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Realitas perkembangan teknologi informasi memperlihatkan pergerakan yang 

sama sekali tidak menunjukan tanda-tanda berhenti akan inovasi. Inovasi menjadi kata 

kunci dalam setiap pergerakan teknolologi informasi yang kini terus terjadi. Bagi 

Indonesia sendiri, belum selesai antisipasi akan dampak yang ditimbulkan oleh Revolusi 

Industri 3.0 kini harus segera berhadapan dengan Revolusi Industri 4.0. Salah satu 

perubahan terbesar dari dua revolusi industri yang terakhir adalah terjadinya migrasi 

peradaban dari paper culture menuju paperless culture. Kertas sebagai media tulis yang 

selama berabad-abad merajai peradaban umat manusia di berbagai belahan dunia, kini 

secara perlahan tapi pasti mengalami mati suri. Semakin hari semakin sedikit yang 

menggunakan kertas sebagai media tulis. Posisi kertas sebagai media tulis dalam 

waktu relatif cepat digantikan oleh media digital. Kantor pos dan kantor telegram yang 

dulu sempat memainkan peran penting dalam melestarikan tradisi tulis di atas media 

kertas, kini semakin banyak ditinggalkan pelanggannya. Bahkan, kantor telegram telah 

lama menutup aktivitasnya. Demikian pula berbagai surat kabar dan majalah, tidak 

sedikit yang telah menghentikan edisi cetaknya.  

Berkurangnya penggunaan kertas sebagai media tulis secara otomatis 

mengakibatkan berkurangnya dokumen-dokumen tertulis yang ditulis di atas media 

kertas. Sebaliknya, peralihan media tulis dari kertas ke digital mengakibatkan 

membanjirnya dokumen-dokumen tertulis di atas media digital sebagaimana yang bisa 

disaksikan melalui media internet. Melalui mesin-mesin pencarian yang tersedia, kini, 

informasi tentang apapun hampir tersedia semuanya di dalam internet. Besarnya data 

yang tersimpan dalam internet berbanding lurus dengan peningkatan lalu lintas data 

dari waktu ke waktu. Bila pada tahun 1992, jaringan Internet secara global hanya 
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mentransfer data sejumlah sekitar seratus gigabyte per hari maka sepuluh tahun 

kemudian atau  tahun 2002, jumlah lalu lintas data Internet global meningkat drastis 

menjadi seratus gigabyte per detik. Jumlah tersebut kembali meningkat pada tahun 

2015 menjadi lebih dari 20 ribu gigabyte per detik. Tren lalulintas data yang terus 

meningkat tersebut diperkirakan akan terus berlangsung dan pada tahun 2020, lalu 

lintas data secara global akan mencapai angka 61.386 gigabyte per detik. 

(https://teknorus.com/jumlah-data-di-internet/, diakses 22 April 2019). Realitas jumlah 

data yang luar biasa yang terdapat dalam internet inilah yang menyebabkan Moss 

(2010: 216) mengatakannya sebagai kekuatan yang harus dipehitungkan. Betapapun, 

lanjut Moss (2010: 216), wacana sejarah kini didominasi oleh citra visual (visual image). 

Bagi ilmu sejarah migrasi peradaban dari paper culture ke paperless culture tentu 

menjadi tantangan tersendiri. Terlebih manakala sejarawan tetap berpegangan pada 

paradigma konvensional, sebagaimana dikemukakan Charles-Victor Langois dan 

Charles Seignobos dari Universitas Sorbonne, Paris, bahwa, “The historian works with 

documents…There is non substitute for documents: no documents, no history”. (Huen, 

Morrison, dan Guan (Ed.), 2000). Oleh karenanya, dalam era perubahan yang demikian 

masif dan sangat cepat tersebut sejarawan harus segera berbenah diri dan mencari 

jawaban yang tepat  atas tantangan yang dihadapi. Pada intinya, bila sejarawan ingin 

tetap eksis maka sejarawan haruslah akrab dengan perkembangan teknologi yang 

terjadi. Dengan kata lain, sejarawan harus mampu mendekatkan diri dengan sumber-

sumber digital sekaligus menjadikan media digital sebagai media baru sejarawan. 

