
63. Indonesia, Negara yang Terlalu Maju 
 
Pengantar 
Berbeda-beda tetapi tetap satu jua adalah arti singkat dari semboyan Bhinneka Tunggal 
Ika. Meski perbedaan adalah sebuah keniscayaan, Indonesia adalah sebuah kesamaan. 
Maka membahas, apalagi memperdebatkan perbedaan yang nyaris tak berujung dan 
berpangkal hanya akan membuahkan perpecahan. Oleh karena itu, dengan dapat 
menemukan kesamaan sesuai kondisi riil yang ada dalam keseharian akan dapat lebih 
mempererat ikatan kebangsaan.  
 
Asumsi dasar 
a. Kerajaan Kutai di bumi Kalimantan berdiri antara abad 4 sampai 5 Masehi (M). Dari 
situ terlihat belum adanya kepastian. Oleh karena itu, sikap harus diambil dengan tegas. 
Tahun berapa tepatnya? Dengan memohon maaf terlebih dahulu kepada para sejarahwan, 
saya menetapkan abad ke- 4 sebagai tonggak berdirinya kerajaan tersebut. Pilihan ini 
didasari oleh, pertama, agar terjadi kepastian sejarah tanah air. Kedua, dengan mengambil 
start abad ke- 4 maka Bangsa Indonesia mendapat untung. Sebab, memiliki garis start 
yang lebih awal. Sebaliknya, dengan mengambil start abad ke- 5 maka Bangsa Indonesia 
akan rugi 100 tahun. Di samping itu, dunia juga tidak akan rugi karena pilihan saya. 
Dengan demikian, berdasarkan tulisan ini maka ditetapkan Kerajaan Kutai berdiri tahun 
400 M; 
 
Kerajaan Kutai adalah tonggak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
dengan format publik “feodal” /kerajaan. Berdirinya kerajaan tersebut dipandang sebagai 
tahun 1 Indonesia (baca: tahun 1 I). Padahal, sebagai bangsa yang ada di belahan timur --
sebagaimana bangsa-bangsa yang ada di belahan timur yang lain-- menggunakan bulan 
sebagai dasar penghitungan waktu, bukan matahari. Sebab, ada kaitan antara 
penghitungan waktu dengan kegiatan keagamaan mereka; 
 
b. Kalender Hijriah dimulai saat Rosulullah SAW. Hijrah dari Mekah ke Madinah. 
Peristiwa besar tersebut terjadi pada tahun 621 M. Ingat, Rosulullah SAW. Wafat pada 12 
Robiulawal 11 Hijriah (H) atau 3 Juni 632 M (Muhammad Husain Haekal, 2004: 28). 
 
Dari dua asumsi dasar tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut: 
a. Kerajaan Kutai lahir tahun 400 M = Tahun 1 I; 
b. Rosulullah SAW. Hijrah tahun 621 M = Tahun 1 H 
 
Pertanyaan mendasar 
Mengingat kalender Indonesia dan kalender Hijriah sama-sama menggunakan kala 
revolusi bulan terhadap bumi, maka muncul pertanyaan: 
1. Berapa tahun selisih antara kalender Indonesia dengan kalender Hijriah? 
2. Kapan Indonesia lahir? 
 
Menguak tabir 
Dalam kalender matahari 
Untuk itu, saya membuat misal, 



n = hari  
n1 hari untuk tahun kabisat 
n2 hari untuk tahun bukan kabisat 
 
x = tahun 
y = tahun kabisat  
z = tahun bukan kabisat 
 
Jawaban untuk pertanyaan 1 
a sampai dengan b = 221 tahun = P(m) 
a sampai dengan b = x 
x = y + z 
Ingat, y = 366 hari dan z = 365 hari 
 
x = y + z 
y = x : 4 
y = 221 : 4 
y = 45 
 
n1 = y x 366 
n1  = 45 x 366 
n1  = 16.470 
 
x = y + z 
z = x – y 
z = 221 – 45 
z = 176 
 
n2 = z x 365 
n2 = 176 x 365 
n2 = 64.240 
 
P = n1 + n2 
P = 16.470 + 64.240 
P = 80.710 
Dengan kata lain, 221 tahun dalam kalender matahari = 80.710 hari 
 
