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Abstrak  

 

Sesungguhnya tidak ada penulisan sejarah yang final. Secara metodologis 
terbuka peluang penulisan ulang sejarah. Alasannya adalah setiap generasi ada 
kecenderungan menulis sejarahnya sendiri. Kemudian, ada kemungkinan 
ditemukan sumber-sumber baru dan metodologi baru. Selain itu, terbuka 
kemungkinan juga adanya penafsiran-penafsiran baru. Atas dasar alasan 
tersebut, sejarah Garut pun, khususnya yang berkait dengan hari jadinya bisa 
bahkan perlu dikaji ulang. 
 
 

Pengantar 

 

 Sejarah adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas masa lalu 

manusia, yang meliputi aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, dan 

sebagainya. Sejarawan bertugas melakukan rekonstruksi masa lalu itu dalam 

bentuk kisah sejarah (historiografi). Lengkap tidaknya hasil rekonstruksi 

bergantung pada seberapa banyak masa lalu itu meninggalkan jejak (traces), 

dan seberapa banyak si peneliti bisa menemukan jejak itu. Jejak ini sering 

diistilahkan sebagai sumber (sources), data, fakta (fact), bukti (evidence), atau 

saksi mata (eyewitness).  

 Karya sejarah yang disusun oleh seseorang mencerminkan kemampuan 

orang itu dalam melacak jejak dan menemukan sumber-sumber. Selain itu, 

                                                             
1 Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. A. Sobana Hardjasaputra yang telah 
memberikan banyak masukan pada makalah ini. 
2 Pengajar Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. 
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kualitas karyanya pun mencermintan kemampuan si penyusun dalam 

memberikan penafsiran (interpretation) terhadap sumber; kemampuan 

memberikan penafsiran sangat dipengaruhi oleh penguasaannya atas teori dan 

metodologi.  

 Yang sering jadi persoalan adalah “pada saat menulis, tidak ada peneliti 

sejarah yang bisa mendapatkan semua sumber sejarah terkait dengan sekaligus 

secara lengkap”, pada sisi lain teori dan metodologi pun terus berkembang. 

Atas dasar alasan itulah “penulisan kembali sejarah“ itu sering dilakukan. 

Dengan demikian, meninjau ulang tulisan sejarah, termasuk di dalamnya 

“penentuan hari jadi“ adalah sesuatu yang lumrah dan “halal“ selama hal itu 

dilakukan dengan pertanggungjawaban ilmiah demi sebuah kebenaran. 

 Bahkan, seorang sejarawan Amerika, Carl Lotus Becker (1873-1945), 

lebih ekstrem lagi, melaui artikelnya berjudul “Everyman His Own Historian“ 

secara implisit mengesankan bahwa “setiap generasi menulis sejarahnya 

sendiri“, “setiap rezim menulis sejarahnya sendiri“, “setiap orang boleh 

menulis ulang sejarah yang pernah ditulis orang lain“. Hal tersebut tercermin 

pula dalam tulisan sejatah Garut; pernah dilakukan oleh Sulaeman Anggapraja, 

Kunto Sofianto, Warjita, mungkin juga masih ada yang lainnya.  

 

Penulisan Ulang Sejarah 

 

 Menulis ulang sejarah sangat dimungkinkan untuk dilakukan karena, 

paling tidak, tiga hal, yaitu: 

1. Ditemukan sumber-sumber baru. 

2. Munculnya teori dan metodologi baru. 

3. Munculnya penafsiran/interpretasi baru. 

Sumber (sources) sejarah adalah bahan yang dijadikan rujukan 

(reference) oleh sejarawan ketika dia menulis karya sejarah. Sumber tersebut 

memiliki fungsi memperkuat argumen, menggugurkan argumen, atau 
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membandingkan argumen. Bagi sejarawan sumber adalah segala-galanya; 

“tidak ada sumber, tidak ada sejarah“. 

Sumber sejarah itu ada yang disebut sumber primer, sekunder, tersier, 

dan seterusnya. Sejarawan mengidealkan menggunakan sumber primer, yakni 

sumber dari tangan pertama, sumber sezaman, atau sumber yang dibuat atau 

dituturkan oleh orang yang menyaksikan langsung peristiwa.  

