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SARI 
 

Haryanto, Nur Achmad. 2010. Kesadaran Masyarakat dan Siswa Sekolah 
Dasar terhadap Sejarah Maritim di Kabupaten Rembang. Skripsi. Jurusan 
Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. 
Dr. Ph. Dewanto, M.Pd, Pembimbing II Dra. Putri Agus Wijayanti, M.Hum. 
 
Kata Kunci : Kesadaran Sejarah, Masyarakat, Siswa Sekolah Dasar, 
Sejarah Maritim Rembang. 

Kejayaan masa lampau dalam bidang kemaritiman di wilayah Rembang, 
nampaknya sekarang menjadi sirna atau hilang seperti ditelan bumi, daerah 
Rembang yang dulu terkenal maju, namun di era milenium ini justru tampil 
sebagai daerah yang tertinggal dibanding dengan daerah-daerah lain di Jawa 
Tengah. Memang tak dapat dijadikan parameter penilaian seksama dari hanya 
menengok satu segi aspek saja. Banyak aspek-aspek lain yang perlu dikedepankan 
sebagai koreksinya. Namun ada benarnya pula jika kemunduran Kabupaten 
Rembang ini salah satunya disebabkan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah 
tentang pengelolaan dan pelestarian potensi kemaritimannya yang cenderung 
diabaikan atau tidak diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 
perjalanan sejarah kemaritiman di wilayah Rembang dari zaman kekaisaran 
Majapahit dari abad XIV hingga Mataram Islam di pertengahan abad XVIII, (2) 
kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap sejarah maritimnya, (3) 
upaya-upaya apa saja yang dapat dijadikan untuk menumbuhkan kesadaran 
masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap sejarah maritim di Kabupaten 
Rembang, (4) sumber-sumber tertulis dan non tertulis yang dapat membantu 
kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap sejarah maritim di 
Kabupaten Rembang. Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu: (1) 
mendiskripsikan mengenai perjalanan sejarah kemaritiman di wilayah Rembang 
dari zaman Majapahit dari abad 14 hingga Mataram Islam di pertengahan abad 18, 
(2) mengetahui gambaran secara jelas mengenai kesadaran masyarakat dan siswa 
sekolah dasar terhadap sejarah maritim di Kabupaten Rembang, (3) menjelaskan 
upaya-upaya yang dapat di jadikan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat 
dan siswa sekolah dasar terhadap sejarah maritim di Kabupaten Rembang, (4) 
mengetahui sumber-sumber tertulis dan non tertulis yang dapat membantu 
kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap sejarah Maritim di 
Kabupaten Rembang. Manfaat lain yang dapat diambil yaitu melengkapi bacaan 
sejarah lokal dan sejarah nasional bagi insan sejarah. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni metode kualitatif. Teknik 
pengambilan datanya menggunakan metode wawancara dan observasi. Penelitian 
ini mencoba untuk mengetahui kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar 
terhadap sejarah maritim di Kabupaten Rembang dengan memakai indikator 
kesadaran sejarah dari G. Moedjanto dan Soejatmoko sebagai alat ukurnya. Untuk 



 

vii 

menguji validitas data dalam penelitian ini dipergunakan teknik triangulasi dan 
analisis data yang dipakai adalah model interaktif (Miles & Habermen). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bajing Meduro, 
Desa Babaktulong, dan Desa Dasun sebagai sampel penelitian, yang mewakili 
sebagian besar masyarakat Rembang menunjukkan tingkat kesadaran sejarah 
(lokal) kemaritiman yang rendah atau cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan 
oleh adanya beberapa faktor, yaitu: (1) masyarakat Rembang pada umumnya 
tingkat pendidikannya masih rendah, (2) tidak adanya tradisi tutur yang 
berkembang pada masyarakat Rembang, sehingga sejarah lokal yang dimiliki para 
generasi pendahulunya tidak dapat diwariskan ke generasi berikutnya, (3) tidak 
ada muatan lokal khusus sejarah tentang kemaritiman di wilayah Rembang pada 
kurikulum pendidikannya, (4) banyak masyarakat yang tidak mengenyam 
pendidikan formal, kebanyakan pendidikan mereka adalah  mondok atau nyantri, 
sehingga ilmu pengetahuan yang mereka peroleh hanya ilmu pengetahuan tentang 
agama saja, (5) sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat sangat minim 
mengenai sejarah kemaritiman di Rembang. Penelitian yang kedua dilakukan 
terhahadap siswa sekolah dasar SD N 1 Lodan Kulon dan SD N Temperak 
menunjukkan hasil yang sama yaitu memiliki kesadaran sejarah yang rendah, hal 
ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) pembelajaran muatan lokal sejarah 
maritim dilaksanakan baru satu tahun, (2) dari tenaga pengajarnya bukan dari ahli 
sejarah (guru sejarah), (3) modul yang dipakai dalam pembelajaran sejarah 
maritim materinya terlalu luas, tidak cocok jika diterapkan pada siswa SD yang 
ukurannya masih dalam tahapan pengenalan, (4) sedangkan untuk siswa tidak ada 
buku pegangan untuk belajar mandiri. 

Upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan siswa 
sekolah dasar terhadap sejarah maritim di Kabupaten Rembang dilakukan oleh 
dua organisasi MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) Cabang Komisariat 
Rembang dan FOKMAS (Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah) Lasem yang 
peduli terhadap sejarah di Rembang, salah satu usahanya yaitu senantiasa 
mensosialisasikan sejarah-sejarah yang ada di Rembang, disini khususnya adalah 
sejarah maritim. 

Dua sumber yang dapat membantu kesadaran masyarakat dan siswa 
sekolah dasar terhadap sejarah maritim di Kabupaten Rembang yaitu sumber 
tertulis dan non tertulis. Sumber tertulis diantaranya: Babad Lasem, Cerita Lasem, 
Sejarah Rembang, Lasem dan Sejarahnya, Rembang Dalam Selayang Pandang, 
dll. Selain dari buku ada seminar sejarah yang berkenaan dengan sejarah 
kemaritiman di Rembang. Sedangkan sumber non tertulisnya, yaitu: Pelabuhan 
Lama Rembang, Jangkar Dampo Awang, Perahu Kuno Punjol Harjo, Sungai 
Babagan, Galangan Kapal Dasun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat  hendaknya dilaksanakan seumur hidup 

dan secara terpadu, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ketiga-

tiganya tidak bisa saling dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena 

ketiganya selalu bersinergi  atau saling  mempengaruhi. Agar tujuannya tercapai, 

ketiga-tiganya harus seiring sejalan, tidak bisa hanya ditumpukan pada salah 

satunya  (Hasbullah, 2005). 

Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu 

daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah 

persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk 

mencukupi krisis kehidupannya (Barnadib, 1980:133). Masyarakat juga dapat 

diartikan sebagai satu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata 

budaya sendiri. Dalam arti ini masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan: 

medan kehidupan masyarakat yang majemuk (plural: suku, agama, kegiatan kerja, 

tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya). Manusia berada 

dalam multi kompleks antarhubungan dan antaraksi di dalam masyarakat.  

Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga 

setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, 



2 

 

telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan 

keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah.  Pengaruh pendidikan 

tersebut tampaknya lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang dialami 

seseorang dalam masyarakat banyak sekali, ini meliputi segala bidang, baik 

pembentukan kebisaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian 

(pengetahuan), kesadaran, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan 

keagamaan (Hasbullah, 2005). 

Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan-pesan pendidikan dari 

masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme 

informasi timbal balik yang rasional, objektif, dan realistis antara sekolah sebagai 

prosedur pendidikan dengan masyarakat yang mengkonsumsi output pendidikan 

sangatlah diperlukan (Hasbullah, 2005). 

Sejarah mengandung arti kejadian-kejadian yang dibuat manusia atau 

yang mempengaruhi manusia: perubahan atau kejadian yang berubah dari satu 

keadaan ke keadaan lainnya. Perbuatan menyejarah adalah perbuatan yang 

mempunyai arti lebih dari pada biasanya sehingga patut mendapat tempat di 

dalam sejarah sebagai catatan peristiwa sejarah. Sejarah juga berarti seluruh 

totalitas dari pengalaman manusia di masa lampau (Wasino, 2007:2). Sejarah 

adalah salah satu mata pelajaran yang dapat dijadikan sebagai penyampai pesan-

pesan pendidikan kepada masyarakat lewat lembaga pendidikan sekolah, dan 

sebaliknya sekolah juga memberikan kontribusi pendidikan yang baik kepada 

masyarakat. Ada semacam pengaruh timbal balik diantara keduanya. Sejarah 

adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian 
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yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. 

Kuntowijoyo (2005:18) menyatakan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. 

Dalam buku “Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia”, Moh. Ali mempertegas 

pengertian sejarah, yaitu ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan 

kejadian dan peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. 

Meskipun sejarah dapat dijadikan sebagai penyampai pesan moral 

pendidikan kepada masyarakat, tetapi ada permasalahan atau problem yang 

muncul, yang saat ini tengah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia 

yaitu kesadarannya terhadap nilai-nilai kesejarahan. Hal ini seperti kutipan dalam 

surat kabar (Pikiran Rakyat: 15/3) dalam Arif Subekti, dkk (2007) :  

“sebagai salah satu bahan ajar dalam ranah pendidikan, sejarah 
dianggap remeh dan membosankan, tidak hanya oleh peserta didik, 
pun para pengajarnya. Fenomena berupa usulan penggabungan 
memiliki persamaan seperti sejarah, PPKn, serta IPS pada kurikulum-
kurikulum pasca 1994 menjadi bukti bahwa kurang berartinya sejarah 
di  mata dunia pendidikan Indonesia”. 

 

Fenomena di atas menjelaskan bahwa kesadaran atau minat masyarakat 

Indonesia terhadap pelajaran sejarah cukup rendah. Hal tersebut masih bisa 

dikatakan dalam kategori wajar jika dibandingkan dengan kesadaran sejarah yang 

ada pada tataran tingkat daerah atau lokal. Sebuah paparan dalam Koran Jawa Pos 

terbit pada 26 Agustus 2009 menyatakan deskripsi tentang kesadaran para siswa 

terhadap sejarah lokalnya: 

Sayangnya kesadaran terhadap sejarah lokal para siswa masih cukup 
memprihatinkan. Kenyataan itu dapat penulis ketahui dari pernah 
menguji para siswa terhadap sejarah lokal di Pasuruan dengan 
mendasar. “Tahukah kalian asal mula nama Pasuruan?”. Hanya 
segelintir siswa yang dapat menyebutkanya secara sepotong-sepotong. 
Ini menunjukkan pengetahuan para siswa terhadap sejarah lokal di 
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sekolah tersebut, juga memprihatinkan. Jangan-jangan hal ini 
merupakan fenomena umum yang ada di sekolah daerah? 
“Selain itu penulis juga menunjukkan sebuah gambar Candi Borobudur 
dan sebuah gambar Candi Gunung Gangsir yang ada di daerah 
Pasuruan. Ternyata tak satupun dari siswa yang mengetahui Candi 
Gunung Gangsir. Padahal, para siswa itu berasal dari daerah Pasuruan, 
mereka malah mampu menjawab dengan serentak gambar Candi 
Borobudur. Dari situ dapat diketahui para siswa lebih mengetahui 
bangunan bersejarah nasional daripada yang ada didaerahnya sendiri. 
“Rendahnya pengetahuan para siswa terhadap sejarah lokal tentu saja 
tidak dapat di biarkan terus-menerus terjadi. Demikian itu akan 
membuat para siswa menjadi buta terhadap sejarah daerahnya sendiri. 
Oleh karena itu, diperlukan berbagai ikhtiar untuk membangun 
kesadaran sejarah lokal para siswa. Sekurang-kurangnya ada enam 
langkah penting yang dapat di tempuh” (Mokh. Syaiful Bakhri, Guru 
Sejarah Madrasah Aliyah Al-Yasini Areng-areng Wonorejo Pasuruan). 

 
Berdasarkan kutipan di atas, sebuah fenomena yang memprihatinkan 

terjadi ditengah-tengah bangsa kita, banyak dari masyarakat kesadarannya 

terhadap sejarah lokal sangat minim. Hal itu juga dirasakan pada sebagian besar 

masyarakat Rembang.  

Rembang, baik sebagai nama suatu kota, kabupaten, maupun karisidenan, 

sudah dikenal sejak masa lampau. Pada masa klasik, pengungkapan sejarah 

Rembang tidak bisa dilepaskan dengan nama Lasem, karena pada saat itu wilayah 

Rembang pernah menjadi bagian dari wilayah Lasem. Pada masa Kolonial Hindia 

Belanda, Rembang selain menjadi nama karisidenan juga menjadi nama 

kabupaten dan Lasem menjadi wilayah bagian dari Kabupaten Rembang (Pusat 

Studi Sejarah dan Budaya Maritim Undip:2003). 

Lasem dalam sejarah Nasional tercatat sebagai kota tua dan menjadi 

pusat pemerintahan di zaman Majapahit. Pengetahuan tentang ini dapat di ketahui 

dari piagam Singosari yang di keluarkan oleh Raja Hayam Wuruk tahun 1351 M 

(dalam maklumat Sabda Bathara Prabu). Hal serupa juga disebutkan dalam 
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naskah kuno Pararaton dan Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis oleh Empu 

Prapanca di akhir abad-14. Kala itu Lasem merupakan sebuah negeri otonom di 

Jawa dengan pemerintahan dan wilayah sendiri yang begitu luas dan menjadi 

kekuatan bagi kelangsungan serta keutuhan Nusantara di bawah kekaisaran 

Majapahit dengan cirinya sebagai kota bandar yang sangat maju (Unjiya, 2008). 

Kemajuan Kota Raja Lasem dalam bidang maritim berlanjut hingga 

berabad-abad lamanya. Sekalipun kejayaan Majapahit berangsur-angsur surut, 

yang pada akhirnya terbenam serta seiring dengan itu kekuatan dari negeri-negeri 

asing juga mulai merambah Nusantara, Kota Lasem tetap menjadi pusat 

pemerintahan yang kuat beserta eksistensi pelabuhannya dalam kancah persaingan 

global. Di masa Kerajaan Demak, Pajang yang kemudian digantikan oleh lahirnya 

Mataram Islam hingga masuknya Kolonial Belanda di Nusantara, kota Lasem pun 

masih bertahan dengan tradisi pelabuhannya sekalipun kala itu kian terhimpit oleh 

kekuasaan VOC yang semakin menguat di Jawa (Unjiya, 2008). 

Namun, di era millennium ini justru Rembang tampil sebagai daerah 

yang relatif tertinggal dibanding dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah. 

Kabupaten Rembang yang sebagian besar pendapatan daerahnya bersumber dari 

perikanan (laut), sampai sekarang merasa belum memanfaatkan secara maksimal 

potensi laut yang dimilikinya, hal ini erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat 

setempat untuk mengelolanya. Sejak dahulu Pantai Utara Laut Jawa terkenal 

mempunyai potensi perikanan yang lebih melimpah dari pada yang dimiliki Pantai 

Selatan Jawa. Peningkatan produksi ikan di Kabupaten Rembang rata-rata 30% 

sampai 60% pertahunnya. Namun ironisnya kehidupan para nelayan di Kabupaten 
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Rembang yang terletak di Pantai Utara Jawa mempunyai kondisi perekonomian 

yang cukup memprihatinkan. Hal inilah yang akan diupayakan pemerintah daerah 

setempat untuk meningkatkan taraf pendapatan perekonomian masyarakat 

Rembang dari sektor kelautannya. 

Ada manfaatnya bila kita menengok masa silam, yang berabad-abad 

lamanya Lasem pernah menjadi kawasan bahari yang sangat maju. Tradisi 

maritim yang dikembangkan secara sistematis dan secara turun-temurun waktu itu 

terbukti mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan 

kebijakan-kebijakan yang baik lagi seksama pada sektor ekonomi, industri, dan 

perdagangan. Namun juga sebagai suatu renungan historis yang sifatnya kolektif 

guna membangun Kabupaten Rembang menjadi sebuah daerah maritim yang 

mandiri dan maju, baik dari segi keamanan, pembangunan moral maupun 

ekonominya di era persaingan globalisasi dewasa ini (Unjiya, 2008). 

Terkait dengan persoalan-persoalan besar itu, muncul sebuah pertanyaan 

yang sangat mendasar: Apa yang dapat disumbangkan oleh ”sejarah maritim” 

untuk ikut memecahkan persoalan besar itu? Yaitu persoalan bagaimana 

menumbuhkan kembali “kesadaran masyarakat” terhadap nilai-nilai budaya 

maritim pada masa lampau untuk pembangunan Indonesia baru  sebagai negara 

bahari yang tangguh dan kokoh. Persoalan pertama terkait erat dengan seberapa 

jauh tingkat kesadaran masyarakat khususnya generasi muda bangsa Indonesia 

terhadap sejarahnya (sejarah maritim). Persoalan kedua berhubungan erat dengan 

sosialisasi pemasukan nilai-nilai budaya bahari kepada siswa-siswa sekolah dasar 

dan sekolah menengah. Dalam konteks kedua permasalahan tersebut, sejarah 
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maritim dapat mengambil peranan yang signifikan untuk dapat difungsikan seperti 

civic education (Singgih, 2008). 

Mengingat pentingnya sejarah maritim seperti yang telah disebutkan di 

atas, maka sejarah maritim perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah, dan perlu 

disosialisasikan kepada masyarakat (khususnya pada masyarakat pesisir). Seperti 

halnya pada masyarakat Rembang yang secara geografis terletak di daerah pesisir 

Pantai Utara Jawa yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk 

dikembangkan dari aspek kelautannya. Selain itu, potensi kemaritiman di 

Rembang adalah karunia Tuhan yang secara alami merupakan asset nyata dan 

abadi yang memerlukan pengembangan dan penanganan serius guna mendukung 

pembangunan daerah, maka perlu mendapat perhatian khusus dari semua 

kalangan. Allah berfirman didalam ayatnya: “Dan Dialah yang menundukkan 

lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, 

dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu 

(juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian 

karunia-Nya dan agar kamu bersyukur” (An Nahl:14). Ayat ini mengisyaratkan 

agar setiap manusia mau memanfaatkan potensi kekayaan laut yang dimilikinya, 

yang telah dianugerahkan Allah SWT bagi kemakmuran mereka.  

Langkah-langkah atau upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan 

minat masyarakat agar sadar terhadap sejarah yang paling baik yaitu menanamkan 

pengetahuan sejarah pada diri siswa dimulai sejak usia dini, siswa diharapkan 

menjadi paham bahwa manusia tidak bisa lepas dari konteks sejarah 

kehidupannya. Manusia senantiasa terlibat dalam proses sejarah yang panjang dan 
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berkesinambungan. Siswa diharapkan mampu mengambil hikmah dari sejarah dan 

dapat belajar untuk menjadi lebih bijaksana (Arif Subekti dkk. 2007). 

Sesuai dengan perkembangan biologis dan psikologis, cakupan kesadaran 

sejarah akan dipengaruhi oleh lingkaran masa kehidupan dari anak sampai 

dewasa, karena jika dilihat dari faktor psikologi perkembangan rentan usia anak 

pada usia dini adalah usia subur dalam mengingat sesuatu (Djoko Soeryo, 

1989:7). Diharapkan sejak usia dini dalam diri anak sudah tertanam pengetahuan-

pengetahuan tentang lokalitas sejarah daerah mereka sendiri, dalam arti sadar dan 

mau mencintai budaya dan sejarah yang dimilikinya. Setelah terjun ke masyarakat 

diharapkan mereka mampu mengembangkan potensi  daerahnya. 

Meskipun demikian, ternyata masih banyak kendala-kendala lain yang 

dihadapi dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan siswa di 

Kabupaten Rembang terhadap sejarah kemaritimannya. Kesadaran sejarah di sini 

berfungsi sebagai landasan dan acuan bagi masyarakat Rembang agar mau 

kembali mengelola kekayaan lautnya, seperti pada masa Majapahit dan Sriwijaya 

pernah mencapai masa keemasan karena visi dan misi kemaritimannya. Hal ini 

dipertegas oleh pernyataan Sam Wineburg, dikutip Asvi Warman (2006), bahwa 

sejarah berfungsi untuk memetakan masa depan, mengajarkan masa lalu. Salah 

jika beranggapan bahwa sejarah hanyalah tentang deretan angka tahun peristiwa 

yang harus dihafal. Tidak tepat juga bila menganggap sejarah adalah persoalan 

masa lalu yang tidak penting untuk dikaji. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: ”KESADARAN MASYARAKAT DAN SISWA 
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SEKOLAH DASAR TERHADAP SEJARAH MARITIM DI KABUPATEN 

REMBANG”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana perkembangan kemaritiman di wilayah Rembang dari zaman 

Majapahit di abad XIV hingga Mataram Islam di pertengahan abad XVIII? 

2. Bagaimana kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap 

sejarah maritim di Kabupaten Rembang? 

3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dijadikan untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap sejarah maritim di 

Kabupaten Rembang? 

4. Sumber-sumber tertulis dan non tertulis apa saja yang dapat membantu 

kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap sejarah maritim di 

Kabupaten Rembang. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mendiskripsikan perkembangan kemaritiman di wilayah Rembang 

dari zaman Majapahit di abad XIV hingga Mataram Islam di pertengahan 

abad XVIII? 

2. Mengetahui gambaran secara jelas kesadaran masyarakat dan siswa 

sekolah dasar terhadap sejarah maritim di Kabupaten Rembang. 
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3. Menjelaskan upaya-upaya yang dapat dijadikan untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap sejarah maritim di 

Kabupaten Rembang. 

4. Mengetahui sumber-sumber tertulis dan non tertulis yang dapat membantu 

kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap sejarah Maritim di 

Kabupaten Rembang? 

 
D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan satu 

kajian ilmiah tentang permasalahan yang ditemui dalam upaya 

menumbuhkan kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap 

sejarah maritim di Kabupaten Rembang. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat  pengetahuan bagi masyarakat dan siswa sekolah dasar untuk 

sadar akan potensi daerahnya sendiri dengan berbekal belajar dari sejarah 

maritim (dilihat dari sudut pandang sejarah lokal) Kabupaten Rembang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Sejarah Maritim Kabupaten Rembang 

1. Perkembangan  

Pada masa Kerajaan Majapahit, Rembang sebagai Kota ataupun 

wilayah yang sudah berpemerintahan sendiri ataupun menjadi bagian dari 

suatu Negara bagian Kerajaan Majapahit masih belum bisa dibuktikan 

dengan jelas dan tepat. Hal ini disebabkan sumber-sumber atau bukti-bukti 

tertulis yang menceritakan Rembang dalam aktivitas kota maupun 

pemerintah daerah tidak banyak disebutkan. Berdasarkan sumber tertulis 

masa Majapahit, nama Rembang memang telah disebutkan dalam Kitab 

Negara Kretagama pada pupuh XXI (dalam Kusaeri dkk. 2010:16) sebagai 

berikut :  

“….Menuruni surah melintasi sawah, lari menuju Jaladipa, 
Talapika, Padali, Arnon, dan Panggulan langsung ke Payaman, 
Tepasana ke arah Kota Rembang sampai di Kemirakan yang 
letaknya di pantai lautan”. 

 
Sumber utama sejarah masa Kerajaan Majapahit adalah Kitab 

Negara Kretagama karangan Mpu Prapanca namun di dalamnya juga tidak 

menggunakan daerah Rembang apabila ditelusuri melalui keterangan 

tentang daerah bawahan Kerajaan Majapahit yang secara geografis dekat 

dengan letak Rembang, sekarang ini maka wilayah Lasem merupakan 

kemungkinan terdekat untuk diidentifikasi dan ditelusuri latar belakang 
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sejarahnya. Dalam masa Kerajaan Majapahit Rembang berada di bawah 

kekuasaan Lasem. Sementara itu mengenai Lasem, dapat diketahui dari 

Kitab Negara Kretagama. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Lasem 

merupakan salah satu kekuasaan Kerajaan Majapahit. (Kusaeri dkk. 

2010:16) 

Sementara itu mengenai Lasem, dapat diketahui dari Kitab Negara 

Kretagama. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Lasem merupakan 

salah satu daerah kekuasaan Majapahit yang terletak di bagian utara 

Kerajaan Majapahit, dan terletak disebelah barat Matahun, yaitu daerah 

Lasem sekarang. Sedangkan Matahun terletak dibagian barat Bojonegoro 

sekarang. 

Sejarah Kabupaten Rembang tidak bisa dipisahkan dengan nama 

Lasem. Lasem sudah ada sejak masa kejayaan Majapahit. Pada waktu itu 

Lasem merupakan salah satu bagian dari kerajaan Majapahit. Sumber-

sumber sejarah lokal menyebutkan bahwa pada tahun 1351 Lasem 

diperintah oleh Dewi Indu, seorang adik sepupu Raja Hayam Wuruk. 

Dewi Indu bersuamikan Pangeran Rajasa Wardhana yang memiliki 

kekuasaan yang terbentang dari daerah Pacitan sampai ke Muara 

Bengawan Solo. Berdasarkan informasi tersebut dapat diperkirakan bahwa 

Lasem merupakan salah satu pusat kerajaan Majapahit. Pentingnya Lasem 

bagi majapahit dapat dilihat dari kenyataan bahwa raja Hayam Wuruk 

pernah berkunjung ke Lasem pada tahun 1354 (Murniningsih dkk. 2008). 
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Sementara itu dalam Kitab Negara Kretagama disebutkan bahwa 

Majapahit memiliki beberapa kerajaan vassal di Jawa yang dipimpin oleh 

Paduka Bhattara atau Bhre antara lain: Daha, Wengker, Matahun, Lasem, 

Pajang, Peguhan, Singasari, Wirabhumi, Mataram, Kahuripan, dan 

Panawuhan.  

Bhre Lasem juga menjadi salah satu Anggota Dewan Penasehat 

Raja Majapahit atau Bhatara Saptaprabhu yang beranggotakan tujuh 

orang. Sejak jaman Kerajaan Majapahit, Lasem telah menjadi salah satu 

pusat pembuatan kapal (Murniningsih dkk. 2008). 

Prestasi Lasem sebagai pusat pembuatan kapal terus berlangsumg 

pada masa kejayaan Demak yang memiliki armada yang kuat. Dua kali 

armada Demak menyerang posisi Portugis di Malaka dengan kekuatan 

sekitar 100 buah kapal lebih. Meskipun mengalami kegagalan, namun 

serangan menunjukkan bahwa Kerajaan Demak pernah memilki armada 

laut yang cukup tangguh di Asia Tenggara. Dalam hal ini sebagian kapal-

kapal itu dibuat di Lasem (Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Undip, 

2003). 

Sumber Ikal Babad Badrasanti (dalam Kusaeri dkk. 2010) 

menceritakan penguasa-penguasa Lasem setelah Dewi Indu. Diceritakan 

bahwa Dewi Indu memiliki anak yang bernama Pangeran Badrawardhana 

yang kemudian berputra Pangeran Wijayabadra. Pangeran ini kemudian 

berputra pangeran Badranala. Pangeran Badranala kawin dengan putri 

Champa yang bernama Bi Nang Ti dan mempunyai putra yaitu pangeran 
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Wirabajra dan pangeran Santibadra. Selanjutnya pangeran Wirabajra yang 

menjabat Adipati Lasem yang mempunyai putra bernama Wiranegara. 

Berbeda dengan para pendahulunya, pangeran Wiranegara belajar Agama 

Islam sejak kecil di Pesantren Ampel Gading di Surabaya. Pada akhirnya 

Pangeran Wiranegara diambil menantu oeh Sunan Ampel untuk 

dinikahkan dengan putrinya yang bernama Maloka. Wiranegara menjadi 

Adipati Lasem hanya lima tahun. Setelah ia meninggal diganti oleh 

istrinya. Pasangan Wiranegara dan Maloka memiliki putri yang kemudian 

diperistri oleh Raden Patah, Sultan Demak. Sejak saat itu Lasem tidak lagi 

berada di bawah kekuasaan Majapahit, tetapi berada di bawah 

perlindungan Kesultanan Demak.  

Pada masa kejayaan Demak dan selanjutnya, daerah Lasem secara 

bergantian ditempatkan di bawah kerajaan tersebut. Hal itu dapat diketahui 

misalnya pada saat Raja Pajang (Hadiwijaya atau Jaka Tingkir) dilantik, 

dihadiri oleh penguasa-penguasa Sedayu, Tuban, Pati, Lasem dan kota-

kota lain di Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan Sultan 

Pajang dianggap sebagai maharaja oleh raja-raja atau penguasa kota-kota 

pelabuhan di daerah pesisiran timur. Meskipun mereka bukan merupakan 

vasal Pajang, namun mereka mengakui Sultan Pajang menjadi raja islam 

dan sultan dari para raja atau penguasa-penguasa kota-kota pelabuhan di 

daerah pasisir. Dalam hal ini hubungan mereka lebih mirip hubungan 

persahabatan (Kusaeri dkk. 2010). 
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Pada jaman Mataram Kartasura yang mulai pada tahun 1680, 

daerah Rembang termasuk dalam wilayah Pesisiran Timur. Hal ini dapat 

diketahui dalam sistem politik dan pembagian wilayah yang berlaku pada 

waktu itu, yaitu yang terdiri dari wilayah Kutagara atau Kuta Negara, 

wilayah Negara Agung, wilayah Mancanegara  dan wilayah Pesisiran. 

(Sartono Kartodirjo, 1977). 

Wilayah pesisiran adalah wilayah yang letaknya paling jauh dari 

pusat kerajaan. Sesui dengan arah dan letaknya, wilayah pesisiran juga 

dibagi menjadi dua yaitu Pesisiran Timur dan Pesisiran Barat. Sampai 

pada masa pemerintahan raja Paku Buwana II di Kartasura, wilayah 

Pesisiran Barat masih meliputi daerah-daerah Pekalongan (8.000 karya), 

Brebes dan Bentar (3.040 karya), Tegal (4.000 karya), Demak (6.000 

karya), Kaliwungu (2.300 karya), Kendal (2000 karya), Batang (2000 

karya), Pemalang (2.000 karya). Wilyah Pesisiran Timur meliputi daerah-

daerah: Jepara (4.000 karya), Kudus (1.000 karya), Cengkal (700 karya), 

Pati (4.000 karya), Juwana (1.000 karya), Rembang (500 karya), 

Pajangkungan (300 karya), Lamongan (1.000 karya), Gersik (2.800 karya), 

Surabaya (6.000 karya), Pasuruhan dan Bangil (3.000 karya), Madura 

(18.000 karya) (Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Undip, 2003). 

Pada Mataram, konstelasi politik ini berubah. Hancurnya Pajang 

oleh Mataram, kota-kota pasisir memutuskan ikatannya dengan penguasa 

di pedalaman Jawa Tengah. Oleh karena itu, sejak awal raja-raja Mataram 

berusaha untuk menundukkan penguasa-penguasa pasisir tersebut dengan 
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menggunakan kekerasan senjata. Salah satu motifasi di balik penaklukan 

itu adalah ekonomi. Pada saat itu kota-kota Pantai Utara Jawa menjadi 

makmur sebagai hasil pelayaran dan perdagangan. Kota Lasem berhasil 

ditundukkan oleh Mataram pada tahun 1616 (Murniningsih dkk. 2008). 

Pada tahun 1740 meletus pemberontakan orang Cina di Batavia 

dan selanjutnya meluas ke hampir seluruh Jawa. Di Jawa Tengah, 

khususnya di Ibu Kota Mataram yaitu Kartasura, perlawanan ini 

mendapatkan dukungan dari Raja Pakubuwana II. Tentara Kumpeni di 

Kartasura diserang dan dihancurkan. Namun demikian ketika Kompeni 

mulai menyiapkan pasukan yang besar di sepanjang Pantai Utara Jawa, 

Pakubuwana II ganti berbalik memihak Kompeni, dengan pertama-tama 

minta maaf kepada Kompeni atas keberpihakannya dengan pemberontak 

Cina. Sikap Pakubuwana II ini direspon oleh para pemberontak dengan 

mengangkat Mas Garendi sebagai Sultan dengan gelar Sunan Amangkurat. 

Mas Garendi dengan pasukan Cina berhasil merebut Kraton Kartasura dan 

Pakubuwana II melarikan diri ke Ponorogo. Dalam keadaan terjepit 

Pakubuwana minta kepada Kompeni untuk segera memadamkan 

pemberontakan jika Kompeni berhasil mengembalikan kekuasaannya 

maka ia bersedia menyerahkan semua daerah pesisir kepada Kompeni. 

Pada tahun 1743 akhirnya perlawanan Cina dapat ditumpas, 

sedangkan Mas Garendi dibuang ke Srilanka. Pada tahun itu juga 

Pakubuwana II menandatangani perjanjian yang menyerahkan seluruh 

daerah Pesisiran Barat dan Timur kepada Kompeni. Sejak saat itulah 
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Lasem menjadi wilayah kekuasaan VOC untuk kemudian Lasem 

ditempatkan sebagai bagian dari Kabupaten Rembang.  