Dalam kalender bulan 
Dalam 30 tahun, pada kalender bulan terjadi 11 kali tahun kabisat, yaitu pada tahun ke- 2, 
5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan k- 28 (P. Ananta, S-MIA, 1993: 113). Ingat, tahun 
biasa = 354 hari dan tahun kabisat = 355 hari 
 
Jika jumlah hari dalam 30 tahun pada kalender bulan = P (b) maka, 
P (b) kabisat = 11 kali = 11 x 355 = 3.905 
P (b) biasa = 19 kali = 19 x 354 = 6.726 
P (b) = 3.905 + 6.726 = 10.631 



Artinya, 30 tahun dalam kalender bulan = 10.631 hari 
 
Substitusikan 
P (m) = P (b) 
 
80.710 = 74.417 + 6.024 + 266 + 3 
            = [(7 x 30) + {(11x 354) + (6 x 355)}] + {(5 x 30) + (4 x 29)} + 3  
 = (210 + 17) tahun + (5 + 4) bulan + 3 hari 
 = 227 tahun 9 bulan 3 hari 
 
P (m) = P (b) 
221 tahun dalam kalender matahari = 227 tahun 9 bulan 3 hari dalam kalender bulan  
Atau, jika dibulatkan maka selisih antara kalender Hijriah dengan kalender Indonesia 
adalah  228 tahun. 
Artinya, 621 M = 1 H = 228 I (baca : 621 Masehi = 1 Hijriah = 228 Indonesia) 
 
Jawaban dari pertanyaan ke- 2 
3 hari sebelum tanggal 30 adalah tanggal 27 
9 bulan sebelum Robiulawal adalah Rajab 
227 tahun sebelum 1 Hijriah adalah 228 Sebelum Hijriah (SH) 
Dengan kata lain, hari lahir Indonesia adalah 27 Rajab 228 SH. 
Artinya, hari lahir Indonesia adalah 27 Rajab 1 I. 
 
Dari situ akhirnya terlihat bahwa Manusia Indonesia lahir sebelum itu, sebab pada 27 
Rajab 1 I mereka sudah mampu mendirikan negara. Namun, memandang 27 Rajab 
sebagai hari lahir Manusia Indonesia juga tidak ada salahnya. Sayang, saya tidak mampu 
menembus masa sebelum itu. Dalam hal ini, bisa jadi pendapat sebagian orang ada 
benarnya bahwa benua Atlantis yang hilang itu adalah INDONESIA PURBA. Dan, 
Kerajaan Kutai adalah awal dari kebangkitannya. 
 
Hubungan antara Kutai dengan Indonesia 
Jika Anda sempat mengingat pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah, maka akan 
Anda temukan bahwa Kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur disebut-sebut 
sebagai kerajaan pertama di Nusantara. Itu berarti adanya pengakuan bahwa sejarah tanah 
air dimulai dari sana, dari bumi Kalimantan. Itu sebagai pertanda bahwa Kalimantan 
adalah cikal-bakal dari Indonesia. Hanya saja, pengakuan itu terputus karena ketiadaan 
hubungan antara masa lalu dengan masa kini.  
 
Betapa tidak, andaikan menggunakan kalender matahari, bukankah Proklamasi yang 
sakral itu seharusnya bertanggal 17 Agustus 1545 BUKAN 17 Agustus 1945? Ingat, 1 –
nya Indonesia ada di Kutai, bukan di Romawi atau di Timur Tengah (?). Tidak ada 
hubungan antara 1 Masehi dengan Kerajaan Kutai. Atau, di mana posisi Kutai pada 1 
Masehi? Kutai belum ada. Dengan kata lain, Proklamasi 17 Agustus 1945 itu … (tolong 
diisi sendiri) 
 



Dua masa yang terputus HARUS disambung kembali sebab, mental sebagai bangsa 
inferior sudah menggejala secara luas, dari level terendah sampai (maaf) tertinggi. Saya 
tidak hendak membuktikan, Anda dapat melihat sendiri di lapangan. Sampai-sampai 
segala sesuatu yang datang dari luar dianggap lebih, malah ada yang memandang negara 
lain sebagai tanah air kedua (baca: Ibu Pertiwi dicarikan saingan!). 
 