 

Ilmu Sejarah dan Teknologi Informasi 

Sejarah sebagai ilmu yang berbicara tentang masa lalu seringkali diidentikan 

sebagai ilmu yang serba terbelakang dan ketinggalan zaman. Tanpa pemahaman yang 

baik tentang ilmu sejarah seringkali pula sejarah dianggap sebagai ilmu yang hanya 

berbicara tentang tahun dan perang sehingga dipandang tidak bermanfaat bagi 

kepentingan masa kini apalagi masa yang akan datang. Postur sejarah seperti itu 

seakan memperolah pembenaran manakala ilmu sejarah dianggap tidak mampu 

beranjak di tengah gempuran perubahan, baik akibat terjadinya revolusi industri 3.0 

https://teknorus.com/jumlah-data-di-internet/
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ataupun revolusi industri 4.0. Ilmu sejarah dipandang tetap asyik  dengan lingkungan 

budayanya yang dianggap sarat dengan kegagapan akan teknologi. Padahal, manakala 

dijejaki secara cermat, sejarah adalah ilmu yang justru sangat akrab dengan 

perkembangan teknologi informasi. Fakta bahwa sejarah adalah ilmu yang ramah 

dengan perkembangan teknologi informasi dapat dilihat manakala ditemukan 

teknologi alat perekam (phonograph) pada tahun 1877 (Thompson, 1978). Alat pertama 

yang bisa memainkan, menyimpan, dan merekam suara ini ditemukan oleh sang 

penemu  bola lampu, Thomas Alva Edison.  

 

 

 

Gambar 1 Phonograph merupakan temuan teknologi pertama kali 
yang bisa memainkan, menyimpan, dan merekam 
suara. Alat ini ditemukan Thomas Alva Edison pada 
tahun 1877.  
Sumber:  
https://www.loc.gov/item/2014702526/,diunduh 25 
April 2019. 

 

Keberadaan teknologi alat perekam tersebut segera saja diakrabi ilmu sejarah. 

Ilmu sejarah memanfaatkannya untuk kepentingan penggalian dan pengembangan 

sumber lisan. Pemanfaatan phonograph dalam penggalian sumber lisan pada akhirnya 

menjadikan sumber lisan tampil menjadi jenis sumber baru sejarah yang benar-benar 

mampu memperkaya sumber sejarah lainnya yang telah lama memegang peran 

penting, yakni sumber tertulis. Phonograph menjadikan sumber lisan memiliki 

https://www.loc.gov/item/2014702526/


4 
 

kedudukan yang setara dengan sumber tertulis.  Dengan adanya phonograph, sumber 

lisan yang semula “tak berbentuk” menjadi memiliki bentuk yang jelas. Sumber lisan 

tidak saja dapat dibuktikan dalam bentuk hasil rekaman suara akan tetapi juga dapat 

ditranskripsikan menjadi sumber tertulis. (Dienaputra, 2018: 8). 

Berkembangnya teknologi alat rekam yang terjadi beberapa waktu  kemudian 

juga tetap diikuti oleh ilmu sejarah untuk tetap memanfaatkannya sebagai media 

penggalian sumber lisan. Dari perkembangan teknologi alat rekam itu pula penggalian 

dan pemanfaatan sumber lisan terus berlangsung seiring perkembangan teknologi alat 

rekam, mulai tape recorder dengan kaset besar, tape recorder dengan kaset kecil, hingga 

penggunaan voice recorder dengan berbagai teknologi yang mengikutinya, termasuk 

voice recorder yang tertanam dalam media komunikasi yang bernama smartphone.  

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber lisan sebagai media 

rekonstruksi sejarah tentu tidak bisa dilepaskan konstribusi besar yang diberikan Allan 

Nevins melalui institusi yang didirikannya tahun 1948 di Universitas Columbia, yakni 

Oral History Research Office. Melalui kantor Penelitian Sejarah Lisan yang 

dinakhodainya  tersebut, Allan Nevins banyak mengembangkan kajian-kajian sejarah 

berbasis sumber lisan. Terobosan Nevins di Amerika Serikat ini pada akhirnya diikuti 

pula oleh Kanada dan negara-negara di Eropa, seperti Inggris dan Italia. Munculnya 

sejarah lisan sebagai respon  ilmu sejarah atas  keberadaan phonograph ini oleh 

Dienaputra (2018: 12, 30) disebut sebagai Disrupsi Sejarah gelombang pertama. 
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Gambar 2 Allan Nevins (20 Mei 1890-5 Maret 1971), salah seorang 
tokoh yang berperan penting dalam mengembangkan 
sejarah lisan. Upayanya dalam mengembangkan sejarah 
lisan, antara lain dilakukan dengan mendirikan Oral History 
Research Office pada tahun 1948 di Universitas Columbia, 
Amerika Serikat. 
Sumber: 
http://c250.columbia.edu/c250_celebrates/remarkable_col
umbians/allan_nevins.html, diunduh 23 April 2019. 

