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Recognizing the showing off ways to
acquire this book contoh biografi tentang
pahlawan dari jawa barat memakai
bahasa sunda is additionally useful. You
have remained in right site to start getting
this info. acquire the contoh biografi
tentang pahlawan dari jawa barat memakai
bahasa sunda join that we have the funds
for here and check out the link.
You could buy lead contoh biografi
tentang pahlawan dari jawa barat memakai
bahasa sunda or acquire it as soon as
feasible. You could quickly download this
contoh biografi tentang pahlawan dari
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getting deal. So, behind you require the
Bahasa Sunda
books swiftly, you can straight get it. It's
for that reason no question simple and in
view of that fats, isn't it? You have to
favor to in this tone

BIOGRAFI PAHLAWAN NASIONAL
: R.A. KARTINI 11 Cara Menulis
Biografi yang Menarik ??| ArenaLomba |
Juara JUARA 1 LOMBA
MENGHAFAL BIOGRAFI BUNG
KARNO TAHUN 2019 BIOGRAFI
PAHLAWAN NASIONAL : KI HAJAR
DEWANTARA Materi Biography Text
(dalam bahasa Inggris) BIOGRAFI R.A
Kartini \"Karya Anak Bangsa\" Biografi
Pahlawan Nasional R.A. Kartini Biografi
R A Kartini Biografi Pahlawan Indonesia
yang jarang diketahui.!!! 2019 Biografi
Ringkas Jenderal Soedirman, berdasarkan
Profil Pahlawan Nasional Biografi
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suekarno) Bill Gates vs Steve Jobs ? Pendiri Microsoft Menyelamatkan Apple
Yang Hampir Bangkrut? KENAPA??
Creative Video Resume Design Video
Company Profile PGN Story Telling:
Kartini
Pidato Soekarno di Kongres AS Terkait
PancasilaThree Sixty Property Group Corporate Video STORY TELLING RA
KARTINI Video Company Profile Bank
BNI
Daftar Pahlawan Nasional Indonesia
Beserta Fotonya - Lagu Gugur BungaCow
Creative Indonesia (Company Profile
Presentation) BIOGRAFI SINGKAT
IR.SOEKARNO SANG PROKLAMATOR
Biografi Insinyur Soekarno, Presiden
Pertama Indonesia - Edisi Kemerdekaan
Indonesia (17 Agustus)
Biografi Pahlawan NasionalSejarah R.A.
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Indonesia \"Bung Tomo\" BIOGRAFI
SINGKAT 12 PAHLAWAN
INDONESIA DALAM
MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN
NASIONAL 10 NOVEMBER 2020
MEDIA PEMBELAJARAN TEKS
BIOGRAFI MATERI
\"MENGANALISIS ASPEK MAKNA
DAN KEBAHASAAN TEKS
BIOGRAFI\" Biographical Recount Of
R.A. Kartini Contoh Biografi Tentang
Pahlawan Dari
Pahlawan adalah orang yang sangat
berjasa bagi kita. Berkat perjuangan dan
pengorbanan pahlawanlah kita bisa
merdeka dan terbebas dari belenggu
penjajahan yang menakutkan. Beberapa
contoh teks biografi pahlawan berikut bisa
menjadi bahan bacaan generasi muda agar
mengenal pahlawan-pahlawan yang sudah
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15 Contoh Teks Biografi Pahlawan
(Berjasa) - Sekolahnesia
Banyak tokoh dan pahlawan di Indonesia
yang telah berkontribusi bagi
kemerdekaan, pembangunan maupun
jasanya terhadap berdirinya Republik
Indonesia, redaksi initu.id mencoba untuk
menulis ulang catatan Biografi Tokoh
maupun pahlawan di Indonesia secara
Singkat, ada beberapa kategori yang coba
kami tuliskan disini, antara lain Biografi
Pahlawan Nasional, Biografi Pahlawan
Revolusi, Biografi ...
Biografi Tokoh Pahlawan Indonesia
Singkat
Biografi adalah tulisan tentang riwayat
hidup seseorang. Gaya pencitraan dalam
biografi dapat berupa pemaparan biasa
tentang seluruh kehidupan secara utuh
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menarik. Jenis jenis Penulisan Biografi.
Ada beberapa macam penulisan biografi,
diantaranya yaitu: Biografi ilmiah.
Biografi ilmiah penuh dengan data yang ...