Tanpa pernah menyambung antara Kutai dengan Indonesia, maka di antara keduanya 
berdiri sendiri-sendiri. Itu sama artinya dengan dua person yang berada pada satu tempat 
dan hanya berbeda waktu. Jadi, untuk apa murid sekolah bersusah-susah mempelajari 
semua kerajaan yang ada di tanah air jika ternyata semuanya adalah negara lain? 
Katanya, bangsa yang tidak memiliki masa lalu sama artinya dengan tidak memiliki masa 
depan 
 
Kalender Indonesia 
Masalah tahun 
Menurut saya, untuk menyambung keterputusan perjalanan Manusia Indonesia yang tiba- 
tiba pada 17 Agustus 1945 menjadi Bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan 
mengawinkan Tarikh Masehi dengan Kalender Hijriah.  
 
Secara garis besar, hubungan antara Indonesia dengan Masehi hanya terlihat pada saat 
Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945 Masehi. Ingat, masuknya 
bangsa barat ke bumi Pertiwi tidak hanya sekedar untuk berdagang. Ada misi lain di balik 
itu --yaitu penghancuran peradaban Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu, hasil itu 
sudah berseliweran di depan mata. Sebut saja misalnya, hilangnya rasa hormat dari yang 
muda kepada yang tua karena merasa lebih pintar. Hilangnya rasa hormat kepada para 
pahlawan karena sudah merasa besar, dan sebagainya. Sedangkan hubungan antara 
Indonesia dengan Hijriah terlihat pada mayoritas penduduknya yang beragama Islam. 
 
Sebuah sumber yang saya punya ada menyebutkan bahwa 17 Agustus 1945 bersanding 
dengna 9 Romadhon 1364 H dan terjadi pada hari Jumat (konon, kata orang Jawa: Jumat 
Legi) --sumber lain ada menyebutkan bahwa 17 Agustus 1945 bersanding dengan 10 
Romadhon 1364 H.  Dalam hal ini, saya lebih condong  ke sumber pertama yang menurut 
saya, lebih mendekati benar. Sekarang mari kita pilah bersama. 
 
Diakui atau tidak, agama Hindu dan Budha masuk terlebih dahulu ke Indonesia, 
kemudian disusul Islam, dan sesudah itu masuklah agama Nasrani. Itu berarti, pengaruh 
agama pagan ada pada tahun, Islam mempengaruhi bulan, sedangkan Nasrani 
mempengaruhi hari. Posisi ini tidak dapat dibalik. 
 
Dengan demikian, ketika tarikh Masehi dan tarikh Hijriah dilebur maka lahirlah tarikh 
Indonesia. Konkritnya, tahun 1 Indonesia adalah saat berdirinya Kerajaan Kutai. Itu 
berarti, Manusia Indonesia telah dimanusiakan pada 17 Romadhon 1 I. Dengan kata lain, 
Hari Pendidikan bagi Bangsa Manusia Indonesia jatuh pada 17 Romadhon. Oleh karena 
itu, berhentilah membangun mitos di atas mitos, berhentilah membangun peribadatan 
diluar peribadatan … 
 



Masalah bulan 
Dalam kalender Hijri dikenal 12 bulan, diawali bulan Muharam dan diakhiri bulan 
Dzulhijjah. Realita di lapangan menunjukkan bahwa di antara 12 bulan tersebut ada satu 
bulan yang menempati posisi istimewa bagi sebagian besar penduduk Indonesia, yaitu 
bulan suci Romadhon. Usai menunaikan kewajibannya, mereka merayakan kemenangan 
dengan melaksanakan ibadah sholat Idhul Fitri. Mereka pun kembali suci.  
 