 

Memasuki dasawarsa terakhir abad ke-20, seiring dengan semakin maju dan 

canggihnya teknologi alat rekam serta menguatnya kebudayaan nirkertas (paperless 

culture), sumber lisan semakin banyak digunakan sebagai sumber rekonstruksi sejarah. 

Sejarah lisan pun kemudian menjadi semakin banyak ditulis, sekaligus menjadi model 

rekonstruksi peristiwa sejarah menjadi kisah sejarah ataupun sekedar cara untuk 

mengumpulkan sumber sejarah. Perguruan tinggi pun tampil menjadi institusi yang 

banyak melahirkan karya-karya sejarah lisan. 

Keramahan sejarah dengan teknologi informasi kembali berulang manakala 

ilmu sejarah secara revolusioner dihadapkan kembali dengan migrasi peradaban  di era 

Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0, dengan ciri utama berupa munculnya 

teknologi internet dalam waktu relatif singkat mengakibatkan membanjirnya salah 

satu kekayaan terbesar sumber visual, yakni, sumber-sumber sejarah berbasis digital 

serta bergesernya perilaku budaya manusia dalam memperoleh informasi, khususnya 

yang terjadi pada generasi milenial. Generasi baru ini tidak lagi banyak bersentuhan 

dengan sumber-sumber informasi konvensional akan tetapi lebih banyak bersentuhan 

dengan sumber-sumber informasi berbasis internet. Media yang digunakan untuk 

memperoleh informasi pun umumnya berupa laptop atau smartphone.  

Keberadaan sumber visual dalam jumlah hampir tak terhingga yang tersaji 

dalam internet pada akhirnya menjadikan sumber visual sebagai sumber yang paling 

banyak bersentuhan dengan generasi milenial. Realitas ini besar kemungkinan akan 

menjadi semakin intens persentuhannya, terlebih di era Revolusi Industri 4.0. Untuk  

menjawab dinamika perkembangan teknologi informasi beserta dampak yang 

ditimbulkannya, mau tidak mau, ilmu sejarah dan para sejarawan pun harus kembali 
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melakukan pemikiran yang disruptif sekaligus menjadikannya sebagai disrupsi sejarah 

gelombang kedua. Pembiaran terhadap realitas yang berkembang bisa jadi akan 

mengakibatkan ilmu sejarah dan para sejarawan kehilangan perannya sebagai ilmu dan 

ilmuwan yang bertugas merekonstruksi dan memaknai masa lalu bagi kepentingan 

masa kini dan masa yang akan datang. (Dienaputra, 2018: 13, 30). Disrupsi sejarah 

gelombang kedua perlu dilakukan untuk menjawab keberadaan  sumber-sumber visual 

berbasis internet, termasuk membangun konstruk baru rekonstruksi sejarah yang 

diharapkan ramah dengan karakter dan kebutuhan generasi milenial. Dalam kaitan 

itulah, sejarah visual dapat dikedepankan sebagai jawaban ilmu sejarah atas dinamika 

perkembangan teknologi informasi di era Revolusi Industri 3.0. dan (mungkin) Revolusi 

Industri 4.0.  “Screens surround us; they envelop us; and increasingly, they serve as our 

primary conduits of information delivery. Their presence in our lives is ubiquitous, 

seamless, endless”, demikian ungkap Jessica Helfand (dalam Moss, 2010: 215).  