13+ Contoh Biografi Singkat / Penulis /
Tokoh / Pahlawan ...
Contoh Biografi Tokoh (Pahlawan) Salah
satu jenis biografi yang paling sering
ditemukan adalah biografi tokoh
pahlawan. Tokoh pahlawan ini bisa
berasal dari dalam maupun luar negeri.
Untuk membuat sebuah biografi tentang
tokoh pahlawan, maka penulis dituntut
untuk mencari informasi seputar tokoh
pahlawan tersebut. Dengan demikian,
informasi ...
7 Contoh Biografi Singkat Yang Menarik
+ Strukturnya
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& Daerahnya Ir. Soekarno. Ir Soekarno
Bahasa Sunda
adalah salah satu sosok pahlawan nasional
yang berasal dari surabaya. Ia adalah
tokoh paling terkenal di Indonesia. Ia
dikenal sebagai seorang proklamator serta
presiden pertama Indonesia. Pria yang
kelahiran Surabaya, 6 Juni 1901 ini
memiliki nama asli Koesno ...

10 Biografi Pahlawan Nasional Indonesia
Singkat ...
Aku sangat menyesal, namun satu sisi aku
masih bersyukur karena dari kejadian
itulah aku bisa belajar lebih dalam tentang
kejujuran yang sebenarnya. Uraian di atas
merupakan contoh teks biografi dari tokoh
pahlawan dan tokoh publik. Salah satu
tujuan penulisan teks biografi adalah
sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi
bagi siapapun yang membacanya. Dengan
sering membaca biografi tokoh-tokoh ...
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Sunda
dan Diri Sendiri
Setiap tokoh terkenal atau berpengaruh
biasanya akan menuliskan pengalaman
hidupnya dalam sebuah biografi. Ada
banyak sekali contoh teks biografi tokoh
ternama yang secara tidak langsung dapat
memberi Anda inspirasi. Biografi jenis ini
biasanya berisi tentang pengalaman hidup
seorang pahlawan, artis, pengusaha, atlet,
dan lainnya.

7+ Contoh Teks Biografi Singkat
Pahlawan / Atlet / Penulis ...
Di awal contoh teks biografi pahlawan kali
ini akan membahas Ir. Soekarno, berikut
ini contohnya. Orientasi. Seorang
proklamator yang lahir pada tanggal 6 Juni
tahun 1901 silam di kota Surabaya, Jawa
Timur. Bernama lwngkap Kusno
Sosrodihardjo atau panggilan akrab yang
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Jakarta, Bapak Negara RI pertama ini ...

7 Contoh Teks Biografi (Pahlawan,
Ilmuwan, atlet, artis)
Biografi berasal dari bahasa Yunani, bios
yang mempunyai arti hidup dan graphien
yang berarti tulis. Teks Biografi adalah
sebuah tulisan yang membahas tentang
kehidupan seseorang atau riwayat hidup
seseorang. Biografi singkat hanya
menjelaskan tentang fakta-fakta yang
terjadi pada kehidupan seseorang serta
peran pentingnya terhadap lingkungan.
3 Contoh Teks Biografi Pahlawan Beserta
... - Sahabatnesia
Biografiku.com – Profil dan Biografi
Bung Tomo. Rakyat Indonesia mengenal
dirinya sebagai Bung Tomo atau Sutomo,
salah satu pahlawan nasional Indonesia
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semangat rakyat melawan Belanda melalui
pidatonya yang berapi api ketika
pertempuran 10 november di Surabaya.
Biografi Bung Tomo (Sutomo), Kisah
Heroik Pahlawan ...
Contoh Biografi Singkat – Biografi adalah
sebuah tulisan yang memuat tentang
riwayat hidup atau perjalanan hidup
seseorang, kelompok, atau lembaga
tertentu. Biografi berisi mengenai kisah
hidup dari kehidupan percintaan,
pendidikan, karir, dan pencapaian lain
yang diceritakan mulai dari mereka kecil
sampai keadaannya saat ini.
34 Contoh Biografi | Tokoh, Pahlawan,
Siswa, Teman, Orang ...
Cut Nyak Meutia adalah pahlawan
nasional dari Aceh yang lahir di
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semangat juang tinggi dan tekad yang kuat
untuk mengusir penjajah. Masa
Perjuangan. Cut Nyak Meutia melawan
Belanda bersama suaminya, yaitu Teuku
Muhammad atau lebih dikenal dengan
Teuku Tjik Tunong. Mereka merupakan
suami-istri sekaligus rekan ...