2. Perekonomian 

Berbicara mengenai sejarah maritim di Kabupaten Rembang, tidak 

terlepas dengan pelabuhannya, karena pelabuhan Rembang pada masa itu 

memiliki peranan sentral mengenai perkembangan kemaritiman di 

Kabupaten Rembang awal masa di bawah pengaruh Majapahit hingga 

awal abad 19. Masa-masa itu pelabuhan Rembang masih mendominasi 

peranannya sebagai salah satu pelabuhan yang penting pada masanya, 

seperti yang telah disebutkan di atas, masa pengaruh majapahit pelabuhan 

Rembang dijadikan pintu masuk utama bagian barat, pada masa Demak 

dijadikan sebagai industri perkapalan, lalu pada masa VOC sebagai sarana 

pengangkuatan kayu Jati dari daerah pedalaman yang akan dikirim keluar 

untuk diperdagangkan, maka biasanya sebelum diberangkatkan singgah 

dulu di pelabuhan itu. Tetapi menjelang akhir abad 19 peranannya merosot 

menjadi pelabuhan kecil (Murniningsih dkk. 2008) 

Rembang terkenal sebagai penghasil kayu jati dan garam, untuk 

selanjutnya, Rembang diserahkan oleh Mataram kepada pihak Kumpeni 

setelah peristiwa pemberontakan Cina yang gagal pada tahun 1743. 

Rembang diincar oleh Kompeni karena hutan jatinya. Jati dari Rembang 

terkenal memiliki kualitas unggul yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan kayu jati yang berasal dari Myanmar dan Benggala. Oleh karena 

itu, setelah menguasai Rembang, VOC segera menuntut penyerahan balok 
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jati dari para penguasa di Rembang. 

Pelabuhan Rembang terletak di muara sungai Karanggeneng, yaitu 

di bagian barat Kota Rembang. Namun demikian sebagaimana yang terjadi 

di pelabuhan lain di Jawa yang berada di muara sungai, maka masalah 

pertama yang dihadapi adalah pendangkalan alur pelayaran. Pada tahun 

1820 atau menjelang akhir abad 19, pelabuhan Rembang sudah tidak bisa 

disandari oleh kapal-kapal besar lagi, jadi hanya bisa disandari oleh 

perahu-perahu belaka. Kapal-kapal besar harus membuang jangkar jauh di 

lepas pantai. Bongkar-muat dilaksanakan dengan bantuan perahu 

tongkang.  

Perahu-perahu yang datang di pelabuhan Rembang kebanyakan 

berasal dari Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Juwana, Bangkalan, 

Karimunjawa, Pasuruhan, Surabaya, Sumenep, Batavia, Banjarmasin, 

Pantai Barat Sumatra, Penarukan. Perahu-perahu itu datang baik dalam 

keadaan kosong maupun bermuatan berbagai jenis komoditi seperti buah-

buahan, kain, beras, rotan, gambir, peralatan logam dan sebagainya. Dari 

Rembang, biasanya mereka membawa kayu jati, tembakau dan garam.  

Kabupaten Rembang mempunyai potensi alamiah yang 

menguntungkan secara ekonomis. Bentangan pantai sepanjang 60 km dari 

Kecamatan Kaliori hingga Kecamatan Sarang merupakan kekayaan alam 

tersendiri yang harus disadari dan dimanfaatkan oleh penduduk sebaik-

baiknya. Selain itu Perikanan laut Rembang terbesar kedua di Jawa tengah 

setelah Kota Pekalongan. Tiga belas tempat pelelangan ikan (TPI) berada 
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di kabupaten ini. Potensi tersebut nampaknya kurang diperhatian oleh 

masyarkat dan pemerintah daerah setempat. 

 

B. Kesadaran Sejarah 

1. Pengertian 

Pengertian kesadaran sejarah (historical consciousness) tercakup 

dalam beberapa istilah yang memiliki kandungan arti yang sama seperti 

terdapat dalam istilah “perasaan sejarah” (historical science) “pandangan”, 

“pemikiran” atau konstruksi sejarah (historical mindedness) (Soeryo, 

1989:5).  

Secara harfiah, kesadaran itu berarti pemahaman terhadap sesuatu 

dengan melibatkan mental, yang menyangkut ide, perasaan, pemikiran, 

kehendak, dan ingatan yang terdapat pada diri seseorang. Kesadaran itu 

akan muncul pada diri seseorang jika ia sedang memikirkan sesuatu yang 

ada di sekitarnya. Sejarah secara sederhana dapat berarti peristiwa yang 

ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu di suatu tempat tertentu. 

Kesadaran sejarah adalah refleksi sikap yang bersumber pada kondisi 

kejiwaan yang menunjukkan tingkat penghayatan, pada makna serta 

hakikat sejarah (Widja, 1988). Rumusan kesadaran sejarah seperti yang 

dikemukakan oleh Djoko Soeryo secara teoritis membedakan pengertian 

kesadaran sejarah sebagai gejala psikologis dan kesadaran sejarah sebagai 

gejala sejarah. 
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Kesadaran sejarah bisa dipakai untuk memetakan masa depan, ini 

terkait dengan pentingnya jika kita mau belajar dan memahami sejarah 

secara lebih mendalam. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh I Gde 

Widja (1996:8), bahwa pengajaran sejarah bukan hanya sekedar proses 

transfer nilai-nilai peristiwa masa lampau yang bersifat statis regresif yang 

hanya memaku murid pada kekaguman peristiwa masa lampau, namun 

yang utama adalah menggali nilai-nilai dinamik progresif, yaitu 

rangsangan motivasi untuk mengembangkan nalar historis sebagai bekal 

menghadapi masa kini dan tantangan masa depan. 

Kesadaran Sejarah sebagai gejala psikologis dapat didefinisikan 

sebagai “konstruksi” pemahaman terhadap pengalaman masa lalu. Konsep 

pemahaman terhadap pengalaman masa lalu ditandai dengan pemikiran 

perspektif waktu yang secara tajam mampu membedakan dimensi masa 

lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Konsep pengalaman terhadap 

pengalaman masa lalu ditandai juga penyusunan akumulasi pengalaman 

masalah secara urut dalam (memory) atau kesadaran.  

Kesadaran sejarah sebagai gejala sejarah dapat dikenali dengan 

simbol-simbol monumental dari proses sejarah baik dalam bentuk spiritual 

maupun material. Simbol-simbol monumental dari proses sejarah dalam 

bentuk spiritual, contohnya: jiwa jaman, semangat jaman, nilai-nilai 

kultural dan seterusnya. Simbol-simbol monumental dalam bentuk 

material, contohnya bangunan bermakna sejarah, bangunan monumental 

candi, lingga dan seterusnya. 
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Simbol-simbol dari proses sejarah merupakan aktualisasi dari hasil 

kesadaran kolektif pendukung sejarah dalam rentang waktu tertentu. 

Antara kesadaran sejarah sebagai kesadaran psikologis dan kesadaran 

sejarah sebagai gejala sejarah saling berkaitan. 

Proses perkembangan pemberian arti sejarah diawali dari sejarah, 

sebagai cerita sampai dari arti sejarah sebagai kenyataan masa lalu 

kemudian sejarah sebagai ilmu merupakan contoh kongkrit keterkaitan 

gejala tersebut. 

Menurut Soedjatmoko, kesadaran sejarah merupakan suatu sikap 

jiwa dan cara untuk menghadapkan diri dengan kenyataan realitas sosial 

dalam prespektif hari kini, di dalam prespektif hari lampau tetapi juga 

perspektif hari depan (dalam Moedjanto, 1989:14). 

Menurut Ruslan Abdul Ghani yang dimaksud kesadaran sejarah itu 

suatu sikap kejiwaan atau mental attitude dan state of mind yang 

merupakan kekuatan untuk ikut aktif dalam proses dinamikanya sejarah 

(dalam Moedjanto, 1989:13). 

Menurut keterangan Jan Bakker bahwa kesadaran sejarah adalah 

keinsyafan seseorang menerima dari nenek moyangnya dari hasil mereka 

sebagai warisan yang harus dipelihara dan disempurnakan, agar pada 

gilirannya hasil karya itu diteruskan pada angkatan berikutnya 

(Moedjanto, 1989:14). Keterangan ini dapat diartikan bahwa kesadaran 

sejarah ada pada diri seseorang bilamana menginsyafi apa yang 

dimilikinya sekarang adalah warisan dari nenek moyangnya yang berupa 
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berbagai macam bentuk budaya. 

Atas dasar pengakuan tersebut maka harus berusaha untuk 

memelihara harta warisan budaya dan mewariskan serta menyempurnakan 

budaya warisan itu pada generasi berikutnya. Beberapa rumusan tersebut 

(mental attitude) yang menunjukkan tingkat penghayatan pada makna dan 

hakikat sejarah sehingga melahirkan dorongan untuk ikut aktif dalam 

proses dinamika sejarah. 

Gejala kesadaran sejarah ini tampak dalam bentuk: gejala kognisi 

yang berupa pengetahuan dan pemahaman sejarah serta gejala konasi 

berupa kecerendungan, kesedihan atau keinsyafan dalam proses 

dinamikanya sejarah. 

Kesadaran sejarah sebagaimana telah diuraikan di atas berkaitan 

erat dengan bagaimana seorang tersebut memiliki rasa cinta terhadap tanah 

airnya. Sebagaimana dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, 

khususnya pada tujuan pendidikan nasional yang perlu adanya upaya 

untuk menumbuhkan jiwa patriotic, mempertebal rasa cinta tanah air 

meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta 

kesadaran sejarah bangsa. Rasa cinta tanah air akan muncul apabila 

seorang memiliki bekal kesadaran sejarah.… 

2. Indikator Kesadaran Sejarah 

Indikator kesadaran sejarah ditemukan oleh beberapa ahli sejarah 

yang dapat membantu dalam pengukuran tingkat kesadaran masyarakat 

dan siswa sekolah dasar terhadap Sejarah Maritim di Kabupaten Rembang. 
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Menurut G.Moedjanto, indikator atau unsur-unsur yang terkandung 

dalam kesadaran sejarah: 

1. Keberanian berpijak pada fakta dan realita. 

2. Keinsyafan akan continuity (Kesinambungan) dari change 

(perubahan). 

3. Keinsyafan akan keharusan gerak maju yang terus menerus. 

4. Berfikir ke masa depan dengan berpijak pada masa lalu 

5. Berkarya lebih baik dari hari kemarin dapat mewariskan hasil yang 

lebih  baik (Moedjanto,1989:18). 

Kesadaran sejarah mengisyaratkan bahwa apa yang ada sekarang 

adalah produk masa lalu, senang atau tidak senang Bangsa Indonesia 

adalah keturunan bangsa terjajah meskipun bangsa Indonesia berjuang 

menghasilkan Negara Indonesia yang merdeka. Soedjatmoko menyatakan 

bahwa kesadaran sejarah merupakan suatu gejala psikologis yang 

memperlihatkan taraf kematangan tertentu. 

Dalam kesadaran sejarah memuat unsur-unsur: 

1. Pengetahuan tentang fakta sejarah yang terkait dalam hubungan 

kausal. 

2. Logika kesejarahan.  

3. Hikmah kebijaksanaan dengan menggunakan masa lalu untuk cermin 

membangun kehidupan sekarang. 

4. Sikap menghadapkan diri (dengan kenyataan).  
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5. Adanya dimensi waktu lampau, waktu kini dan waktu yang akan 

datang yang memperlihatkan bahwa sejarah adalah suatu proses. 

Jadi kesadaran sejarah mengandung keinsyafan pentingnya sejarah 

berdasarkan fakta, bahwa kejadian yang satu dengan yang lain terkait oleh 

hukum sebab akibat, masa lampau menghasilkan masa kini, masa kini 

menghasilkan masa depan. Dalam kesadaran sejarah terkandung sikap 

bersedia memanfaatkan masa lampau sebagai sumber ilham menata 

kehidupan masa kini. 

Menurut Djoko Soeryo, pembentukan kesadaran sejarah 

dipengaruhi oleh berbagai faktor pribadi yaitu: Lingkungan etnis, sosio-

kultural, politik, edukasi, di samping faktor yang lain. Aktualisasi 

kesadaran sejarah pada proses kehidupan berlangsung sosialisasi, edukasi, 

kulturasi, enkulturasi dari kanak-kanak hingga dewasa. Dua pengalaman 

simbolis dan empiris berperan penting dalam pembentukan kesadaran 

sejarah, terutama di lingkungan anak didik (Soeryo, 1989:7). Sesuai 

dengan perkembangan biologis dan psikologis dan cakupan kesadaran 

sejarah akan dipengaruhi oleh lingkaran masa kehidupan dari anak sampai 

dewasa. Ada proses evolusi pembentukan kesadaran sejarah yang 

berlangsung dua tahap: 

1. Tahap mitos-legendaris. 

Kesadaran mito-legendaris terdapat pada masyarakat 

tradisional (yang masih sederhana tingkat kebudayaan dan 

peradabannya). Pada tingkat ini kesadaran sejarah non historis, salah 
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satunya ialah masih belum ada pemilihan waktu yang jelas. 

2. Tahap kesadaran historis  

Kesadaran sejarah yang historis terdapat pada masyarakat yang 

sudah maju di mana kesadaran sejarah sudah menggunakan  pemikiran 

perspektif waktu yang tajam dan bersikap kritis. Evaluasi 

perkambangan kesadaran sejarah dapat identik dengan proses 

perkembangan sejarah nasional terutama dalam perkembangan sejarah 

Indonesia. Di mana terdapat proses integrasi dari sejarah lokal yang 

dikenali dengan kesadaran sejarah lokal menuju ke arah sejarah 

nasional dengan proses modernisasi edukasi dan demokrasi yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. 

 

C. Sejarah Lokal 

1. Pengertian 

Abdullah dalam Wasino (2005:2) menyatakan bahwa sejarah lokal 

mempunyai arti khusus, sejarah dengan lingkup spasial di bawah sejarah 

nasional, misalnya sejarah Indonesia. Berdasarkan hierarki ini, maka 

sejarah lokal barulah ada setelah adanya kesadaran sejarah nasional. 

Sejarah lokal dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penulisan 

sejarah dalam lingkup yang terbatas pada lokalitas tertentu. Jadi 

keterbatasan sejarah lokal didasarkan atas unsur wilayah atau unsur spasial 

(Widja, 1089:11). Lingkup spasial atau kewilayahan meliputi wilayah 

lokal, bukan nasional, atau regional. Peristiwa-peristiwa lokal memiliki 
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kaitan dengan peristiwa nasional dan ada peristiwa sejarah lokal yang 

memang khas lokal (Wasino, 2005:3). 

Taufik Abdullah dalam Wasino (2005:3) membatasi konsep lokal 

yaitu pada wilayah administratif tingkat propinsi atau sejajar dengan 

wilayah administratif yang ada di bawahnya. Dengan demikian lingkup 

spasial dapat mencakup wilayah desa, kecamatan, kawedanan, kabupaten 

hingga propinsi. 

Kyvig dan Marty dalam Widja (1989:12) menyebutkan, di 

beberapa negara barat juga terdapat beberapa istilah untuk sejarah lokal. 

Disamping itu istilah yang umum, yaitu “local history” (sejarah lokal), 

dikenal pula istilah seperti “community history” atau “neighborhood 

history” bahkan belakangan ini ada istilah “near by history”. 

2. Aspek-aspek kajian sejarah lokal 

Wasino (2005:2-3) menyebutkan bahwa aspek-aspek kajian sejarah 

lokal meliputi, sebagai berikut: 

a. Sejarah umum, yaitu sejarah yang mencakup berbagai aspek 

kehidupan     masyarakat lokal. 

b. Sejarah tematis, yaitu sejarah lokal yang meliputi aspek-aspek: 

1) Sosial dan kemasyarakatan.  

Sejarah sosial mencakup sejarah kelas dan golongan sosial, 

demografi, dan kekerabatan, kajian masyarakat perkotaan, kajian 

masyarakat pedesaan, perubahan sosial dan transformasi sosial: 

korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kriminalitas, prostitusi, 
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kemelaratan sosial, demoralisasi, kesehatan, gizi, penyakit, 

keterbelakangan, gerakan dan protes sosial, hiburan, olah raga, dan 

rekreasi. 

2) Politik 

Sejarah politik adalah sejarah kegiatan yang berhubungan dengan 

masalah pemerintahan dan kenegaraan, selain itu juga sejarah 

politik berbicara masalah kekuasaan. 

3) Ekonomi. 

Sejarah ekonomi adalah sejarah yang menjelaskan tentang segala 

aktivitas manusia dalam bidang, produksi, distribusi dan konsumsi 

pada tingkat lokal. 

4) Kebudayaan 

Sejarah kebudayaan berbicara tentang kebudayaan adiluhung, 

sistem religi, pendidikan, dan bentuk kebudayaan material serta 

tradisi lokal. 

5) Etnisitas 

Sejarah etnisitas meliputi sejarah etnik yang mendiami suatu 

lokalitas tertentu. 

6) Perjuangan dan kepahlawanan lokal 

Merupakan sejarah peranan tokoh-tokoh yang dipandang berjasa 

oleh masyarakat lokal.  

3. Pengajaran Sejarah Lokal 

Pentingnya pengajaran sejarah lokal ini telah diakui oleh para ahli, 
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Sartono Kartodirdjo (dalam Ali Hadara, 2003) mengemukakan, bahwa 

sering kali hal-hal yang ada di tingkat nasional baru bisa dimengerti 

dengan baik ketika pemahaman tentang aspek-aspek sejarah lokal 

dimengerti. Hal tersebut di tingkat yang lebih luas hanya memberikan 

gambaran dari pola-pola serta masalah-masalah umumnya, sedangkan 

situasinya yang lebih kongkrit dan mendetail baru bisa dimengerti melalui 

gambaran sejarah lokal. 

Selain itu mempelajari sejarah lokal dapat menambah dan 

memperkaya perbendaharaan tentang sejarah nasional, maka penting untuk 

memperdalam pengetahuan tentang dinamika sosiokultural dari 

masyarakat Indonesia yang majemuk ini secara rutin. Dalam hal ini 

perhatian terfokus pada masyarakat dan siswa sekolah dasar dalam 

memahami sejarah lokal, khususnya mengenai sejarah maritim di 

Kabupaten Rembang. 

Pengajaran sejarah di sekolah sering dianggap sebagai mata 

pelajaran yang membingungkan dan cenderung hafalan. Pembelajaran 

yang demikian ini tidak efektif dan efisien, karena ketrampilan proses 

cenderung diabaikan. Siswa dengan berfikir intuitif diminta untuk 

mengira-ngira tetapi perkiraan yang selalu dicek dengan suatu 

pembuktian, dengan berfikir analitis (Nana Syaodih Sukmadinata, 

2001:134). Penggunaan pembelajaran yang bersifat lokal, siswa akan 

dituntut berfikir eksploratif dan inkuiri. Siswa akan belajar dengan 

menggunakan proses pembelajaran yaitu dengan menguasai suatu 
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pengetahuan dan cara menghubungkan materi yang disampaikan dengan 

kenyataan yang ada dalam lingkungan. 

Selama ini guru-guru sejarah di sekolah kurang memperhatikan 

peranan dan aspek sejarah lokal dalam pengajarannya. Pengajaran sejarah 

yang selama ini masih bersifat monoton, hendaknya mendapat perhatian 

khusus untuk lebih ditingkatkan guna penghayatan bagi peserta didik yang 

merupakan pangkal bagi usaha untuk menumbuhkan kesadaran nasional, 

kesadaran sejarah ini akan menimbulkan hakekat dan makna sejarah bagi 

masa kini dan masa yang akan datang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode humanistik 

yang mempelajari bagaimana kecenderungan masyarakat yang mempengaruhi 

kita dalam memandang mereka. Mempelajari manusia secara kualitatif berarti 

mengetahui pribadi mereka, pengakuan dan pengalaman yang mereka alami 

(Sukardi, 2006:11). Dalam hal ini pokok kajian penelitiannya adalah kesadaran 

masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap sejarah maritim di Kabupaten 

Rembang. Bogdan & Taylor (1985) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu secara utuh (holistik), tidak boleh mengisolasi 

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi dipandang sebagai 

bagian dari suatu keutuhan. 

Strauss dan Corbin seperti dikutip Utomo (2004)  menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan 

pemahaman tentang kenyataan dengan menggunakan proses berpikir induktif, 

peneliti terlibat dalam situasi dan latar fenomena dengan memusatkan perhatian 

pada kenyataan/kejadian dalam konteks suatu kejadian unik dengan 

memperhatikan perbedaan konteks. 
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Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Data 

yang diperoleh dari lapangan diolah sehingga diperoleh keterangan-keterangan  

yang berguna, selanjutnya dianalisis. Analisis data menggunakan model deskriptif 

kualitatif yaitu upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus untuk 

menjelaskan tentang kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap 

sejarah maritim. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil dua objek lokasi untuk kajian penelitiannya, 

yaitu pada masyarakat dan pada instansi sekolah. Pada masyarakat ada tiga desa 

yang dijadikan objek penelitiannya, yaitu Desa Bajing Meduro dan Desa 

Babaktulong berlokasi di Kecamatan Sarang dan Desa Dasun di Kecamatan 

Lasem. Sedangkan pada pihak instansi sekolah, objek penelitiannya adalah siswa 

yang masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu di Sekolah Dasar Negeri 1 

Lodan Kulon dan Sekolah Dasar Negeri Temperak Kecamatan Sarang.  

Ketiga desa dipilih sebagai sampel objek penelitian karena ketiga desa 

tersebut memiliki tempat atau berlokasi di wilayah yang berbeda-beda, Desa 

Bajing Meduro dan Babaktulong berlokasi jauh dari situs peninggalan sejarah 

(maritim) sedangkan Desa Dasun termasuk wilayah atau tempat ditemukannya 

situs-situs peninggalan sejarah maritim. Sedangkan dari instansi sekolah, alasan 

pengambilan sampel dari dua sekolah dasar tersebut dipilih karena kedua sekolah 

itu telah menerapkan kurikulum yang bermuatan lokal tentang “Sejarah Maritim”. 
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C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan memfokuskan pada tiga permasalahan yakni (1)  

melakukan kajian tentang perkembangan dunia kemaritiman Kabupaten Rembang 

(dari awal mendapat pengaruh Majapahit sampai Mataram Islam (masuknya VOC 

ke Rembang) Abad 14 -18), (2) mengukur dan menganalisis seberapa jauh 

kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap sejarah maritim di 

Kabupaten Rembang dengan indikator kesadaran sejarah, (3) merumuskan 

alternatif atau cara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan siswa sekolah 

dasar terhadap sejarah maritim di Kabupaten Rembang, dan (4) mencari sumber-

sumber tertulis maupun non tertulis yang dapat membantu kesadaran masyarakat 

dan siswa sekolah dasar terhadap sejarah Maritim di Kabupaten Rembang. 

 

D. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data, yakni (1) hasil wawancara, 

(2) kenyataan yang diamati, dan (3) pustaka. Deskripsi dari masing-masing 

sumber adalah sebagai berikut: 

1. Hasil Wawancara 

Hasil wawancara merupakan segala hal informasi mengenai apa 

yang didapat pada saat proses wawancara. Kata-kata atau tindakan  orang 

yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber 

data utama dapat diperoleh melalui catatan tertulis atau melalui alat 

perekam (video/audio tapes) pengambilan foto, atau film. Pencatatan data 

utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan 
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hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. 

Informan dalam wawancara ini yaitu masyarakat Desa Bajing Meduro, 

Desa Babaktulong, dan Desa Dasun, serta dari pihak sekolah yaitu siswa 

Sekolah Dasar Negeri 1 Lodan Kulon yang duduk di kelas VI dan siswa 

Sekolah Dasar Negeri Temperak yang duduk di kelas VI Kecamatan 

Sarang.  

2. Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung pada saat proses belajar 

mengajar mata pelajaran Sejarah Maritim (muatan lokal) di kelas VI 

Sekolah Dasar Negeri Lodan Kulon 1 dan pada siswa kelas VI Sekolah 

Dasar Negeri Temperak Kecamatan Sarang, serta melakukan pengamatan 

pada penduduk atau masyarakat Desa Bajing Meduro, Desa Babaktulong, 

dan Desa Dasun. 

3. Dokumen 

Menurut Kartini Kartono dalam Burhan Bungin (2008:121) 

mendefinisikan, bahwa metode dokumenter adalah salah satu metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. 

Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk 

menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah maka 

bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting.  

Walau metode ini banyak digunakan pada penelitian sejarah, 

namun kemudian ilmu-ilmu sosial yang lain secara serius menggunakan 

metode dokumenter sebagai metode pengumpul data. Oleh karena 
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sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan 

yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah 

berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, dan 

sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu 

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang 

pernah terjadi di waktu silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut 

dokumen dalam arti luas termasuk monumen, artefak, foto, tape, disc, CD, 

hardisk, flashdisk, dan sebagainya (Burhan Bungin, 2008:121-122).  

Dalam penelitian kualitatif sumber dokumentasi yang berupa foto 

juga cukup penting, sekarang foto sudah banyak digunakan sebagai alat 

untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai 

keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan 

sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. 

Penelitian ini menggunakan foto, monument, artefak, catatan 

harian, laporan dan flashdisk yang mungkin digunakan untuk memenuhi 

kelengkapan datanya. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif data ditampilkan secara langsung dari alam 

nyata, seperti keadaan di mana masyarakat dan siswa mengenal potensi 

daerahnya sendiri dari belajar sejarah. Peneliti akan melakukan pengamatan 

dan penghayatan mengenai kesadaran masyarakat dan siswa terhadap sejarah 
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maritim di Kabupaten Rembang. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi Langsung 

Observasi langsung adalah bahwa peneliti langsung terjun ke 

lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang keadaan atau kondisi 

masyarakat dan siswa yang relevan terhadap pokok kajian penelitiannya. 

Observasi langsung merupakan sumber bukti langsung dalam pengamatan 

di lapangan. 

Manusia merupakan instrumen dalam penelitian kualitatif. Peneliti 

dalam penelitian kualitatif bertindak sebagai perencana, pelaksana 

pengumpulan data, analisis, penafsir, dan pada tahap akhir akan menjadi 

pelapor hasil penelitiannya. Ciri-ciri manusia sebagai instrumen penelitian 

mencakup tiga hal yaitu segi responsif, dapat menyesuaikan diri, 

menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses 

dan mengikhtiarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respon yang 

tidak lazim dan idiosinkratik (Moleong, 2004:168). 

 

2. Wawancara 

Teknik pengumpul data lain yang sering digunakan oleh para 

peneliti di lapangan adalah teknik wawancara, yaitu pertemuan langsung 

yang disampaikan langsung oleh pewawancara yang diwawancarai untuk 

memberikan atau menerima informasi tertentu. Wawancara adalah 
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kegiatan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Metode wawancara ini 

dalam penelitian naturalistik dilakukan oleh para peneliti dengan tujuan 

utama yaitu agar mereka dapat menginstruksi mengenai orang lain 

maupun orang yang bersangkutan (informan) tentang kejadian, kegiatan, 

perasaan, motivasi, tuntutan kepedulian dan sebagainya. Mengenai materi 

yang diwawancarakan seorang peneliti bertemu dengan responden atau 

yang diwawancarai, pada prinsipnya tidak terbatas. Ini berarti bahwa 

materi wawancara dapat materi yang sudah dilakukan atau lampau, masa 

sekarang maupun fenomena yang berimplikasi pada masa yang akan 

datang. Perlu diperhatikan adalah peneliti harus mempunyai pedoman 

yang sesuai dan relevan dengan fokus penelitian yang hendak dipecahkan 

(Sukardi, 2006: 53-54). 

Teknik wawancara yang ditekankan yaitu teknik wawancara 

terbuka dan wawancara mendalam. Ada dua wawancara yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama wawancara dengan 

masyarakat dan yang kedua dengan siswa sekolah dasar. Wawancara 

dengan masyarakat dilakukan bersamaan pada saat observasi, dan 

wawancara pada siswa dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran di 

kelas oleh peneliti kepada siswa yang bertindak sebagai informan. 

Wawancara ini digunakan untuk mengungkap data tentang kesadaran 

masyarakat dan siswa terhadap sejarah maritim di Kabupaten Rembang. 
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a. Wawancara Terbuka (Overt interview) 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan 

wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, 

perasaan, perilaku individu atau kelompok orang. Penelitian kualitatif 

juga dapat berarti suatu penelitian yang menggunakan pendekatan 

naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau 

pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks 

khusus (Moleong, 2004:5). 

Penelitian kualitatif sebaiknya menggunakan wawancara 

terbuka yang para subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan diadakannya 

wawancara tersebut. Wawancara terbuka menggunakan pertanyaan di 

mana jawabannya tidak hanya terbatas pada satu jenis tanggapan atau 

jawaban saja, hal ini berarti bahwa jawaban yang diperoleh seorang 

peneliti akan menjadi lebih kaya. Mengenai pelaksanaan wawancara, 

peneliti menyesuaikan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan 

disepakati oleh informan. 

b. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam secara umum adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan 

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (guide) wawancara, pewawancara dan informan terlibat 

dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Kekhasan wawancara 
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mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. 

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode 

wawancara sekaligus bertindak sebagai “pemimipin” dalam proses 

wawancara tersebut. Dia pula berhak menentukan materi yang akan 

diwawancarai dan kapan dimulai dan diakhiri. 

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi 

oleh pewawancara dan informan tersebut adalah orang yang 

diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta 

dari suatu objek penelitian. 

Metode wawancara mendalam (in-depth interview) adalah 

sama seperti metode wawancara lainya, hanya peran pewawancara, 

tujuan pewawancara, informan, dan cara melakukan wawancara yang 

berbeda dengan wawancara pada umumnya. Sesuatu yang amat 

berbeda dengan metode wawancara lainnya adalah bahwa wawancara 

mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama 

bersama informan di lokasi penelitian, kondisi ini tidak pernah terjadi 

pada wawancara pada umumnya (Burhan Bungin, 2008:108). 

 

F. Tahapan Penelitian  

Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu 

(1) tahap pralapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, dan (3) tahap analisis 

data (Moleong, 2004).  

 



39 

 

1. Tahap Pralapangan 

Pada tahap ini langkah-langkah yang akan dilakukan adalah (1) 

menyusun rancangan penelitian, (2) memilih lapangan penelitian, (3) 

mengurus perijinan, (4) menjajagi dan menilai keadaan lapangan, (5) 

memilih dan memanfaatkan sumber, dan (6) menyiapkan perlengkapan 

penelitian (Moleong, 2004). 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Moleong (2004) menguraikan tentang tahap pekerjaan lapangan ke 

dalam tiga bagian, yaitu; (1) memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

(2) memasuki lapangan, dan (3) berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari sumber kajian diolah sehingga diperoleh 

keterangan-keterangan yang berguna, selanjutnya dianalisis. Dalam 

penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. 

Pengertian analisis data kualitatif adalah upaya yang berlanjut, berulang 

dan terus menerus. Data yang bersifat kualitatif akan diinterpretasikan 

untuk mencari makna dan implikasi hubungan yang ada (contextual 

analysis). 

 

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

Keabsahan atau validitas data merupakan faktor penting dalam 

penelitian, sebab itulah perlu dilakukan pemeriksaan data sebelum analisis 
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dilakukan. Validitas data berguna untuk menentukan valid atau tidaknya suatu 

data yang telah diperoleh. Ada beberapa teknik pemeriksaan data yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan atau mengetahui validitas data, seperti 

triangulasi, review informan, membercheck, menyusun data base dan 

penyusunan mata rantai bukti penelitian. Untuk menguji validitas data dalam 

penelitian ini dipergunakan teknik triangulasi (Sugiyono, 2008: 273). 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono, 

2008: 273-274).  

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu menggunakan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan informan yang berbeda, agar bisa diuji validitasnya. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2008) analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 
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Penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Dalam 

metode ini, Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008) mengemukakan 

“bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisi data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion  drawing or verification”. 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan.  Reduksi data dalam penelitian ini 

akan dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung.  Langkah-

langkah yang dilakukan dalam bagian ini adalah menajamkan analisis, 

menggolongkan atau pengategorisasian, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007:16). 

Reduksi merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti 

tentang bagian data mana yang dikode, yang dibuang, pola-pola yang 

meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang 

berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi 

data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007:16). 
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Pada dasarnya reduksi data dilakukan untuk menentukan data mana 

yang diperlukan oleh peneliti. Data yang diperoleh di lapangan sangat 

banyak dan kompleks sehingga tidak memungkinkan peneliti 

menggunakan semua data tersebut. Peneliti akan memilah, 

mengklasifikasikan dengan mencatat atau dengan memberi kode tertentu 

pada data-data yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya adalah 

mengelompokkan data tersebut ke dalam file tersendiri sesuai dengan 

kebutuhan peneliti (Sugiyono, 2008). 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah 

penyajian data, yaitu membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adannya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles & Huberman, 2007:17). 

Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom 

sebuah matriks untuk data kualitatif dan menetukan jenis serta bentuk data 

yang akan dimasukkan kedalam kotak-kotak matriks. Adapun data yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah  menyajikan sekumpulan informasi 

yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles & Huberman, 2007:17). 

Penyajian data digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks 

naratif sehingga mengurangi tergelincirnya peneliti untuk bertindak 

ceroboh dan secara gegabah di dalam mengambil kesimpulan yang 

memihak, tersekat-sekat dan tak berdasar. Tidak menutup kemungkinan 
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data disajikan dalam bentuk tabel atau bagan (flow chart) yang diperoleh 

di lapangan sebagai bahan pendukung. 

Sebagai pengulangan analisis valid tidaknya suatu data sangat 

tergantung pada penampilan data yang difokuskan pada penampilan data 

secara penuh, yang ditetapkan di satu lokasi dan diatur secara sistematis 

untuk menjawab pertanyaan dari peneliti yang dilakukan dalam waktu 

dekat. Data secara penuh sudah di dapatkan meskipun dalam bentuk tak 

beraturan dapat diintegrasi.  

Hasil akhir dari penyajian data yaitu: (a) memperbolehkan analisis 

dilakukan dalam hubungan antar data yang ditampilkan, (b) 

memungkinkan analisa untuk melihat analisis apa yang selanjutnya dan 

digunakan untuk apa analisis itu, (c) membuat mudah perbandingan data 

dan (d) meningkatkan kredibilitas dalam laporan penelitian, dimana 

penampilan data biasanya mengiringi kesimpulan. Di sini sama halnya 

juga, analisis sekuensial dan interaksi aktif. Tampilan data dan teks tertulis 

yang muncul dari kesimpulan peneliti saling mempengaruhi. Tampilan 

membantu penulis melihat pola teks yang pertama sesuai dengan tampilan 

analisis baru dalam data yang akan ditampilkan, sebuah poin tampilan 

direvisi atau diperpanjang untuk penjelasan dan hubungan yang baru, 

menyebabkan terjadinya lebih banyak teks yang berbeda, terpadu dan 

tersegera. Tampilan menggambarkan analisis, yang kemudian melahirkan 

saran-saran yang lebih baik. Lihat gambar dibawah ini: 
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         Menyarankan analisis ulang 

    Pemersatuan atau pengembangan 

        Menyarankan perbandingan 

         Masuk akal 

 

 

    Gambar/tampilan             Teks analitik 

 

 

   Meringkas 

 Melihat tema/pola/pengelompokan 

       Menemukan keterhubungan 

       Mengembangkan penjelasan  

 
Gambar 1. Interaksi antara tampilan (display) dan teks analitik (Miles dan 

Huberman dalam Norman K. Denzin dan Yvonna  S. Lincoln 
(Ed.), 1994: 433). 

 

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing or Verification) 

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan 

dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis 

kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan 

proposisi (Miles dan Huberman, 2007:18-19). Kesimpulan merupakan 

tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan dan merupakan 

sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Miles dan 

Huberman (2007:19) mengatakan kesimpulan adalah tinjauan ulang pada 

catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang  



45 

 

muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan 

kecocokannya, yaitu merupakan validitasnya. Kaitan antara ketiga alur 

analisis dapat dilihat seperti gambar di bawah ini: 

 

 

Gambar 2. Komponen-komponen analisis data model interaktif  
 (Miles dan Huberman, 2007:20). 
 

Dalam pandangan ini ada tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan 

pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. 

Peneliti harus siap bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama 

pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan 

reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu 

penelitiannya. Pengkodean data, misalnya (reduksi data), menjurus ke 

arah gagasan-gagasan baru guna di masukkan ke dalam suatu matriks 

(penyajian data). Pencatatan data mempersyaratkan reduksi data 

selanjutnya. 

 

DATA COLLECTION 

DATA DISPLAY 

DATA REDUCTION 

CONCLUSIONS DRAWING/ 
VERIFICATON 
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Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya 

yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi, data 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi 

gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan 

analisis yang saling susul menyusul. Namun dua hal lainnya itu senantiasa 

merupakan bagian dari lapangan. 

Mekipun demikian ada beberapa kelemahan yang sering muncul 

dalam penelitian kualitatif, meliputi :  

a. Data yang berlebihan di lapangan mempengaruhi hasil analis, sehingga 

informasi yang penting menjadi hilang. 

b. Arti penting dari kesan pertama atau pengamatan dari kejadian yang 

terlalu didramatisir. 

c. Selektivitas, terlalu percaya secara berlebih pada beberapa data, 

terutama ketika mencoba untuk mengkonfirmasi temuan kunci. 

d. Dua kejadian diambil sebagai korelasi, atau bahkan sebagai hubungan 

kausal  

e. Kesalahan dasar tingkat proporsi: ekstrapolasi dari jumlah total dari 

apa yang telah diamati  

f. Ketidakcocokan informasi dari beberapa sumber  

g. Penggunaan secara berlebihan untuk informasi yang meragukan 

mengarah dengan langsung kepada sebuah hipotesis sementara (Miles 

dan Huberman dalam Norman K. Denzin dan Yvonna  S. Lincoln 

(Ed.), 1994:438). 
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Menyinggung permasalahan diatas Miles dan Huberman 

memberikan solusinya, yaitu : 

a. Pembuatan keputusan sampel, baik di dalam maupun di seluruh kasus 

b. Instrumentasi dan operasi pengumpulan data 

c. Membuat database ringkasan: ukuran, bagaimana data tersebut 

diproduksi  

d. Perangkat lunak yang digunakan, jika ada strategi analitik yang 

diikutkan  

e. Penyertaan penampilan data-data yang penting yang mendukung 

kesimpulan utama (Miles dan Huberman dalam Norman K. Denzin 

dan Yvonna  S. Lincoln (Ed.), 1994:439). 

Schwandt dan Halpern (Miles dan Huberman dalam Norman K. 

Denzin dan Yvonna  S. Lincoln (Ed.), 1994:439) menembahkan enam 

solusi yang cukup penting dalam penelitian kualitatif:  

a. Apakah temuan sudah didasarkan pada data? (apakah sampelnya sudah 

disesuaikan dengan data?)  

b. Apakah kesimpulan tersebut logis? (apakah penjelasan alternatif yang 

dipakai bias?) 

c. Apakah strategi analisis yang diterapkan sudah benar? 

d. Apakah struktur kategorinya sudah sesuai? 

e. Apakah tingkatan bias para peneliti sudah dipertimbangkan? 

(pendekatan sejak dini dari data yang belum dijelajahi dalam catatan 
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lapangan, kurangnya mencari kasus-kasus negatif, dan juga perasaan 

empati). 

f. Strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas? 

(pembaca kedua, umpan balik kepada informan, pereview, waktu yang 

cukup di lapangan).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap dua sekolah dasar yaitu SDN 1 

Lodankulon dan SDN Temperak, yang termasuk wilayah Kecamatan 

Sarang, Kabupaten Rembang. Alasan pemilihan di kedua sekolah dasar 

tersebut sebagai objek penelitian karena kedua sekolah dasar tersebut telah 

menerapkan muatan lokal kurikulum pembelajaran Sejarah dan Budaya 

Maritim Nusantara atau sering disingkat SBMN. Berdasarkan hasil 

observasi sebelumnya dari kedua pihak sekolah saya diijinkan mengamati 

atau mengambil data penelitian menggunakan kelas VI sebagai objek 

penelitian. 

Untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran sejarah lokal 

kemaritiman di Rembang, selain terhadap siswa sekolah dasar  penelitian 

ini juga dilakukan terhadap masyarakat, yaitu masyarakat Kecamatan 

Sarang dan masyarakat Kecamatan Lasem. Alasan pengambilan objek 

kajian di dua kecamatan ini adalah kecamatan Sarang tidak banyak 

peninggalan sejarah kemaritimannya, sedangkan Lasem kaya akan 

peninggalan sejarah, terutama mengenai kemaritimannya. Penelitian 

terhadap masyarakat Sarang menggunakan dua desa sebagai objek kajian 
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penelitiannya, yaitu masyarakat Desa Bajing Meduro dan Masyarakat 

Desa Babaktulong. Alasan pengambilan objek kajian di kedua desa ini 

adalah kedua desa memiliki letak wilayah yang berbeda, Desa Bajing 

Meduro terletak di wilayah sekitar pantai sedangkan Desa Babak Tulung 

terletak agak jauh dari pantai, tentu saja hal ini memiliki konsekuensi dari 

kedua desa tersebut latar belakang mata pencaharian masyarakat yang 

berbeda-beda, satu bermata pencaharian sebagai nelayan dan satu lagi 

bermata pencaharian sebagai petani. Pengambilan informan terhadap 

masyarakat Lasem menggunakan satu desa sebagai objek kajian 

penelitiannya, yaitu desa Dasun yang kaya akan potensi sejarah 

kemaritimannya.  

Berikut ini akan dijelaskan sedikit dari gambaran umum lokasi 

daerah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian: 

a. Sekolah Dasar Negeri 1 Lodan Kulon 

SD N 1 Lodankulon yang beralamatkan di Desa Lodan Kulon 

Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang ini memiliki jumlah tenaga 

pengajar dan karyawan sebanyak 12 orang, satu kepala sekolah, lima 

guru tetap sudah PNS, satu guru olahraga sudah PNS, empat guru 

wiyata belum PNS dan satu tukang kebun sudah PNS. Visi dan misi 

sekolah seperti yang disebutkan dibawah ini 

Visi : 

- Unggul dalam prestasi, terampil, terpuji berdasarkan iman dan 

taqwa 
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- Disiplin Unggul dan Mandiri 

Misi: 

- Menguatkan peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu secara 

efektif dan efisien yang didukung oleh peran serta masyarakat dan 

mengoptimalkan potensi guru dalam kegiatan pembelajaran di luar 

KBM 

- Menigkatkan peranan ketahanan sekolah sebagai lingkungan 

pendidikan 

- Melaksanakan kurikulum nasional dan lokal dalam pembelajaran 

yang aktif, kreatif, dan menyenangkan 

- Meningkatkan life skill 

b. Sekolah Dasar Negeri Temperak 

SD N Temperak yang beralamatkan di Jalan Raya Sarang Desa 

Temperak Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang memiliki jumlah 

tenaga pengajar dan karyawan sebanyak sepuluh orang, satu kepala 

sekolah, enam guru tetap yang sudah PNS, dua guru wiyata belum 

PNS dan satu tukang kebun sudah PNS. Jumlah ruangan kelas ada 

enam, ruang kantor satu, ruang perpus satu, ruang perlengkapan satu, 

satu toilet guru dan dua toilet siswa. Visi dan misi sekolah seperti yang 

disebutkan dibawah ini: 

Visi: 
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- Unggul dalam prestasi, berjati diri, terampil, dan cermat. 

- Kepribadian yang berakhlaqul karimah berlandaskan iman dasn 

taqwa  

 

Misi: 

- Menguatkan peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu secara 

efektif dan efisien yang di dukung oleh peran serta masyarakat dan 

mengoptimalkan potensi guru dalam kegiatan pembelajaran di luar 

KBM. 

- Melaksanakan kurikulum nasional dan lokal dalam pembelajaran 

yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. 

- Melaksanakan strategi pembelajaran PAKEM. 

- Pengorganisasian managemen sekolah yang unggul. 

- Menuju pilar-pilar MBS. 

c. Desa Bajing Meduro Kecamatan Sarang 

Desa Bajing Meduro adalah salah satu desa di Kecamatan 

Sarang, yang wilayahnya terletak berbatasan dengan Desa Kalipang di 

sebelah barat, Desa Bajing Jawa di sebelah selatan, Desa 

Karangmangu di sebelah timur, dan laut Jawa di sebelah utara. Dengan 

luas wilayah 283.304 ha. Tipologi desa merupakan desa pantai atau 

desa pesisir yang terletak 0-1 m  di atas permukaan air laut. Suhu rata-

rata 33̊ C perhari. Jumlah mata pencaharian penduduk 82 % sebagai 

nelayan, dan sisanya sebagai pedagang, petani, wiraswasta, dan lain-
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lain (Potensi desa per 2009). 

d. Desa Babaktulung Kecamatan Sarang 

Desa Babaktulong merupakan salah satu desa di Kecamatan 

Sarang, yang wilayahnya terletak berbatasan dengan Desa 

Dadapmulyo di sebelah barat, Desa Bonjor di sebelah selatan, Desa 

Baturno di sebelah timur, dan Desa Sendangmulyo di sebelah utara. 

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 5 km, jarak dari 

pemerintahan administratif 5 km, Jarak dari ibu kota  Kabupaten 47 

Km. Dengan luas wilayah 407.206 ha. Tipologi desa merupakan desa 

persawahan yang terletak 3 m di atas permukaan air laut. Suhu rata-

rata 29-33̊ C perhari. Jumlah penduduk 3534 jiwa. Dari jumlah mata 

pencaharian penduduk yang sudah bekerja secara keseluruhan terdapat 

3083 jiwa, yang terdiri 1711 petani sendiri, 569 buruh tani, 30 nelayan, 

4 pengusaha, 35 buruh bangunan, 87 pedagang, 13 pegawai negeri 

sipil (PNS), 3 pensiunan, dan 634 lain-lain (Potensi desa per 2008). 

e. Desa Dasun Kecamatan Lasem 

Desa Dasun merupakan salah satu desa di Kecamatan Lasem. 

Sebelah barat desa ini dibatasi dengan Sungai Babagan, sebelah utara 

dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Desa Tasiksono, dan di 

sebelah selatan dengan Desa Soditan. Jumlah penduduk 742 jiwa, 

bekerja sebagai petani 86 orang, buruh tani 129 orang, nelayan 29 

orang, pedagang 97 orang, peternak satu orang, buruh swasta 37 orang, 

montir dua orang, tukang batu 14 orang, sopir lima orang, dan penjahit 
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satu orang, dengan luas wilayah 127,111 ha. Desa ini memiliki potensi 

sejarah kemaritiman yang cukup banyak, salah satunya adalah bekas 

galangan kapal dasun (Potensi desa per 2009). 

 

2. Perkembangan Kemaritiman Kabupaten Rembang dari Zaman 

Majapahit Sampai Mataram Islam Hingga Masuknya VOC Ke 

Rembang (Abad XIV-XVIII) 

a. Lasem Pada Masa Kekaisaran Majapahit pada abad 14-15 

Lasem adalah nama salah satu “tanah mahkota” Kerajaan 

Majapahit pada abad ke-14. Dari kitab Negara Kretagama diketahui 

bahwa Lasem mulai dikenal pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. 

Lasem merupakan salah satu daerah kekuasaan Majapahit dan di 

sebelah barat Matahun, yaitu daerah Lasem sekarang. Sedangkan 

berdasarkan “Rekonstruksi Sejarah Kadipaten Lasem” garapan MSI 

(Masyarakat Sejarawan Indonesia) Kabupaten Rembang, dikatakan 

bahwa Kadipaten Lasem muncul setelah Ratu Tribuwana Tunggadewi 

membentuk Dewan Tujuh Raja atau Dewan Pertimbangan Agung 

(Bathara Sapta Prabu) pada tahun 1351. Ketujuh orang anggota kerabat 

raja yang membentuk Bathara Sapta Prabhu pada tahun 1531, yakni: 

Tribuwana Tunggadewi, Sri Kertawardhana, Dyah Wiyah Raja Dewi, 

Sri Wijayarajasa, Dyah Wyah Hayam Wuruk, Sri Rajasanagara, Bhre 

Lasem dan Bhre Pajang. Kiranya kerabat raja itu dapat disebut Dewan 

Pertimbangan Agung pemerintahan Majapahit. Pada tahun 1364, 
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Dewan Pertimbangan Agung ini terdiri dari sembilan orang, termasuk 

sri baginda. Jumlah keanggotaannya bergantung kepada jumlah 

anggota kerabat yang ada (Kusaeri, 2010:18). 

Menurut Slamet Mulyana dalam buku “Nagara Kretagama dan 

Tafsir Sejarahnya”,  bahwa pada zaman Majapahit dikenal pula adanya 

kelompok yang disebut Bathara Sapta Prabhu, yang merupakan sebuah 

“Pohon Nerendra“, yaitu suatu lembaga yang merupakan “Dewan 

Pertimbangan Kerajaan”. Dewan ini bertugas memberikan 

pertimbangan-pertimbangan kepada raja. Anggotanya adalah para 

sanak saudara raja. Anggota Dewan Pertimbangan Kerajaan ini 

berjumlah tujuh orang, dan termasuk di dalamnya penguasa Lasem 

(Bhre Lasem). 

Secara geografis kota Lasem tak begitu berbeda dengan daerah-

daerah lain di Jawa pada umumnya. Suasana tropika yang secara alami 

membentuk kondisi alamnya yang baik, tanah yang subur dan iklim 

yang terdiri dari dua musim. Kota Lasem terletak di daerah pesisir 

pantai utara laut Jawa dengan posisi koordinat 6’42 lintang selatan 

111’25 bujur utara. Dan secara garis besar wilayah Geografi Lasem 

dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1) Daerah pantai atau pesisiran: Pantai Lasem membentang luas, 

membujur dari barat hingga timur laut Jawa, yang menjadi jalur 

lalu lintas penting pelayaran antar kawasan di Nusantara. Teluk-

teluknya yang secara alami indah dan kokoh yang terbentengi oleh 
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perbukitan. Lautnya yang bening membiru menampakkan 

kekayaan tak terhingga di dalamnya. Kondisi seperti inilah yang 

menjadikan Lasem sangat cocok sebagai kawasan bahari yang 

potensial. Dermaga-dermaga kecil bagi nelayan bertaburan di 

sepanjang pantai, pelabuhan kapal besar dengan mudah dapat 

dibangun dan dengan sendirinya menjadikanya sebagai kawasan 

antar negeri. 

2) Daerah dataran dan lembah: daerah ini berada di sebelah selatan 

pantai dan menjadi kawasan pemukiman dan pusat pemerintahan. 

Dibelah oleh aliran sungai Babagan yang menjadi akses lalu lintas 

dari lautan dengan kota. Di pinggiran kota, area pesawahan dan 

perkebunan membentang luas dengan pertaniannya yang melimpah 

dari sebelah selatan hingga barat nya, sedang di sebelah kota 

adalah pertambakan dan Pantai Utara Jawa. 

3) Perbukitan dan Pegunungan: Di sebelah timur kota, barisan 

gunung-gemunung saling berpadu dengan puncaknya yang 

menjulang. Gunung ini dinamai Gunung Lasem dan puncaknya 

disebut Argopuro. Kawasan ini merupakan hutan primer dan 

sekaligus sebagai daerah resapan bagi keseimbangan alam dan 

pelindung kota. Hutan-hutannya sebagai tempat berkembang biak 

bagi ekosistem satwa dan menghasilkan kayu kwalitas utama 

sebagai bahan bangunan dan pembuatan kapal. 
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Dengan kondisi alam yang demikian maka Lasem dapat 

dikatakan daerah yang telah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan 

sebagai kota pemerintahan ideal pada zaman dulu. Kondisi semacam 

ini digambarkan dalam kesusastran Jawa sebagai berikut “Negeri 

panjang apunjung, gemah ripah loh jinawi, karta tur raharja, dasar 

negeri, hangirengaken pategilan, hangenengaken pasabean, 

hangungkuraken wono babanjengan sarto pegunungan, tuwih 

hangajengaken bandaran ageng” (sebuah negeri yang membentang 

luas, subur makmur ramai dan sentosa, dan telah memenuhi sebagai 

syarat sebuah negeri, yang di sekitarnya diliputi perkebunan dan 

persawahan, di belakangnya adalah hutan yang lebat, pegunungan serta 

menghadapkan lauatan dengan bandar yang besar) (Unjiya, 2008:25). 

Perkawinan Ratu Duhitendu Dewi dengan Rajasa Whardana 

Raja Matahun, menyimpan informasi kesejarahan Lasem dalam bidang 

Maririm. Rajasa Whardana adalah seorang Raja dari kerabat Istana 

Majapahit dan juga seorang petinggi militer Angkatan laut kekaisaran 

Majapahit. Dua pelabuhan penting di Lasem, yaitu Kairingan dan 

Teluk Regol di jadikan pangkalan utama kapal-kapal tempur 

Majapahit. Tak jauh dari situ dibangun pula galangan kapal guna 

memproduksi kapal-kapal militer maupun niaga. Dari hubungan 

perkawinan tersebut Raja Rajasa Whardana juga dipercaya sebagai 

penanggung jawab atas segala urusan kesyahbandaran di kedua 

pelabuhan tersebut. Dari tangannyalah kemudian Lasem untuk 
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selanjutnya berkembang menjadi kawasan perdagangan antarnegeri 

yang ramai. Seperti disebutkan dalam beberapa naskah asing dari 

negeri China yang menyatakan bahwa Pelabuhan Lasem sejak dulu 

telah menjadi dermaga perdagangan yang sangat sibuk selain di Gresik 

sebelah timur dan Pekalongan di barat (Unjiya, 2008: 30-31). 

Kerajaan Lasem yang kota rajanya berada di bagian tengah 

pantai utara Jawa menjadi negara terpenting dalam rangka kesatuan 

Nusantara Raya. Budaya Maritim yang dikembangkan oleh Majapahit 

hanya akan dapat dilaksanakan oleh daerah yang mempunyai potensi 

kelautan yang baik, secara sumber daya alam maupun sumber daya 

manusianya. Dari segi militer, Majapahit mempercayakan perairan 

kerajaan Lasem sebagai salah satu pusat pangkalan armada tempurnya. 

Bhre Matahun, Rajasa Whardana yang ditugaskan khusus mengurusi 

angkatan laut tersebut, hal ini dimungkinkan karena tugas utama 

kemiliteran tak mungkin dikuasakan kepada seorang raja wanita. 

Boleh jadi hubungan perkawinan antara Bhre Lasem Duhitendu Dewi 

dengan Bhre Mataun Rajasa Whardana ini adalah sebuah perkawinan 

antar kalangan istana yang erat hubungannya dengan kecakapan Rajasa 

Whardana sebagai seorang raja samudera. Peranan kemiliteran Rajasa 

Whardana juga diceritakan dalam penggalan epos naskah “Carita 

Lasem Saat Peristiwa Pasundan Bubat”, yaitu pertempuran antara 

Majapahit dengan pasukan Pasundan yang kala itu belum takluk 

kepada Majapahit, dimana Rajasa Whardana memimpin pertempuran 
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tersebut di padang Bubat (sebelah timur aliran Bengawan Solo di 

daerah Jawa timur). 

Hutan-hutan di kawasan Lasem yang menghasilkan kayu jati 

kualitas utama mempermudah pasokan bahan baku bagi Galangan di 

Caruban untuk memproduksi kapal-kapalnya. Galangan kapal ini 

terletak tak jauh dari Pelabuhan Kairingan. Konon kapal-kapal 

Majapahit ini sangat terkenal dengan ketangguhannya dalam 

menaklukkan samudera. Di perairan manapun di penjuru Asia Pasifik 

kapal-kapal berbendera merah putih tersebut terlihat gagah menentang 

samudra dengan layarnya yang terkembang. Hingga di abad ke-17, 

galangan kapal di Lasem tetap berdiri dan berproduksi. Dari berita 

Eropa menyebutkan bahwa, pada waktu itu kapal-kapal Jawa dibuat di 

Banjarmasin dan Lasem (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1985: 496). 

Di samping perairan Lasem merupakan pangkalan penting 

Majapahit, kawasan Teluk Regol-Kairingan adalah salah satu bandar 

bebas yang ada di kawasan Pantai Utara Jawa. Aktifitas perdagangan 

antar pulau mewarnai kesibukan dermaga ini. Kapal-kapal dari belahan 

negeri utara datang dan pergi membawa muatan penuh. Hasil bumi 

yang melimpah dari Jawa diangkut ke pulau-pulau lain, sementara 

kapal-kapal asing membongkar barang-barang dari negerinya. Di Jawa 

sendiri mempunyai komoditi ekspor yang dihasilkan oleh para 

penduduk, mulai dari kapas dan benang-benangan, beras, garam, ikan 
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kering, palawija, emas, baja, dan tempurung penyu yang akan dibawa 

ke negeri seberang, sementara barang-barang yang masuk ke Jawa 

seperti lada, dan rempah-rempahan dari Nusantara bagian timur, perak, 

kepeng, sutera, dan barang-barang keramik dari India dan China. 

Kapal-kapal dari Lasem berlayar ke Sunda, Sumatera, Kalimantan, 

Maluku, Makassar, Ternate, Banda dan juga  ke negeri-negeri utara di 

Asia. Dari kabar Portugis disebutkan juga, hingga abad ke-17 

diketahui bahwa Pantai Utara Jawa merupakan kawasan perdagangan 

yang paling sibuk. Dermaga-dermaga utamanya adalah Gresik, Tuban, 

Lasem, dan Jepara. Di tempat-tempat tersebut terdapat seribu kapal 

atau lebih, lapak-lapak dibuat untuk kepentingan berdagang 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985). 

Dalam prasasti karang Bogem dan Biluluk yang bertarikh 1366 

M. menyebutkan, bahwa Lasem sebagai penghasil garam dan ikan 

terbesar untuk kebutuhan seluruh negeri. Prasasti ini juga 

mengisyaratkan bahwa, sektor produksi dan pengolahan alam 

dikuasakan  kepada para bangsawan yang juga menjadi saudagar-

saudagar besar. Penguasaan tersebut dapat dilihat kedudukan Rajasa 

Wardhana sebagai Dampo Awang di Pelabuhan Teluk Regol dan 

Kairingan. 

Pentingnya Pelabuhan Lasem bagi perekonomian Majapahit 

diperkuat lagi oleh datangnya Laksamana Ceng Ho, seorang duta 

kaisar Yung-Lo dari China kepada Prabu Wikrama Wardhana pada 
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awal abad ke 15. Laksamana Cheng Ho yang kebetulan beragama 

Islam membawa misi menjalin hubungan perdamaian dan kerja sama 

di antara kedua kerajaan besar di belahan Asia. Hubungan yang tejalin 

diantaranya adalah bidang perdagangan dan sosial budaya. Dari hasil 

kunjungan itu Majapahit menunjuk kota-kota pelabuhan di Jawa 

seperti Gresik-Surabaya, Tuban, dan Lasem sebagai daerah bebas bagi 

rombongan Cheng Ho untuk beraktiftas. Majapahit juga memberikan 

ijin untuk membuka daerah baru sebagai pangkalan resmi Cheng Ho di 

pesisir utara Jawa Tengah yang kemudian diberi nama Sampo Toalang 

(kini bernama Semarang). Dampak dari kedatangan duta keliling 

Cheng Ho itu membawa akibat banyaknya orang-orang dari China 

(Campa) menetap di Lasem dikemudiannya (Pratiwo dalam Unjiya, 

2008:38). 

Sebagai kota pelabuhan, masyarakat Lasem terbiasa dengan 

kehidupan terbuka dan plural. Terjadinya interaksi antara penduduk 

lokal dengan orang-orang asing dari berbagai negeri, membentuk 

budaya keterbukaan dan saling menghargai. Akulturasi budaya asing 

lambat laun  mengakar dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang-

orang asing yang merasa nyaman dan kemudian menetap, seperti 

orang-orang bangsa China, Campa, Arab, Persi, dan Benggala yang 

membawa akibat daerah-daerah pelabuhan menjadi ramai dan sebagai 

pintu masuknya kebudayaan asing, juga agama Islam kemudian masuk 

dan berkembang mula-mula dari daerah-daerah itu (Unjiya, 2008:38). 
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b. Lasem Pada Periode Masa Awal Islam (akhir abad 15) 

Era kemunduran Kerajaan Majapahit mula-mula ditandai 

dengan sebuah peristiwa perebutan kekuasaan yaitu pada saat Ratu 

Suhita memegang tampuk kepemimpinan Majapahit tahun 1427-1429 

M. Pada waktu itu Ratu Suhita berselisih dengan Bhre Wirabumi dari 

Lumajang  dalam perebutan tahta kerajaan, perseteruan ini berakhir 

pada sebuah peristiwa pertempuran besar di “Perang Paregreg” yang 

menelan banyak korban jiwa maupun material. Kerajaan Majapahit 

telah mengalami ancaman disintegrasi yang kian sengkarut dan 

berlarut hingga turun temurun di antara para keluarga istana sendiri,. 

Kekuasaan di sitana Wilwatikta silih berganti selalu disertai dengan 

konflik politik hingga masa Girindra Whardana Prabunata, yaitu Raja 

Majapahit terakhir di penghujung abad ke 15. Kerajaan Majapahit 

yang dua ratus tahun silam di bangun dengan jalinan kekuatan 

kekeluargaan, pada akhirnya hancur pula dalam elit istana sendiri 

(Unjiya, 2008: 54). 

Sehubungan dengan kemunduran dan kejatuhan Kerajaan 

Majapahit di penghujung abad 15 serta makin meluasnya Agama 

Islam. Maka Lasem sebagai suatu daerah yang sebagian besar 

masyarakatnya memeluk agama Syiwa, mengalami kemunduran yang 

akhirnya menimbulkan keruntuhan kekuasaan Kerajaan Lasem yang 

bercorak Hindu. Dalam hal keagamaan yang semula rakyatnya 

memeluk Agama Syiwa, maka dengan berkembangnya Agama Islam, 
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mulailah rakyat membaurkan diri dengan pedagang-pedagang Islam. 

Sehingga lama kelamaan mereka kehilangan jati dirinya, dan mereka 

mulai mengenal dan memperdalam Agama Islam. Pengenalan Agama 

baru ini di kalangan masyarakat setempat mudah diterima, karena 

ajaran Islam menurut masyarakat yang meninggalkan ajaran Syiwa 

memiliki dasar diantaranya: 1) Tidak banyak  biaya dalam 

melaksanakan ritual, 2) Tidak banyak sesaji, 3) Tidak banyak puja 

Mantera, 4) Tidak banyak melakukan persembahan kepada dewa-

dewa, 5) Tidak ada tata cara merusak badan seperti halnya dalam 

agama Islam, 6) Tidak ada pebedaan derajat manusia (kasta), 7) 

Agama islam menjunjung tinggi kerukunan dan menjaga tata krama 

(Paluppi, 2005:15-16). 

Secara umum kekuasaan Majapahit menjadi cerai berai. 

Dampak dari kondisi tersebut mengakibatkan beberapa kerajaan 

daerah dan propinsi (kadipaten) lebih memilih melepaskan diri  dan 

menjadi raja kecil di daerah kekuasaannya masing-masing tanpa ada 

yang berani mengangkat dirinya sebagai Kaisar. Bahkan Raja Girindra 

Whardana Prabu Nata, hanya kurang dari lima tahun saja berani 

menduduki tahta Majapahit dan memilih mundur ke Pasuruan sebagai 

Raja di Blambangan. Pada waktu itu hanya ada satu kekuatan di Jawa 

yang memberanikan diri memproklamasikan sebagai negara yang 

benar-benar baru, yaitu kerajaan Demak yang didirikan oleh Jin Bun 

yang bergelar Sultan Fatah pada tahun 1500 M. 
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Demikian juga halnya dengan Kerajaan Lasem setelah 

berakhirnya masa kekuasaan Bhre Pandan Salas atas kerajaan 

Majapahit yang hanya tak lebih dari dua tahun saja (1466-1468), maka 

selesai pula kekuasaan Bhre Lasem Putri Bhre Pandan Salas atas 

kerajaan Lasem. Bhre Keling Dyah Wijaya Kusuma pengganti tahta 

Majapahit selanjutnya menghapus Lasem dari deretan kerajaan-

kerajaan vasal yang menyertai kekuasaannya. Dan itulah masa 

Kerajaan Lasem menjadi kerajaan vasal dalam bingkai Kekaisaran 

Majapahit telah berakhir, dan selanjutnya Kerajaan Lasem menjadi 

sebuah kadipaten yang berdiri sendiri. Dampak dari hal itu juga 

membawa akibat dipindahkannya pusat pemerintahan yang semula 

berada di Istana Kriyan kemudian dipindahkan ke Binangun Lasem di 

dekat Pelabuhan Teluk Regol pada tahun 1391 S/ 1469 M, yaitu 

setahun setelah kekuasaan Bhre Lasem kelima berakhir. Kadipaten 

Binangun didirikan oleh pangeran Wira Braja, putra Pangeran Badra 

Nala cicit dari Rajasa Whardana dan Duhitendu Dewi. Ada 

kemungkinan bahwa kala itu kadipaten Binangun Lasem telah keluar 

dari kekuasaan Majapahit, seperti halnya yang di lakukan oleh 

sebagian daerah-daerah lain yang memilih memisahkan diri dari 

kekuasaan Majapahit dan berdiri sebagai negara sendiri. 
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c. Lasem Pada Masa Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang (akhir 

abad 15-16 ) 

Berakhirnya masa pemerintahan Kerajaan Majapahit 

menjadikan Kerajaan Demak semakin berkembang dengan pesat. 