 

Mengenali Sejarah Visual 

Barnard (1998) memberikan pengertian visual sebagai everything that can be 

seen. Dari pengertian tersebut, secara eksplisit terlihat bahwa visual memilki 

pemahaman sebagai segala objek yang dapat dilihat dengan mata. Berangkat dari 

pengertian visual tersebut maka sejarah visual dapat dipahami sebagai tinggalan 

sejarah yang dapat dilihat secara kasat mata atau produk rekonstruksi sejarah sebagai  

peristiwa menjadi sejarah sebagai kisah yang dapat dilihat dengan mata, yang 

menempatkan manusia sebagai aktor sejarahnya. Dalam pengertian yang lebih detail, 

sejarah visual pada dasarnya juga bisa dipahami dalam tiga pengertian besar, yakni, 

pertama, sejarah visual sebagai kegiatan pengumpulan sumber visual. Kedua, sejarah 

visual sebagai metode penelitian sejarah. Ketiga, sejarah visual sebagai produk 

rekonstruksi sejarah sebagai peristiwa menjadi sejarah sebagai kisah, dalam bentuk 

visual (Dienaputra, 2018: 19).  

Keberadaan sejarah visual sebagai kegiatan pengumpulan sumber sejarah 

dalam bentuk visual secara konsisten dilakukan sejak 1994 oleh Steven Spielberg 

melalui insitusi yang didirikannya, yakni, Shoah Foundation Institute for Visual History 
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and Education of the University of Southern California (USC Shoah Foundation Institute 

for Visual History and Education). Melalui wawancara yang dilakukannya terhadap 

korban-korban genosida di berbagai belahan duni, yayasan tersebut berhasil 

mengumpulkan lebih dari  55.000 video testimoni dari para korban bencana 

kemanusiaan (genocides, holocaust), yang berhasil dikumpulkan dari 56 negara, dengan 

menggunakan 32 bahasa. Negara-negara tersebut tersebar di lima benua, antara lain, 

Argentina, Ekuador, Kolombia, Peru, Australia, Austria, Polandia, Belarus, Bosnia dan 

Herzegovina, Kroasia, Ekuador, Perancis, Georgia, Israel, Afrika Selatan, dan Jepang 

(https://sfi.usc.edu/, diunduh 23 April 2019). 

 

 

 

Gambar 3 Steven Spielberg, yang dilahirkan di Cincinnati, Ohio, 
tanggal 18 Desember 1946, memiliki kontribusi besar 
dalam mengembangkan sejarah visual, melalui 
institusi yang dibangunnya pada tahun 1994, yakni, 
Shoah Foundation Institute for Visual History and 
Education of the University of Southern California (USC 
Shoah Foundation Institute for Visual History and 
Education.  
Sumber: 
(https://www.biography.com/filmmaker/steven-
spielberg, diunduh 23 April 2019) 

 

Shoah Foundation juga berhasil mengumpulkan 65 video testimoni dari korban 

sekaligus saksi peristiwa genosida  yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994. Video-

https://sfi.usc.edu/
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video testimoni tersebut ada yang disampaikan dalam bahasa Inggris dan ada pula 

yang disampaikan dalam bahasa setempat, yaitu bahasa Kinyarwanda. Adapun 

lembaga lain yang turut memberi kontribusi bagi pembuatan video testimoni tersebut 

adalah Aegis Trust, the Kigali Genocide Memorial Centre, serta IBUKA. IBUKA 

merupakan organisasi yang bersifat independen dan nirlaba yang secara legal diakui 

pemerintah Rwanda serta didirikan untuk menampung korban-korban genosida tahun 

1994, satu tahun setelah peristiwa genosida tersebut terjadi. Kata Ibuka sendiri 

memiliki arti mengenang atau mengingat. (https://sfi.usc.edu/collections/rwandan, 

diunduh 23 April 2019). Ketiga lembaga yang menjadi mitra Shoah Foundation dalam 

pembuatan video testimoni korban genosida di Rwanda, kini bersama setidaknya 

empat puluh institusi lainnya, seperti, Anti-Defamation League, United States 

Holocaust Memorial Museum, Yad Vashem, Ukrainian Center for Holocaust Studies, 

dan Russian Research and Educational Holocaust Center, menjadi mitra kerjasama 

Shoah Foundation. (http://sfi.usc.edu/about/partners, diunduh 23 April 2019). 