15 Pahlawan Nasional Wanita di
Indonesia - Sejarah Lengkap
Demikian informasi tentang Biografi Ki
Hajar Dewantara. Selain Ki Hajar
Dewantara, cukup banyak tokoh lain yang
patut kita ketahui. Contohnya seperti
pahlawan nasional wanita, biografi W.R.
Soepratman dan sejarah wali songo,
pahlawan nasional dari Banten, pahlawan
nasional dari Yogyakarta, pahlawan
nasional dari Sulawesi, pahlawan nasional
dari Jawa Timur, pahlawan nasional dari
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Biografi Ki Hajar Dewantara Singkat dan
Lengkap - Sejarah ...
Demikianlah artikel hari ini tentang 5+
Contoh Teks Biografi Singkat Pahlawan
dan Strukturnya. Semoga bermanfaat bagi
Anda. Untuk membantu blog ini agar
berkembang, kami mohon untuk share dan
komentar ya. Sekian dan terimakasih.
5+ Contoh Teks Biografi Singkat
Pahlawan dan Strukturnya
Contoh teks biografi singkat ikut
strukturnya terbaru dan terlengkap tentang
pahlawan dan lain sebagainya
menggunakan bahasa Inggris dan
Indonesia. Biografi mungkin sudah sering
anda baca atau temui. Namun bagaimana
membuat teks biografi itu sendiri? Secara
definisi, teks biografi merupakan bentuk
tulisan atau teks yang berisikan kisah
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4+ Contoh Teks Biografi Singkat Ikut
Strukturnya Terbaru ...
Contoh Biografi Diri Sendiri – Biografi
merupakan tulisan tentang perjalanan
hidup atau riwayat hidup seseorang yang
dapat ditulis dalam beberapa baris kalimat
saja atau sampai menjadi sebuah buku.
Umumnya biografi menceritakan
kehidupan seseorang mulai dari kelahiran
sampai keadaannya sekarang ini. Teks
biografi ditulis oleh orang lain. Dalam
penulisannya teks ini menggunakan sudut
pandang ...
Contoh Biografi Diri Sendiri yang Benar
(Singkat, Panjang ...
Biografi bagi orang lain contohnya saja
biografi orang tua, biografi seorang tokoh,
biografi pahlawan serta banyak lagi lainya.
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Jawa
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orientasi, reorientasi, serta peristiwa
ataupun masalah 2. Berisi soal informasi
aktual atau fakta yang berupa sebuah
pengalaman hidup dari seseorang yang
sudah dipaparkan ataupun ...

5+ Contoh Biografi : Pengertian, Ciri-ciri,
dan Contohnya
Contoh AutoBiografi – pengertian
Autobiografi adalah tulisan mengenai
gambaran tentang kejadian-kejadian yang
di alami oleh seseorang dalam hidupnya
yang mempengaruhi perkembangan dan
pembentukan pribadinya yang di tulis oleh
individu itu sendiri. Jadi, autobiografi
merupakan biografi yang ditulis sendiri
oleh yang bersangkutan. Autobiografi
hampir sama dengan biografi.
5+ Contoh Autobiografi Panjang, Tokoh,
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Berikut ini merupakan sebuah contoh
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biografi tentang seorang guru Kimia
berprestasi. Sapto Ari, seorang guru kimia
kelahiran Surabaya 26 Maret 1972 yang
mengajar di sebuah sekolah menengah
atas di Malang. Beliau merupakan anak
tertua dari pasangan Tini dan Andri, dan
kakak dari 2 adik perempuan. Pak Sapto,
begitulah siswa memanggil, merupakan
guru yang cerdas, ramah, dan mampu
membawa suasana ...
7+ Contoh Biografi Singkat Diri Sendiri,
Keluarga, Orang ...
Contoh Biografi – Teks biografi
merupakan salah satu teks yang berisi
tentang cerita atau kisah-kisah tokoh
terkenal yang dijadikan sebagai teladan
bagi para pembacanya. Tokoh-tokoh yang
dimuat dalam teks biografi biasanya
bervariasi. Tak hanya tokoh-tokoh
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pemerintahan, dan public figure pun dapat
dibuat menjadi ...

Biographies of Marthin Indey, 1912-1986
and Silas Ayari Donrai Papare,
1918-1979; Indonesian patriots.