Kerajaan Demak yang dianggap sebagai pengganti Majapahit, semakin 

memperluas wilayah kekuasaannya, meliputi daerah-daerah pantai 

(kota-kota pelabuhan) utara pulau Jawa, bahkan sampai ke Sumatera. 

Terutama putra Raden Fatah yang bernama Pati Unus, yang menjabat 

adipati di Jepara, sangat giat membantu ayahnya, yaitu memperluas 

dan memperkuat kedudukan Demak sebagai kerajaan Islam. Pada 

tahun 1515, wilayah Demak sudah meliputi daerah pesisir utara pulau 

Jawa dari Demak hingga Cirebon serta Palembang. Sementara itu, 

untuk daerah-daerah sebelah timur Demak, akhirnya juga ditaklukkan 

melalui peperangan-peperangan antara tahun 1525-1564. Sebagai 

ibukota kerajaan, lokasi Demak sangat strategis dan menguntungkan, 

baik untuk perdagangan maupun pertanian. Pada masa itu, 

diperkirakan letak wilayahnya berada di tepi selat di antara 

pegunungan Muria dan Jawa yang dapat dilayari. Dengan demikian, 

kapal-kapal dagang dari Semarang dapat mengambil jalan pintas untuk 

berlayar ke Rembang (Departemen Perikanan dan Kelautan, 2006:88). 

Kesultanan Demak mulai mengalami kemerosotan setelah 

meninggalnya Sultan Trenggono pada tahun 1546. Kematian Sultan itu 

terjadi secara mendadak dalam suatu ekspedisi militer kedaerah 
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Pasuruan Jawa Timur. Setelah itu, terjadilah kekacaun dan persaingan 

di antara calon pengganti Raja. Akibatnya Demak menjadi ajang 

perang saudara antara Arya Penangsang dengan Joko Tingkir (menantu 

Sultan Trenggono). Arya Penangsang adalah putera dari Pangeran 

Seda ing Lepen adik Sultan Trenggono yang berhasil membalas 

kematian ayahnya akibat dibunuh oleh Pangeran Prawoto putera Sultan 

Trenggono. Arya Penangsang yang bermarkas di Jipang dibantu oleh 

Sunan Kudus dan Ki Metaun. Sementara Jaka Tingkir yang bermarkas 

di Pajang dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawai, Ki Juru 

Mertani, dan Sutawijaya. Dalam pertempuran di tepi barat Bengawan 

Sore, Arya Penangsang berhasil dibunuh oleh Sutawijaya dengan 

Tombak Kyai Pleret. Sedangkan Ki Metaun yang datang kemudian, 

juga terbunuh di ajang pertempuran akibat perang saudara tersebut. 

Dengan demikian Perang Saudara tersebut berakhir (1568), Joko 

Tingkir mengangkat dirinya menjadi raja di Pajang (Wiharyanto, 2006: 

18-19). 

Pada zaman Kerajaan Demak dan kemudian zaman Pajang, 

daerah Lasem tampaknya secara bergantian berada di bawah 

kekuasaan kerajaan tersebut, atau paling tidak mengakui rajanya 

sebagai yang tertinggi di antara mereka. Hal itu dapat diketahui 

misalnya, ketika Raja Pajang dilantik sebagai sultan pada tahun 1581, 

yaitu Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya dihadiri oleh raja-raja 

Sedayu, Tuban, Pati, Lasem dan raja-raja pantai Jawa Timur lainnya. 
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Menurut De Graaf hal ini sebagai bukti bahwa kedudukan Sultan 

Pajang dianggap sebagai Maharaja oleh raja-raja atau penguasa-

penguasa kota-kota pelabuhan Pesisiran Timur. Walaupun mereka 

bukan merupakan vasal dari Pajang paling tidak mereka mengakui 

bahwa Sultan Pajang sebagai raja Islam dan sultan dari para raja-raja 

atau penguasa-penguasa kota-kota pelabuhan di Pesisiran Timur. 

Dalam hal ini, hubungan mereka adalah bersifat bersahabat (Kusaeri, 

2010:35). 

Dalam beberapa literatur sejarah nasional abad 16 tidak 

ditemukan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Kadipaten 

Lasem, Tuban dan Gresik sebagai daerah yang masuk kedalam 

wilayah kekuasaan Kerajaan Demak merupakan sebuah lembaga 

kekuasaan terkuat paska keruntuhan Majapahit yang wilayahnya 

mendominasi pulau Jawa, namun tiga kota pelabuhan terdekat di 

sebelah timurnya tetap merupakan pemerintahan yang berdiri sendiri. 

Poros tiga kota pelabuhan Lasem, Tuban, dan Gresik secara de facto 

tetap diakui sebagai dua negeri yang berdiri sendiri. Yang Barangkali 

logis bila hal ini dikaitkan sebagai salah satu alasan bahwa Lasem dan 

Tuban tentu memiliki kekuatan militer yang memadai untuk 

melindungi wilayahnya dari serangan atau ekspansi kerajaan lain. 

Bagaimanapun pelabuhan yang dimilki kedua kota tersebut adalah 

pelabuhan strategis dan ramai pada masa itu yang barang tentu 

menarik diperebutkan  oleh banyak pihak, tak kecuali juga Demak. 
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Disamping itu kerajaan Demak didirikan dengan konsep keislaman dan 

dengan panji-panji itu pula Kerajaan Demak berekspansi ke wilayah-

wilayah lain di Jawa.  Sedangkan Kadipaten Lasem dan Tuban telah 

lebih dulu menjadikan Islam sebagai agama Istana, maka tak ada 

alasan apapun yang dapat dibenarkan bila Demak berekspansi ke 

daerah yang nyata-nyata lebih dulu masuk Islam. Maka justru yang 

terjadi bahwa Tuban, Lasem dan Demak menjadi poros kekuatan 

persekutuan tersendiri di antara negeri-negeri di Pantai Utara Jawa 

yang diikat oleh kesamaan tujuan, darah, dan agama. Hal tersebut 

dibuktikan dengan pembentukan Angkatan Laut gabungan ketiga 

negeri tersebut dalam penyerangan Portugis di Malaka pada tahun 

1513 (Unjiya, 2008:65-67). 

Dalam buku lain dijelaskan hubungan antara Kadipaten Lasem 

di Binangun dengan Kerajaan Demak adalah hubungan kekerabatan. 

Hal ini terlihat jelas setelah Kadipaten Lasem diperintah oleh Adipati 

Wiranegara, selain Adipati Wiranegara sebagai penguasa, semasa 

mudanya adalah sebagai murid Sunan Ampel  yang sangat tekun dalam 

mendalami ajaran agama Islam. Sehingga akhirnya Adipati 

Wiranegara diambil menantu oleh Sunan Ampel, yang dijodohkan oleh 

putrinya yang bernama Malokah (Paluppi, 2005:17). Sampai saat ini 

oleh masyarakat Rembang khususnya Lasem sering dikenal dengan 

sebutan Nyi Ageng Malokah. 
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Seiring masa berdirinya kerajaan Demak ini, Kadipaten Lasem 

diperintah oleh Pangeran Santi Puspa. Ia menggantikan Nyi Ageng 

Malokah yang wafat pada tahun 1490 M. Pangeran Santi Puspa adalah 

anak sulung Pangeran Santi Badra Tumenggung Wilwatikta, adik dari 

Pangeran Wira Bajra adik dari pendiri Kadipaten Binangun Lasem. 

Sebelum menjadi adipati, Pangeran Santi Puspa menjabat sebagai 

Dampoawang di Pelabuhan Caruban Lasem dan sebagai pembantu Nyi 

Ageng Malokah dalam menjalankan kepemerintahan Kadipaten 

Lasem. Dari tangannyalah kawasan Caruban menjelma sebagai daerah 

penting dalam bidang perdagangan dan kelautan. Kekuasaan 

perairannya membentang dari Juana sampai Sarang (Unjiya, 2008:67). 

Kembali ke bahasan Kadipaten Lasem. Di bawah kekuasaan 

Santi Puspa, Lasem mengalami kemajuan yang sangat baik. Selain 

mampu membawa perdamaian di negeri-negeri sekitarnya paska 

runtuhnya Majapahit yang berdampak pada keadaan di Jawa dalam 

perpecahan dan perang saudara, Lasem juga berhasil membawa 

kemakmuran negeri dengan membangun basis industri dan 

perdagangannya yang dipusatkan di Caruban. Adipati Santi Puspa 

wafat di usia 50 pada tahun 1501 dan dimakamkan di Caruban Gedong 

Mulyo. Tampuk kekuasaan kemudian digantikan oleh putranya 

Pangeran Kusuma Badra. Di bawah pemerintahan Kusuma Badra, 

Kadipaten Lasem tetap menjadi negeri yang merdeka dan berdiri 

sendiri seperti halnya Tuban dan Gresik dengan pelabuhannya sebagai 
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kekuatan utama perekonomian negeri hingga masa kekuasan Kerajaan 

Demak berakhir (Unjiya, 2008:68). 

Pada masa Kesultanan Demak baru berdiri, Lasem juga pernah 

kedatangan rombongan pasukan Cheng Ho di Jawa awal abad ke-15, 

yang membawa pengaruh pula pada migrasi orang-orang Tionghoa dan 

Arab di kemudian hari. Sebelum kedatangan orang-orang Tionghoa 

dan Arab, di Lasem orang-orang Campa telah menetap lebih dulu di 

Lasem. Mereka adalah anggota dari awak rombongan armada Cheng 

Ho yang enggan kembali ke negerinya dan lebih memlih tinggal di 

Jawa. Dalam perkembangan orang-orang Campa tersebut dapat dengan 

mudah berinterakasi dengan penduduk lokal dan ikut mewarnai 

kehidupan sosial dan budaya di Lasem. Adat istiadat dan cara hidup 

mereka dianggap oleh orang Lasem tidak jauh beda dengan orang Jawa 

pada umumnya dan tidak seasing kebudayaan atau istiadat orang 

Tionghoa ataupun Arab. Bahkan Adipati Wira Braja beribukan orang 

Campa yang bernama Binang Thi. Kedatangan orang-orang Campa 

tersebut dengan membawa kebudayaan baru bagi masyarakat daerah 

Lasem yaitu seni batik. Maka sampai sekarang batik Lasem masih 

merupakan ciri khas daerah tersebut. 

Masa kerajaan Pajang yang relatif tidak lama ini boleh jadi 

menjadi penyebab terlalu sedikitnya informasi yang bisa dijadikan 

sebagai bahan-bahan kesejarahan tentang kemunduran dan proses 

masuknya beberapa negeri pesisir termasuk juga Lasem ke dalam 
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kekuasaan kerajaan Pajang. Apakah Kadipaten Lasem dan Tuban 

ditaklukkan oleh Pajang melalui peperangan atau tidak, masih 

merupakan pertanyaan yang sulit diuraikan jawabannya. Tetapi meski 

demikian daerah Lasem tetap eksis sebagai pusat pembuatan galangan 

kapal sampai pada Mataram Islam, bahkan hingga Lasem jatuh ke 

tangan pemerintah Kolonial Hindia Belanda (VOC) (Pusat Studi 

Sejarah dan Budaya Maritim Undip, 2003:30). 

d. Kadipaten Lasem Pada Masa Kerajaan Mataram Islam Hingga 

Masuknya VOC  Memindahkan Pusat Pemerintahan Dari Lasem 

ke Rembang 

Kerajaan Mataram Islam yang didirikan pada paruh abad ke-16 

segera menjadi pesaing utama Kerajaan Pajang dalam usahanya 

merebut hagemoni di antara kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa setelah 

memudarnya kepemimimpinan Demak. Raja Mataram pertama yaitu 

Panembahan Senopati (1575-1601) melakukan ekspansi yang pertama 

dengan membangkang kepada ayah angkatnya sendiri, Sultan 

Hadiwijoyo dari Kerajaan Pajang (Kusaeri, 2010: 40).  

Bumi Mataram yang berkembang menjadi sebuah Kerajaan ini, 

semula adalah anugerah atau pemberian hadiah dari Sultan Pajang 

(Hadiwijaya) kepada Ki Ageng Pemanahan, atas jasanya yang berhasil 

menumpas kerusuhan serta membinasakan Arya Penangsang sebagai 

penguasa Kadipaten Jipang yang memberontak kepada kekuasaan 

Pajang, lewat Dhanang Sutawijaya yang berhasil membunuhnya 
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setelah berhasil menaklukan Pajang ia mengangkat dirinya sebagai raja 

pertama di Kerajaan Mataram dengan gelar Panembahan Senopati 

(Paluppi, 2005:21). 

Dari masa Panembahan Senopati hingga Mas Jolang (Pangeran 

Seda Ing Krapyak) wilayah Lasem masih merupakan wilayah yang 

merdeka atau berdiri sendiri. Setelah masa Pemerintahan Sultan Agung 

maka wilayah Lasem berhasil ditaklukan secara de facto dan menjadi 

bagian wilayah kekuasaan Mataram pada tahun 1616 (Paluppi, 

2005:23) 

Pada masa Kerajaan Mataram, Kadipaten Lasem adalah 

termasuk daerah mancanegara kawasan Pesisiran Brang Wetan 

kekuasaan Kerajaan Mataram. Sebagai kadipaten mancanegara 

pesisiran Lasem membawa ciri khasnya sebagai kota pelabuhan. 

Rupanya pengukuhan predikat tersebut disebabkan karena Pelabuhan 

Lasem sangat eksis sekalipun Kerajaan Mataram sendiri adalah negara 

dengan pola agraris.  Pelabuhan Lasem tetap tidak lekang dalam 

kancah persaingan perdagangan global yang kian ketat sejak 

kedatangan kapal-kapal dari Eropa seabad silam. Pelabuhan Lasem 

tetap berdiri marak dan juga galangan kapalnya tetap berproduksi 

sekalipun waktu itu hanya membagun kapal-kapal niaga berukuran 

sedang, bukan lagi kapal besar seperti di zaman sebelumnya (Unjiya, 

2008:96-97). 
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Hubungan Kadipaten Lasem dengan Mataram sebagai provinsi 

penting di bidang maritim di kawasan timur pesisir utara Jawa, lebih 

dieratkan lagi dengan pengangkatan Putra Teja Kusuma I yang 

bernama Ki Ageng Giring Tara (yang bergelar Teja Kusuma 2) oleh 

Panembahan Senopati sebagai raja dari Kerajaan Mataram yang 

pertama. Namun pada masa pemerintahan Mas Jolang, Kerajaan 

Mataram mengalami krisis disintegrasi. Banyak pemberontakan-

pemberontakan terjadi di ibukota dan usaha-usaha pemisahan diri dari 

sebagian kadipaten-kadipaten di daerah. Pergolakan tersebut begitu 

mempengaruhi keadaan secara umum Kerajaan Mataram hingga di 

daerah-daerah terjauh, tidak luput pula yang terjadi di Kadipaten 

Lasem pada tahun 1612 Tumenggung Puspo Negoro, seorang pejabat 

tinggi Kadipaten Lasem yang tinggal di istana lama Kriyan 

memberontak dan berhasil mengkudeta pemerintahan Adipati Teja 

Kusuma I dan menyatakan lepas dari kekuasaan Mataram (Unjiya, 

2008:99). 

Teja Kusuma I beserta keluarganya melarikan diri dan 

mengungsi ke Mataram hingga empat tahun lamanya. Kemudian pada 

masa pemerintahan Sultan Agung, usaha-usaha Mataram untuk 

mengembalikan kondisi dan penyatuan wilayah-wilayah yang bercerai-

berai mengalami kesuksesan. Pada tahun 1616 Mataram berhasil 

menaklukkan Kadipaten Lasem di bawah Tumenggung Puspo Negoro 

dan kemudian Sultan Agung mengembalikan kekuasaan Kadipaten 
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Lasem kepada pemerintahan Teja Kusuma I. Adipati Teja Kusuma I 

memerintah kadipaten Lasem hingga tahun 1632 M. Ia meninggal di 

usia 77 tahun dan dikebumikan di belakang masjid Agung Kota. 

Kembali ke pembahasan Lasem, dengan adanya sikap penguasa 

Mataram yang pro terhadap Kompeni Belanda, hal ini juga berdampak 

pada wilayah Lasem, karena memang wilayah Lasem pada saat itu 

masih menjadi wilayah bagian kekuasaan Mataram. Sehingga oleh 

Amangkurat II wilayah Lasem dikuasakan kepada ki Amzah dengan 

gelar Tumenggung Puspoyudho (putra daerah yang menjadi kaki 

tangan VOC). Akhirnya hingga terjadinya pemberontakan orang-orang 

Cina terhadap Belanda yang meletus pada tahun 1740 di Batavia, 

mengakibatkan dampak perluasannya hampir ke seluruh Jawa tidak 

terkecuali juga dengan daerah Lasem, pada masa-masa itu VOC mulai 

menampakkan ancamannya terhadap daerah Lasem. Hal ini ditambah 

pula dari hasil sebuah perundingan antara Pakubuwono II dan VOC  

pada tahun 1743, yang didalamnya menyatakan bahwa, VOC 

memperoleh seluruh pulau Madura dan semua kawasan sebelah Timur 

Pasuruan serta daerah Rembang dan Jepara bukan lagi sebagai wilayah 

kerajaan Mataram (K.G.P.A.A. Mangkunegoro, 1989: 20), maka 

mutlaklah kekuasaan VOC atas daerah Rembang, tetapi pada masa ini 

VOC belum dapat menaklukan Lasem.   

Untuk merealisasikan maksudnya di atas, VOC kemudian 

mendirikan pemerintahan baru dengan mengangkat bupati di Rembang 
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serta mendirikan kantor dagang dan militernya sekaligus semakin 

mengikis kekuasaan wilayah kadipaten Lasem. Dari sumber data 

Belanda dapat ditemukan nama Hangabei Honggojoyo sebagai bupati 

pertama Rembang yang diangkat VOC pada tahun 1741 (Pusat Studi 

Sejarah dan Budaya Maritim Undip Semarang:2002). 

Tindakan tersebut oleh masyarakat Lasem sebagai ancaman 

yang serius.  Akibatnya oleh Adipati Oei Ing Kiyat Widyaningrat 

penguasa Lasem pada masa itu dengan dibantu oleh Tan Ke Wi 

(seorang hartawan Tiong Hoa) yang pro terhadap pribumi juga dibantu 

oleh Raden Panji Margono yang tak lain adalah putra Tejakusuma V 

yang sangat berpengaruh besar bagi masyarakat Lasem. Mereka 

merencanakan perang besar-besaran terhadap VOC di Rembang. 

Akhirnya meletuslah perang antara VOC dan masyarakat Lasem. 

Pertempuran ini kebanyakan dilakukan di perairan atau di lautan. Oleh 

karena VOC lebih canggih dan lengkap peralatan perangnya maka 

rakyat Lasem yang dipimpin oleh Tan Ke Wi yang gugur di medan 

laga berada di atas kapal yang ditumpanginya, hancur akibat meriam 

VOC. Maka akibatnya Lasem mengalami kekalahan. Dari akibat 

kekalahan itu pada tahun 1743 Kota Lasem diduduki VOC. 

Pemerintahan Kadipaten Lasem diambil alih kekuasaannya.  

Tumenggung Widya Ningrat dipecat dari jabatannya sebagai adipati 

dan hanya menjadi tumenggung. Akhirnya sampai pada tahun 1748 

atas prakarsa Bupati Suro Adimenggolo yang meminta bantuan VOC 
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memindahkan Pusat Pemerintahan dari Kabupaten Tulis Lasem ke 

Magersari Rembang (Unjiya, 2008:111). 

Pada tahun 1751 itu VOC mutlak menguasai daerah Lasem. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, kemudian VOC 

mengangkat Tumenggung Citra Soma 1V dari Tuban sebagai Bupati 

Lasem yang berkedudukan di Binangun dan memecat Suro 

Adimenggolo III sebagai Bupati Magersari, Rembang, dan 

mengangkat kembali Hangabei Hanggojoyo yang sebelumnya pernah 

dipecat VOC dari jabatan Bupati Rembang pada tahun 1745 sebagai 

Bupati Rembang. Dan pada tahun itu pulalah kali pertama Lasem dan 

Rembang terpisah menjadi daerah pemerintahan yang berbeda secara 

de facto (Unjiya, 2008:113). 

Pasca terjadinya Perang Kuning tahun 1751 Kadipaten Lasem 

mengalami Pemekaran wilayah pemerintahan. VOC membelahnya 

menjadi dua Kabupaten. Kabupaten Lasem yang berkedudukan di 

Binangun dikuasakan kepada Tumenggung Citrasoma, dan Kabupaten 

Rembang dikuasakan kembali kepada Hanga Bei Honggojoyo. Pada 

akhirnya kabupaten Lasem dihapuskan dan diganti menjadi kota distrik 

yang masuk dalam wilayah Kabupaten Rembang. Rembang menjadi 

karesidenan meliputi: Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, 

Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban setelah kekuasaan VOC 

diambil alih oleh kerajaan Belanda sebagai negeri jajahannya di awal 

abad-19 sesuai dengan undang-undang ketatanegaraan Hindia Belanda 
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tahun 1828 (Unjiya, 2008:115). 

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu, Lasem 

tetap dijadikan sebagai pusat perdagangan dan industri di kawasan 

Kabupaten Rembang. Pelabuhan Dasun Lasem terus berkembang 

menjadi dermaga niaga yang sangat ramai. Perusahaan-perusahaan 

milik negara ataupun swasta banyak berdiri sebagai syarat untuk 

menjadi sebuah kota industri. Pabrik gula, kertas, dan galangan kapal 

menjadi ikon perindustrian di kota ini. Sebagai dampak positif dari 

adanya industri perkapalan di Lasem pada zaman kolonial adalah 

mendorong penduduk sekitarnya untuk mengembangkan kerajinan 

rumah tangga “home industry” yang berupa suku cadang atau 

perlengkapan perahu antara lain kain layar, tali temali, dan lain 

sebagainya. Di samping itu penduduk di beberapa desa yang tinggal di 

tepi pantai juga melakukan usaha penangkapan ikan di laut sebagai 

mata pencaharian pokok mereka secara turun temurun. Uasaha lain 

dari nelayan/penduduk di tepi pantai adalah pengeringan ikan, 

pembuatan garam yang diperdagangkan (eksport) ke daerah-daerah 

lain (Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Undip Semarang: 2003). 

Untuk Rembang sendiri ketika di bawah kekuasaan Mataram 

hingga kemudian diambil alih oleh pemerintahan Kolonial pada tahun 

1743, semakin jelas keberadaannya atau eksistensinya, dalam arti 

sebagai pusat pemerintahan mampu memainkan fungsi atau peranan 

penting pada masanya, terutama sebagai kota pelabuhan. Hal ini 
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seperti yang diungkapkan dari beberapa karya de Graaf dalam Pusat 

Studi Sejarah dan Budaya Maritim Undip (2003): 

“Dari berbagai sumber sejarah yang menceritakan kota-kota 
pelabuhan di Pantai utara Jawa, pelabuhan Rembang secara khusus 
memang tidak pernah disebut-sebut salah satu pelabuhan besar 
milik Majapahit. Meskipun demikian, pada masa VOC Rembang 
sudah disebut-sebut  sebagai sebuah pelabuhan dan tempat 
pembuatan kapal yang cukup terkenal. Dee Graaf, dengan beberapa 
karyanya senantiasa menyebutkan Rembang sebagai daerah 
pelabuhan, yang tentunya mengandung pengertian tentang adanya 
aktifitas sebuah pelabuhan yang terletak di daerah Rembang, baik 
sebagai kabupaten maupun kota”. 

 
Dibawah ini akan dijelaskan beberapa fungsi pentingnya 

pelabuhan-pelabuhan khususnya yang terkait dengan kemaritiman di 

wilyah Rembang pada saat itu, hal ini harus dibedakan dengan wilayah 

Lasem karena pada masa Mataram hingga VOC bercokol di Rembang 

(Sebelum Lasem menjadi bagian Kabupaten Rembang) kedua wilayah 

tersebut berdiri sendiri-sendiri: 

1) H.J. de Graaf (1949) 

De Graaf mengatakan “pada masa itu Rembang, sudah 

menjadi tempat yang sangat penting dari segi ekonomi, terutama 

karena Rembang merupakan pelabuhan yang cukup ramai, 

khususnya untuk penjualan dan pengangkutan kayu. Kayu jati 

sebagai bahan bangunan yang mahal harganya dihasilkan dari 

hutan-hutan dari daerah Rembang, Lasem, Blora, hingga Jipang 

(Cepu). Disamping itu sejak lama Rembang telah menjadi tempat 

produksi kapal bagi keperluan dagang maupun perang. Pada tahun 

1651 misalnya VOC untuk pertama kali membuat kapal kici 
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(yacht) di Rembang. Dalam hal ini VOC banyak memanfaatkan 

tukang-tukang setempat dan juga bahan baku kayu jati yang 

memang tersedia dalam jumlah yang besar” (Pusat Studi Sejarah 

dan Budaya Maritim Undip, 2003:20). 

Selain itu de Graaf juga menyatakan: “Posisi Rembang 

sebagai salah satu pelabuhan,  pelabuhan Mataram yang cukup 

ramai, juga menjadi  incaran para Bajak Laut Makassar. Pada tahun 

1675 bajak laut Makassar yang bersekutu dengan Trunan jaya dari 

Madura menyeberang ke Rembang. Sasaran mereka juga ditujukan 

pada pedagang dan pengusaha kayu orang China dan Belanda yang 

tinggal di san Posisi Rembang sebagai salah satu pelabuhan  

pelabuhan Mataram yang cukup ramai, juga menjadi  incaran para 

Bajak Laut Makassar. Pada tahun 1675 bajak laut Makassar yang 

bersekutu dengan Trunan jaya dari Madura menyeberang ke 

Rembang. Sasaran mereka juga ditujukan pada pedagang dan 

pengusaha kayu orang China dan Belanda yang tinggal di sana. 

Rembang sempat dihancurkan oleh pemberontak Madura di bawah 

Trunajaya, namun para pemberontak dapat diusir oleh pasukan 

Mataram dengan bantuan VOC. Pemberontakan itu sendiri dapat 

ditumpas habis pada tahun 1679. Sebagai imbalan atas jasa VOC 

membantu Mataram, VOC mendirikan benteng di kota-kota 

sepanjang Pantai Utara Jawa. Ia membangun benteng di Semarang, 

Jepara, dan Surabaya, membangun loji di Tegal, Pekalongan, dan 
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Cirebon, menempatkan pasukan penjaga di Gresik, dan membuat 

galangan kapal di Demak dan Rembang. Bahkan di jantung 

Mataram sendiri di ibukota Kartasura dibangun Benteng VOC atas 

permintaan Sunan” (Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim 

Undip, 2003:20-21). 

Dalam hal ini de Graaf juga menyinggung: “Sementara di 

pelabuhannya sendiri bisa dianggap sebagai pelabuhan yang cukup 

ramai terutama untuk penjualan kayu jati dan pembuatan kapal 

serta pengekspor garam. Pada saat terjadi penyerangan bajak laut 

Makassar ke Rembang, sasaran mereka ditujukan kepada pedagang 

dan pengusaha kayu Cina dan Belanda yang tinggal di sana” (Pusat 

Studi Sejarah dan Budaya Maritim Undip, 2003:30). 

2) Meinsma (1941) 

Meinsma mengatakan, “Pada zaman mataram Kartasura 

Kota Pelabuhan Rembang merupakan salah satu daerah milik 

mataram yang berada di Pasisiran Timur. Bersama dengan daerah 

Lasem, Blora, dan Jipang (Cepu). Rembang mempunyai arti 

ekonomis yang penting bagi Mataram, terutama karena daerah-

daerah tersebut merupakan penghasil kayu jati yang mahal 

harganya” (Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Undip, 

2003:20). 
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3) Dalam Inkomende Brieven (1845) 

Pada masa itu Rembang berkembang sebagai penghasil 

kayu jati, pengekspor garam, dan produsen kapal, baik untuk 

Mataram maupun untuk VOC. Pada tahun 1657 Sunan 

Amangkurat I memerintahkan Tumenggung Pati membuat 1 kapal 

dan 1 kapal di pesan oleh duta Makassar. Namun  kekuasaan VOC 

yang semakin meluas ke daerah Rembang,  baik di bidang 

perdagangan kayu dan pembuatan kapal sangat merisaukan 

Mataram. Dalam usaha membendung ekspansi VOC ini Sunan 

memerintahkan Adipati Sindureja untuk menguasai kembali desa-

desa penebang kayu di Rembang dan Lasem, yang pada sekitar 

tahun 1680-an diserahkan kepada VOC untuk keperluan 

penebangan dan pengangkutan kayu. Secara khusus Sunan 

mengangkat Bupati Rembang yang mengurus masalah kontrak 

penebangan dan penjualan kayu jati, yang mendatangkan 

keuntungan besar itu, pada tahun 1685 (Pusat Studi Sejarah dan 

Budaya Maritim Undip, 2003:21). 

4) Tome Pires 

Tome Pieres menceritakan, bahwa pada awal abad ke-16, 

Rembang memiliki galangan kapal untuk armada dagang kerajaan 

Demak. Kemungkinan besar, sejak saat itu aktivitas Rembang 

sebagai kota pelabuhan sudah mulai berlansung dan menjadi 

bagian dari jaringan jalur perdagangan laut (Pusat Studi Sejarah 
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dan Budaya Maritim Undip, 2003:30). 

5) Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Undip (2003) 

Di samping itu, pentingnya Pelabuhan Rembang pada 

waktu itu dapat ditunjukkan dengan sering disinggahinya 

pelabuhan  bagi kapal-kapal yang sedang berlayar pada jalur Pantai 

Utara Jawa. Sebagai contoh misalnya, pelabuhan Rembang 

dijadikan tempat-tempat singgah seorang nahkoda dari Melayu 

yang bernama Sautan yang hendak berlayar dari Gresik ke Pasir di 

Kalimantan. Pelabuhan Rembang rupanya banyak didatangi oleh 

pedagang-pedagang yang berasal dari Madura. 

 
3. Kesadaran Masyarakat dan Siswa Sekolah Dasar terhadap Sejarah 

Maritim Di Kabupaten Rembang 

a. Kesadaran  Masyarakat   Desa   Bajing   Meduro,   Desa  Babaktulong  

(Kecamatan Sarang) dan Desa Dasun (Kecamatan Lasem) terhadap 

Sejarah Maritim di Kabupaten Rembang 

Penelitian ini, mengambil informan dari tiga desa di dua 

kecamatan yang berbeda. Desa Bajing Meduro dan Babaktulong 

terletak di wilayah Kecamatan Sarang dan Desa Dasun terletak di 

Kecamatan Lasem. Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, tahap 

yang pertama dilaksnakan pada hari jum’at dan sabtu tanggal 4-5 Juni 

2010. Tahap pertama peneliti mencari informasi data kependudukan di 

kantor kelurahan pada masing-masing desa dan mencari inforamsi 

mengenai karakter masyarakat dari desa yang dijadikan objek 
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penelitan. 

Penelitian tahap kedua dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 2 

Juli 2010, data yang diambil sebanyak 10 orang informan dari masing-

masing desa untuk diwawacarai. Berdasarkan hasil penelitian, setelah 

peneliti menyeleksi data-data yang diperoleh berdasarkan hasil 

wawancara dan telah disesuaikan dengan metode kualitatif serta kajian 

pustaka berdasar indikator kesadaran sejarah, menunjukkan bahwa 

masyarakat dari tiga desa tersebut kesadarannya sangat rendah, karena 

tidak tahu mengenai cerita sejarah kemaritiman di Kabupaten 

Rembang yang pernah mencapai keemasan pada masa Kerajaan 

Majapahit sampai masuknya VOC ke Rembang yang ikut mewarnai 

jalannya sejarah Kabupaten Rembang. 

Hasil penelitian tahap kedua, peneliti merasa belum 

memperoleh gambaran secara jelas dan mendalam mengenai tingkat 

kesadaran masyarakat Rembang terhadap sejarah maritimnya, maka 

peneliti melakukan penelitian pada tahap selanjutnya yaitu pada tahap 

ketiga.  

Penelitian tahap tiga dilaksanakan pada pada hari rabu dan 

kamis tanggal 28-29 Juli 2010. Pada penelitian tahap ketiga peneliti 

melakukan wawancara lebih mendalam terhadap masyarakat dari 

masing-masing desa. Penelitian pada tahap tiga berbeda dengan 

penelitian pada tahap sebelumnya, jika penelitian sebelumnya peneliti 

hanya bertanya kepada masyarakat, seberapa jauh mereka mengetahui 
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sejarah maritimnya, pada tahap ketiga peneliti bertanya dengan 

menggunakan tambahan sedikit materi mengenai sejarah kemaritiman 

di Rembang, misalnya bertanya dengan memakai nama seorang tokoh 

maritim dari Cina yaitu Laksamana Cheng Ho yang pernah singgah di 

Lasem dalam pelayarannya. Cara tersebut dilakukan dengan harapan 

masyarakat mampu mengingatnya, meski hanya sebatas pernah 

mendengar ceritanya saja. Berikut adalah salah satu hasil wawancara 

yang diperoleh peneliti mengenai hal itu: 

Peneliti    : “Nopo bapak nate mireng wonten Laksamana utawi 
Dampo Awang sangking Cina sing nate berlayar 
singgah teng Lasem?”. 

