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ABSTRAKSI 

 

 

Penulisan ini mengambil tema biografi tokoh pejuang Hartoyik di 

Indonesia, antara tahun 1945 hingga tahun 1958. Skripsi ini akan melihat 

bagaimana perjuangan Hartoyik dalam Masa Revolusi sampai mau menginjak 

masa Orde baru. 

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah yang 

terdiri dari pengumpulan data (heuristik), verifikasi (pengklasifikasian sumber), 

interpreatsi dan historiografi. Data-data yang banyak digunakan adalah arsip 

pribadi Hartoyik, arsip dewan harian angkatan 1945 dan Wawancara dengan 

tokoh pejuang Hartoyik. perihal pendukung penusisan Biografi Hartoyik juga di 

dukung buku-buku yang sezamana.  

Penelitian ini menemukan fakta bahwa peran pejuang tidak lepas dari 

pengaruh militer dan politik di pemerintahan pada masa Revolusi sampai pada 

masa demokrasi, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemberontakan-

pemberontakan yang terekam oleh bukti sejarah di buku-buku, selain itu peran 

pejuang juga di dominasi oleh keputusan-keputusan pimpinan kesatuan untuk 

pelaksaan perjuangan di indonesia. Hal tersebut mengindikasikan adanya 

hegemoni militer disegala lini kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk 

sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Salah satu cara melalui peringatan 17 

agustus untuk mengenang perjuangan para pahlawan untuk meningkatkan jiwa 

patriotisme dan ke utuhan Negara Indonesia. Dan tidak lupa untuk menganang 

jasa para pahlawan juga melalui memoar, film, museum, buku-buku pelajaran 

sekolah dan pendirian monumen-monumen pejuang yang didedikasikan kepada 

para Pejuang. Pendirian monumen militer pada masa Orde Baru marak terjadi di 

Indonesia, artinya Orde Baru berusaha membangun persepsi di mata masyarakat 

yang bertujuan untuk mempromosikan peranan pejuang yang begitu besar selama 

periode revolusi kemerdekaan. Langkah Orde Baru untuk membuat monumen 

pejuang yaitu dengan cara menciptakan pahlawan-pahlawan lokal yang berlatar 

belakang militer dengan membuat suatu rekaman peristiwa kepahlawanan yang 

dapat diterima masyarakat pada umumnya. 
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