Dalam hidupnya yang relatif pendek,
Agustinus Adisutjipto telah menunjukkan
sikap kepemimpinan teladan. Ia memiliki
karakter seorang pemimpin yang kuat,
suatu sifat kepemimpinan yang masih
relevan dan dibutuhkan hingga kini.
Karena itu, ia tak hanya pantas dikenang
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dipelajari sikapnya, ditiru semangatnya,
dan diresapi karakternya. Seorang penulis
besar Amerika yang juga mantan
pemimpin perusahaan General Electric,
Jack Welch, mengungkapkan, “Before you
are a leader, success is all about growing
yourself. When you become a leader,
success is all about growing others.”
Sebelum Anda menjadi pemimpin, sukses
adalah segalanya untuk mengembangkan
diri Anda sendiri. Ketika Anda sudah
menjadi seorang pemimpin, sukses adalah
segalanya untuk mengembangkan orang
lain. Gambaran tersebut merupakan di
antara sifat Adisutjipto. Adisutjipto
mengembangkan diri dengan cara yang
luar biasa. Di tengah sulitnya pendidikan
kedirgantaraan yang bisa diikuti oleh anakanak bumiputra di zaman Belanda,
Agustinus Adisutjipto yang bukan anak
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tetap bertahan dengan cita-citanya untuk
menjadi seorang airman (penerbang).
Rupanya keteguhan itu membuahkan
hasil. Dengan cara yang berliku, akhirnya
ia pun sukses jadi penerbang pesawat
tempur, bahkan menjadi salah satu yang
pertama dari kalangan anak-anak
bumiputra. Ketika zaman kemerdekaan
tiba, dengan visinya yang jauh ke depan
Adisutjipto mendirikan sekolah
penerbang. Ia sendiri yang menggagas,
menyediakan prasarananya, dan mendidik
murid-muridnya langsung oleh dirinya.
Kelak lembaga pendidikan yang
didirikannya itu menjadi Akademi
Angkatan Udara (AAU), salah satu
candradimuka penerbang-penerbang
nasional di bawah naungan Tentara
Nasional Indonesia (TNI). Adisutjipto
adalah anak pertama dari pasangan
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dilahirkan pada tanggal 4 Juli 1916.
Roewidodarmo memberinya nama
Adisutjipto karena berharap kelak sang
anak akan menjadi orang baik, luhur, dan
berguna bagi nusa dan bangsa. Ketika
dibaptis, Adisutjipto mendapat nama
baptis, Agustinus. Jadilah namanya
Agustinus Adisutjipto. Yang menarik, tak
lama setelah Adisutjipto lahir, datanglah
eyangnya dari ayah bernama Mbah Wirjo
yang berasal dari Wonosari, Magelang. Ia
sudah lanjut usia dan merupakan
keturunan empu sakti dan pengikut
Pangeran Diponegoro dari Manoreh.
Setelah bertanya siapa nama bayi itu,
Mbah Wirjo memberi tambahan nama
yaitu Paraban Palgunadi. Nama itu diambil
dari cerita Pewayangan yang
menggambarkan bahwa Palgunadi tidak
mengikuti perang Bharatayuda, tetapi
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Roewidodarmo-Latifatun kemudian
memiliki empat anak berikutnya yang
kesemuanya laki-laki. Mereka adalah
Yohanes Sugondo yang kelak menjadi
dokter, Ignatius Adisujoso (kelak bekerja
di bank), Aloysius Soedarjono
(penerbang), dan Yohanes Sadewo
Sarwondo (penerbang). Dari profesi
kelima anaknya tampak bahwa
Roewidodarmo berhasil sebagai orangtua
karena mampu mendidik anak-anaknya
hingga meraih tingkat pendidikan terbaik
saat itu. Roewidodarmo mungkin ingin
mendidik langsung anak-anaknya. Tetapi
karena ia menjadi penilik sekolah (School
Opzienier) yang harus berkeliling ke kotakota pendidikan, maka ketika menginjak
usia sekolah Adisutjipto dikirim untuk
bersekolah di Hollande Inlandse School
(HIS) Katolik Muntilan. Dengan sekolah
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Adisutjipto juga bisa mendapatkan
pendidikan keagamaan yang kuat. Hal ini
terbukti karena kemudian Adisutjipto
dikenal memiliki kepribadian yang kuat,
kalem, berbudi baik, taat pada agama dan
orang tua, mengayomi adiknya, serta
kukuh mempertahankan keinginannya
tanpa menyakiti orangtuanya. Adisutjipto
mulai sekolah HIS Katolik Muntilan di
pertengahan tahun 1920-an. Setelah lulus
pada tahun 1929, ia melanjutkan sekolah
ke MULO Katolik St. Louis Ambarawa.