Informan : “Ngapuntene kula mboten nate mireng nek wonten 
Laksamana Cina sing nate dugi teng Lasem. Nek 
kula Dampo Awang nate mireng. Niku kadose 
jangkar sing wonten teng Kabupaten, teng taman 
kartini nek mboten kelentu”. (wawancara dengan 
masyarakat nelayan Desa Bajing Meduro pada 
tanggal 28 Juli 2010). 

 
Peneliti     : “Apakah bapak pernah mendengar ada Laksamana 

atau Dampo Awang dari Cina yang pernah berlayar 
di Lasem?”. 

Informan   : “Maaf saya belum pernah mendengarnya kalau ada 
Laksamana Cina yang pernah datang di Lasem. 
Kalau saya Dampo Awang pernah mendengar. 
Kalau tidak salah Jangkar yang ada di Kabupaten, 
yang ada di Taman Kartini”. (wawancara dengan 
masyarakat nelayan Desa Bajing Meduro pada 
tanggal 28 Juli 2010). 

 
Berdasarkan contah hasil wawancara diatas, dapat ditarik garis 

besarnya bahwa hampir sebagian besar masyarakat Desa Bajing 

Medura, Babaktulong, dan Dasun, tidak mengetahui sejarah 

kemaritiman yang ada di wilayahnya sendiri (sejarah lokal). Tetapi 
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meski demikian dari tiga desa tersebut, Desa Dasun yang terletak dekat 

dengan situs-situs sejarah (sejarah maritim) memilki sedikit perbedaan 

jika dibandingkan dengan Desa Bajing Meduro dan Babaktulong. 

Perbedaannya adalah dari ilmu pengetahuannya, antara masyarakat 

yang berada dekat dengan situs sejarah dibandingkan masyarakat yang 

agak jauh dari situs sejarah, masyarakat yang dekat dengan situs 

memiliki pengetahuan sejarah yang lebih baik. Tetapi perbedaan 

tersebut belum bisa untuk mengatakan bahwa masyarakat Dasun sadar 

terhadap sejarah. Menurut Soedjadmoko suatu masyarakat dikatakan 

memiliki kesadaran terhadap sejarah, harus memenuhi kriteria atau 

indikator: 1) pengetahuan tentang fakta sejarah yang terkait dalam 

hubungan kausal, 2) logika kesejarahan, 3) hikmah kebijaksanaan 

dengan menggunakan masa lalu untuk cermin membangun kehidupan 

sekarang, 4) sikap menghadapkan diri (dengan kenyataan), 5) adanya 

dimensi waktu lampau, waktu kini dan waktu yang akan datang yang 

memperlihatkan bahwa sejarah adalah suatu proses. Dari indikator 

tersebut maka masyarakat Dasun belum memenuhi kriteria kesadaran 

sejarah. 

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan sejarah maritim 

yang berkembang pada masyarakat Rembang masih banyak terdapat 

unsur-unsur yang dikait-kaitkan dengan hal-hal yang bersifat magis 

religius, mitos, takhayul, dan lain sebagainya. Seperti yang 

dikemukakan dari salah salah satu hasil wawancara berikut ini: 
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Peneliti : “Apa ibu tahu cerita tentang Dampoawang di  
masyarakat   Lasem dahulu?”. 

Informan : “Oh kalau itu saya tahu mas, ceritanya dahulu 
Dampoawang itu seorang pendatang dari Cina yang yang 
ingin menjajah Jawa yang akhirnya takluk di tangan 
Sunan Bonang. Kekalahan pertempurannya melawan 
Sunan Bonang itu mengakibatkan kapalnya oling atau 
tengkurap. Sekarang kapal itu menjadi sebuah gunung 
yang berada di Lasem, penduduk sering menyebutnya 
dengan Gunung Botak”. (wawancara dengan masyarakat 
nelayan Desa Dasun pada 29 Juli 2010). 

 
Wawancara diatas menunjukkan bahwa keterangan yang 

diberikan oleh informan bukan merupakan pengetahuan sejarah, 

karena istilah Dampo Awang sendiri dipakai untuk menyebutkan nama 

lain dari “syahbandar”,  atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan 

sebutan “kapten kapal”. Masyarakat Rembang yang awam terhadap 

ilmu pengetahuan sejarah selalu mengkaitkan hal-hal tersebut dengan 

cerita-cerita dongeng atau takhayul. Memang dahulu Rembang lebih 

khususnya Lasem dikenal sebagai kerajaan maritim, yang memiliki 

bandar-bandar pelabuahan sebagai penunjang aktifitas ekonominya, 

tentu saja setiap bandar pelabuhan ada yang pemimpinnya. 

Kemungkinan besar istilah Dampo Awang itu dipakai untuk menyebut 

pemimpin dari masing-masing bandar. 

Berdasarkan penelitian pada tahap ketiga diperoleh kesimpulan 

bahwa masyarakat Desa Bajing Jowo, Desa Babaktulong dan Desa 

Dasun memiliki kesadaran sejarah maritim sangat rendah, karena dari 

tahapan indikator kesadaran sejarah seperti yang telah disebutkan oleh 

Soedjatmoko dan G. Moedjanto dari hasil penelitian terhadap tiga desa 
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itu, tidak memenuhi kriteria kesadaran sejarah. 

Adapun faktor-faktor penyebab kurangnya kesadaran sejarah 

yang dimiliki oleh sebagaian besar masyarakat Rembang dapat dilihat 

dari berbagai aspek. Berikut akan dijelaskan dari beberapa hasil 

wawancara yang berhasil dihimpun oleh peneliti: 

  “….maaf mas kula niki tiang bodho, rumiyen mboten nate 
sekolah. Dados mboten ngertos nek ditangkleti masalah-
masalah sejarah”. 
“….maaf mas saya orang bodoh, dahulu tidak pernah sekolah. 
Jadi tidak tahu kalau ditanya mengenai sejarah” (wawancara 
dengan masyarakat petani Desa Babaktulong pada 02 Juli 
2010). 

 
  “….maaf kalau saya ditanya soal sejarah maritim Rembang 
dahulu gimana? saya kurang tahu, soalnya pas saya sekolah 
dulu mata pelajaran sejarah yang berkaitan dengan Rembang 
tidak ada” (wawancara dengan masyarakat wirausahawan Desa 
Bajing Meduro pada 02 Juli 2010). 
 
“….ora ngerti mas nek sejarahe Rembang piye disike? 
Masalahe mbah-mbahku biyen ra enek sing crito sejarahe 
Rembang”.  
“….tidak tahu mas tentang sejarahnya Rembang dulu gimana? 
Soalnya kakek nenek saya tidak pernah ada yang cerita 
sejarahnya Rembang” (wawancara dengan masyarakat nelayan 
Desa Bajing Meduro pada 28 Juli 2010).  
 
Hasil wawancara diatas menunujukkan adapun faktor-faktor 

penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sejarah maritim 

di Rembang adalah: 

1) Masyarakat Rembang pada umumnya tingkat pendidikannya masih 

rendah. 
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2) Tidak adanya tradisi tutur yang berkembang pada masyarakat 

Rembang, sehingga sejarah lokal yang dimiliki para generasi 

pendahulunya tidak dapat diwariskan ke generasi berikutnya. 

3) Tidak ada muatan lokal khusus sejarah tentang kemaritiman di 

wilayah Rembang pada kurikulum pendidikannya 

4) Banyak masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan formal, 

kebanyakan pendidikan mereka adalah  mondok atau nyantri, 

sehingga ilmu pengetahuan yang mereka peroleh hanya ilmu 

pengetahuan tentang agama saja. 

5) Sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat sangat minim 

mengenai sejarah kemaritiman di Rembang. 

b. Kesadaran Siswa SD N 1 Lodankulon dan SD N Temperak 

terhadap Sejarah Maritim di Kabupaten Rembang 

Penelitian terhadap siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Lodankulon 

dilaksanakan pada hari Senin 31 Mei 2010 pukul 09.00 WIB dan 

penelitian terhadap siswa Sekolah Dasar Negeri Temperak 

dilaksanakan hari Rabu 2 Juni 2010, dengan kelas enam sebagai 

informan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat kesadaran para siswa sekolah dasar terhadap sejarah maritim di 

Kabupten Rembang.  

Hasil penelitian menunjukkan hampir sebagian besar siswa 

Sekolah Dasar Negeri 1 Lodankulon dan Sekolah Dasar Negeri 

Temperak memiliki kesadaran sejarah lokal maritim memprihatinkan. 
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Hal ini dapat diketahui pada saat peneliti melontarkan beberapa 

pertanyaan kepada para siswa mengenai tokoh lokal sejarah maritim di 

Kabupaten Rembang. “Apakah adik pernah mendengar tokoh sejarah 

seperti Raden Panji Margono, Tumenggung Oei Ing Kiat, dan Kiai Ali 

Baidhowi?”. Hampir suluruh siswa tidak mampu menjawab pertanyaan 

tersebut. Lalu peneliti mengajukan pertanyaan lain kepada para siswa, 

“apakah adik tahu tokoh sejarah seperti Pangeran Diponegoro, 

Jenderal Soedirman, dan Imam Bonjol?”. Pertanyaan ini hampir 

sebagian besar para siswa mampu menjawabnya. Hal ini menunjukkan 

pengetahuan para siswa terhadap sejarah lokal dari dua sekolah 

tersebut sangatlah rendah. Mereka lebih mengetahui tokoh-tokoh 

sejarah Nasional dari pada tokoh-tokoh sejarah lokal. 

Pengetahuan para siswa terhadap sejarah lokal maritim di 

Kabupeten Rembang dapat digolongkan atau termasuk dalam katagori 

rendah. Hal ini diukur berdasarkan pada indikator kesadaran sejarah 

pada tahapan paling sederhana, yaitu tahap “pengetahuan”. Rendahnya 

kesadaran para siswa tentang sejarah lokal maritim di Kabupaten 

Rembang disebabkan oleh beberapa faktor: 

1) Pembelajaran SBMN (Sejarah dan Budaya Maritim Nusantara) 

dilaksanakan baru satu tahun, tentu hal ini akan berdampak pada 

pemahaman materi yang kurang mendalam. 

2) Guru yang mengajar bukan dari guru sejarah, hanya guru kelas 

biasa.   
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3) Isi materi yang dipakai dalam modul pembelajaran, tidak cocok 

jika diterapkan pada siswa sekolah dasar yang masih dalam 

tahapan pengenalan. Sehingga menyebabkan guru yang mau 

mengajar kebingungan pada penguasaan materi yang akan 

diberikan kepada siswa. 

4) Siswa tidak diberi pegangan yang dapat dipakai untuk belajar 

mandiri. 

5) Kurikulumnya tergolong kurikulum baru.  

(wawancara dengan guru kelas VI SD N 1 Lodan Kulon pada 31 

Agustus 2010) 

 

B. Pembahasan 

1. Perkembangan Kemaritiman Kabupaten Rembang 

Membahas perkembangan kemaritiman di Kabupaten Rembang, 

berarti kita sama saja akan membahas sejarah Lasem. Hal ini tidak bisa 

dipungkiri karena pada awalnya memang Lasemlah yang lebih dominan 

peranannya pada masa itu, yaitu pada abad XIV ketika Lasem menjadi 

bagian daerah vassal Majapahit hingga Lasem menjadi bagian kekuasaan 

Kerajaan Mataram Islam, pada waktu itu apakah Rembang merupakan 

bagian dari Lasem atau sebagai kota yang berpemerintahan sendiri belum 

bisa dibuktikan dengan jelas dan tepat, memang setelah terjadinya perang 

kuning antara rakyat Lasem dengan VOC yang berlangsung selama 

hampir 3 tahun, barulah pemerintahan dipindahkan dari Lasem ke 
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Rembang oleh VOC. Sebelum berpindahnya pemerintahan, sumber-

sumber atau bukti-bukti untuk mengungkap kota Rembang sangat terbatas, 

tetapi setelah VOC memindahkan pusat pemerintahannya ke Rembang 

barulah sumber-sumber untuk mengungkap mengenai kota ini baru bisa 

didapat, karena pada masa itu nampaknya Rembang sudah mulai 

mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintahan Kolonial (Pusat Studi 

Sejarah dan Budaya Maritim Undip: 2003). Dalam berita Tome Pires 

(1512-1515) juga menyebutkan nama Rembang muncul bersama-sama 

dengan kota-kota pantai lainnya, adalah sebagai berikut: Now Comes Java 

and we must speak of the King within the hinterland. The Land of 

Cherimon (Cheroboam), the land of Japura, the land of Losari (Locari), 

the land of Tegal (Tegeguall), the land of Semarang (Camaram), the land 

of Demak (Demma), Tidunan (Tudumar), the land of Japara, the land of 

Rembang (Remee), the land of Tuban (Toban), the land of sidayu 

(Cedayo), the land of Gresee (Agacij), the land of Surabaya (Curubaya), 

the land of Gamta, the land of Blambangan, the land of Pajarakan 

(Pajarucam), the land of Camta, the land of Panarukan (Panarunca), the 

land of Chamdy, and when is ended we will speak of the great island of 

Madura. Hal ini terbuki, kenapa dahulu Lasemlah yang peranannya lebih 

penting jika dibandingkan dengan Rembang.  

Mengenai hal tersebut juga disinggung dalam seminar “Menggali 

Warisan Sejarah Kabupaten Rembang” yang diselenggarakan pada 18 

Desember 2003 di Pendopo Kab. Rembang dalam Pusat Studi Sejarah dan 
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Budaya Maritim Undip (2003):  

Rembang, baik sebagai nama suatu kota, kabupaten, maupun 
karisidenan, sudah dikenal sejak masa lampau. Pada masa klasik, 
pengungkapan sejarah Rembang tidak bisa dilepaskan dengan 
nama Lasem, karena pada saat itu wilayah Rembang pernah 
menjadi bagian dari wilayah Lasem. Pada masa Kolonial Hindia 
Belanda, Rembang selain menjadi nama Karisidenan juga menjadi 
nama Kabupaten dan Lasem menjadi wilayah bagian dari 
Kabupaten Rembang (seminar, 18 Desember 2003). 
 

Jika kita mendiskripsikan mengenai perjalanan sejarah Lasem 

hingga terhapusnya status Lasem sebagai Kabupaten dan digabungkan 

dengan Kabupaten Rembang oleh Pemerintahan Hindia Belanda, tidak 

bisa terlepas dari sektor kemartimannya. Hal ini memang saling terkait 

karena Lasem pada saat menjadi vasal Majapahit hingga jatuh ke tangan 

Mataram Islam sektor kemaritimannyalah yang perlu dipertimbangkan dan 

diakui eksistensinya, karena dengan adanya pelabuhan-pelabuhan seperti 

Pelabuhan Regol di Lasem, Caruban, dan Pelabuhan Rembang, dapat 

mendukung sektor perekonomian daerah tersebut, yang diwujudkan dalam 

aktifitas perdagangan. Hal itu tidak hanya membawa dampak bagi 

kesejahteraan masyarakat daerah Rembang saja, tetapi dengan adanya 

hubungan perdagangan yang terjalin lewat laut, Rembang juga dikenal 

oleh bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Arab, Cina, Persi, dll.  

Pada masa Majapahit, Lasem dipercaya sebagai salah satu pusat 

pangkalan armada tempurnya sekaligus sebagai penopang 

perekonomiannya. Hal ini didukung karena memiliki letak pelabuhan yang 

strategis dan memiliki armada tempur laut yang kuat. Lalu berturut-turut 
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zaman Demak, Pajang, hingga Mataram Islam, Lasem terkenal sebagai 

pabrik pusat pembuatan galangan kapal, hingga terhapusnya status Lasem 

sebagai kabupaten dan digabungkan dengan Kabupaten Rembang oleh 

pemerintah Hindia Belanda, Lasem masih eksis ikut memainkan roda 

perekonomian di wilayah Kabupaten Rembang, yaitu Lasem tetap 

dijadikan sebagai pusat perdagangan dan industri di kawasan Kabupaten 

Rembang. Eksisnya Lasem tentu saja tidak terlepas dari peranan bidang 

kemaritimannya, contohnya pelabuhan Dasun Lasem terus berkembang 

menjadi dermaga niaga yang sangat ramai.  

Banyak bukti-bukti yang menyebutkan, dahulu wilayah Rembang 

terutama Lasem pernah mengalami masa keemasan dalam bidang 

kemaritimannya. Sebagaimana diungkapkan oleh H.J. de Graaf dan Th. G 

Th. Pigeaud (1985:158) dalam Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim 

Undip (2003): 

Lasem adalah nama salah satu tanah mahkota Kerajaan Majapahit 
pada abad XIV, yang ada pada abad XVI terkenal di Asia Tenggara 
karena galangan kapalnya. Hal itu dimungkinkan karena ada hutan 
jati di daerah Rembang. 
 

Selain itu de Graaf juga menambahkan pada massa itu Rembang 

sudah menjadi tempat yang sangat penting dari segi ekonomi, terutama 

karena Rembang merupkan pelabuhan yang cukup ramai, khususnya untuk 

penjualan dan pengangkutan kayu. Kayu jati sebagai bahan bangunan yang 

mahal harganya dihasilkan dari hutan-hutan daerah Rembang, Lasem, 

Blora, hingga Jipang (Cepu). Disamping itu sejak lama Rembang telah 
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menjadi tempat produksi kapal bagi keperluan dagang maupun perang. 

Pada tahun 1651 misalnya VOC untuk pertama kali membuat kapal kici 

(yacht) di Rembang. Dalam hal ini VOC banyak memanfaatkan tukang-

tukang setempat dan juga bahan baku kayu jati yang memang tersedia 

dalam jumlah yang besar (Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Undip 

Semarang: 2003). 

2. Kesadaran Masyarakat dan Siswa Sekolah Dasar Terhadap Sejarah 

Maritim Kabupaten Rembang. 

Secara harfiah, kesadaran itu berarti pemahaman terhadap sesuatu 

dengan melibatkan mental, yang menyangkut ide, perasaan, pemikiran, 

kehendak, dan ingatan yang terdapat pada diri seseorang (Djoko 

Suryo:1989). Kesadaran sejarah merupakan suatu sikap jiwa dan cara 

untuk menghadapkan dengan kenyataan, realitas sosial dalam perspektif 

hari kini, hari lampau, juga hari depan. Kesadaran sejarah juga dapat 

diartikan keinsyafan seseorang menerima dari nenek moyangnya hasil 

kerja mereka sebagai warisan yang harus dipelihara dan disempurnkan, 

agar pada gilirannya hasil karya itu diteruskan pada generasi berikutnya. 

Berdasarkan keterangan ini dapat diartikan bahwa kesadaran sejarah ada 

pada diri seseorang bilamana ia menginsyafi apa yang dimilikinya 

sekarang adalah warisan dari nenek moyangnya, yang berupa berbagai 

bentuk budaya.  

Belajar sejarah juga bisa menjadikan seseorang menjadi arif dan 

bijaksana, hal ini bisa kita lakukan jika kita sadar diri mau sedikit 
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menengok ke belakang. Kita dapat memilah-milah peristiwa mana yang 

baik untuk kita jadikan pedoman berpijak di masa yang akan datang dan 

tidak mengulangi kesalahan yang sama dari peristiwa kelam pada masa 

lampau. Sikap yang demikian nampaknya kurang dimiliki oleh sebagian 

besar masyarakat Rembang, Sikap sadar mau mengenal, memahami, 

mengembangkan dan memelihara warisan budaya yang telah diberikan 

oleh generasi pendahulu kepada generasi berikutnya diabaikan begitu saja. 

Hal tersebut sangat disayangkan, jika kenangan atau warisan kejayaan 

masa silam kemaritiman di Rembang, yang dahulu pernah mencapai masa 

kejayaan, yaitu pernah menjadi salah satu pusat tujuan perdagangan 

internasional sekarang terlupakan begitu saja oleh generasi penerusnya.  

Kota Rembang dan Lasem yang dahulu maju sekarang menjadi 

daerah yang relatif tertinggal  dibanding dengan daerah-daerah lain di 

Jawa Tengah (Unjiya, 2006:117). Hal ini Karena warisan yang telah 

diberikan atau disumbangkan oleh generasi terdahulu terlupakan dan 

diabaikan begitu saja oleh generasi penerusnya yang tidak mau menggali, 

tidak mau melestarikan dan tidak mau belajar dari sejarah. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat desa Bajing 

Meduro yang terletak di pesisir pantai, masyarakat desa Babak Tulung 

yang letaknya cukup jauh dari pantai, dan masyarakat Dasun yang 

letaknya dekat dengan situs sejarah, serta penelitian tehadap siswa-siswa 

sekolah dasar yang telah diberikan mulok tentang sejarah kemaritimanpun 

masih banyak yang tidak mengetahui sejarah lokalnya. Padahal banyak 
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sumber-sumber yang dapat dijadikan untuk menguak kebesaran Rembang 

pada masa lampau, yaitu pada masa Lasem menjadi daerah vassal 

Majapahit hingga pusat pemerintahan yang semula berada di Lasem 

dipindahkan ke Rembang oleh VOC pada tahun 1748. 

 

3. Upaya-Upaya Untuk Membangun Kesadaran Masyarakat dan Siswa 

Sekolah Dasar Terhadap Sejarah Maritim Kabupaten Rembang 

Upaya-upaya untuk membangun kesadaran sejarah bagi 

masyarakat Rembang sebenarnya sudah diusahakan oleh MSI (Masyarakat 

Sejarawan Indonesia) Komsat Rembang dan FOKMAS (Forum 

Komunikasi Masyarakat Sejarah) Lasem sejak dari tahun ketahun, tetapi 

selalu ada kendala yang berkenaan dengan usaha tersebut. Tetapi mulai 

awal tahun 2009, ada kepedulian dari MSI dan FOKMAS untuk 

mengupayakan agar masyarakat Rembang sadar dan mau mengembangkan 

potensi daerah mereka lewat pengetahuan sejarah lokal yang ada di 

Rembang. Karena menurut kedua instansi tersebut daerah Rembang kaya 

akan situs-situs peninggalan dan pengetahuan sejarah terutama dalam 

bidang kemaritiman, dan sayang sekali jika kekayaan tersebut banyak 

masyarakat Rembang yang tidak mengetahuinya bahkan cenderung 

mengabaikannya. Selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan upaya-upaya 

yang akan dilakukan oleh MSI dan FOKMAS dalam upaya untuk 

membangun kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap 

sejarah maritim Kabupaten Rembang: 



97 

 

a. MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) Cabang Komsat Rembang 

Beralamatkan di jalan Jendral Sudirman No. 126 Rembang, 

lebih tepatnya bersekretariat di SMP 3 Rembang. MSI sendiri diketuai 

oleh Bpk. Drs. H. Edi Winarno, M.Pd selaku menjabat sebagai kepala 

Perpus Daerah dan Pengarsipan di Kabupaten Rembang. Sedangkan 

sekretarisnya dijabat oleh Bpk. Kusaeri, YS, SH, M.Hum. Tujuan 

didirikannya MSI cabang komsat Rembang yaitu adanya kepedulian 

dari anggota (MSI) terhadap peninggalan situs-situs sejarah di wilayah 

Kabupaten Rembang yang sekian hari semakin terabaikan, baik dari 

kalangan bawah (masyarakat) hingga pada lembaga instansi 

pemerintahannya. Mengenai hal tersebut digungkapkan bahwa: 

“Oleh sebab itu kalau tidak segera diselamatkan sejarah yang 
ada di Rembang ini akan hilang de, karena generasi-generasi 
muda sekarang cenderung tidak mau tahu dan bahkan 
mengabaikannya, karena kebanyakan dari mereka menganggap 
sejarah itu remeh tidak ada manfaatnya. Maka dari pihak kami 
(MSI) hal tersebut jika tidak segera ditangani kasihan generasi-
generasi penerusnya besok, tidak tahu sejarah daerahnya 
sendiri” (wawancara dengan Bapak Kusaeri pada 27 Juli 2010). 
 

Sedangkan program-program MSI sendiri untuk menjawab 

tantangan  tersebut menurut Bapak Edi Winarno ada tiga program yang 

sedang dijalankan oleh MSI, yaitu: 

1) Memetakan situs-situs sejarah yang ada di Rembang 

2) Membuat tool atau alat pembelajaran sejarah lokal 
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3) Memfasilitasi Lasem sebagai kota cagar budaya yang kaya akan 

peninggalan-peninggalan atau situs-situs sejarah (wawancara 

dengan Bapak Drs. H. Edi Winarno, M.Pd pada 04 Juni 2010). 

Sedangkan tujuan dari program-program itu menurut Pak Edi 

muaranya adalah agar masyarakat Rembang mengetahui potensi 

daerahnya lewat pengetahuan sejarah. Fokus dari pengetahuan sejarah 

yang saat ini sedang dijalankan adalah tentang kemaritimannya. Hal ini 

dirasa karena Rembang yang menonjol untuk potensi daerahnya adalah 

bidang kemaritiman. Untuk merealisasikan hal tersebut MSI 

bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang dan 

UNDIP melakukan Pilot pembelajaran sejarah maritim di sekolah-

sekolah dasar. Ada tujuh Sekolah Dasar yang ditunjuk sebagai pilot 

kegiatan ini yaitu: 

1) SD Tunggul Sari kecamatan Kaliori 

2) SD Sukoharjo Rembang 

3) SD Bonang Lasem 

4) SD Sluke Kecamatan Sluke 

5) SD Turus Gede desa Kajar Kecamatan Lasem 

6) SD Meteseh Kecamatan Kaliori 

7) SD Soditan 3 Kecamatan Lasem 

Teknik yang dilakukan sebelum diterapkan sampel 

pembelajarannya adalah menunjuk terlebih dahulu salah seorang dari 

guru kelas untuk diberi bimbingan khusus mengenai pembelajaran 
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sejarah kemaritiman, baik dari segi ilmu pengetahuan, media atau alat 

yang digunakan dan teknik dalam pengajarannya. Selain itu juga 

memfasilitasi guru-guru tersebut untuk mengikuti seminar-seminar 

sejarah lokal kemaritiman dengan gratis.  

Dari Penelitian ketujuh sekolah dasar tersebut sejauh ini 

nampaknya cukup berhasil, karena kebanyakan dari siswa-siswa 

sendiri cukup antusias saat pembelajaran berlangsung. Tetapi 

penelitian ini masih dalam proses artinya penelitian tersebut belum 

finish atau belum selesai dilakukan. Penelitian ini baru berlangsung 

dua tahun dan rencananya akan berakhir diakhir tahun 2010 nanti. 

Penelitian tersebut ternyata membawa dampak atau pengaruh 

yang cukup besar bagi SD-SD lain di Kabupaten Rembang. SD-SD 

lain yang tidak dijadikan sampel pembelajaran sejarah maritim 

ternyata ada yang ikut menerapkannya, khususnya SD yang terletak di 

wilayah pesisir pantai, seperti SD yang berada di wilayah kecamatan 

Sarang. Hampir seluruh SD di kecamatan itu menerapkan 

pembelajaran muatan lokal sejarah maritim atau sering disebut SBMN 

(Sejarah dan Budaya Maritim Nusantara). 

Penelitian dari tujuh SD tersebut yang ditunjuk sebagai sampel 

pembelajaran sejarah maritim. Baru satu-satunya dilaksanakan di 

Rembang. Mengenai hal tersebut digungkapkan bahwa: 

”Penelitian tersebut baru satu-satunya di Rembang dek, 
diharapkan jika penelitian ini berhasil Mendiknas mau 
memberi tanggapan yang positif terhadap penelitian tersebut. 
Maka harapan kami selanjutnya pembelajaran lokal sejarah 
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maritim dapat diintegrasikan dengan pelajaran IPS atau berdiri 
sendiri sebagai muatan lokal” (wawancara dengan Bapak Drs. 
H. Edi Winarno, M.Pd pada 04 Juni 2010). 

 
Sedangkan program MSI yang lain untuk meningkatkan 

kesadaran sejarah bagi masyarakat Rembang, dilakukan dengan 

mengadakan seminar atau diskusi tentang sejarah, khususnya yang 

berkaitan dengan sejarah lokal di wilayah Rembang. Contohnya MSI 

pernah mengadakan seminar Internasional mendatangkan ahli sejarah 

maritim dari Jepang, selain itu MSI juga telah mengadakan seminar 

nasional yang terkait dengan sejarah lokal, yang di laksanakan di 

Lasem. Dari kegiatan itu diharapkan masyarakat yang berminat bisa 

mengikuti kegiatan tersebut. Selain dari seminar MSI juga sering 

melakukan pempublikasian melalui media massa, seperti: koran, 

majalah, buku, radio, dan juga internet. 

Harapan dari kegiatan itu semua, masyarakat menjadi tahu 

sejarah dan lewat pengetahuan sejarah nanti diharapkan masyarakat 

Rembang sadar atau rindu terhadap kenangan kejayaan dari generasi 

pandahulunya, karena pada materinya disajikan kenangan-kenangan 

kejayaan masa lalu yang pernah dicapai Rembang khususnya Lasem 

dalam bidang kemartiman pada tempo dulu. 

Meskipun demikian masih banyak kendala-kendala yang 

dihadapi oleh MSI dalam menamkan jiwa-jiwa nasionalisme, 

patriotisme, bangga pada budaya sendiri dan sadar akan sejarah kepada 

masyarakat Rembang. Oleh sebab itu pihak MSI sedini mungkin 
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mengusulkan agar pengetahuan-pengetahuan tersebut diberikan kepada 

siswa-siswa yang masih duduk dalam bangku pendidikan sekolah 

dasar, dengan harapan sejak usia dini jiwa mereka mulai tertanam rasa 

cinta dan senang terhadap sejarah dan kebudayaan lokal daerah mereka 

sendiri. Sehingga setelah terjun ke masyarakat nanti diharapkan tinggal 

pengaplikasiannya. Hal tersebut seperti apa yang telah diungkapkan 

oleh Djoko Soeryo (1989): “Sesuai dengan perkembangan biologis dan 

psikologis dan cakupan kesadaran sejarah akan dipengaruhi oleh 

lingkaran masa kehidupan dari anak sampai dewasa, karena jika 

dilihati dari faktor psikologi perkembangan rentan usia anak pada usia 

dini adalah usia subur dalam mengingat sesuatu”.  

Maka untuk merealisasikan maksudnya itu MSI bekerjasama 

dengan dua instansi yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas, 

pertama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang dan yang 

kedua dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang. Langkah awal 

yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Dinas 

Pendidikan agar memasukkan materi SBMN (Sejarah dan Budaya 

Maritim Nusantara) kedalam mulok (muatan lokal) sekolah. Tetapi 

muatan lokal tersebut untuk saat ini sifatnya masih belum wajib atau 

mengikat untuk diterapkan, dalam arti pihak sekolah masih dibebaskan 

untuk memilih mulok yang lain, karena seperti apa yang telah 

disebutkan di atas bahwa penelitian pembelajaran sejarah maritim 

dengan menggunakan tujuh sekolah dasar untuk dijadikan pilot 
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pembelajaran sebagai sampelnya belum selesai dikerjakan.  

Langkah kedua yaitu melakukan koordinasi dengan Dinas 

Pariwisata untuk mempromosikan hasil temuan dari situs-situs 

bersejarah yang ada di Kabupaten Rembang, baik dalam bentuk 

materiil maupun non materiil. Misal contohnya seperti penemuan 

kapal kuno di Desa Punjol Harjo yang baru-baru ini sedang marak 

dibicarakan. Kapal ini diperkirakan berasal pada abad ke VII, yang 

ditemukan di Desa Punjol Harjo, Kecamatan Rembang pada akhir Juli 

2008. Penemuan kapal ini diteliti oleh Balai Arkeologi Yogyakarta, 

Balai Arkeologi Jakarta dan melibatkan ahli sejarah maritim dari 

Perancis dan juga Jepang. Selain penemuan kapal kuno di Desa Punjol 

Harjo, di Desa Dasun Kecamatan Lasem juga ditemukan bekas-bekas 

pondasi pabrik pembuatan galangan kapal dari zaman pemerintahan 

Kolonial dan zaman Pemerintahan Jepang. Dari penemuan itu Dinas 

Pariwisata dapat mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten 

Rembang untuk dipromosikan menjadi paket wisata sejarah maritim, 

dan diharapkan hal itu akan membawa dampak positif bagi 

peningkatan pendapatan perekonomian daerah dan juga dapat 

mengangkat nama baik Kabupaten Rembang.  

b. FOKMAS (Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah) Lasem 

Beralamatkan di Desa Gedong Mulya RT. 04 RW. 01 

Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. FOKMAS diketuai oleh 

Bapak Agus dengan wakil Bapak Ernantoro, dan Bapak Achmad 
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Saifuddin sebagai sekretarisnya. Dengan jumlah anggota saat ini yang 

ikut bergabung dalam kegiatan FOKMAS di Lasem sebanyak 20 orang 

yang aktif dalam kegiatan. Latar belakang anggota kebanyakan bekerja 

sebaagai guru, wiraswasta dll. Tujuan didirikannya FOKMAS yaitu 

kepedulian terhadap peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di 

Lasem. Ide pertama kali berdirinya FOKMAS muncul dari Bpk 

Ernantoro selaku menantu bapak Selamet Wijaya seorang tokoh 

sejarawan dari Lasem yang kini menginjak usia lanjut, ingin 

meneruskan perjuangannya. Seperti apa yang telah disampaikan oleh 

Bpk. Eranantoro pada wawancara hari jumat tanggal 30 Juli 2010: 

“Iya… saya berinisiatif mendirikan FOKMAS selain ingin 
meneruskan perjuangan Bapak Slamet Wijaya juga ingin agar 
masyarakat tahu sejarah Lasem. Harapanya nanti akan sampai 
kepada anak cucu kita, ini lho sejarah  para pendahulunya”. 