Dalam perkembangan paling mutakhir, Shoah Foundation juga melengkapi 

koleksinya dengan video-video testimoni dari korban genosida di Kamboja, Armenia, 

dan Guatemala. Video-video testimoni korban genosida di Kamboja semasa rezim 

Khmer Merah (1975-1979) dibuat oleh Documentation Center of Cambodia (DC-Cam), 

setelah terlebih dahulu diadakan pelatihan (internship program) terhadap beberapa staf 

DC-Cam selama kurang lebih tiga bulan. Di Armenia, pembuatan video testimoni 

korban genosida tahun 1915 yang merupakan peristiwa genosida pertama di abad ke-

20, dilakukan melalui kerjasama dengan The Armenian Film Foundation, yang dibuat 

April 2010. Di Guatemala,bekerjasama dengan  Fundación de Antropología Forense de 

Guatemala(FAFG), sejak tahun 2015 setidaknya berhasil dibuat lebih dari 500 video 

testimoni korban genosida akibat perang sipil yang baru berakhir tahun 1996 

(http://sfi.usc.edu/collections, diunduh 23 April 2019). 

Sejarah visual, dalam bentuk video testimoni, yang berhasil dikumpulkan Shoah 

Foundation tersebut kini secara aktif dapat diakses oleh setidaknya 138 institusi yang 

ada di Amerika, Eropa, dan Australia, termasuk di dalamnya perguruan tinggi. 

Beberapa perguruan tinggi terkemuka, seperti Colombia University, University of 

https://sfi.usc.edu/collections/rwandan
http://sfi.usc.edu/about/partners
http://fafg.org/en/
http://fafg.org/en/
http://sfi.usc.edu/collections
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Michigan, University of California, University of Minnesota, Monash University, University 

of Toronto, Rice University, Yale University  dan Freie Universitat Berlin menjadi bagian 

dari jaringan pengguna arsip sejarah visual yang dimiliki Shoah Foundation 

(https://sfi.usc.edu/vha/vha_program,  diunduh 23 April 2019). 

Seiring dengan semakin meluasnya pengguna, video-video testimoni tersebut 

telah banyak digunakan sebagai bahan riset sejarah visual yang melahirkan berbagai 

karya publikasi. Adapun beberapa karya publikasi yang dibangun dengan 

menggunakan video-video testimoni tersebut, antara lain, Totten, Samuel, and 

Stephen Feinberg. 2001. Teaching and Studying the Holocaust. Boston: Allyn and 

Bacon; Fischer, Stefanie. 2002. The Fiasco of the SS St. Louis: History and Myth. MA 

thesis. Clark University; Friedman, Jonathan C. 2002. Speaking the Unspeakable: Essays 

on Sexuality, Gender, and Holocaust Survivor Memory. Lanham, M.D.: University Press 

of America.; Kaplan, S. 2002. Children in the Holocaust. Diss. Stockholms Universitet.; 

Cohen, Beth B. 2003. Case closed: Holocaust survivors in America, 1946-1954. Diss. Clark 

University.; Wiedemann, Susanne. 2006. Transnational Encounters with Amerika: 

German Jewish Refugees' Identity Formation in Berlin and Shanghai, 1939--1949. Diss. 

Brown University.; Sinnreich, Helen J. 2010. The Rape of Jewish Women during the 

Holocaust. Sexual Violence Against Jewish Women During the Holocaust. Eds. Sonja M. 

Hedgepeth and Rochelle G. Saidel. Waltham, MA: Brandeis University Press, 108-123; 

Thomas, Christopher Campbell. 2011. Compass, Square and Swastika: Freemasonry in 

the Third Reich. Diss. Texas A&M University.; Anderson Hughes, Jessica R. 2011. Forced 

Prostitution: The Competing and Contested Uses of the Concentration Camp Brothel. 

Rutgers The State University of New Jersey - New Brunswick.; dan Megargee, Geoffrey 

P, and Martin Dean. 2012. The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia 

of Camps and Ghettos, 1933-1945: Volume II. Bloomington, Ind.: Indiana University 

Press. (http://sfi.usc.edu/research/publications, diunduh 23 April 2019). 

