikemukakan oleh Anwar Al-Jundi. Dia adalah seorang sastrawan dan 

pemikir Islam dari Mesir yang sangat produktif menulis. Selama hidupnya 

(1917—2002), ratusan buku dan artikel telah disusunnya. Menurutnya, 

pemerintah kolonial yang mencengkeram negeri-negeri Islam menekankan pada 

dua aktivitas mendasar.  

 Pertama, berusaha untuk membangun opini publik bahwa apa yang 

dilakukan kolonial merupakan aktivitas yang berkaitan dengan misi pengadaban 

dan kemanusiaan yang bertujuan untuk memajukan umat manusia. Mereka 

                                                 
47 Lihat Robert Delavignette, Christianity and Colonialism. Menurutnya, ada beberapa posisi 
agama Kristen dalam kolonisasi. Antara lain melakukan evangelisasi atau Kristenisasi dan 
pengajaran gereja   
48 Lihat Stephen Neill, Colonialism and Christian Missions, (London: Lutterworth Press, 1966). 
Neill menyatakan bahwa kolonialisme cenderung ditafsirkan dalam istilah serangan. Serangan itu 
meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, pemikiran, dan bentuk serangan yang paling berbahaya 
adalah serangan misi Kristen. (hlm. 12) 
49 Lihat Katie Geneva Cannon, “Christian Imperialism and The Transatlantic Slave Trade”, dalam 
Journal of Feminist Studies in Religion, Volume 24, Number 1 (2008), hlm. 127—134. 
50 Lihat Livingstone M. Huff, “The Crusader and Colonial Imperialism: Some Historical 
Considerations Concerning Christian-Muslim Interaction and Dialogue”, dalam Missiology; An 
International Review, Volume 32, Number 2 (April 2004), hlm. 141—148. Dalam artikel ini, Huff 
menyatakan bahwa imperialisme kolonial yang dilakukan oleh negara-negara Barat adalah salah 
satu aspek sejarah yang mempengaruhi dan membentuk kesalahpahaman antara orang Muslim dan 
orang Kristen.   
51 Lihat Horst Gründer, “Christian Mission and Colonial Expansion-Historical and Structural 
Connections”, dalam Mission Studies, Volume 12, Number 1 (1995), hlm. 18—20.  
52 Lihat Edward W. Said, Orientalisme, (Bandung: Pustaka, 2001), hlm. 131—132. Menurut Said, 
mengkolonisasi pada mulanya berarti identifikasi –bahkan penciptaan— kepentingan-kepentingan, 
yang bisa bersifat komersial, komunikasi, agama, militer ataupun budaya. Umpamanya, berkenaan 
dengan Islam dan kawasan-kawasan Islam, Inggris sebagai kekuatan Kristen merasa memiliki 
kepentingan-kepentingan legitimatis yang harus dilindungi. Beberapa organisasi misi berkembang 
untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Misalnya: Baptist Missionary Society (1792), 
Church Missionary Society (1799), British and Foreign Bible Society (1804), dan London Society 
for Promoting Christianity Among the Jews (1808). Misi-misi ini terang-terangan ikut serta dalam 
ekspansi Eropa.     
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berasumsi bahwa orang kulit putih adalah pemilik peradaban yang 

bertanggungjawab terhadap kemajuan peradaban orang kulit berwarna.   

 Kedua, mengubah intelektualitas Islam dari konsep dasarnya dan 

membangkitkan kesamaran seputar unsur-unsur pemikiran Islam. Hal itu 

dilakukan sebagai permulaan untuk mengasosiasikannya ke dalam pemikiran 

Barat yang diasumsikan sebagai pemikiran universal yang dominan. Dengan cara 

ini, umat Islam akan kehilangan nilai-nilai prinsipilnya, kemudian menerima nilai-

nilai peradaban Barat dan takluk seperti kuda jinak di tangan mereka. 

 Untuk melaksanakan kedua hal di atas, pemerintah kolonial mengirimkan 

misionaris yang memiliki peran besar dalam menciptakan orang-orang yang 

menerima dan membela pemikiran Barat. Mereka tidak memusuhi kolonialisme, 

tetapi malah mendukung dan menghormatinya. Oleh karena itu, pemerintah 

kolonial membantu sekolah-sekolah, rumah sakit, dan organisasi-organisasi yang 

didirikan oleh misionaris.53       

 Terkait dengan penelitian ini, penulis melihat adanya kesesuaian konsep 

yang dikemukakan oleh Anwar Al-Jundi dengan kasus yang terjadi dalam sejarah 

kolonilisme Belanda di Indonesia. Melalui politik etis, pemerintah Hindia Belanda 

menyatakan ingin meningkatkan kesejahteraan dan memajukan peradaban 

pribumi. Kegiatan misi Kristen meningkat tajam pada masa politik etis. Mereka 

mendirikan sekolah, klinik, rumah sakit, dan panti asuhan. Mereka sering 

mendapatkan dukungan pemerintah kolonial karena dipandang membantu dalam 

menjalankan misi memajukan peradaban tersebut.   

                                                 
53 Anwar Al-Jundi, op.cit., hlm. 415—416.  
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G. Sistematika Penulisan   

Pembahasan dalam penelitian ini memakai sistematika sebagai berikut: 

Bab I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, pendekatan dan 

kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.       

Bab II memaparkan sejarah awal perjumpaan Islam dan Kristen di Jawa. 

Bab ini dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama menguraikan sejarah 

kedatangan bangsa Barat dan penyebaran Kristen. Sub bab kedua menguraikan 

kebangkitan agama pada paruh terakhir abad XIX. Sub bab ketiga menguraikan 

politik Islam Pemerintah Hindia Belanda.  

 Bab III dan IV merupakan uraian inti dalam penelitian ini. Pada bab III 

akan dibahas hubungan politik etis dan upaya pengkristenan di Jawa serta 

bagaimana dukungan Pemerintah Hindia Belanda terhadapnya. Pembahasan bab 

ini dirinci menjadi lima sub bab. Sub bab pertama menguraikan tentang lahirnya 

politik etis. Sub bab kedua menguraikan pandangan-pandangan C. Snouck 

Hurgronje tentang Kristenisasi. Sub bab ketiga menguraikan tentang peningkatan 

tajam kegiatan misi Kristen. Sub bab keempat menguraikan tentang persaingan 

dakwah Islam dan misi Kristen. Sub bab kelima menguraikan bantuan pemerintah 

kolonial untuk penyebaran agama Kristen.  

 Adapun pada bab IV akan dibahas mengenai perkembangan akhir sikap 

dukungan pemerintah Hindia Belanda terhadap misi Kristen menjelang 

keruntuhannya. Pembahasan dalam bab ini dirinci menjadi dua sub bab. Sub bab 

pertama menguraikan tentang pergumulan yang semakin tajam antara Islam dan 
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misi Kristen serta bagaimana sikap pemerintah terhadapnya. Sub bab kedua 

menguraikan tentang hubungan misi Kristen dengan pemerintah menjelang 

keruntuhan Hindia Belanda.  

 Terakhir bab V berisi penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.  