 
FOKMAS sendiri didirikan kurang lebih sudah hampir 3 tahun, 

yaitu tepatnya pada tanggal 26 Juli 2008. Kegiatan rutin yang 

dilakukan yaitu mengadakan pertemuan atau rapat satu kali dalam 

seminggu yaitu pada tiap malam minggu.  

Konstribusi yang telah diberikan FOKMAS terhadap 

kesejarahan yang ada di Kabupaten Rembang khususnya bagi wilayah 

Lasem yaitu:  

1) mengumpulkan sumber-sumber atau situs-situs sejarah yang ada di 

Lasem 

2) melakukan penelitian dan mempelajari sejarah-sejarah yang ada di 

Lasem dengan dibantu Undip, Badan Arkheologi Jakarta, dan 



104 

 

Badan Arkheologi Yogyakarta, yang berhasil menemukan 65 titik 

situs bersejarah yang ada di Lasem. 

3) membantu kegiatan yang ada di Rembang khususnya kegiatan 

yang ada hubungannya dengan sejarah. Salah satu contohnya yaitu 

FOKMAS sering kedatangan tamu dari luar negeri, misalkan dari 

Jerman, Perancis, Jepang, dan juga Australia yang tertarik  meneliti 

sejarah-sejarah yang ada di Lasem khususnya tentang 

kemaritimannya. 

FOKMAS sendiri didirikan salah satu tujuannya adalah untuk 

membantu meningkatkan kesadaran masyarakat Lasem terhadap 

sejarahnya. Karena dari pihak FOKMAS sendiri sangat menyayangkan 

bila kekayaan atau potensi yang dimiliki Lasem adanya penemuan 

situs-situs bersejarah peninggalan zaman Majapahit hingga 

peninggalan Kolonial Belanda tidak ada masyarakat yang 

mengetahuinya bahkan mereka cenderung mengabaikannya. Hal ini 

seperti apa yang telah diungkapkan: 

“kami selaku pihak FOKMAS sangat menyayangkan adanya 
penemuan situs-situs baru yang ditemukan akhir-akhir ini 
malah di jual masyarakat ke orang-orang Jarum. Kami tidak 
bisa berbuat apa-apa mengenai hal tersebut padahal itu 
termasuk peninggalan benda-benda bersejarah yang penting, 
yaitu berupa papan-papan kuno yang berukuran besar-besar 
terbuat dari kayu jati, diperkirakan usianya zaman 
pemerintahan Kolonial Belanda kira-kira sekitar 1900 san 
kalau gak salah. Kami hanya bisa memperkirakan karena 
belum sempat diteliti masyarakat sudah menjualnya 
(wawancara dengan Bapak Ernantoro pada 27 Juli 2010). 
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Dari hal diatas sangatlah jelas bahwa memang banyak dari 

masyarakat Lasem yang tidak menyadari pentingnya akan nilai-nilai 

kesejarahan. Kebanyakan diantara mereka lebih mementingkan 

kepentingan pribadi, yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan 

konsumtifnya. Oleh karena itu, FOKMAS berupaya untuk membangun 

kesadaran masyarakat Lasem, lebih luasnya lagi masyarakat Rembang 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Merencanakan pembuatan Museum Sejarah di Lasem dengan 

mengajukan proposal ke Pemerintah Daerah Rembang 

2) Mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membuat Undang-

Undang perlindungan terhadap peninggalan situs-situs sejarah yang 

ada di Rembang  

3) Mensosialisasikan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di 

Kabupaten Rembang terutama di Lasem, lewat radio lokal (FM 

Malokah) milik FOKMAS. 

4) Ikut menyelenggarakan seminar sejarah 

5) Mengenalkan sejarah Rembang ke publik lewat media surat kabar 

seperti majalah, buku, koran dll. Salah satu buku yang sudah 

berhasil diterbitkan dan telah beredar adalah “Lasem Sejarah 

Negeri Dampo Awang yang Terlupakan “. 

Dalam melakukan kegiatan tersebut ternyata masih banyak 

kendala-kendala yang dihadapi FOKMAS sebagai upaya dalam 

menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap sejarah lokal (maritim) 
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di Kabupaten Rembang khusunya di wilayah Lasem, yaitu: 

1) Dari pihak pemerintah daerah kurang peka terhadap  masalah 

tersebut, yaitu tidak ada perhatian khusus terhadap peninggalan 

situs-situs bersejarah di Rembang. Hal ini dibuktikan dengan tidak 

adanya undang-undang atau peraturan daerah yang khusus 

mengatur perlindungan terhadap penemuan benda-benda 

bersejarah.  

2) Dari pihak masyarakat kurang antusias atau tanggap terhadap 

kegiatan FOKMAS 

3) Fokmas sangat lemah dalam hal biaya atau keuangan. Karena tidak 

ada donatur yang menyuplai kegiatannya bahkan dari Pemerintah 

setempat tidak ada perhatian. Untuk keuangan hanya didapat dari 

iuran para angotanya saja, yang tentu saja jumlahnya sangat 

minim. 

Langkah-langkah kegiatan dari MSI dam Fokmas sebagai 

bentuk upaya yang dilakukan untuk menumbukan minat atau 

kesadaran masyarakat Rembang terhadap sejarah (maritim) jika dibuat 

bagan akan nampak seperti dibawah ini: 
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Gambar 3. Langkah-langkah dari kegiatan MSI dan FOKMAS   
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atas maupun bawah, baik dari instansi pemerintah maupun rakyat 

biasa) terhadap sejarah (maritim) yang ada di Rembang alur 

kegiatannya adalah sebagai berikut: 

1) adanya bukti atau sumber-sumber sejarah maritim di Kabupaten 

Rembang abad XIV sampai abad XVIII dari zaman Majapahit 

hingga Mataram Islam dikumpulkan oleh FOKMAS 

2) setelah FOKMAS mengumpulkan dan meneliti bukti-bukti atau 

fakta-fakta sejarah, kemudian diteruskan oleh pihak MSI yang 

menyusunnya menjadi bentuk dalam tulisan sejarah. 

3) Setelah menjadi tulisan sejarah, maka langkah MSI selanjutnya 

adalah bekerjasama dengan dua instansi pemerintah yaitu Dinas 

Pendidikan dan Dinas Pariwisata. Dinas Pendidikan bertugas untuk 

menyampaikan bahan atau tulisan sejarah itu dengan 

memasukannya kedalam muatan lokal sekolah untuk siswa sekolah 

dasar sebagai bahan ajar SBMN (sejarah dan budaya maritim 

nusantara). Sedangkan  Dinas Pariwisata bertugas untuk 

mempromosikannya ke publik atau masyarakat luas mengenai 

sejarah kemaritiman di Kabupaten Rembang. 

4) Setelah kedua pihak dapat dirangkul oleh MSI maka tujuan yang 

terakhir adalah pencapaian “goal keberhasilan” (baik yang nampak 

secara nyata ataupun tidak nyata)  dalam membangun semua 

komponen, mulai dari siswa sekolah dasar yaitu penanaman 

kesadaran sejarah dimulai sejak usia dini,  lalu Dinas Pariwisata 
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sebagai komponen  wujud nyatanya yaitu dapat mempromosikan 

sejarah maritim yang ada di Rembang menjadi paket sejarah 

pariwisata Kabupaten Rembang, maka ada dua hal yang akan 

dicapai yaitu peningkatan pendapatan daerah dan akan 

mengharumkan citra nama Kabupaten Rembang.  Selain komponen 

pendidikan dan kepariwisataan ada dua komponen masyarakat dan 

pemerintah dalam bagan di atas yang dilambangkan dengan garis 

putus-putus dengan maksud dari seluruh kegiatan yang dilakukan 

MSI dan FOKMAS tidak akan berhasil tanpa dukungan 

masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat mau 

mendukung jika mereka mempunyai kesadaran Sejarah atau peduli 

terhadap sejarah daerahnya. 

5) Maka disini yang menjadi pokok penting kuncinya adalah 

“kesadaran”. Memang Ada baiknya jika kesadaran sejarah 

ditanamkan pada diri seseorang sejak usia dini sehingga setelah 

terjun ke masyarakat nanti, kesadarannya terhadap sejarah semakin 

kuat. 

4. Sumber-Sumber Tertulis dan Non Tertulis untuk Membantu 

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Siswa Sekolah Dasar 

Terhadap Sejarah Maritim di Kabupaten Rembang. 

a. Sumber-Sumber Tertulis 

Menurut hasil wawancara saya dengan Bpk. Drs. Edi Winarno, 

M.Hum ketua MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) Komisariat 
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Rembang pada hari jumat jam 09.00 WIB tanggal 04 Juni 2010, beliau 

mengatakan Sumber-sumber tertulis yang dapat dijadikan untuk 

membantu meningkatkan kesadaran Masyarakat dan Siswa Sekolah 

Dasar adalah: 

“ ya …., bisa dari buku, majalah-majalah, koran, atau artikel-
artikel yang ada sejarahnya, khususnya yang berkaitan dengan 
sejarah kemaritiman di Rembang, sering ada kok majalah-
majalah atau koran-koran yang membahas mengenai sejarah 
kemaritiman di Rembang. Sedangkan kalau dari bukunya 
sendiri ada tim kami yang menyusun buku-buku mengenai 
cerita-cerita sejarah yang ada di Rembang dan juga Lasem, di 
dalamnya dimasukkan unsur-unsur tentang kejayaan masa 
lampau, hal itu diharapkan agar khalayak umum yang 
membaca, kesadarannya dapat meningkat, minimal tahu 
budayanya sendiri, dan diharapkan sikap nasionalisme mereka 
dapat terbentuk sehingga mau mengembangkan potensi yang 
ada diwilayahnya sendiri ”. 

 
Selain yang telah disebutkan diatas untuk meningkatkan 

kesadaran sejarah, ternyata Pemkab Rembang telah mengeluarkan 

sebuah buku yang telah diseminarkan pada hari kamis 18 desember 

2003 di Pendopo Kabupaten Rembang, yang berjudul “ Menggali 

Warisan Sejarah Kabupaten Rembang untuk pengembangan obyek 

wisata”. Hasil dari seminar itu, buku-buku tersebut dibagikan kepada 

para perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Rembang untuk 

kemudian agar disosialisasikan kepada para penduduk.  

Sumber-sumber dalam bentuk tertulis yang sering digunakan 

untuk mengungkap sejarah Rembang ataupun Lasem yang dapat 

dijadikan untuk meningkatkan kesadaran sejarah misalnya seperti: 

1) Babad Lasem yang tidak diketahui tahun dan nama pengarangnya. 
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2) Cerita Lasem yang dikarang oleh R.M. Panji Kamzah tahun 1858. 

3) Sejarah Rembang dikarang oleh mbah guru yang diterbitkan di 

Lasem tahun 1989 tanpa penerbit. 

4)  Lasem dan sejarahnya dikarang oleh Sunardi dkk (Tim Paluppi 

Kabupaten Rembang), diterbitkan tahun 2005. Isinya menceritakan 

tentang kebesaran Lasem dari menjadi bagian wilayah kekuasaan 

Majapahit hingga diduduki oleh Pemerintahan Kolonial Hindia 

Belanda. Tujuan penulisan dari buku ini adalah mampu 

membangkitkan kesadaran sejarah serta dapat menumbuhkan rasa 

bangga dan rasa hormat kepada para pendahulu kita yang telah 

berusaha berjuang dan membangun dan mengembangkan wilayah 

Rembang dan sekitarnya, di dalam untaian peristiwa-peristiwa 

kesejahteraan masa lampaunya. 

5) Seminar IPS dengan tema “Pengayaan Pembelajaran IPS Melalui 

Kajian Sejarah Lokal” yang diselenggarakan oleh MSI 

(Masyarakat Sejarawan Indonesia) Komisariat Rembang tahun 

2010. 

6) Sejarah Rembang Selayang Pandang, dikarang oleh Kusaeri dkk. 

Buku ini selesai ditulis pada saat hari jadi kota Rembang pada 

tanggal 30 Juli 2010. 

b. Sumber-Sumber Non Tertulis 

Selain sumber-sumber tertulis ada sumber-sumber non-tertulis 

yang dapat digunakan untuk mengingatkan kembali kenangan 
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kejayaan masa silam terkait untuk menumbuhkan kesadaran 

masyarakat dan siswa sekolah dasar terhadap sejarah kemaritiman di 

Kabupaten Rembang. Sumber-sumber non-tertulis itu antara lain : 

1) Galangan Kapal Dasun 

Sejak jaman kerajaan Majapahit Lasem telah menjadi salah 

satu pusat pembuatan kapal. Prestasi ini terus berlangsung pada 

masa kerajaan Islam Demak yang memiliki armada yang kuat. Dua 

kali armada Demak menyerang posisi Portugis di Malaka dengan 

kekuatan sekitar 100 buah kapal lebih. Meskipun mengalami 

kegagalan, serangan itu menunjukkan bahwa kerajaan Demak telah 

memiliki armada laut yang cukup tangguh di Asia Tenggara. 

Dalam hal ini sebagian kapal-kapal itu dibuat Lasem. 

Pada masa Mataram, kapal yang dibuat di galangan ini 

digunakan untuk kepentingan perdagangan baik oleh pihak VOC 

atau para bupati maupun pihak  swasta. Galangan kapal Rembang 

ini berlokasi di muara Sungai Lasem atau lebih tepatnya di Desa 

Dasun. 

Tidak diketahui dengan pasti sejak kapan tradisi pembuatan 

kapal di Rembang mulai berlangsung. Akan tetapi tradisi membuat 

kapal itu sudah berlangsung sebelum XVI. Misalnya, pada waktu 

Demak mengirimkan ekspedisi militer ke Malaka untuk mengusir 

Portugis sebagian kapal dibuat dan dikirim dari Rembang. 

Pada masa Mataram Kartasura, VOC berhasil mendirikan 
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kantor di Demak dan Rembang yang dianggap mutlak perlu karena 

kaya akan kayu, sehinga di kedua tempat itu didirikan sebuah 

galangan kapal . Sejak kapal pendirian galangan kapal oleh VOC 

di rembang juga diketahui dengan pasti. Akan tetapi diperkirakan 

terjadi antara tahun 1651 sampai 1677. Tahun 1651 merupakan 

tahun diadakannya perdamaian antara VOC dengan Amangkurat I. 

sehingga VOC diberi ijin untuk membuka kantor di Jepara dan 

tidak menutup kemungkinan VOC telah merintis dan membuka 

kantor di Rembang. Salah satu alasan utama bagi Kompeni untuk 

membuka loji di Jepara adalah adanya kesempatan baik untuk 

membuat kapal-kapal kici (jacht) yang sangat diperlukan. Oleh 

karena itu industri residen pertama Dick Schouten melihat 

kesempatan yang baik dan harganya pun murah sehingga dipesan 

sedikitnya tiga kapal kecil berukuran 70 sampai 60 last, dan kapal-

kapal itu selesai dibuat pada bulan November  1651. Sementara 

pada tahun 1667, diceritakan tentang kejadian orang-orang 

Makasar yang sampai di kota Rembang yang dapat menghancurkan 

kota Rembang serta perahu-perahu baru Kompeni di galangan 

kapal milik Danil Dupree dalam pemberontakan Trunojoyo. Pada 

masa itu, galangan kapal Rembang menjadi produsen kapal untuk 

memenuhi kebutuhan kapal baik bagi Mataram maupun VOC. 

Pada tahun 1657, Amangkurat I memerintahkan Tumenggun Pati 

untuk membuat sebuah kapal untuk Mataram dan sebuah kapal lagi 
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dipesan oleh Duta Makasar. 

Tentang siapa dan pengelola dan pemilik galangan kapal 

Rembang itu, pertama-tama bisa disebut nama Danil Dupree 

seorang pengusaha kayu swasta sebaimana banyak disebut oleh 

H.J. de Graff. Akan tetapi tidak diperoleh data yang menjelaskan 

kapal Daniel Dupree ini mulai memimpin galangan kapal miliknya 

dapat dihancurkan oleh para pemberontak dari Makasar yang 

mendukung Trunojoyo, galangan ini dibubarkan sampai pada tahun 

1677, tetapi dibangun lagi oleh VOC pada tahun 1679 setelah 

pemberontakan berhasil dipadamkan. Tidak diketahui, apakah 

setelah galangan itu dibangun kembali dia masih dengan dengan 

para penggantinya, tidak diketahui sejak kapan mereka mulai dan 

berakhir memiliki galangan tersebut. Pada tahun 1832 

diketahui,Tuan Horning menjadi pemilik galangan dan tuan 

Browne menjadi pemborong. Kemudian pada tahun 1836, 

galangan itu dimiki oleh tuan Perry sedangkan Browne dan 

Horning menjadi pemborong. Pada tahun 1849 diketahui sebagai 

pemilik galangan yaitu Browne en Co sebagai perusahaan 

patungan. Selanjutnya pada tahun1878 diketahui bahwa pemilik 

galangan itu adalah sebuah firma, yang bernama Firma Nering 

Bogel en Dunlop.  

Galangan kapal di Rembang ini telah memberikan andil 

yang cukup besar untuk perkembangan perkapalan dan perlayaran 
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baik yang berlangsung di wilayah Rembang maupun wilayah lain 

yang menggunakan jasa pembuatan kapal di Rembang. Pelabuhan 

Rembang menjadi ramai antara lain juga disebabkan oleh galangan 

kapal ini. Banyak kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan 

Rembang di samping untuk berdagang juga melakukan perbaikan 

terhadap kapal-kapal mereka di geladak kapal Rembang. Dengan 

1813, demikian galangan kapal di Rembang mejadi tempat 

pembuatan maupun perbaikan kapal. 

Pada tanggal 3 Juli galangan kapal Rembang telah berhasil 

diperbaiki 20 perahu dan 14 kapal meriam yang telah dikirim 

kembali ke Batavia dalam kondisi baik. Kemudian pada tanggal 30  

Oktober 1813, telah berhasil pula diperbaiki 30 kapal yang 

digunakan untuk mengangkut garam dan beras dari satu daerah ke 

darah lain. Pada bulan Oktober juga telah dikirim sebuah kapal 

meriam oleh Residen Jepara ke galangan kapal Rembang untuk 

diperbaiki. Kapal tersebut telah selesai dibawa ke Banjar Masin 

oleh Residen Jepara untuk menumpas pemberontak. Memang 

galangan kapal Rembang menjadi pusat bengkel, kapal di Jawa 

karena pada saat itu, galangan ini merupakan galangan yang cukup 

besar di Hindia Belanda. Namun demikian, bagi kapal-kapal yang 

rusak berat, missal lantai kapal jebol sehingga air laut masuk, tidak 

bisa diperbaiki di Rembang, kecuali diperbaiki untuk sementara 

saja. Perbaikan kapal yang rusak berat menelan biaya sampai 3.000 
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gulden, sedangkan bagi kapal yang rusak ringan bisa mencapai 500 

gulden. Kapal-kapal pemerintah yang diperbaiki di galangan kapal 

Rembang ini semuanya menjadi tanggungan EIC. Pada tahun 1813, 

pemerintah memberikan anggaran rutin untuk biaya pengelolaan 

galangan kapal Rembang ini sebesar 2.000 gulden per tahun. 

Pembuatan kapal di galangan kapal Rembang memang 

mengalami kemajuan baik dalam jumlah kapal yang dibuat 

maupun teknik pembuatan yang semakin baik. Sebenarnya, tentang 

teknik, dan jaminan keamanan bagi kapal yang akan dibuat 

menempuh pada jarak pelayaran tertentu memang berbeda-beda, 

akan tetapi, sarana dasar bagi kapal kayu yang didorong oleh angin 

memiliki batasan teknik yang sama. Kapal ini tidak melebihi 

ukuran tertentu, jumlah kalasi permukaan layak, dan kecepatan. 

Pada tahun 1813, di galangan ini telah mampu dibuat kapal layar 

cepat dan kapal meriam, disamping memperoduksi kapal-kapal 

kecil. Meskipun demikian cepat setidaknya pembuatan kapal 

sangat begantung pada jumlah para pekerja yang melakukan 

pekerjaan itu. Pada bulan September tahun 1813, dilaporkan bahwa 

pada galangan ini telah dilakukan pekerjaan  pembuatan yang 

terdiri dari enam buah kapal meriam berkapasitas 30 orang yang 

dibuat dengan cara: dasar didempul, lapisan kayu lengkap menutup 

papan kabin, tiang, dan gladak: sebuah kapal layar berkapasitas 20 

orang; delapan kapal meriam tiang rendah lengkap dan siap 
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dikemudikan dengan pengecualian belum dilapisi tembaga;10 

perahu berkapasitas 10 orang dengan papan pada bagian dalam; 

serta sebuah perahu dengan geladak dari papan pada bagian dalam.  

Pembuatan kapal di Rembang baik yang dilakukan oleh 

perusahaan swasta maupun oleh para penduduk pribumi di distrik 

pantai dapat berlangsung karena didukung oleh keberadaan hutan 

jati di wilayah pedalaman Rembang. Dengan demikian maju 

mundurnya pembuatan kapal di Rembang sangat bergantung pada 

eksploitasi hutan jati dan segala aspek yang mempengaruhinya. 

Ketika pada tahun 1820 terjadi pengurangan terhadap ganti rugi 

pemotongan kayu jati, maka sebagai akibatnya adalah pembuatan 

kapal segera mengalami kemerosotan, meskipun pembuatan kapal 

oleh penduduk pribumi di distrik pantai masih bisa bertahan.  

Sering terjadi pula, ketika pembuatan kapal swasta sedang 

meningkat tajam, tetapi kondisi sulit juga muncul menyertainya. 

Hal ini disebabkan karena hutan jati yang kayu-kayunya 

dicadangkan oleh pemerintah untuk menjadi bahan baku 

pembuatan kapal, sering harus dikalahkan oleh pemerintahan untuk 

memenuhi kebutuhan kayu jati bagi pembangunan sarana dan 

prasarana sosial dan pemerintahan. Sementara itu, pemerintah 

sendiri tidak mendapatkan kayu jati dari karesidenan lain sebab 

hutan di tempat lain tidak mampu menunjang kegiatan ini. Dengan 

demikian penduduk sering mengalami kekurangan kayu, bahwa 
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sebagian besar karena di samping tidak mau menggunakan kayu 

lain karena kekuatan yang kurang baik, juga karena penduduk tidak 

terbiasa menggunakan kayu yang melengkung yang bisa dihasilkan 

hutan untuk pembuatan kapal.  

Di samping itu residen juga memperhatikan eksploitasi 

hutan jati yang cukup tinggi. Untuk itu dibuat aturan, bahwa 

sebagian besar penduduk kini terlibat dalam aktifitas kehutanan 

dan pekerjaan yang amat berat pada saat itu karena penduduk 

diminta oleh pemerintah untuk bekerja dan menyerahkan hewan 

peliharaannya untuk menarik kayu-kayu itu dari hutan ke tempat 

penimbunan atau sungai-sungai untuk dialirkan ke muara. 

Pembuatan kapal sampai tahun 1832, tetap menjadi cabang 

industri yang paling utama di Rembang, terutama telah 

memberikan kesempatan kepada pemerintah di Rembang selama 

empat tahun belakangan ini untuk segera membuat sejumlah besar 

kapal dan perahu tanpa banyak menemui kesulitan dalam bidang 

biaya. Namun  demikian beberapa tahun menjelang tahun 1836 

terjadi penurunan produksi kapal. Hal ini disebabkan karena 

penebangan hutan yang kayunya digunakan membuat kapal harus 

diserahkan kepada pemerintah, sedang kapal yang telah dibuat 

tidak diberi harga yang cukup tinggi. Sementara itu para 

pemborong Browne dan Horning masih memiliki persediaan kayu 

dari tahun sebelumnya, sehingga bisa bertahan untuk memenuhi 
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kebutuhannya. Pada tahun 1849 dilaporkan bahwa galangan kapal 

milik  Browne berkembang dengan pesat. Pada bulan Juli 1854, 

Firma di Dasun telah mengadakan kontrak terhadap pangkalan 

militer Ourust yang berisi pemesanan sebuah geladak dorong  

untuk kepentingan militer di Ourust. Geladak dorong ini harus 

selesai dikerjakan oleh galangan kapal Browne en Co, pada akhir 

bulan Mei 1856. 

Namun demikian kesulitan untuk mendapatkan kayu 

kembali menjadi penghambat kemajuan galangan kapal ini pada 

tahun 1864. Bahkan ketika Firma Nering, Bogel dan Dunlop dapat 

tetap membangun geladak kapal dan kapal lain karena dapat 

mendatangkan kayu-kayu dari lain tempat meskipun dengan harga 

yang sangat mahal. Rupanya pemerintah pusat tetap beranggapan 

bahwa pembangunan geladak dorong bagi pangkalan di Onrust 

sangat penting dan perlu disukseskan. Untuk itu, Direktur 

Perkebunan Batavia akhirnya dapat menyetujui permohonan 

perusahaan Firma Nering, Bogel en Dunlop untuk melakukan 

penebangan kayu jati, tetapi hanya diijinkan menebang sebanyak 

400 balok kayu jati di hutan pemerintah di Distrik Sedan dan 

Pamotan. 

Dengan terbatasnya kayu jati ini telah menyebabkan 

galangan kapal di Dasun tidak membuat kapal untuk kepentingan 

swasta pada tahun 1858, kecuali untuk kepentingan pemerintah dan 
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mengadakan perbaikan atau pembaharuan kapal untuk kepentingan 

militer laut. Meskipun produksi kapal mengalami penurunan, tetapi 

di galangan ini telah mencapai suatu kemajuan dalam teknik 

pembuatan kapal. Sebagai bukti kemajuan ini bisa ditunjukkan 

pada tahun 1854 telah berhasil di buat berberapa kapal uap 

bersilinder dengan kekuatan sebesar 30 tenaga kuda. Bahkan 

proyek ini telah menghasilkan kapal tempur yang ditujukan untuk 

kepentingan daerah Banjarmasin, yang menurut catatan insinyur 

kepala pada proyek pembuatan kapal itu, dibuat selama 8 bulan di 

galangan kapal Browne en co. Di Dasun dimatangkan lagi selama 

lima bulan di Surabaya. Beberapa bukti pelayaran menurut laporan 

ini semuanya sesuai dengan harapan.  

Di samping masalah kesulitan mendapatkan kayu jati, 

bertambahnya kapal uap dalam pelayaran di Hindia Belanda juga 

berpengaruh terhadap perkembangan galangan kapal di Rembang 

ini. Pada tahuin 1810 kemerosotan ini sangat dirasakan, akibat 

situasi ini galangan kapal kapal Rembang pada tahun 1883 hanya 

memberikan sedikit kemajuan sehingga suatu tinjauan aktivitasnya 

tidak diberikan. Pada tahun 1885 galangan ini tidak mengalami 

perkembangan dan pada tahun 1889 pembuatan kapal besar tidak 

ditekuni lagi, karena kekurangan modal kerja dan pekerjaan.  

Selanjutnya, tentang perkembangan produksi serta 

perbaikan kapal di galangan kapal di desa Dasun ini dari tahun ke 
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tahun cukup bervariasi. Pada tahun 1832 galangan kapal ini 

membuat semua jenis untuk pesanan orang-orang Eropa dan 

perahu angkat barang. Pada tahun itu dilaporkan telah dibuat empat 

buah kapal. Empat buah kapal pemerintah telah di selesaikan lagi 

pada tahun 1834, sementara pembuatan kapal bagi kepentingan 

swasta, meskipun terus berjalan, tetapi semakin sulit karena 

mahalnya harga kayu jati yang terjadi pada tahun 1829. Akan 

tetapi para pemborong masih banyak memiliki persediaan yang 

cukup besar dari kayu sebelumnya. Sehingga mereka masih bisa 

membuat perahu. Beberapa kayu dan kapal “Maria Freberica” 

dibuat. Disamping itu, empat kapal sipil pemerintah telah dibuat 

dan diselesaikan pada bulan November 1835. Kapal tersebut 

kemudian dikirim ke Surabaya. Kemudian pada tahun 1836 

diselesaikan tujuh perahu yang terdiri dari lima buah kapal layar, 

sebuah kapal cepat, dan satu ”kotler”. Selanjutnya pada tahun 1839 

berhasil diselesaikan dua buah kapal layar “tiang dua” dan sebuah 

kapal layar cepat. Sementara pada tahun 1840 telah dibuat satu 

kapal uap, tiga kapal layar “tiang tiga”, tiga kapal layar cepat, tiga 

perahu angkut, satu perahu pancalang. Pada tahun 1852 telah 

diselesaikan enam kapal pesanan pemerintah yang difungsikan 

sebagai kapal pengawas. Empat tahun setelah itu, telah dihasilkan 

delapan kapal pengawas, dua kapal “sloep”, dua kapal angkut, dua 

“loods boot”. Pada tahun 1857 telah diselesaikan pembuatan dua 
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kapal tempur yang dilapisi dengan tembaga dan sebuah kapal layar 

cepat atas biaya swasta. Kecuali itu berbagai perahu mengalami 

perbaikan di galangan Dasun ini. Kemudian pada tahun 1858, 

selain mengadakan perbaikan dan pembaharuan geladak dorong 

untuk pangkalan militer di Onrust., telah diselesaikan pula tiga 

kapal pengawas, tujuh kapal dayung, lima kapal angkut, sebuah 

kapal cepat dan dua perahu mayang. Selanjutnya pada tahun 1865 

telah dihasilkan enam buah kapal cepat. Kemerosotan terjadi sejak 

tahun 1970, karena terjadinya penutupan hutan jati di beberapa 

distrik, sehingga harga kayu jati mengalami peningkatan tajam. 

Pada tahun 1880 diperoleh informasi bahwa galangan kapal Dasun 

hanya memproduksi sebuah perahu, dan dua kapal sungai, suatu 

produk yang tidak berarti bagi pabrik kapal yang cukup besar dan 

tersohor itu. Tampaknya pada tahun 1886 galangan kapal ini tidak 

memperoleh pekerjaan pembuatan kapal baik pemerintah maupun 

swasta, sehingga hanya membuat dan memperbaiki perahu-perahu 

kecil saja. Untuk lebih jelasnya, produksi kapal dari galangan kapal 

di Dasun ini dapat dilihat pada tahun berikut : 

 
Perkembangan Produksi Kapal dan Galangan di Dasun Rembang pada 

tahun 1832-1880 

C. Tahun 1. Jumlah Kapal 

D. 1832 E. 4 

F. 1834 G. 4 
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H. 1835 I. 5 

J. 1836 K. 7 

L. 1839 M. 4 

N. 1840 O. 11 

P. 1852 Q. 6 

R. 1856 S. 14 

T. 1857 U. 3 

V. 1858 W. 18 

X. 1865 Y. 6 

Z. 1880 AA. 3 

Tabel 1. Sumber: diolah dari AVRR dan K.V dari berbagai tahun. 

Tentang lama waktu pembuatan sebuah kapal memang 

tidak bisa disamakan meskipun untuk jenis kapal yang sama baik 

dalam bentuk maupun bobot kapal. Hal ini disebabkan adanya 

pengaruh dari mudah tidaknya tenaga kerja yang mengerjakan 

pembuatan kapal. Sedangkan jumlah produksi selain dipengaruhi 

oleh maju tidaknya perdagangan dan pelayaran yang berlangsung 

khususnya untuk komoditas utama dan kayu jati, yang 

menggunakan kapal hasil produksi galangan kapal ini. Dan tabel 

perkembangan produksi kapal diketahui bahwa galangan kapal di 

Dasun Rembang mencapai puncak hasil produksi antara tahun 

1856-1858 yang mampu menghasilkan 35 buah kapal dalam waktu 

tiga tahun, dan setelah itu mengalami kemerosotan. 

Bagaimanapun juga, eksistensi galangan kapal di Dasun 

Rembang ini telah memberikan andil yang cukup baik dalam 

bidang pelayaran dan perdagangan laut Hindia Belanda umumnya 
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dan wilayah Rembang khususnya, maupun dalam memenuhi 

sarana hidup penduduk di wilayah Rembang, terutama dalam 

bidang armada militer  laut pemerintah. Pada tahun 1863 misalnya, 

18 kapal di antaranya dibuat di galangan kapal Dasun Rembang. 