Realitas banyaknya karya-karya publikasi yang menggunakan video testimoni 

sebagai media rekonstruksi sejarah tidak saja memperlihatkan bahwa jerih payah yang 

telah dilakukan Shoah Foundation selama kurang lebih dua dekade telah memberi 

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sejarah, tetapi juga 

https://sfi.usc.edu/vha/vha_program
http://sfi.usc.edu/research/publications
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sekaligus memperlihatkan sebuah realitas tentang makin pentingnya keberadaan 

sumber visual sebagai media rekonstruksi sejarah. Lebih dari itu, keberadaan karya-

karya publikasi berbasis video testimoni tersebut sekaligus memperlihatkan realitas 

tentang keberadaan sumber visual yang semakin hari semakin banyak digunakan para 

peneliti sejarah. Khususnya, mereka yang tertarik pada berbagai peristiwa bencana 

kemanusiaan akibat perang atau konflik bersenjata di berbagai belahan dunia, baik di 

Eropa, Asia, Afrika, maupun Amerika Selatan. 

Upaya yang dilakukan Shoah Foundation  pada dasarnya merupakan sebuah 

upaya yang sepatutnya juga diikuti oleh para sejarawan dan pegiat sejarah di Indonesia. 

Banyak hal menarik yang bisa diangkat untuk mengoperasionalkan sejarah visual 

sebagai kegiatan pengumpulan sumber visual. Wawancara dengan para pelaku atau 

saksi sejarah berbagai peristiwa penting di Indonesia penting untuk dilakukan secara 

visual sehingga akan memiliki tampilan menarik untuk dikonsumsi generasi milenial. 

Pelaku dan saksi peristiwa proklamasi kemerdekaan di derah-daerah, pelaku dan saksi 

peristiwa semasa revolusi fisik, pelaku dan saksi peristiwa September 1965, pelaku dan 

saksi peristiwa 1998, pelaku dan saksi peristiwa pemilu pertama pada tahun 1955 

hingga  pemilu tahun 2019 ataupun pelaku dan saksi peristiwa yang memiliki 

keterkaitan erat dengan generasi milenial, menarik untuk digali dan dijejaki. 

Di luar kegiatan pengumpulan sumber sejarah dalam bentuk visual, tentu 

rekonstruksi sejarah berbentuk visual juga perlu untuk dilakukan oleh para sejarawan 

dan pegiat sejarah agar ilmu sejarah memiliki tampilan lebih menarik di mata generasi 

milenial. Melalui rekonstruksi sejarah berbentuk visual, ilmu sejarah diharapkan dapat 

tetap mempertahankan eksistensinya dan kegunaannya. Terlebih manakala harus 

berhadapan dengan generasi milineal, mulai generasi X, generasi Y, dan terlebih 

generasi Z. Pengemasan kisah sejarah dalam bentuk visual akan menjadikan ilmu 

sejarah berjalan beriringan dengan budaya kaum milenial.  

Pentingnya ilmu sejarah memperkaya bentuk rekonstruksi kisah sejarahnya 

tidak saja diakibatkan oleh telah bergesernya sumber informasi  yang digunakan, 

khususnya oleh generasi milenial, akan tetapi juga dikarenakan perilaku pragmatis dari 

para milenial. Generasi milenial Indonesia sebagaimana generasi milenial di berbagai 
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belahan dunia lainnya, lebih banyak memanfaatkan informasi berbasis internet 

daripada informasi berbasiskan media kertas, seperti arsip, koran, majalah, dan buku. 

Kehadiran di perpustakaan dan lembaga-lembaga kearsipan menjadi langkah yang 

semakin hari semakin mahal. Dengan duduk di atas meja bahkan baru bangun tidur 

sekalipun mereka dengan mudah dapat mengakses berbagai informasi penting, 

termasuk informasi-informasi paling mutakhir (real time). Juga tentunya informasi-

informasi yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Fakta tentang terus meningkatnya 

penggunaan internet di kalangan milenial menjadi alasan kuat lainnya pentingnya ilmu 

sejarah melahirkan bentuk baru kisah sejarah yang mudah diakses oleh generasi 

milenial melalui media internet. 