Dilihat dari segi bentuknya, sumber itu terdiri atas:  

1) sumber benda atau sumber tak tertulis (unwritten sources) meliputi artefak 

dan benda-benda. Artefak adalah benda-benda peninggalan masa lampau 

seperti tembikar, keramik, lukisan tapak tangan, dan lukisan-lukisan 

binatang di gua-gua, keranda, manik-manik, foto, peralatan rumah tangga, 

dan lain-lain. Sumber-sumber benda antara lain berupa bangunan-

bangunan, monumen, senjata, candi-candi, rumah, dan lain-lain. 

2) sumber tertulis (written sources), seperti arsip, dokumen, surat, surat 

kabar.  

3) sumber-sumber lisan (oral sources), yaitu sumber yang diperoleh melalui 

wawancara sejarah lisan dengan pelaku-pelaku sejarah. Sumber lisan 

memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya sebagai sumber sejarah. 

Dalam sejarah tradisional sumber sejarah lisan (oral sources) dapat 

berbentuk cerita rakyat (folklore), mitos, legenda, carita, pantun, beluk, 

dan sebagainya. Sumber-sumber sejarah yang bisa juga dikategorikan 

sumber lisan adalah  fiksi, nyanyian, puisi, petatah-petitih, dan sebagainya. 

Sumber-sumber seperti  ini memiliki makna historis, karena dapat  

mengungkapkan rasa suka dan duka, memberikan nuansa lokal dan 

lingkungan tertentu, seringkali pula mengungkapkan nilai-nilai moral 

masyarakat sekitar, serta mampu merefleksikan suasana kultural dan jiwa 

zaman (zeitgeist)-nya. Sumber sejarah jenis ini sangat bermanfaat guna 

menangkap fakta mental (mentifact) dan fakta sosial (socifact)-nya, 

sehingga keutuhan sejarah kemanusiaan (human history) bisa diperoleh. Di 

Garut pun berkembang mitos-mitos seperti Prabu Siliwangi, Bagendit, 
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Dalem Boncel, Roro Kidul, dan sebagainya. Kesemua itu, dalam batas-

batas tertentu memiliki arti bagi penelitian sejarah setelah kritik 

metodologis. 

Bisa jadi ada sumber-sumber sejarah (benda, tertulis, atau lisan), yang 

pada saat Sulaeman Anggapradja, Kunto Sofianto, atau Warjita menulis 

Sejarah Garut, belum ditemukan atau belum digunakan. Sebagai ilustrasi, 

beberapa waktu belakangan ini di Jawa Barat ditemukan sejumlah artefak, di 

antaranya bekas reruntuhan candi di Karawang, di Kabupaten Bandung, dan di 

Kabupaten Tasikmalaya. Semua temuan baru ini akan mengubah tulisan 

sejarah Indonesia, terutama untuk periode Zaman Hindu-Buddha, sehingga 

sejarah Indonesia untuk periode pra-sejarah dan periode Hindu-Budha harus 

ditulis ulang.  

Teori dan metodologi sejarah pun terus berkembang, dari yang semula 

bersifat konvensional berubah ke sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. 

Sejarah konvensional memiliki beberapa kecenderungan, misalnya berorientasi 

pada penulisan peristiwa-peristiwa besar dan orang-orang besar (great events 

dan great man) seperti perang, diplomasi, pahlawan, politik, dan sebagainya. 

Penulisan sejarah seperti ini sering bersifat deskriptif-naratif. Sejarah non-

konvensional adalah sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial yang 

berorientasi pada kelas sosial (buruh, petani, elite), peristiwa sosial, institusi 

sosial, fakta sosial (kemiskinan, perbanditan, kekerasan, kriminalitas, 

kesalehan, kekesatriaan, demografi, migrasi, urbanisasi, dan sebagainya) 

(Kuntowijoyo, 2003). Penulisan sejarah jenis ini lebih bersifat analisis-

struktural. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

maka kemampuan menafsirkan pun turut berkembang, sudut pandang filosofis 

pun berkembang. 