Sementara di bidang ketenaga kerjaan, galangan ini cukup 

banyak memperkerjakan penduduk sebagai tukang dan kuli dari 

wilayah Rembang. Memang, tradisi membuat kapal bagi 

masyarakat Rembang telah berlangsung sangat lama. Para tukang 

yang ahli dalam bidang ini jarang dijumpai di karesidenan selain 

Rembang. Kerajinan yang dimiliki oleh para tukang pembuat kapal 

ini sangat berkaitan dengan kondisi geografis wilayah Rembang, 

yaitu sebagai wilayah yang mempunyai garis pantai yang relative 

panjang dan adnya hutan jati yang sangat luas di daerah 

pedalaman. 

Pada tahun 1854, tenaga kerja di galangan kapal Dasun ini 

berjumlah antara 200 sampai 400 orang. Dari jumlah itu tidak 

diperoleh informasi berapa orang yang menjadi tukang, kuli, dan 

tenaga ahli. Secara khusus jumlah tenaga kerja yang bekerja 

sebagai tukang dan kuli dilaporkan pada tahun 1863, bahwa Firma 

Nering, Bogel dan Dunlop setiap hari memperkerjakan sebanyak 

150 orang tukang dan kuli. Dari berbagai galangan kapal yang ada 

di Hindia Belanda, maka galangan kapal ini yang bisa dianggap 

paling utama, paling tidak sampai tahun 1865. Pada saat itu 
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dilaporkan bahwa jumlah buruhnya (tukang dan kuli) berjumlah 

sampai 100-200 orang. 

Pada waktu permulaan pendudukan Jepang, Lasem juga 

dijadikan sebagai salah satu tempat dari enam tempat pembuatan 

kapal di Pantai Utara Jawa Pulau Jawa (yaitu Pasar ikan Jakarta, 

Cirebon, Tegal, Pekalongan dan Juana). Pemilihan Lasem sebagai 

galangan kapal disamping karena mudah memperoleh kayu jati 

juga Lasem memiliki posisi yang sangat strategis dari segi militer. 

Fasilitas galangan kapal yang sudah ada di Soditan (Dasun) 

diperluas oleh Jepang dan dijadikan sebagai prioritas utama 

galangan kapal di Jawa. Pemerintah pendudukan Jepang pada 

waktu itu sangat membutuhkan  alat transportasi laut untuk 

mengangkut bahan pangan dan obat-obatan yang dibutuhkan 

tentara mereka yang sedang menghadapi sekutu di Papua dan 

Morotai. Jepang sendiri sedang menghadapi kesulitan untuk 

mendatangkan  kapal dari Jepang sebab menghadapi blockade 

sekutu.  Program pembuatan kapal di Lasem ini melibatkan 44.000 

orang buruh Indonesia dan 215 orang teknisi Jepang. Pada tahun 

1942, galangan kapal Dasun ini menghasilkan 150 kapal yang 127 

kapal. Pada tahun 1944 direncanakan akan membangun 700 kapal 

namun hanya berhasil memproduksi 343 buah. Untuk pembuatan 

dan perluasan pabrik ini, pemerintah pendudukan Jepang di Lasem 

melakukan relokasi terhadap tiga kampong di Dasun. Ratusan 
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hektar kawasan di Dasun digunakan untuk gudang kayu jati dan 

kompleks pembuatan kapal kayu. 

Dari Sumber: Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Undip Semarang 

(2003). 

 

 

Gambar 4. Galangan Kapal Dasun di Desa Punjol Harjo 

 

2. Jangkar Dampu Awang  

Di dalam TRP Kartini terdapat jangkar raksasa yang oleh 

masyarakat dikenal dengan nama Jangkar Dampo Awang. Jangkar ini 

milik pelaut Tionghoa yang bernama Sham Poo Khong. Diceritakan 

bahwa pada waktu Sam Poo Khong sedang berlayar di laut Jawa dalam 

rangka ekspedisi ke Selatan, kapal Sham Poo Khong diterjang gelombang 

besar sehingga kapalnya rusak, rantai jangkar terlepas dan terdampar di 

Rembang dan layarnya tertiup angin topan yang akhirnya jatuh di pantai 

Bonang yang sekarang ini terkenal sebagai batu layar. 
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Untuk kepentingan pengembangan wisata di TRP Kartini, pada 

hari kamis Pon tanggal 16 Oktober 2003, jangkar dengan panjang 2,5 m 

ini dipindah dari tempatnya semula dari daratan di tengah-tengah TRP 

Kartini yaitu sekitar 50 m dari garis pantai ke dalam monumen megah 

yang dilengkapi dengan pelindung kaca dan lampu yang dibangun di atas 

perairan tepi pantai, tepatnya 20 m dari garis pantai. Oleh masyarakat dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Jangkar Dampo Awang ini tidak 

hanya dijadikan sebagai benda bersejarah. Namun juga dijadikan sebagai 

simbol semangat bahari kota Rembang guna mewujudkan misi “Rembang 

Bahari” 

Mengenai hal ikhwal pemindahan Jangkar Dampo Awang ini 

terdapat cerita-cerita yang menarik. Diceritakan bahwa pada tahun 1950-

an, jangkar ini pernah ‘mengamuk’ ketika akan dipindah keluar Rembang, 

yaitu ke Semarang. Tiba-tiba muncul badai besar di Rembang selama satu 

minggu lebih. Bahkan benda yang semula terletak di belakang Lembaga 

Pemasyarakatan ini tidak bisa diangkat oleh sekitar 100 orang. Ketika 

dipindah dari Lembaga Pemasyarakatan ke TRP Kartini, Jangkar Dampo 

Awang diangkat oleh 150 orang. Namun demikian proses pemindahan ke 

lepas pantai pada tanggal 16  Oktober 2003 hanya membutuhkan 16 orang, 

meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 5 jam. 

Relatif mudahnya pemindahan Jangkar Dampo Awang pada tanggal 16 

Oktober 2003 ini menurut paranormal setempat disebabkan oleh kerelaan 

‘penunggu’ Jangkar yang untuk sementara mau pindah dulu dari 
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‘Rumahnya’ untuk kemudian kembali lagi setelah pemindahan selesai. 

Para paranormal berhasil melakukan pendekatan terhadap ‘penunggu’ 

Jangkar Dampo Awang. 

Dari Sumber: Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Undip Semarang 

(2003). 

 

 
 

Gambar 5. Jangkar Dampo Awang di Kompleks Taman Kartini Kab Rembang 
 
 

3. Perahu Kuno Punjol Harjo 

Salah satu penemuan yang baru-baru ini sedang marak dibicarakan 

adalah penemuan kapal kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke VII, 

yang ditemukan di Desa Punjol Harjo, Kecamatan Rembang pada akhir 

Juli 2008. Penemuan kapal ini diteliti oleh Balai Arkeologi dari 

Yogyakarta. Di lambung perahu itu, mereka menemukan peralatan 

perbekalan awak perahu. Peralatan perbekalan itu antara lain tempurung 

kelapa, tembikar, tongkat kayu sepanjang 60 sentimeter, dan dua timbal 

berbentuk cincin. Peralatan itu berada di lambung perahu yang semula 

tertutup pasir laut, diperkirakan lambung perahu itu adalah tempat 
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penyimpanan perkakas dan perbekalan perahu. 

Menurut hasil penelitian diduga bahwa tempurung kelapa yang 

ditemukan merupakan wadah makanan atau minuman. Namun, tempurung 

itu dapat digunakan untuk menguras air laut yang masuk ke dalam perahu 

melalui sela-sela papan. 

Tembikar yang ditemukan berfungsi untuk menyimpan makanan 

atau benda-benda berharga, sedangkan timbal berbentuk cincin kerap 

digunakan sebagai pemberat jala. Tongkat kayu masih belum diketahui 

fungsinya. 

Selain itu pada awal penemuan perahu, di awak kapal ditemukan 

pula sejumlah barang-barang kuno. Misalnya, arca batu berbentuk kepala 

wanita etnis China bersanggul, patahan tongkat kayu sepanjang 40 

sentimeter, tulang lutut manusia, cucuk atau ujung kendi, pecahan kuali, 

dan tutup saji. "Kami masih akan meneliti perahu dan temuan-temuan di 

dalam perahu secara lebih mendalam”. 

Hasil penelitian balai arkheologi Yogyakarta dapat dibuat 

kesimpulan sementara bahwa perahu itu buatan abad ke tujuh atau periode 

peralihan Kerajaan Mataram Kuno ke Sriwijaya. Hal itu diketahui dari 

teknologi pembuatan perahu dan hasil uji karbon tali. 

Secara terpisah, masyarakat desa Punjolharjo berharap perahu itu 

tetap berada di lokasi temuan dan dikonservasi. Tujuannya adalah 

menjadikan Desa Punjulharjo sebagai salah satu desa wisata maritim.  

Dari Sumber : 

http://nasional.kompas.com/read/2008/09/02/07354750/perahu.kuno.benda
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.cagar.budaya.di.desa.punjulharjo. Selasa, 2 September 2008 | 07:35 WIB. 
 

 

Gambar 6. Perahu Punjul Harjo di Desa Punjol Harjo 

4. Pelabuhan Lama 

Pelabuhan lama Rembang terletak di pantai kota Rembang atau 

tepatnya di muara sungai Karanggeneng. Disamping sebagai tempat 

pelabuhan, di muara sungai Karanggeneng juga terdapat tempat 

penimbunan kayu, sedangkan di muara sungai Lasem terdapat tempat 

pembuatan kapal (galangan kapal) yang sangat penting bagi 

perkembangan Pelabuhan Rembang itu sendiri. 

Secara geografis, Pelabuhan Rembang terletak di lokasi yang tepat 

atau memenuhi syarat sebagai pelabuhan yang cukup aman. Dari segi 

geografis, suatu pelabuhan akan berfungsi apabila memenuhi syarat:  

a. Mempunyai dasar laut yang cukup dalam 

b. Bebas dari pembekuan/ Es 

c. Gelombang laut yang tidak besar 

d. Daerah berlabuh cukup luas 
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e. Mempunyai daerah belakang (hinterland) yang memenuhi syarat dan  

mendukung berfungsinya pelabuhan.  

Pantai di sepanjang laut Jawa, tempat terdapatnya Teluk Rembang 

dan Tuban relatif lebih tinggi dan terawat dari pada Jepara. Tingginya 

tanah di daerah Rembang utara dan bagian yang dekat dengan Laut Jawa 

merupakan akibat dari munculnya tanah di wilayah itu pada masa mio 

pliosen. Disini terjadi dorongan pelipatan pada masa plistosin dan 

menyebabkan kenaikan tanah. Itulah sebabnya, wilayah Rembang relatif 

cukup dalam. Di teluk Rembang sendiri terdapat sejumlah pulau karang 

kecil dan gundukan pasir. Nama kepulauan itu adalah Dua Bersaudara 

(Pulau Kembar) dan Sawalan. Sedangkan gundukan pasir itu bernama 

Gossa, Pasir Batu, dan Besi. 

Adanya pulau-pulau karang dan gundukan pasir di teluk Rembang 

ini rupanya menjadikan pelindung dari ombak yang besar, sehingga 

kondisi laut di pantai Rembang relatif tenang. Sudah barang tentu kondisi 

seperti ini disukai para pelaut yang akan membawa kapalnya berlabuh di 

pantai.  Pantai di sepanjang pantai Rembang yang bisa dilabuhi kapal 

relatif cukup luas, apabila dilihat dari eksistensi pelabuhan Rembang 

sebagai pelabuhan kecil. Adapun daerah pantai Rembang yang dapat 

digunakan untuk berlabuh adalah dari celah sungai Karanggeneng ke arah 

timur laut sepanjang kurang lebih 73 mil dari tembok pelabuhan dengan 

kedalaman air sekitar 2,5-3 meter dan kerendahan dari permukaan tanah 

sekitar 1-0,5 kaki. 
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Eksistensi suatu pelabuhan tidak bisa dilepaskan, bahkan sangat 

bergantung pada daerah belakang (hinterland). Bagi pelabuhan sendiri, 

hinterland menjadi pendukung utama aktifitas pelabuhan karena produk 

kayu jatinya yang sangat baik, selain produk hasil bumi lainnya. Meskipun 

demikian, kayu jati bukanlah satu-satunya faktor yang mempunyai 

pengaruh terhadap aktifitas pelabuhan Rembang. Memang pelabuhan 

Rembang dari dulu merupakan penyuplai kayu jati, terutama untuk 

membuat kapal. Bahkan di bawah pemerintahan Raffles, kayu jatinya 

berhasil bersaing dengan kayu jati dari Birma maupun Benggala. Pengaruh 

kayu jati bagi pelabuhan Rembang rupanya telah menyebabkan pelabuhan 

ini menjadi ramai terutama bagi kapal-kapal pengangkut kayu yang 

beroperasi karena berbagai pesanan dari daerah lain. Disamping itu, kapal-

kapal dagang yang lain tidak ketinggalan untuk melibatkan diri dalam 

perdagangan di sekitar pelabuhan dan pada gilirannya pelabuhan Rembang 

telah berkembang menjadi pelabuhan dagang yang cukup penting.  

Bagaimana pun juga, kondisi sebuah pelabuhan sangat ditentukan 

oleh faktor-faktor geografis. Sementara itu penanganan terhadap 

pelabuhan dari segi geografis sangat mempengaruhi fungsi pelabuhan 

tersebut. Pelabuhan Rembang pada awal abad pertengahan hingga akhir 

abad ke-19, merupakan pelabuhan dengan tradisi maritimnya. Peranan 

sungai menjadi salah satu faktor penentu bagi kelangsungan Pelabuhan 

Rembang. Hal ini disebabkan oleh Pelabuhan Rembang merupakan 

Pelabuhan muara, sehingga sungai mempunyai peranan penting sebagai 
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penghubung antara wilayah daerah pedalaman dengan wilayah pantai. 

Dari Sumber: Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Undip Semarang 

(2003). 

 
 
Gambar 7. Pelabuhan Lama Rembang    

 

5. Sungai Babagan Lasem 

Sungai Babagan berhulu di Pegunungan Lasem, berhilir di Laut 

Jawa. Membelah kota tua Lasem, menjadi dua bagian, timur dan barat. Di 

bagian timur terdapat desa Soditan, Karangturi, Jolotundo, Sumbergirang, 

dan Ngemplak. Adapun kota bagian barat terdapat Desa Gedungmulyo, 

Dorokandang, dan Babagan. 

Dalam buku Sabda Badra Santi yang digubah S Reksowadojo 

(1966) disebutkan, sungai Lasem mulai dari desa Babagan hingga muara 

sungai merupakan buatan Saudagar China. Pada 1370, para saudagar dan 

pedagang dan saudagar China memperlebar dan memperdalam sungai 

Lasem untuk memperlancar arus transportasi perdagangan. Pelebaran dan 

pendalaman itu terjadi pada masa Oew in Kiat, Adipati Lasem yang 
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bergelar Tumenggung Widyaningrat diangkat oleh Pakubuwono 2 pada 

1727. 

Gorong-gorong jalur candu di bantaran sungai babagan Lasem, 

nyaris tak bersisa lagi. Terkubur sedimen sungai dinaungi pohon bambu 

dan di sekitar pohon itu bertengger puluhan kakus di sepanjang sungai. 

Bekas gorong-gorong saksi bisu sejarah perdagangan candu di Lasem tak 

ada yang memperdulikan dan penggalan sejarah pun hampir terlupakan. 

Ratusan tahun silam, melalui gorong-gorong itu para pedagang 

menyelundupkan candu menggunakan perahu jukung menuju gudang 

penyimpanan di belakang Klenteng Makco. 

Bersamaan dengan itu, Widyaningrat membangun pelabuhan di 

depan Klenteng Dewi Laut atau Makco Tian Shang Sheng Mu. Pelabuhan 

berkembang pesat menjadi pelabuhan perdagangan antar pulau dan 

bangsa. “Salah satu bukti sejarah yang masih tersisa yaitu Batik Lasem. 

Komoditi itu merupakan barang komersial yang diperdagangkan di 

pelabuhan itu, selain garam, kayu jati, dam kain”, kata Slamet Widjaya. 

Salah satu peninggalan lainnya yakni keberadaan galangan kapal 

dagang. Pada 1856-1858, ketika di bawah perusahaan Brawne an co, 

galangan itu terkenal se-Asia Tenggara. Dalam kurun waktu dua tahun, 

galangan itu mampu membuat 35 kapal. 

Pada zaman Jepang, galangan difungsikan untuk membuat kapal 

pengangkut perlengkapan militer untuk dibawa ke Morotai dan Papua. 

Pada 1942 Jepang berhasil memproduksi 150 kapal dan pada 1943 
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membuat 127 kapal. Pada 1944 Jepang merencanakan membuat 700 kapal, 

tetapi hanya terealisasi 343 kapal. “Galangan kapal itu hancur terbakar 

akibat politik bumi hangus tentara Indonesia yang mengincar bangunan-

bangunan vital penjajah. Kini tinggal menyisakan fondasinya”, kata 

Slamet Widjaya. 

Konin Klijk Instituut Voor Taal-Land-enVolkenkunde (KITLV) 

mencatat lebih dari 50.000 batang dan 75.000 papan kayu jati dikirim ke 

Belanda melalui Batavia. Sebagian kayu ini diangkut para pelayar dan 

pengusaha Tiong Hoa, sedangkan sekitar 15% nya diangkut kapal pribumi. 

Perdagangan tersebut semakin mengembangkan pecinan, pergudangan, 

dan kawasan produksi pengusaha Tionghoa, baik di sebelah barat maupun 

timur sungai. Namun, sekarang keriuhan perdagangan tidak terdengar dan 

tidak kelihatan. 

Dari Sumber: Majalah Pantura Pos, edisi 45 Desember Januari 2010, hal 

37. 

 
Gambar 8. Sungai Babagan Lasem 



 

136 

BAB V 

PENUTUP 

 

1. Simpulan 

Rembang, baik sebagai nama suatu kota, kabupaten, maupun karesidenan 

sudah dikenal sejak masa lampau. Pada masa kalsik, pengungkapan sejarah 

Rembang tidak bisa dilepaskan dengan nama Lasem karena pada saat itu wilayah 

Rembang pernah menjadi bagian dari wilayah Lasem. Pada masa Kolonial Hindia 

Belanda Rembang selain menjadi nama karesidenan, juga menjadi nama 

kabupaten dan Lasem menjadi wilayah bagian dari Kabupaten Rembang.  

Sejak jaman dahulu wilayah Rembang khususnya Lasem terkenal dengan 

aktifitas kemaritimannya, hal ini terbukti pada masa  di bawah naungan Kerajaan 

Majapahit hingga terhapusnya status Lasem sebagai kabupaten dan digabungkan 

dengan Kabupaten Rembang oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1748. Masa 

menjadi vassal kerajaan Majapahit kesuksesannya dalam bidang maritim nampak 

dengan adanya aktifitas perdagangan internasional yang ditopang karena memiliki 

armada laut yang kuat. Sedangkan berturut-turut pada masa Demak, Pajang, 

kemudian Mataram Islam hingga masuknya VOC yang ikut andil dalam 

perjalanan sejarah kemaritiman di Rembang, keberhasilannya dalam bidang 

kemaritiman ditunjukkan dengan adanya pusat pembuatan galangan kapal sebagai 

komoditi ekspor yang mampu mendistribusikan sampai ke luar negeri. Rembang 

terkenal sebagai pabrik pembuat kapal pada masa silam karena memilki bahan 
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dasar utama kayu jati dengan kualitas lebih unggul jika dibandingkan dengan 

kayu jati dari Myanmar dan Benggala. 

Kejayaan masa lampau dalam bidang kemaritiman di wilayah Rembang 

sekarang menjadi sirna. Daerah Rembang yang dulu terkenal maju, namun di era 

millenium ini justru tampil sebagai daerah yang relatif tertinggal dibandingkan 

dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Memang hal ini tidak dapat dijadikan 

sebagai parameter penilaian seksama dari hanya menengok satu segi aspek saja. 

Banyak aspek-aspek lain yang perlu pula dikedepankan sebagai koreksinya. 

Namun ada benarnya pula jika kemunduran Kabupaten Rembang ini salah satunya 

disebabkan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah tentang pengelolaan dan 

pelestarian potensi kemaritiman yang cenderung diabaikan atau tidak 

diperhatikan. Sektor kemaritiman yang kaya peninggalan situs-situs sejarah, yang 

harusnya dapat diangkat menjadi potensi daerah kurang mendapat perhatian 

khusus. Dampaknya eksploitasi secara besar-besaran oleh penduduk terhadap 

penemuan situs-situs atau sumber-sumber sejarah tidak terkontrol. Banyak 

masyarakat yang tidak sadar sejarah menjualnya hanya untuk kepentingan pribadi 

mereka. Hal itu terjadi karena Pemda setempat kurang perhatian atau tanggap 

mengenai masalah itu.   

Melihat dari banyaknya temuan sejarah di Rembang khususnya di daerah 

Lasem dalam bidang kemaritiman serta terlalu sedikitnya kepedulian mengenai 

masalah tersebut terutama dari pihak pemerintah daerah, instansi pendidikannya 

dan masyarakat Rembang sendiri untuk mengembangkan nilai-nilai kesejarahan di 

wilayahnya sangatlah kurang. Tentu hal itu sangat disayangkan bila kebesaran 
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yang pernah di capai oleh generasi-generasi terdahulu dengan begitu saja 

terlupakan dan juga sia-sia tanpa penghargaan untuk kemudian akan lenyap sama 

sekali, kecuali hanya sedikit saja yang tercecer dari cerita-cerita tutur dan tinggal 

dongengan belaka.  

 

2. Saran 

Barangkali ada manfaatnya bila kita kembali menjenguk sebuah masa, di 

mana daerah Kabupaten Rembang pernah menjadi kawasan bahari yang sukses. 

Tradisi maritim yang dikembangkan secara sistematis dan turun temurun dengan 

pola yang baik seiring dengan tuntutan industrialisasi masa itu terbukti mampu 

memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya baik secara moral, pembangunan fisik 

maupun ekonominya. Dari era ke era kawasan perdagangan dan industri dan bisa 

bersaing dengan dunia pada zamannya di beberapa abad lalu. Bagaimanapun 

potensi kelautan di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebuah bukti konkret dan 

merupakan aset yang nyata serta abadi yang sangat memerlukan keseriusan 

penanganan dan pemberdayaan untuk selalu dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan dan kemajuan zaman itu sendiri. 

Memang tidak ada manfaat yang hanya bisa dicapai dari hanya 

mengenang atau membangga-banggakan kejayaan dimasa silam, kecuali 

manfaatnya dapat diperoleh dengan pemahaman serta kesadaran sejarah yang baik 

lagi seksama yang substansinya tidak lain adalah untuk kekinian dan masa yang 

akan datang. Sejarah tetaplah sebagai guru yang baik, karena mampu mengajarkan 

tentang nilai-nilai kehidupan yang bersifat universal dan sejarah tidak pernah 
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berpihak (selama tidak tercampuri dengan politik sejarah). Sejarah adalah mata 

rantai dari setiap peradaban manusia, dari zaman ke zaman dan dari generasi ke 

generasi. Bagaimanapun subjektifnya sejarah ditafsirkan, setiap perjalanannya, 

adalah cermin yang jujur. Kita dapat berfikir dan menimbang adakah kita bisa 

lebih baik dari apa yang pernah diperbuat dan dipersembahkan dari pendahulu 

kita, ataukah justru lebih merosot dan terpuruk dibandingkan mereka sebagai 

makhluk beradap yang pernah sama-sama berdiam di muka planet ini. Sejarah 

bukan sekedar bertamasya ria kedunia antah berantah masa silam atau hanya 

sebagai seorang pecundang yang kecut dan lari menghindari kihidupan nyata. 

Sejarah adalah satu detik dari sekarang yang mampu menjangkau masa lampau 

dan sekaligus menangkap masa depan dari perspektif keilmuan dan lebih dari itu, 

sejarah merupakan persoalan manusia dan kemanusiaannya.  
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LAMPIRAN 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR 

PADA SISWA KELAS VI 

 

1. Apakah adik pernah mengetahui tokoh-tokoh sejarah di bawah ini: 

a. Tumenggung Widyaningrat Oei Ing Kiat 

b. Raden Panji Margono 

c. Kiai Ali Baidhowi 

2. Apakah adik mengetahui tokoh-tokoh sejarah di bawah ini: 

a. P. Diponegoro 

b. Jend. Soedirman 

c. Imam Bonjol  

3. Hal apa saja yang adik ingat mengenai pelajaran (SBMN) yang telah 

diberikan ibu/ bapak guru di sekolah? 

4. Apakah adik senang mengikuti pelajaran sejarah maritim? Berikan  alasanya! 

5. Menurut adik sejarah maritim penting untuk diajarkan apa tidak di sekolah 

adik? Tolong berikan alasanya. 



144 

 

 

LAMPIRAN 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK GURU YANG MENGAJAR PEMEBELAJARAN SEJARAH DAN 

BUDAYA MARITIM NUSANTARA (SBMN) 

 

1. Apakah siswa-siswa disini pada antusias saat mengikuti pembelajaran sejarah 

maritim? 

2. Apa tujuan utama diberikannya  muatan lokal sejarah maritim di sekolah ini? 

3. Mengapa kurikulum muatan lokal yang dulu SSD (seni suara daerah) 

sekarang dirubah menjadi sejarah maritim? 

4. Menurut (ibu/bapak) sejarah maritim penting atau tidak diajarkan kepada 

siswa-siswa SD sebagai kurikulum muatan lokal di sekolah dasar? Apa 

alasannya? 

5. Bagaimana nilai siswa terhadap pelajaran sejarah maritim? (Kognitif, 

Psikomotor, dan afektifnya)? 

6. Apa harapan (ibu/bapak) kedepan untuk pembelajaran sejarah maritim di 

sekolah ini? 
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LAMPIRAN 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK KEPALA SEKOLAH DASAR 

 

1. Apa tujuan utama diberikannya  muatan lokal sejarah maritim di sekolah ini? 

2. Mengapa kurikulum muatan lokal yang dulu SSD (Seni Suara Daerah) 

sekarang dirubah menjadi sejarah maritim? 

3. Menurut (ibu/bapak) sejarah maritim penting atau tidak diajarkan kepada 

siswa-siswa SD sebagai kurikulum muatan lokal di sekolah dasar? Apa 

alasannya? 

4. Apakah (ibu/bapak) mendukung kurikulum muatan lokal di sekolah ini 

adalah sejarah maritim? Berikan alasanya. 

5. Apa harapan (ibu/bapak) kedepan untuk pembelajaran sejarah maritim di 

sekolah ini? 
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LAMPIRAN 4 

PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK MASYARAKAT 

 

1. Apa yang bapak/ ibu ketahui mengenai kemaritiman di Rembang pada 

masa dahulu? 

2. Apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa dahulu Rembang (Lasem) pernah 

menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di bawah ini: 

a. Majapahit 

b. Demak 

c. Pajang 

d. Mataram Islam 

3. Jika pernah menjalin hubungan, seperti apa hubungan yang terjalin pada 

masa itu? 

4. Apakah Rembang (Lasem) dahulu dengan sekarang jika dlihat dari 

kemaritimannya (kelautannya) perbandingannya lebih maju mana? (dulu 

apa sekarang)   

5. Apakah bapak tahu kapan kemaritiman di Kabupaten Rembang mulai 

mengalami kemunduran? 

6. Faktor apa yang menyebabkan mundurnya kemaritiman di Kabupaten 

Rembang? 
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7. Apakah bapak/ibu pernah mengetahui tokoh-tokoh di bawah ini: 

a. Tumenggung Widyaningrat Oei Ing Kiat 

b. Raden Panji Margono 

c. Kiai Ali Baidhowi 

d. Mbah Sambu 

8. Apakah bapak/ ibu mengetahui mengenai cerita Dampo Awang? 

9. Apakah bapak pernah mendengar ada Laksamana atau Dampo Awang dari 

Cina yang pernah berlayar di Lasem? 

10. Apakah bapak/ ibu mengetahui keberadaan atau tempat peninggalan-

peninggalan sejarah dibawah ini: 

a. Pabrik bekas pembuatan galangan kapal di Rembang 

b. Jangkar Dampo Awang 

c. Bekas pondasi pancang Galangan kapal Dasun 

11. Apakah bapak/ ibu mengetahui keberadaan atau tempat peninggalan 

sejarah dibawah ini: 

a. Candi Borobudur 

b. Candi Prambanan 

12. Apakah harapan bapak/ ibu kedepan mengenai kelautan atau kemaritiman 

di Rembang? 
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LAMPIRAN 5 

PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK MSI (MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA) 

CABANG KOMISARIAT REMBANG 

Informan : Drs. Edi Winarno, M.Pd (Ketua MSI) 

  Kusaeri, SH, M.Hum (Sekretaris MSI) 

 

1. Apakah tujuan didirikannya MSI  Cabang Komisariat Rembang? 

2. Apakah kontribusi yang telah diberikan oleh MSI untuk sejarah yang ada di 

Rembang ini?  

3. Apakah program-program MSI untuk kesejarahan di Rembang? 

4. Apa tujuan dari program-program itu? 

5. Apakah ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya? Kalau ada apa saja! 

6. Dalam menjalankan program tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan? 

7. Apakah ada pihak lain yang ikut membantu MSI menjalankan program-

program tersebut? 

8. Adakah dari pihak masyarakat yang membantu kegiatan MSI selama ini? 

9. Bagaimana antusias dari masyarakat terhadap sejarah lokal yang ada di 

Rembang? 

10. Bagaiamana tanggapan dari pemerintah setempat mengenai kegiatan yang 

dilakukan MSI? 

11. Apa yang dilakukan pemerintah daerah terkait dengan ditemukannya situs-

situs sejarah yang ada di Rembang? misal penemuan perahu kuno di Punjol 

Harjo.  

12. Sejarah apa yang ada di Rembang yang cocok bisa dikembangkan potensinya? 

13. Bagaimana menurut bapak tentang sejarah kemaritiman yang ada di 

Rembang? Apakah cocok untuk dikembangkan menjadi aset pendapatan 

potensi daerah? Seperti Candi Borobudur merupakan  asset yang dimiliki oleh 

kota Magelang. 
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14. Apa harapan dari MSI untuk sejarah (maritim) Rembang kedepan? 

LAMPIRAN 6 

PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK FOKMAS (FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT SEJARAH) 

LASEM 

 

Informan : Bapak Eranantoro (Wakil Ketua FOKMAS) 

 

1. Apa tujuan didirikannya FOKMAS di Lasem? 

2. Kapan FOKMAS didirikan dan berapa jumlah anggotanya? 

3. Apakah latar belakang (lapangan pekerjaan) dari anggota  FOKMAS ? 

4. Kapan diadakannya pertemuan antar anggota (rapat)? Berapa kali dalam 

seminggu! 

5. Apakah kontribusi yang telah diberikan FOKMAS untuk sejarah yang ada di 

Rembang terutama wilayah Lasem? 

6. Apakah program-program FOKMAS untuk kesejarahan di Rembang? 

7. Apa tujuan dari program-program itu? 

8. Apakah ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya? Kalau ada apa saja! 

9. Dalam menjalankan program tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan? 

10. Apakah ada pihak lain yang ikut membantu FOKMAS menjalankan program-

program tersebut? 

11. Adakah dari pihak masyarakat yang membantu kegiatan FOKMAS selama 

ini? 

12. Bagaiamana tanggapan dari pemerintah setempat mengenai kegiatan yang 

dilakukan FOKMAS? 

13. Apa fokus FOKMAS dalam penggalian dan penelitian sejarah yang ada di 

Rembang? 

14. Bagaimana peran kemaritiman Lasem pada waktu menjadi vassal Majapahit, 

Demak, Pajang, Mataram Islam, hingga masuknya VOC? 
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15. Kapan kemaritiman Lasem mencapai masa keemasannya? Faktor apa yang 

menyebabkan! 

16. Bagaimana perannya jika dibandingkan dengan saat ini? 

17. Kapan kemaritiman di Lasem berangsur-angsur mulai mengalami 

kemunduran? Apa saja faktor penyebabnya? 

18. Bagaiamana dengan kesadaran masyarakat terhadap sejarah kemaritimannya 

saat ini? Apakah ada kaitan dengan faktor kemundurannya? 

19. Bagaimana upaya FOKMAS membangun kesadaran masyarakat terhadap 

sejarah maritimnya? 