Berbeda dengan sejarah konvensional, sejarah visual sebagai hasil rekonstruksi 

peristiwa sejarah menjadi kisah sejarah dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Di luar 

bentuk tekstual, produk rekonstruksi sejarah visual dapat hadir dalam bentuk lain, 

seperti, timeline, film dokumenter, dan film sejarah. Sejarah visual yang disajikan dalam 

bentuk tekstual memiliki perbedaan dengan bentuk tekstual yang dikenal dalam 

sejarah konvensional. Meskipun disajikan dalam bentuk tekstual, tampilan sejarah 

visual dalam model pertama ini kaya dengan fakta-fakta visual. Oleh karena itu sejarah 

visual dalam model tekstual ini dapat dipahami sebagai rekonstruksi sejarah (visual) 

berbasiskan sumber visual yang disajikan secara tertulis, baik di atas media kertas 

maupun media elektronik. Adapun hasil analisis atas fakta visual sebagian besar 

disajikan secara tertulis atau dalam bentuk teks, untu k memberikan deskripsi atau 

eksplanasi atas gambar, baik gambar bergerak (moving images) maupun gambar tidak 

bergerak (still visuals), yang menjadi objek analisis. 
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Gambar 4 Contoh karya Sejarah Visual dalam model 
tekstual. 
Sumber: 
Luhulima, James. 2012. Sejarah Mobil & Kisah 
Kehadiran Mobil DI Negeri Ini. Jakarta: Penerbit 
Buku Kompas; Grant, R.G. 2007. Warrior: A 
Visual History of The Fighting Man. New York: 
DK Publishing. 

 

Model kedua produk rekonstruksi sejarah visual adalah timeline atau sering 

disebut juga storyline. Secara sederhana timeline dapat dipahami sebagai garis waktu 

atau garis kisah yang di dalamnya menyajikan kisah sejarah atau fakta sejarah secara 

diakronik. Dalam membuat timeline sangat diperlukan kapasitas atau kecermatan 

untuk membuat framing karena inti dari timeline adalah peristiwa-peristiwa sejarah 

yang direkonstruksi menjadi kisah sejarah dalam bentuk bingkai-bingkai. Hasil analisis 

atas fakta visual disajikan dalam bentuk gambar, bergerak atau tidak bergerak,  dengan 

atau tanpa multimedia, serta umumnya dengan menggunakan teks tertulis untuk 

menguatkan deskripsi.  
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Gambar 5 Timeline perkembangan media sosial 
Sumber: 
https://venngage.com/templates/infographics/colorful-
timeline-c38a9d92-774b-4505-93f4-ce5b1266dfa9, 27 
April 2019. 

 

Sejarah visual dapat juga disajikan dalam bentuk gambar bergerak. Satu hal 

yang tidak memungkinkan untuk disajikan oleh sejarah konvensional. Satu di antara 

gambar bergerak yang dapat dijadikan model rekonstruksi sejarah visual adalah film 

dokumenter. Dengan demikian, film dokumenter, dalam kaitannya dengan sejarah 

visual, dapat diartikan sebagai rekonstruksi sejarah (visual) berbasiskan sumber visual 

(bergerak maupun tidak bergerak) yang disajikan sebagaimana apa adanya dalam 

bentuk gambar bergerak, baik berwarna maupun hitam putih. Hasil analisis atas fakta 

visual yang terdapat dalam film dokumenter disajikan apa adanya sesuai dengan fakta 

visual yang diperoleh dan biasanya sebagian besar disajikan dalam bentuk gambar 

bergerak, dengan atau tanpa menggunakan multimedia, serta terkadang 

menggunakan teks tertulis untuk memberikan deskripsi atau eksplanasi atas gambar, 

bergerak maupun tidak bergerak, yang menjadi objek analisis di dalam film. 

 

https://venngage.com/templates/infographics/colorful-timeline-c38a9d92-774b-4505-93f4-ce5b1266dfa9
https://venngage.com/templates/infographics/colorful-timeline-c38a9d92-774b-4505-93f4-ce5b1266dfa9
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Gambar 6 Film dokumenter Pidato Kenegaraan Presiden Soekarno 
tanggal 17 Agustus 1966, dengan judul, “Jangan Sekali-
kali Meniggalkan Sejarah”. Pidato kenegaraan ini 
sekaligus menjadi pidato kenegaraan terakhir Presiden 
Soekarno. 
Sumber:  
https://www.youtube.com/results?search_query=jangan
+sekali+kali+meninggalkan+sejarah, diunduh 28 April 
2019. 