Atas dasar itu, untuk memperoleh kebenaran yang lebih tinggi dan lebih 

memuaskan hasrat intelektualitas manusia, maka penulisan ulang sejarah 

(termasuk penetapan hari jadi) selalu terbuka untu dilakukan. 
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Atribut Garut 

 

 Atribut atau predikat yang melekat pada Garut bisa bermacam-macam. 

Garut sebagai tempat pemukiman; Garut sebagai kota (industri, pendidikan, 

pariwisata, santri); Garut sebagai pusat perdagangan; Garut sebagai kota 

pemerintahan; Garut sebagai kabupaten; Garut sebagai kota perkebunan dan 

pertanian, dan sebagainya. Masing-masing predikat ini perlu penjelasan yang 

didukung fakta. 

 Dengan demikian, perkembangan Garut sebagai kota, kurang lebih bisa 

diurutkan sebagai berikut: 

1. Kota yang berkembang karena kegiatan pertanian. 

2. Kota yang tumbuh karena kegiatan pasar, pengumpulan, dan distribusi 

barang. 

3. Kota yang berkembang sebagai pusat kegiatan keagamaan. 

4. Kota sebagai tempat kedudukan penguasa 

5. Kota pusat politik, pendidikan, industri, pariwisata, dan kota koloni. 

 

Mencari Hari Jadi Kota 

 Mencari hari jadi kota memiliki arti penting, baik secara idealis maupun 

secara praktis-pragmatis. Arti penting hari jadi kota sejajar dengan arti 

pentingnya kita mengetahui sejarah sendiri, mengetahui jati diri. “Moal aya 

kiwari mun euweuh bihari”; “moal aya ayeuna mun euweuh kamari; moal aya 

isuk mun euweuh ayeuna”. Sejarah adalah proses yang terus-menerus. Garut 

bukan kota yang “uju-ujug aya”, tapi Garut memiliki masa lalu; masa lalu yang 

panjang penuh liku. Mengetahui masa lalu itu penting untuk cermin diri, 

sekaligus sebagai barometer untuk mengukur prestasi. Hal itu hanya mungkin 

terjadi kalau Garut “memiliki“ titimangsa hari jadi. Secara pragmatis  memiliki 

hari jadi pun penting. Bukankah acara-acara seremonial tertentu baik di 

lembaga pemerintahan maupun di lembaga legislatif sering diselenggarakan 
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dengan mengambil momen hari jadi kota/kabupaten. Tentu saja kita ingin hari 

jadi Garut itu didasarkan pada landasan historis yang benar dan ilmiah. 

 Pertimbangan-petimbangan yang sering dijadikan alasan menetapkan 

hari jadi adalah: 

1. Dicari dari kronologi yang setua mungkin. 

2. Mampu menimbulkan rasa bangga penduduk dan warga masyarakat 

seluruhnya. 

3. Mempunyai ciri khas atau identitas yang jelas. 

4. Bersifat Indonesia-sentris bukannya Neerlando-sentris  

 Masalah-masalah yang muncul dalam menetapkan hari jadi kota adalah: 

1. Bila mencari hari jadi kota dalam arti waktu resmi menjelma menjadi kota, 

maka perlu diketahui bahwa kota-kota di Jawa umumnya disahkan melalui 

surat keputusan pemerintah kolonial Belanda, atau dapat juga berupa 

piagem dari penguasa tradisional. 

2. Bila hari jadi kota ingin mendasarkan pada kronologi awal terbentuknya 

pemukiman di suatu daerah, maka harus digunakan berbagai sumber sejarah 

yang lebih tua lagi (prasasti, babad, berita asing). 

Bukti-bukti adanya pemukiman paling awal di suatu wilayah dapat 

dilacak melalui: 

1. Adanya peninggalan prasasti otentik di lokasinya (in-situ) atau prasasti yang 

sudah disimpan di tempat lain, namun bertutur tentang suatu wilayah. 