Uniknya di sana ia malah satu kelas
dengan adiknya, Yohanes Sugondo. Hal
ini terjadi karena berkat kepintarannya
Sugondo bisa sekolah di ELS (Sekolah
Eropa). Sedangkan siswa lulusan ELS bisa
langsung masuk MULO tanpa kelas
penduhuluan. Akibatnya kakak-beradik ini
bisa satu kelas dan tinggal di asrama yang
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menyarankan Roewidodarmo agar
menyekolahkan anak-anaknya tersebut ke
sekolah kedokteran. Memang lulusan
MULO ketika itu diperbolehkan
melanjutkan ke sekolah kedokteran.
Namun Adisoetjipto tak mau. Mungkin
karena pada saat itu ia sudah bercita-cita
ingin menjadi penerbang. Karena itu
ayahnya kemudian menyekolahkannya ke
Algemene Middelbare School (AMS),
setingkat SMA saat ini, di Semarang.
Sedangkan Sugondo mengikuti kehendak
orangtuanya hingga kemudian jadi dokter.
Menjelang lulus AMS sang ayah bertanya
pada Adisutjipto mau melanjutkan sekolah
kemana. Dengan tegas ia mengatakan
ingin melanjutkan sekolah ke Breda, yaitu
ke sekolah militer Koninklijke Militaire
Academie (KMA). KMA saat itu menjadi
pintu masuk untuk jadi penerbang. Karena
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dulu baru masuk sekolah penerbang,
Militaire Luchtvaart, yang juga berada di
Breda. Ayahnya terdiam. Ia tahu cita-cita
itu hampir merupakan impian kosong
karena untuk bisa masuk ke KMA bagi
anak seperti dirinya harus mendapat
sponsorship. Sponsor itu bisa didapat dari
kalangan priyayi, bupati, sultan, atau
kalangan sederajat lainnya. Tapi
Adisutjipto tak punya akses. Akhirnya
sang ayah meminta Adisutjipto untuk
melanjutkan sekolah ke kedokteran.
Adisutjipto pun kemudian sekolah di
Sekolah Kedokteran (Geneeskundige
Hogeschool - GHS) di Batavia (Jakarta)
mulai tahun 1936. Di sinilah ia bertemu
dengan asisten dosen yang kemudian jadi
sahabatnya, Abdulrahman Saleh. Berkat
asisten dosen inilah ia berkenalan dengan
dunia penerbangan. Saat itu Abdulrahman
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tersebut. Tak jelas apakah Adisutjipto
berhasil masuk anggota klub itu atau tidak.
Yang jelas keberadaan klub itu makin
mendorong Adisutjipto untuk kembali ke
cita-cita lamanya jadi penerbang. Tak di
duga tahun 1937 di Kalijati, Subang,
dibuka sekolah penerbang yang kemudian
terbuka bagi anak-anak bumiputra pilihan.
Kesempatan itu tak disia-siakan
Adisutjipto. Ia pun mendaftar dan berhasil
lolos seleksi bersama sembilan teman
lainnya. Meski program itu normalnya
harus ditempuh selama tiga tahun, ternyata
Adisutjipto mampu menyelesaikannya
dalam waktu dua tahun sehingga ia lulus
pada tahun 1940. Catatan lainnya, dari 10
pemuda pribumi pertama yang sekolah di
sana, hanya lima orang yang lulus
mendapatkan Klaise Militaire Brevet. Dari
lima yang lulus itu hanya dua yang
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Adisutjipto dan Sambujo Hurip. Ia juga
mendapat Observer Brevet sehingga
sebagai siswa sekolah penerbangan
pencapaiannya sangat komplet. Akhirnya
cita-cita menjadi penerbang berhasil diraih
Agustinus Adisutjipto. Passion memang
telah mengantarkan Adisutjipto berhasil
dalam pendidikan penerbangannya.