Bagi Arab, tahun baru dimulai pada bulan Muharam. Indonesia bukan Arab, sekalipun 
mayoritas penduduknya beragama Islam. Arab berbeda dengan Islam. Arab adalah Arab. 
Indonesia adalah Indonesia, dan Islam adalah Islam. Ketiganya harus didudukkan pada 
tempat masing-masing secara terhormat. 
 
Setahu saya, (dulu) Presiden Soekarno telah dapat menangkap muatan tersebut. Beliau 
memulai dengan mengadakan acara halal bi halal. Apa yang telah dicanangkan oleh 
Presiden Soekarno kini telah membumi. Bahkan, bukan hanya kaum muslimin saja yang 
terlibat, umat lain pun memetik keuntungan dari moment tersebut. Lihat saja hiruk-pikuk 
pasar, arus mudik /arus balik, dan lengkap dengan acara silaturohmi (saling kunjung). 
Bahkan, kantor-kantor, perusahaan, dan sebagainya ikut sibuk. Pendek kata, bulan 
Syawal menjadi bulan paling heboh tapi tidak liar, tidak hedon. Di sana ada nuansa religi. 
Menanti bulan Syawal bagai menanti kelahiran bayi pertama, harus prihatin dan makin 
mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. 
 
Dengan kembali sucinya mayoritas penduduk Indonesia, mereka akan tampil sebagai 
pribadi baru yang masih bersih dari noda dan cela. Mereka akan membawa kekuatan baru 
untuk hidup yang lebih baik. Mereka akan membawa semangat baru untuk lebih 
bermartabat dari sebelumnya. Muatan positif ini harus ditangkap oleh Indonesia agar 
tidak hilang begitu saja. 
 
Untuk itu, bulan pertama bagi Indonesia jatuh pada bulan Syawal. Hanya saja, agar lebih 
meng- Indonesia saya menggunakan istilah Lebaran. Sebab, Syawal sudah menjadi milik 
Islam. Di samping itu, karena 1 Syawal adalah hari rayanya umat Islam. Maka pada H + 
1 itu adalah 1 Lebaran, tahun baru Indonesia. Itu berarti, 1 Syawal = 0 Lebaran dan 2 
Syawal = 1 Lebaran. Sedangkan umur hari dalam bulan Syawal dan bulan Lebaran adalah 
sama. Dengan kata lain, bulan dalam kalender Indonesia dimulai dari bulan Lebaran dan 
diakhiri bulan Puasa. 
 
Masalah hari 
Di atas sudah disinggung bahwa proklamasi jatuh pada hari Jumat. Itu berarti, hari Jumat 
adalah hari pertama bagi Indonesia. Dengan demikian, hari diawali dari Jumat dan 
diakhiri Sabtu. Sejalan dengan hal itu, sudah selayaknya jika Jumat dijadikan hari libur 
umum, bukan Minggu. Sebab, tidak ada hubungan antara Minggu dengan Indonesia. 
Tentang tata cara penghitungan jumlah hari dalam sebulan, itu masalah lain. Di luar sana, 
ahli falak berjibun jumlahnya. 
 
Dari sini muncul pertanyaan, apa perbedaan antara kalender Hijriah dengan kalender 
Indonesia? Perbedaan antara keduanya adalah : Pertama, kalender Hijriah dimulai dari 



hijrahnya Rosulullah SAW. dari Mekah ke Madinah, sedangkan kelender Indonesia 
dimulai dari ”hijrahnya” Manusia Indonesia dari masa prasejarah ke masa sejarah 
Indonesia. Dengan begitu, ada kesinambungan antara dua peristiwa besar di masa lalu 
dengan kondisi riil saat ini; Kedua, kalender Hijriah dimulai dari bulan Muharam dan 
diakhiri bulan Dzulhijjah, sedangkan kalender Indonesia diawali dari bulan Lebaran dan 
diakhiri bulan Puasa; Ketiga, kalender Hijriah tidak mengenal tanggal 0 sebab dasarnya 
adalah agama (langit), sedangkan kalender Indonesia mengenal tanggal 0 karena 
dasarnya adalah budaya (bumi). Keempat, kalender Indonesia 228 tahun lebih tua 
daripada kalender Hijriah. 
 