2. Adanya sumber-sumber tertulis tradisional, babad dalam bentuk naskah 

lontar atau turunannya, berita-berita asing, dan arsip surat-surat keputusan 

pemerintah kolonial 

3. Adanya peninggalan artefaktual sezaman dengan kronologi yang telah 

disepakati. 
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Ketentuan Memilih Tanggal Hari Jadi 

a. Ketentuan Umum 

Sebelum penelitian dilakukan, perlu ditetapkan lebih dahulu, hari jadi apa 

yang akan dicari. Apakah hari jadi kabupaten atau hari jadi kota? Hal itu 

penting dilakukan, karena pengertian kabupaten jelas berbeda dengan 

pengertian kota. Kabupaten mengacu pada bentuk pemerintahan, 

sedangkan kota mengacu pada aspek fisik. Oleh karena itu, peneliti harus 

memahami benar latar belakang pembentukan kabupaten atau pendirian 

kota. 

b. Ketentuan Khusus 

1. Pencarian sumber (primer dan sekunder) harus tuntas. 

2. Tanggal yang dipilih berasal dari sumber akurat, yaitu sumber yang 

memuat data atau menyampaikan informasi yang dapat dipercaya 

(credible). Dengan kata lain, tanggal hari jadi harus sesuai dengan fakta 

sejarah yang kuat (hard fact). 

3. Pemilihan tanggal harus objektif. Dari siapa/pihak mana sumbernya 

berasal, dan siapa/pihak mana yang mendirikan kabupaten atau kota, 

tidak perlu dipermasalahkan, yang penting informasinya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Apabila perolehan tanggal harus melalui interpretasi/penafsiran, dua 

syarat harus dipenuhi, yaitu: 

a) memperhatikan konteks permasalahannya, dan 

b) interpretasi/penafsiran itu dilandasi oleh sikap objektif-rasional, 

bukan subjektif-emosional. 

5. Dalam kasus penetapan hari jadi kabupaten atau kota yang 

menimbulkan pro-kontra, tanggal yang telah dipilih harus dikaji ulang 

secara seksama. Revisi atau penulisan ulang sejarah, bukan hal yang 

tabu, melainkan justru suatu keharusan, agar tidak mewariskan sejarah 

yang salah kepada generasi penerus. 
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Apabila kemudian ditemukan fakta baru atau interpretasi baru yang 

lebih kuat, maka tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi 

gurur, diganti oleh tanggal menurut fakta yang lebih dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya. 

 

Simpulan 

 

 Sejarah tidak tabu untuk ditulis ulang. Pengulangan penulisan sejarah 

itu tidak menaifkan atau menihilkan karya-karya sejarah yang ada sebelumnya. 

Demikian pula halnya dengan ketetapan hari jadi kota atau kabupaten, terbuka 

kemungkinan untuk selalu ditinjau ulang.  

Penulisan sejarah kota tidak bisa dipisahkan dengan penetapan hari jadi 

kota. Dengan demikian, kedua hal tersebut semestinya dilakukan simultan. 

Atau, dengan kata lain, penetapan hari jadi kota atau kabupaten itu harus 

didasarkan atas kajian sejarah yang kritis dan analitis. 

Melalui forum ini saya mengusulkan dua hal. Pertama, pemerintah 

Kabupaten Garut harus memprogramkan penulisan kembali Sejarah Kabupaten 

Garut secara komprehansif, ilmiah, dan profesional. Kedua, atas dasar kajian 

sejarah itu, menetapkan hari jadi Garut. 



10 

 

Daftar Sumber 

 

Becker, Carl Lotus. 1931. 
“Everyman His Own Historian“, Annual address of the president of the 
American Historical Association, delivered at Minneapolis. December 
29, 1931. From the American Historical Review, Volume 37, Issue 2, p. 
221-236. 

 
Garraghan, Gilbert J. 1982.  

A Guide to Historical Method. New York: Fordham University Press. 
 
Hardjasaputra, A. Sobana. 2008.  

“Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah)“, dalam 
http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/ publikasi_dosen/ 
metode_penelitian_sejarah.PDF diakses tanggal 3 Februari 2009. 

 
Kuntowijoyo.1995.  

Penganntar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang. 
 

Kuntowijoyo. 2003.  
Metodologi Sejarah. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana. 

 
Munandar, Agus Aris. t.th. 

Indramayu Perspektif Arkeologi-Sejarah. T.t.: t.p.  
 

“Sumber, Bukti, Fakta Sejarah”, dalam  http://hapbiker.wordpress.com/ 
2007/08/15/bukti-fakta-dan-sumber-sejarah/ 

 
 