Keberhasilannya itu tak hanya
menunjukkan tekad kuatnya tetapi juga
didorong dengan kesungguhan
menjalaninya. Tak heran setelah lulus dari
sana ia diangkat menjadi Vaandrig
Kortverband Vlieger/Waarnemer (Letnan
Ajudan/Pengawas), satu pangkat yang
cukup tinggi bagi orang Indonesia. Ia
menjadi ajudan Kapten Clason, seorang
pejabat penting di Militaire Luchtvaart. Ia
ditempatkan di Yogyakarta, di Pangkalan
Udara Maguwo. Sebagai pengawas ia
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Adisutjipto akan mendapat gambara
bahwa ia adalah sosok yang pantang
menyerah. Dalam memperjuangkan
keinginan luhurnya untuk jadi penerbang
ia tak putus harapan dan terhambat oleh
sistem pendidikan yang tidak
menguntungkanya. Ia tetap bergairah
mengejar cita-citanya. Jiwa seperti ini
penting dan ternyata terus berlanjut hingga
ia menjadi pemimpin di Angkatan Udara.
Adisoetjipto tak pernah kehilangan cara
untuk tetap mencari jalan keluar di saat
suasana sulit. Ia tegar, yakin, kreatif
mencari jalan keluar, dan berani
menjalankan misinya meski itu harus
mengorbankan jiwanya. Seperti itulah jiwa
kepemimpinan Adisoetjipto yang
ditunjukkan pada para penerusnya.
Melalui buku ini, akan didapatkan banyak
kisah dan pelajaran penting tentang
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ini menerakan banyak fondasi penting
dalam dunia penerbangan Indonesia.
Penulis dan tim editor berusaha
menelusurinya melalui wawancara
keluarga, kerabat, dan studi pustaka.
Banyak pihak yang menganggap
Agustinus Adisutjipto ‘hanya’ pahlawan
TNI Angkatan Udara. Namun, melalui
penelusuran dan mempelajari perjalanan
hidupnya, ia adalah pahlawan untuk semua
pihak. Ia juga pahlawan bagi kalangan
masyarakat biasa karena berhasil
“mengalahkan” sistem pendidikan,
khususnya sekolah penerbang, yang ketat
dan dibatasi sistem sosial yang memihak
kaum ningrat di zaman Belanda. Karena
itu, mempelajari sifat dan karakternya
seperti menemukan harta karun.
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di Indonesia sejak dekade 1950-an sebagai
booming untuk mengenalkan tokoh-tokoh
pahlawan (Priyadi, 2015: 97). Biografi
sebagai sumber sejarah berada pada posisi
kedua atau sumber sekunder karena tidak
ditulis sendiri oleh pelaku atau penyaksi
sejarah. Namun, jika hasil wawancara
langsung dengan pelaku atau penyaksi itu
dituliskan oleh tim editor, maka karya itu
disebut autobiografi sebagaimana pada
contoh autobigrafi Soekarno dan Soeharto
dengan masing-masing berjudul Bung
Karno Penyambung Lidah Rakjat
Indonesia (Adams, 1966 & 2014) dan
Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan
Saya (Dwipayana & Ramadhan KH.,
1989). Mereka sebagai presiden tidak
mempunyai waktu untuk menulis sendiri
kesaksiannya. Autobiografi berada pada
tataran sumber primer dalam bahan-bahan
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dalamnya selain ada fakta sejarah dan
interpretasi dari penulisnya, baik
sejarawan peneliti maupun sejarawan
penulis. Biografi pada masa lampau
biasanya ditulis oleh para wartawan dari
media massa, sedangkan pada masa kini
sejarawan muda mulai tertarik untuk
menulis biografi. Ada kecenderungan
bahwa penulisan biografi sering
menggiring para penulisnya untuk
menuliskan karya-karya yang mirip
dengan pujasastra terhadap para pelaku
sejarah. Sebagai perhatian utama, para
pelaku dan penyaksi lebih banyak ditulis
sisi-sisi positifnya daripada sisi-sisi
negatif. Kecenderungan ini telah
mendudukkan biografi sebagai karya yang
tidak kritis dan kurang mendapat perhatian
para sejarawan untuk menulisnya, bahkan
menghindarkan diri untuk terlibat. Justru
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karya sejarah, tetapi karya jurnalistik yang
dipandang sebagai karya sejarah populer
atau sejarah naratif sehingga masyarakat
awam sulit untuk membedakan antara
karya sejarah dan karya sastra. Unsur
pujasastra dalam biografi adalah
keniscayaan sehingga banyak tokoh
pelaku dan penyaksi tidak mau dibuatkan
biografi. Pujasastra sebagai fenomena
narasi masa lampau sudah dicontohkan
oleh Prapanca dalam karyanya
Negarakertagama atau Kakawin
Deçawarnnana. Narasi pujasastra
tampaknya tidak disukai oleh para
sejarawan karena malu dinilai sebagai
orang yang “mencari muka” kepada para
penguasa. Keengganan para sejarawan
sebagai penulis dan tokoh yang merasa
belum pantas dituliskan riwayat hidupnya
menjadikan karya biografi tidak pernah
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diangkat sebagai pahlawan nasional yang
digantung pada usia muda, yaitu 25 tahun
(1943-1968). Jelas namanya di dalam
penulisan sejarah, baik sejarah nasional
maupun sejarah lokal agak kurang
bergaung. Usman Janatin atau Janatin
adalah produk pejuang dari masa-masa
akhir kekuasaan Presiden Soekarno
dengan kebijakan Ganyang Malaysia-nya.