 

Model selanjutnya sejarah visual dalam bentuk gambar bergerak adalah film 

sejarah. Film sejarah pada dasarnya merupakan hasil rekonstruksi peristiwa sejarah 

menjadi kisah sejarah yang disajikan dalam bentuk gambar bergerak. Tanpa disadari 

model rekonstruksi sejarah visual dalam bentuk film sejarah sudah banyak dilakukan 

oleh para sineas Indonesia. Untuk menyebutkan beberapa di antaranya adalah film 

sejarah yang legendaris, Tjoet Nja Dhien (1989), kisah sejarah pahlawan wanita dari 

Aceh yang gigih berjuang melawan kolonialisme, Sang Kiyai (2013), sebuah film sejarah 

yang mengungkap salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Ashari, Kartini (2017), 

sebuah film sejarah tentang pahlawan wanita yang memperjuangkan emansipasi, serta 

tentang Sultan Agung, seorang pahlawan yang gigih dalam perjuangan bersenjata 

melawan Belanda, yang diangkat lewat film sejarah, dengan judul romantis, Sultan 

Agung:  Tahta, Perjuangan, Cinta (2018). 

https://www.youtube.com/results?search_query=jangan+sekali+kali+meninggalkan+sejarah
https://www.youtube.com/results?search_query=jangan+sekali+kali+meninggalkan+sejarah
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Film sejarah sebagai salah satu model rekonstruksi sejarah visual dengan 

demikian merupakan sebuah hasil rekonstruksi sejarah (visual) berbasiskan sumber 

visual (bergerak maupun tidak bergerak) yang disajikan secara imajinatif (baik pelaku 

maupun tempat peristiwa) dalam bentuk gambar bergerak, baik berwarna maupun 

hitam putih. Hasil analisis atas fakta visual sebagian besar disajikan dalam bentuk 

rekayasa gambar bergerak dengan menggunakan multimedia, serta terkadang masih 

menggunakan teks tertulis untuk memberikan deskripsi atau eksplanasi atas gambar, 

bergerak maupun tidak bergerak, yang menjadi objek analisis di dalam film.Film 

sejarah dapat disajikan dalam bentuk film biasa (nonanimasi) maupun film animasi. 

 

 

 

Gambar 7 Film sejarah tentang pejuang wanita dari tanah 
rencong, Tjoet Nja Dhien. Film ini dapat 
dikatakan merupakan salah satu film sejarah 
terbaik yang pernah dibuat di Indonesia. 
Sumber: 
catalogue.filmindonesia.or.id/movie/title/lf-
t013-86-320118_tjoet-nja-dhien, diunduh 28 
April 2019. 
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Gambar 8 Film sejarah tentang Sultan Agung, dengan judul 
dibuat romantis, “Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, 
Cinta”. 
Sumber: 
https://www.bioskoptoday.com/film/sultan-agung-
mataram-1628/ diunduh, 28 April 2019. 

 

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran sejarah, sejarah visual sangat 

diharapkan akan menjadikan pelajaran sejarah lebih menarik dan dinamis serta yang 

terpenting, interaktif. Terlebih, sebagaimana dikatakan Moss (2008: 219), “It is no 

longer possible to dismiss the impact of visual history and one must be aware of this as 

a pedagogic fact” (Tidak mungkin lagi mengabaikan dampak sejarah visual dan orang 

harus menyadari hal ini sebagai fakta pedagogik). Sejarah visual baik dalam pengertian 

pertama, kedua maupun ketiga dapat menjadikan para pembelajar sejarah bersikap 

proaktif sehingga interaksi yang dinamis akan terjadi antara dosen dengan mahasiswa 

atau guru dengan murid.  

Di perguruan tinggi, pemanfaatan sejarah visual sebagai media pembelajaran 

akan memenuhi apa yang diamanatkan oleh regulasi, yakni Permenristekdikti No 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 11 Permenristekdikti 

No. 44 Tahun 2015 menegaskan bahwa “karakteristik proses pembelajaran haruslah 

memiliki sifat-sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa”. Untuk menerjemahkan sejarah visual ke 
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dalam proses pembelajaran tentu diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas dari 

dosen atau guru, baik itu berkaitan dengan wawasan pengetahuan sejarah maupun 

penguasaan teknologi informasi. Pentingnya sejarawan (masa depan) meningkatkan 

kapasitas kemampuannya agar sejalan dengan perkembangan zaman ditegaskan pula 

oleh Rosenzweig (dalam Moss, 2010: 218), “ … the necessity of future historians to be 

well versed in the ability to mine and retrieve information from an enormous array of 

offerings and from old computer formats”. 
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