20. Apa harapan dari FOKMAS untuk sejarah (maritim) Rembang kedepan? 
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LAMPIRAN 7 

HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS VI  

SD N 1 LODAN KULON 

(Tanggal  31 Mei 2010) 

 

No. Pertanyaan Jawaban 
1.  Apakah adik pernah mengetahui 

tokoh-tokoh sejarah di bawah ini: 
a. Tumenggung Widyaningrat 

Oei Ing Kiat 
b. Raden Panji Margono 
c. Kiai Ali Baidhowi 

a. Saya belum mengenal tokoh 
sejarah Tumenggung 
Widyaningrat Oei Ing Kiat 

b. Tidak, saya tidak mengetahui 
Raden Panji Margono 

c. Saya tidak mengetahui 
2. Apakah adik mengetahui tokoh-

tokoh sejarah di bawah ini: 
a. P. Diponegoro 
b. Jend. Soedirman 
c. Imam Bonjol  

 
 

a. Ya, saya mengetahui karena  
P. Diponegoro merupakan 
pahlawan dari Jawa yang sangat 
terkenal 

b. Tentu saja saya mengetahui, 
karena Jend. Soedirman adalah 
pahlawan nasional Indonesia 

c. Ya, saya mengetahui karena Imam 
Bonjol adalah pahlawan dari 
Sumatera 

3. Hal apa saja yang adik ingat 
mengenai pelajaran (SBMN) yang 
telah diberikan ibu/ bapak guru di 
sekolah? 

Yang saya ingat dari pelajaran 
(SBMN) adalah terdapatnya 
pelabuhan dagang di Kabupaten 
Rembang 

4. Apakah adik senang mengikuti 
pelajaran sejarah maritim? Berikan  
alasanya! 

Ya, saya senang karena sejarah 
maritim sangat menarik 

5. Menurut adik sejarah maritim 
penting untuk diajarkan apa tidak di 
sekolah adik? Tolong berikan 
alasanya. 

Penting, karena pelajarannya sangat 
menyenangkan. Hehehehe …. 
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LAMPIRAN 8 

HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS VI  

SD N TEMPERAK 

(Tanggal  2 Juni  2010) 

 

No. Pertanyaan Jawaban 
1.  Apakah adik pernah mengetahui 

tokoh-tokoh sejarah di bawah ini: 
a. Tumenggung Widyaningrat Oei 

Ing  Kiat 
b. Raden Panji Margono 
c. Kiai Ali Baidhowi 

a. Siapa itu mas Tumenggung 
Widyaningrat? Baru dengar mas 

b. Tidak pernah dengar mas, asing 
namanya 

c. Kalau itu juga tidak pernah dengar 
mas 

2. Apakah adik mengetahui tokoh-
tokoh sejarah di bawah ini: 
a. P. Diponegoro 
b. Jend. Soedirman 
c. Imam Bonjol  

 
 

a. Ya, saya mengetahui karena  
Pangeran Diponegoro merupakan 
tokoh terkenal 

b. Tentu saja saya mengetahui, 
karena Jend. Soedirman adalah 
pahlawan nasional Indonesia 

c. Ya, saya mengetahui karena Imam 
Bonjol adalah pahlawan dari 
Minangkabau 

3. Hal apa saja yang adik ingat 
mengenai pelajaran (SBMN) yang 
telah diberikan ibu/ bapak guru di 
sekolah? 

Yang saya ingat dari pelajaran 
(SBMN) adalah terdapatnya 
pelabuhan dagang di Kabupaten 
Rembang 

4. Apakah adik senang mengikuti 
pelajaran sejarah maritim? Berikan  
alasanya! 

Ya, saya senang karena sejarah 
maritim sangat menarik 

5. Menurut adik sejarah maritim 
penting untuk diajarkan apa tidak di 
sekolah adik? Tolong berikan 
alasanya. 

Penting, karena pelajarannya sangat 
menyenangkan 
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LAMPIRAN 9 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU SISWA KELAS VI  

SD N 1 LODAN KULON 

(Tanggal  31 Mei 2010) 

 

Informan: Guru kelas VI SD N 1 Lodan Kulon 

No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah siswa-siswa disini pada 

antusias saat mengikuti 
pembelajaran sejarah maritim? 

Ya, cukup antusias mas. 

2. Apa tujuan utama diberikannya  
muatan lokal sejarah maritim di 
sekolah ini? 

Agar mereka mengetahui tentang 
sejarah kemaritiman yang ada di 
Rembang dulu seperti apa. 

3. Mengapa kurikulum muatan lokal 
yang dulu SSD (seni suara daerah) 
sekarang dirubah menjadi sejarah 
maritim? 

Karena sekarang yang dipakai adalah 
kurikulum baru yaitu KTSP, jadi 
sekolah diberi kebebasan memilih 
sendiri muatan lokal yang cocok 
untuk diterpakan disekolah masing-
masing. Nah disini yang dirasa cocok 
adalah muatan lokal kemaritiman, 
karena pas untuk wilayah Sarang 
yang dekat dengan pantai. 

4. 
 
 
 
 

Menurut (ibu/bapak) sejarah 
maritim penting atau tidak 
diajarkan kepada siswa-siswa SD 
sebagai kurikulum muatan lokal di 
sekolah dasar? Apa alasannya? 

Menurut ibu penting untuk diajarkan, 
karena agar mereka tahu sendiri 
sejarahnya  kota tempat kelahiran 
mereka. 

5. Bagaimana nilai siswa terhadap 
pelajaran sejarah maritim? 
(Kognitif, Psikomotor, dan 
afektifnya)? 

Untuk nilai belum bisa maksimal 
mas, karena ada beberapa faktor: 
1. Pembelajarannya baru satu tahun 
2. Kurikulumnya termasuk 

kurikulum baru  
3. Isi materi yang diberikan terlalu 

luas untuk ukuran anak SD 
4. Yang mengajar bukan guru ahli 

mata pelajaran sejarah. 
5. Siswa tidak di beri LKS untuk 
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belajar mandiri. 
6. Apa harapan (ibu/bapak) kedepan 

untuk pembelajaran sejarah maritim 
di sekolah ini? 

Semoga ada perbaikan hasil nilai 
siswa untuk pelajaran SBMN tahun 
depan. 
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LAMPIRAN 10 

HASIL WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT 

DESA BAJING MEDURO KECAMATAN SARANG  

 (Tanggal 2 Juli 2010) 

 

Pekerjaan: Wirausahawan 

No. Pertanyaan Jawaban 
1.  Apa yang bapak/ ibu ketahui 

mengenai sejarah kemaritiman di 
Rembang pada masa dahulu? 

Maaf kalau saya ditanya soal sejarah 
maritim Rembang dahulu gimana, 
saya kurang tahu, soalnya pas saya 
sekolah dulu mata pelajaran sejarah 
yang berkaitan dengan Rembang 
tidak ada. 

2. Apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa 
dahulu Rembang (Lasem) pernah 
menjalin hubungan dengan kerajaan-
kerajaan di bawah ini: 
a. Majapahit 
b. Demak 
c. Pajang 
d. Mataram Islam 

Saya kurang tahu mas. Coba mas 
bertanya pada guru SMP sini saja. 
Mungkin dia lebih tahu, soalnya 
mungkin punya buku-bukunya. 

 
 
 
 

3. Jika pernah menjalin hubungan, 
seperti apa hubungan yang terjalin 
pada masa itu? 

Tidak tahu,. 

4. Apakah Rembang (Lasem) dahulu 
dengan sekarang jika dlihat dari 
kemaritimannya, perbandingannya 
lebih maju mana? (dulu apa sekarang)  

Setahu saya lebih maju dulu 

5. Apakah bapak tahu kapan 
kemaritiman di Kabupaten Rembang 
mulai mengalami kemunduran? 

Tidak tahu,. 

6. Faktor apa yang menyebabkan 
mundurnya kemaritiman di Kabupaten 
Rembang? 

Tidak tahu,. 
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7. Apakah bapak/ibu pernah mengetahui 
tokoh-tokoh di bawah ini: 
a. Tumenggung Widyaningrat Oei 

Ing Kiat 
b. Raden Panji Margono 
c. Kiai Ali Baidhowi 
d. Mbah Sambu 

Saya cuma tahu Kiai Ali Baidhowi 
dan Mbah Sambu, karena saya 
pernah berziarah ke makamnya 
 

8. Apakah bapak/ ibu mengetahui 
mengenai cerita Dampo Awang? 

Tidak tahu kalau ceritanya, kalau 
Jangkar Dampo Awang tahu mas, itu 
ada di Taman Kartini Rembang 

9. Apakah bapak pernah mendengar ada 
Laksamana atau Dampo Awang dari 
Cina yang pernah berlayar di Lasem? 

Tidak.. 

10. a. Apakah bapak/ ibu mengetahui 
keberadaan atau tempat 
peninggalan-peninggalan sejarah 
dibawah ini: Pabrik bekas 
pembuatan galangan kapal di 
Rembang 

b. Jangkar Dampo Awang 
c. Bekas pondasi pancang Galangan 

Kapal Dasun 

Saya hanya tahu Jangkar Dampo 
Awang mas. 

11. Apakah bapak/ ibu mengetahui 
keberadaan atau tempat peninggalan 
sejarah dibawah ini: 
a. Candi Borobudur 
b. Candi Prambanan 

Kalau candi-candi itu saya tahu, 
Candi Borobudur berada di 
Magelang, dan Candi Prambanan di 
Yogyakarta 

12. Apakah harapan bapak/ ibu kedepan 
mengenai kelautan atau kemaritiman 
di Rembang? 

Harapan saya semoga kelautan dan 
kemaritiman di Rembang semakin 
maju 
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LAMPIRAN 11 

HASIL WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT  

DESA BAJING MEDURO KECAMATAN SARANG  

 (Tanggal 28 Juli 2010) 

 

Pekerjaan: Nelayan 

No. Pertanyaan Jawaban 
1.  Apa yang bapak/ ibu ketahui 

mengenai sejarah kemaritiman di 
Rembang pada masa dahulu? 

Maaf mas, saya tidak mengetahui 
tentang sejarahnya Rembang. 

2. Apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa 
dahulu Rembang (Lasem) pernah 
menjalin hubungan dengan kerajaan-
kerajaan di bawah ini: 
a. Majapahit 
b. Demak 
c. Pajang 
d. Mataram Islam 

Wah, saya tidak pernah mendengar 
mengenai hubungan Rembang 
dengan kerajaan-kerajaan itu. 

 
 

 

3. Jika pernah menjalin hubungan, 
seperti apa hubungan yang terjalin 
pada masa itu? 

 

4. Apakah Rembang (Lasem) dahulu 
dengan sekarang jika dlihat dari 
kemaritimannya, perbandingannya 
lebih maju mana? (dulu apa sekarang)  

Lebih maju dulu kayaknya mas 

5. Apakah bapak tahu kapan 
kemaritiman di Kabupaten Rembang 
mulai mengalami kemunduran? 

Kurang tahu mas waktunya 

6. Faktor apa yang menyebabkan 
mundurnya kemaritiman di Kabupaten 
Rembang? 

Mungkin dari pemerintahnya kurang 
tanggap mengenai hal itu. 

7. Apakah bapak/ibu pernah mengetahui 
tokoh-tokoh di bawah ini: 
a. Tumenggung Widyaningrat Oei 

Ing Kiat 
b. Raden Panji Margono 
c. Kiai Ali Baidhowi 
d. Mbah Sambu 

Saya cuma tahu Kiai Ali Baidhowi 
dan Mbah Sambu, yang makamnya 
sering diziarahi. 
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8. Apakah bapak/ ibu mengetahui 
mengenai cerita Dampo Awang? 

Kalau jangkarnya ada. 

9. Apakah bapak pernah mendengar ada 
Laksamana atau Dampo Awang dari 
Cina yang pernah berlayar di Lasem? 

Maaf saya belum pernah 
mendengarnya kalau ada Laksamana 
Cina yang pernah datang di Lasem. 
Kalau saya Dampo Awang pernah 
mendengar. Kalau tidak salah 
Jangkar yang ada di Kabupaten, yang 
ada di Taman Kartini 

10. Apakah bapak/ ibu mengetahui 
keberadaan atau tempat peninggalan-
peninggalan sejarah dibawah ini: 
a. Pabrik bekas pembuatan galangan 

kapal di Rembang 
b. Jangkar Dampo Awang 
c. Bekas pondasi pancang Galangan 

kapal Dasun 

Saya hanya tahu Jangkar Dampo 
Awang yang ada di Taman Kartini. 

11. Apakah bapak/ ibu mengetahui 
keberadaan atau tempat peninggalan 
sejarah dibawah ini: 
a. Candi Borobudur 
b. Candi Prambanan 

Kalau candi-candi itu saya tahu, 
Candi Borobudur berada di 
Magelang, dan Candi Prambanan di 
Klaten kalau tidak salah 

12. Apakah harapan bapak/ ibu kedepan 
mengenai kelautan atau kemaritiman 
di Rembang? 

Harapan saya semoga kelautan dan 
kemaritiman di Rembang bertambah 
maju 
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LAMPIRAN 12 

HASIL WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT  

DESA BABAKTULUNG KECAMATAN SARANG 

(Tanggal 2 Juli 2010) 

 

Pekerjaan: Petani 

No. Pertanyaan Jawaban 
1.  Apa yang bapak/ ibu ketahui 

mengenai sejarah kemaritiman di 
Rembang pada masa dahulu? 

Maaf mas saya orang bodoh, dahulu 
tidak pernah sekolah. Jadi tidak tahu 
kalau ditanya mengenai sejarah 

2. Apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa 
dahulu Rembang (Lasem) pernah 
menjalin hubungan dengan kerajaan-
kerajaan di bawah ini: 
a. Majapahit 
b. Demak 
c. Pajang 
d. Mataram Islam 

Maaf tidak tahu mas 
 
 
 
 
 
 

3. Jika pernah menjalin hubungan, 
seperti apa hubungan yang terjalin 
pada masa itu? 

 

4. Apakah Rembang (Lasem) dahulu 
dengan sekarang jika dlihat dari 
kemaritimannya, perbandingannya 
lebih maju mana? (dulu apa sekarang)  

Kayaknya lebih maju dulu mas 

5. Apakah bapak tahu kapan 
kemaritiman di Kabupaten Rembang 
mulai mengalami kemunduran? 

Tidak tahu. 

6. Faktor apa yang menyebabkan 
mundurnya kemaritiman di Kabupaten 
Rembang? 

Wah tidak tahu juga mas. 

7. Apakah bapak/ibu pernah mengetahui 
tokoh-tokoh di bawah ini: 
a. Tumenggung Widyaningrat Oei 

Ing Kiat 
b. Raden Panji Margono 
c. Kiai Ali Baidhowi 

Kalau mbah Sambu dan Kiai Ali 
Baidhowi tahu mas. 
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d. Mbah Sambu 
8. Apakah bapak/ ibu mengetahui 

mengenai cerita Dampo Awang? 
Dampo Awang setahu saya julukan 
tim PSIR Rembang mas kalau disini. 

9. Apakah bapak pernah mendengar ada 
Laksamana atau Dampo Awang dari 
Cina yang pernah berlayar di Lasem? 

Maaf saya belum pernah 
mendengarnya. 

10. Apakah bapak/ ibu mengetahui 
keberadaan atau tempat peninggalan-
peninggalan sejarah dibawah ini: 
a. Pabrik bekas pembuatan galangan 

kapal di Rembang 
b. Jangkar Dampo Awang 
c. Bekas pondasi pancang Galangan 

kapal Dasun 

Kalau jangkarnya saya tahu mas di 
Taman Kartini. 

11. Apakah bapak/ ibu mengetahui 
keberadaan atau tempat peninggalan 
sejarah dibawah ini: 
a. Candi Borobudur 
b. Candi Prambanan 

Kalau  Candi Borobudur dan 
Prambanan berada di Jawa Tengah to 
mas. 

12. Apakah harapan bapak/ ibu kedepan 
mengenai kelautan atau kemaritiman 
di Rembang? 

Harapan saya semoga kelautan dan 
kemaritiman di Rembang semakin 
maju 
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LAMPIRAN 13 

HASIL WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT  

DESA DASUN KECAMATAN LASEM 

(Tanggal 29 Juli 2010) 

Pekerjaan: Nelayan 

No. Pertanyaan Jawaban 
1.  Apa yang bapak/ ibu ketahui 

mengenai sejarah kemaritiman di 
Rembang pada masa dahulu? 

Saya mengetahui tentang kemaritiman 
yang ada di Rembang, khususnya 
daerah Lasem banyak terdapat pabrik 
galangan kapal dulunya. 

2. Apakah bapak/ ibu mengetahui 
bahwa dahulu Rembang (Lasem) 
pernah menjalin hubungan dengan 
kerajaan-kerajaan di bawah ini: 
a. Majapahit 
b. Demak 
c. Pajang 
d. Mataram Islam 

Saya mengetahui bahwa Rembang 
(Lasem) merupakan daerah kekuasaan 
dari kerajaan-kerajaan tersebut. 

 
 
 

3. Jika pernah menjalin hubungan, 
seperti apa hubungan yang terjalin 
pada masa itu? 

Hubungannya yaitu daerah Rembang 
(Lasem) merupakan salah satu pusat 
pelabuhan dari kerajaan-kerajaan itu 

4. Apakah Rembang (Lasem) dahulu 
dengan sekarang jika dlihat dari 
kemaritimannya atau kelautannya 
jika dibandingkan lebih maju mana? 
(dulu apa sekarang)   

Tentu saja lebih maju dulu mas, 
karena dahulu Rembang mempunyai 
pabrik kapal yang cukup maju 

5. Apakah bapak tahu kapan 
kemaritiman di Kabupaten Rembang 
mulai mengalami kemunduran? 

Saya kurang tahu mas persisnya, 
mungkin setelah kedatangan penjajah 

6. Faktor apa yang menyebabkan 
mundurnya kemaritiman di 
Kabupaten Rembang? 

Mungkin salah satunya akibat dari 
kedatangan penjajah yang mengambil 
alih kekuasaan di Rembang 

7. Apakah bapak/ibu pernah 
mengetahui tokoh-tokoh di bawah 
ini: 
a. Tumenggung Widyaningrat Oei 

Ing Kiat 

Saya tahu mas tokoh-tokoh itu pernah 
menjadi pemimpin Lasem 
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b. Raden Panji Margono 
c. Kiai Ali Baidhowi 
d. Mbah Sambu 

8. Apakah bapak/ ibu mengetahui 
mengenai cerita Dampo Awang? 
 

Kalau itu saya tahu mas, ceritanya 
dahulu Dampoawang itu seorang 
pendatang dari Cina yang yang ingin 
menjajah Jawa yang akhirnya takluk 
di tangan Sunan Bonang. Kekalahan 
pertempurannya melawan Sunan 
Bonang itu mengakibatkan kapalnya 
oling atau tengkurap. Sekarang kapal 
itu menjadi sebuah gunung yang 
berada di Lasem, penduduk sering 
menyebutnya dengan Gunung Botak 

9. Apakah bapak/ ibu tahu ada 
laksmana dari Cina yang pernah 
berlayar dan kemudian menetap 
sementara di Lasem?  

Iya, Laksamana Cheng Ho kalau saya 
tidak salah dengar. 

10. Apakah bapak/ ibu mengetahui 
keberadaan atau tempat peninggalan-
peninggalan sejarah dibawah ini: 
a. Pabrik bekas pembuatan 

galangan kapal di Rembang 
b. Jangkar Dampo Awang 
c. Bekas pondasi Pancang 

Galangan Kapal Dasun 
 

a. Ya saya tahu pabrik bekas 
pembuatan galangan kapal di 
Rembang berada di Desa saya, 
yaitu Desa Dasun Lasem 

b. Kalau setahu Saya Jangkar Dampo 
Awang berada di Taman Kartini, 
yang sekarang ini jangkar tersebut 
dijadikan simbol Kabupaten 
Rembang sebagai daerah kelautan. 

c. Kalau lokasi bekas Pancang 
Galangan Kapal berada di tambak 
di Desa Dasun, itu letaknya 300 m 
dibelakang rumah saya mas. 

11. Apakah bapak/ ibu mengetahui 
keberadaan atau tempat peninggalan 
sejarah dibawah ini: 
a. Candi Borobudur 
b. Candi Prambanan 

Setahu saya Candi Borobudur dan 
Candi Prambanan berada di Jawa 
Tengah. 

12. Apakah harapan bapak/ ibu kedepan 
mengenai kelautan atau kemaritiman 
di Rembang? 

Harapan saya semoga kelautan dan 
kemaritiman di Rembang semakin 
baik dari sebelumnya. 
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LAMPIRAN 14 

HASIL WAWANCARA DENGAN MSI 

(MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA) KOMSAT REMBANG 

(Tanggal 27 Juli 2010) 

 

Informan: Bpk. Kusaeri, SH, M.Hum 

No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah tujuan didirikannya MSI  

Cabang Komisariat Rembang? 
Menyelamatkan situs-situs sejarah yang 
ada di Rembang. Oleh sebab itu kalau 
tidak segera diselamatkan sejarah yang 
ada di Rembang ini akan hilang de, 
karena generasi-generasi muda 
sekarang cenderung tidak mau tahu dan 
bahkan mengabaikannya, karena 
kebanyakan dari mereka menganggap 
sejarah itu remeh tidak ada manfaatnya. 
Maka dari pihak kami (MSI) hal 
tersebut jika tidak segera ditangani 
kasihan generasi-generasi penerusnya 
besok, tidak tahu sejarah daerahnya 
sendiri. 

2. Apakah kontribusi yang telah 
diberikan oleh MSI untuk sejarah 
yang ada di Rembang ini 

Mengumpulkan sejarah-sejarah yang 
ada di Rembang 

3. Apakah program-program MSI 
untuk kesejarahan di Rembang 

1. Memetakan situs-situs sejarah yang 
ada di Rembang 

2. Membuat tool sejarah lokal 
3. Memfasilitasi kota Lasem sebagai 

pusat kota cagar budaya 
4. Apa tujuan dari program-program 

itu? 
Untuk meningkatkan pendapatan 
daerah dari aset wisata sejarah dan 
untuk membantu meningkatkan 
kesadaran sejarah masyarakat Rembang

5. Apakah ada kendala-kendala 
dalam pelaksanaannya? Kalau ada 
apa saja! 

Mungkin kendalanya tidak ada 
perhatian khusus dari Pemda setempat 

6. Dalam menjalankan program Sejauh ini sudah, tapi masih ada 
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tersebut apakah sudah sesuai 
dengan apa yang diharapkan? 

beberapa program yang belum selesai 
dikerjakan 

7. Apakah ada pihak lain yang ikut 
membantu MSI menjalankan 
program-program tersebut? 

Tidak ada mas, masyarakat disini 
kesadaran sejarahnya sangat kurang 

8. Adakah dari pihak masyarakat 
yang membantu kegiatan MSI 
selama ini? 

Tidak ada. 

9. Bagaimana antusias dari 
masyarakat terhadap sejarah lokal 
yang ada di Rembang? 

Sangat rendah. 

10. Bagaiamana tanggapan dari 
pemerintah setempat mengenai 
kegiatan yang dilakukan MSI? 

Sangat kurang sekali, apalagi dalam hal 
pendanaan. Pihak kami memperoleh 
dana kebanyakan dari MSI pusat mas, 
biasanya dijatah 10 juta pertahun. Dana 
itu kami gunakan untuk pengelolaan 
sejarah yang ada di Rembang 

11. Apa yang dilakukan pemerintah 
daerah terkait dengan 
ditemukannya situs-situs sejarah 
yang ada di Rembang? misal 
penemuan perahu kuno di Punjol 
Harjo 

Ada perhatian, tapi hanya sebatas pada 
perlindungannya saja.  

12. Sejarah apa yang ada di Rembang 
yang cocok bisa dikembangkan 
potensinya? 

Kalau saya rasa maritimnya mas, 
karena di Rembang banyak situs-situs 
peninggalan sejarah maritim 

13. Bagaimana menurut bapak 
tentang sejarah kemaritiman yang 
ada di Rembang? Apakah cocok 
untuk dikembangkan menjadi aset 
pendapatan potensi daerah? 
Seperti Candi Borobudur 
merupakan  asset yang dimiliki 
oleh kota Magelang. 

Iya saya rasa bisa dijadikan aset daerah 
seperti Borobudur. Misal dari 
penemuan  baru perahu kuno yang 
berusia abad ke-7 M ternyata cukup 
menarik perhatian dunia, banyak 
ilmuan asing yang belajar sejarah 
maritim disini. Contohnya: Jepang, 
Perancis, Australia, Jerman dll. 

14. Apa harapan dari MSI untuk 
sejarah (maritim) Rembang 
kedepan? 

Saya berharap pemerintah setempat ada 
perhatian khusus menganai 
kemaritiman Rembang 
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LAMPIRAN 15 

HASIL WAWANCARA DENGAN FOKMAS 

(FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT SEJARAH) LASEM 

(Tanggal 07 Juli dan 30 Juli 2010) 

 

Informan: Bpk. Ernantoro wakil ketua FOKMAS Lasem 

No. Pertanyaan Jawaban 
1.  Apa tujuan didirikannya 

FOKMAS di Lasem? 
Iya,  saya berinisiatif mendirikan 
FOKMAS selain ingin meneruskan 
perjuangan Bapak Slamet Wijaya juga 
ingin agar masyarakat tahu sejarah 
Lasem. Harapanya nanti akan sampai 
kepada anak cucu kita, ini lho sejarah  
para pendahulunya. 

2. Kapan FOKMAS didirikan dan 
berapa jumlah anggotanya? 

26 Juli 2008 
 

3. Apakah latar belakang (lapangan 
pekerjaan) dari anggota  
FOKMAS ? 

PNS (guru), wiraswasta 

4. Kapan diadakannya pertemuan 
antar anggota (rapat)? Berapa kali 
dalam seminggu! 

Satu kali dalam seminggu, biasanya 
dilakukan pada hari Minggu. 

5. Apakah konstribusi yang telah 
diberikan FOKMAS untuk 
sejarah yang ada di Rembang 
terutama wilayah Lasem? 

Konstribusi FOKMAS selama ini 
diwujudkan dengan adanya 
pengumpulan situs-situs atau sumber-
sumber sejarah khususnya di Lasem. 

6. Apakah program-program 
FOKMAS untuk kesejarahan di 
Rembang? 

1. Mensosialisasikan penemuan situs-
situs sejarah yang ada di Rembang, 
lewat berbagai media seperti 
Koran, Majalah, Radio, dll. 

2. Mengadakan seminar sejarah 
3. Merencankan pembuatan museum 

di Lasem. 
7. Apa tujuan dari program-program 

itu? 
Untuk meningkatkan kesadaran 
Sejarah masyarakat Rembang, 
khususnya bagi masyarakat Lasem. 

8. Apakah ada kendala-kendala Mungkin kendala yang dihadapi lebih 



166 

 

dalam pelaksanaannya? Kalau 
ada apa saja! 

pada masyarakatnya yaitu kurangnya 
kesadaran masyarakat terhadap sejarah 
maritim yang ada di Lasem, sehingga 
berdampak eksploitasi besar-besaran 
terhadap penemuan situs-situs sejarah 
yang dijual demi untuk memenuhi  
kepentingan kebutuhan mereka. 
Kendalanya di sini pihak FOKMAS 
kesulitan untuk melindungi situs-situs 
tersebut, karena tidak ada peraturan 
dari Pemda melindungi penemuan 
benda-benda kuno cagar budaya. 

9. Dalam menjalankan program 
tersebut apakah sudah sesuai 
dengan apa yang diharapkan? 

Sebagian sudah, tetapi sebagian ada 
yang belum. Karena pihak kami masih 
menunggu tanggapan dari Pemda 
setempat. 

10. Apakah ada pihak lain yang ikut 
membantu FOKMAS 
menjalankan program-program 
tersebut? 

Ada, beberapa peneliti dari luar dan 
juga sebagian peneliti dari Badan 
Arkheologi Nasional. 

11. Adakah dari pihak masyarakat 
yang membantu kegiatan 
FOKMAS selama ini? 

Ada beberapa masyarakat yang mau 
membantu, tetapi hanya segelintir 
orang saja. Tidak nyampai sepuluh 
orang kok mas. 

12. Bagaiamana tanggapan dari 
pemerintah setempat mengenai 
kegiatan yang dilakukan 
FOKMAS? 

Pemerintah kurang tanggap mengenai 
hal itu. 

13. Apa fokus FOKMAS dalam 
penggalian dan penelitian sejarah 
yang ada di Rembang? 

Fokus FOKMAS yaitu peninggalan 
situs-situs bersejarah yang ada di 
Lasem. 

14 Bagaimana peran kemaritiman 
Lasem pada waktu menjadi vassal 
Majapahit, Demak, Pajang, 
Mataram Islam, hingga masuknya 
VOC? 

Lasem dijadikan sebagai pelabuhan 
transit dan pusat pembuatan galangan 
kapal 

15. Kapan kemaritiman Lasem 
mencapai masa keemasannya? 
Faktor apa yang menyebabkan! 

Setahu saya pada masa pemerintahan 
Kolonial, hal ini dibuktikan bahwa 
Lasem pada saat itu mampu 
memproduksi 100 lebih buah kapal. 
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16. Bagaimana perannya jika 
dibandingkan dengan saat ini? 

Maju dulu mas. 

17. Kapan kemaritiman di Lasem 
berangsur-angsur mulai 
mengalami kemunduran? Apa 
saja faktor penyebabnya? 

Setelah ditinggalkan Jepang mas. Pada 
waktu kekalahan Jepang menyerah 
kepada Sekutu,  banyak pabrik-pabrik 
kapal yang ditinggalkan atau 
terbengkalai. 

18. Bagaiamana dengan kesadaran 
masyarakat terhadap sejarah 
kemaritimannya saat ini? Apakah 
ada kaitan dengan faktor 
kemundurannya? 

Kesadarannya terhadap sejarah 
masyarakat sini sangat rendah mas. 
Buktinya banyak peninggalan-
peninggalan benda-benda bersejarah 
yang mereka jual demi kepentingan 
pribadi mereka. Mungkin ada 
hubungannya karena pada saat Jepang 
pergi, Pabrik pembuatan kapal disini 
diambil alih oleh  Pemerintah RI, 
tetapi dari Pemerintah RI sendiri malah 
tidak mengurusnya dengan baik. 
Sehingga banyak penduduk yang 
kehilangan pekerjaan mereka. 

19. Bagaimana upaya FOKMAS 
membangun kesadaran 
masyarakat terhadap sejarah 
maritimnya? 

Seperti apa yang saya telah kemukakan 
diatas, yaitu: mengadakan seminar 
sejarah, merencanakan pembuatan 
museum, mensosialisasikannya. 

20. Apa harapan dari FOKMAS 
untuk sejarah (maritim) Rembang 
kedepan? 

Harapan dari pihak kami pemerintah 
ada perhatian, dalam arti pemerintah 
segera mengesahkan UU perlindungan 
terhadap penemuan-penemuan benda-
benda kuno cagar budaya. 
Harapan untuk masyarakat agar 
mereka sadar dan mau melestarikan 
situs-situs penting peninggalan sejarah 
yang ada disini (sejarah maritim). 
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LAMPIRAN 16 

 

FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

 

 
Gambar 9. Peneliti melakukan wawancara dengan siswa SD kelas VI  

tentang pembelajaran sejarah maritim di SD N Temperak (Dok. pribadi) 
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Gambar 10. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa siswa SD kelas VI 

tentang pembelajaran sejarah maritim di SD N Lodankulon 1 (Dok. pribadi). 

 
Gambar 11. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ngadimen,  

S.Pd, Kepala Sekolah SD N Temperak (Dok. Pribadi) 

 

 

 
Gambar 12. Peneliti melekukan wawancara dengan Ibu Narsih, S.Pd,  

        guru kelas VI SD N Lodankulon 1 (Dok Pribadi). 
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Gambar 13. Peneliti melekukan wawancara dengan Bapak Ernantoro wakil  

    ketua  FOKMAS Lasem (Dok Pribadi). 

 

 
Gambar 14. Komisariat FOKMAS Lasem sekaligus sebagai tempat  

siaran radio (Dok Pribadi). 
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   Gambar 15. Peneliti melekukan wawancara dengan salah satu masyarakat di  

                       Desa Dasun Lasem (Dok Pribadi). 

 

 
   Gambar 16. Peneliti melekukan wawancara dengan salah saksi mata yang 

              pernah bekerja di pabrik Galangan Kapal Dasun (Dok Pribadi). 
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   Gambar 17. Replika dari kayu (kapal zaman Jepang)yang dibuat oleh Bapak      

                       Sudaryoko, saksi mata pekerja pabrik galangan kapal Dasun 

                       (Dok Pribadi). 

 

 
Gambar 18. Replika dari kayu (kapal zaman Belanda) yang dibuat oleh Bapak      

                    Sudaryoko, saksi mata pekerja pabrik galangan kapal Dasun. 

                    (Dok Pribadi). 
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Gambar  19. Bapak Kusaeri, SH, M.Hum, Sekretaris di MSI 

                     (Dok. Pribadi). 

 

 
Gambar 20. Bapak Drs. Edi Winarno, M.Pd, ketua MSI KOMSAT 

Rembang  (Dok. Pribadi). 
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Gambar 21.  Saat Penelitian bersama  Profesor ahli  kemaritiman dari Jepang                       

(Dok. Pribadi) 

 

 
Gambar 22.  Umpak Batu Mimi, bangunan yang berfungsi sebagai tempat  

petugas pengawasan pelabuhan sungai Lasem (Dok. Pribadi). 

 