Peristiwa penggantungan Usman dan
Harun memang kalah pamor dengan
peristiwa yang di satu sisi disebut G 30
S/PKI atau di sisi lain disebut Gestok.
Peristiwa 1965 telah menyedot perhatian
dan energi para sejarawan Indonesia
hingga sekarang. ...
Buku ini berisikan pesan moral yang
sangat mulia. sarana bangun pustaka
(Balai Pustaka )
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Abdullah, akrab dipanggil Pak Taufik,
hanya sebagai pribadi sombong, tinggi
hati, atau suka ngenyek pendapat orang
lain. Oleh karena itu banyak orang
tersinggung atau sakit hati. Dalam suatu
ceramah, ada yang mengomentari “ di
mana ketajaman analisa Taufik
Abdullah?”. Dengan enteng Taufik
menanggapai “saya juga heran, ternyata
saya tidak sepintar yang saya harapkan”
(Eka Budianta). Taufik punya selera
humor juga. Sewaktu memasuki rumah
makan di Pariaman, seorang gadis pelayan
menyambutnya dan mengatakan “rasanya
saya pernah melihat Bapak di televisi”.
“iya ya?,” jawab Pak Taufik. Beliau lantas
melanjutkan “Pada sinetron yang mana tu,
ya? Waktu main dengan Dessy Ratna Sari
atau Primus, ya?”. “Ndak di sinetron doh
Paaak, pado acara mangecek-ngecek je
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pelayan tersebut sambal tertawa bersama
kawannya (Gusti Asnan). Tidak ada istilah
pensiun bagi Pak Taufik. “Pensiun
hanyalah soal gaji yang harus diterima ala
kadarnya, tetapi bukanlah berarti anjuran
agar kreativitas dibiarkan untuk
menganggur. Kreativitas tidak mengenal
usia!” (Kenedi Nurhan) Masih banyak sisi
lagi tentang Pak Taufik dalam buku untuk
mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha
Pengasih kepadanya di usia ke-85 pada
tahun ini. Lahir di Bukittinggi 3 Januari
1936, doktor kedua orang Indonesia,
setelah Prof. Sartono Kartodirdjo,
sejarawan kesohor ini masih melakukan
banyak kegiatan: menulis, membawakan
makalah dalam seminar, dan kegiatan
lainnya di bidang sejarah dan kebudayaan.
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Indonesia yang terlihat membosankan
menjadi lebih menarik. Buku ini
merupakan buku wajib untuk menghadapi
berbagai ujian karena di dalamnya
terdapat berbagai jenis soal latihan dari
berbagai ujian, baik dari Ujian Sekolah,
Ujian Nasional, hingga Ujian Masuk
Perguruan Tinggi Negeri. Buku ini terdiri
atas 21 bab, yang mencakup seluruh
materi pada Bahasa Indonesia SMA/ MA
dari kelas X sampai kelas XII. Pada setiap
bab, terdapat soal latihan dan
pembahasannya, soal pemantapan, dan
variasi soal Seleksi Masuk Perguruan
Tinggi Negeri beserta pembahasannya.
Soal-soal tersebut mencakup soal
SBMPTN, SNMPTN, SIMAK UI, dan
UTUL UGM. Buku ini juga dilengkapi
soal Ujian Nasional dan soal-soal Higher
Order Thinking Skills (HOTS) beserta
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