Dari paparan di atas akhirnya dapat diketahui bahwa, ternyata telah terjadi penggelapan 
waktu secara besar-besaran. Muara dari kejadian tersebut adalah merasa tertinggal 
dengan bangsa barat. Padahal, startnya beda sekian ratus tahun. Bangsa Indonesia terlalu 
maju untuk hidup di tahun 2009. Ketahuilah, hari ini kita baru berada di akhir tahun 1658 
dalam kalender bulan / tahun 1609 dalam kalender matahari. Jadi sebenarnya, apakah 
Indonesia ini sebuah negara terbelakang, berkembang, maju, ataukah terlalu maju? Oleh 
karena itu, mari bangun bangsaku. Mimpi merdeka memang membuai dan 
menghanyutkan ... 
 
Dari situ, akhirnya dapat diketahui bahwa ternyata Proklamasi 17 Agustus 1945 M /9 
Romadhon 1364  H  /9 Romadhon 1592 I yang banyak menelan korban adalah buah dari 
merubah tokoh dominan, dari dominasi seorang raja menjadi dominasi presiden. Orang-
orang ”muda” menolak raja tetapi menerima sosok lain yang diposisikan sebagai raja. 
Kejadiannya mirip dengan menolak TUHAN YME namun mengangkat tuhan yme. 
Mereka menolak feodal tapi membudayakan penjilat, menolak upeti namun menerima 
suap --apapun istilahnya. Dengan kata lain, --tanpa mengurangi rasa hormat kepada para 
pendahulu-- kedudukan proklamasi ”hanyalah” sebagai perubahan bentuk pemerintahan, 
dari kerajaan ke republik --sementara para politikusnya sendiri memandang publik 
sebagai massa mengambang. 
  
Konsekuensi 
Pada setiap pengakuan terdapat aturan lain yang mengikat, begitu pula dengan Tarikh 
Indonesia. Kalender ini mempunyai konsekuensi jika diterapkan di bumi Indonesia 
sebagai berikut. Pertama, Tarikh Indonesia baru diterapkan pasca transisi. Ingat, masa 
transisi ditandai dengan adanya Wajib Belajar Bela Negara 9 Tahun oleh Presiden 
Republik Indonesia. Kedua, pada hari pertama, seluruh penjara yang ada wilayah NKRI 
dalam keadaan kosong. Artinya, harus ada amnesti massal terlebih dahulu. Sebab, yang 
menghukum tidak lebih baik dari yang dihukum, yang menghukum tidak lebih benar dari 
yang dihukum, dan hukumnya sendiri masih harus dihukumi. 
 
Dari paparan di atas akhirnya dapat diketahui bahwa ternyata, Indonesia terlalu maju 
untuk hidup di tahun 2009. Telah terjadi penggelapan sejarah selama 80.710 hari. 
Masalahnya, adakah kemauan untuk realistis dengan melihat kenyataan bahwa telah 
terjadi kesalahan fatal dalam menghitung tahun? Kalaupun ada, pertanyaanpun bergulir. 
Siapa yang harus memundurkan tahun? Jawaban Anda benar, hanya ”Super Body” Guru 
yang bisa melakukan hal itu.  Oleh karena itu, selama ”Super Body” Guru masih berpikir 



dengan cara barat maka mental sebagai bangsa inferior --sepertinya-- tidak akan punah 
dari bumi Pertiwi. Pertanyaan terakhirnya, adakah kemauan memaafkan kebodohan diri 
sendiri? Jika ada, maka Anda sudah dapat berpikir dengan cara merdeka. Untuk itu, saya 
mengucapkan, ” Selamat!” 
Wallahualam. 
 


