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Den 17 augusti 1945 proklamerade Sukarno och Hatta 
Indonesiens självständighet från Nederländerna, som 
hade koloniserat landet i 350 år. Omvärlden erkände 
inte Indonesiens självständighet förrän en överenskom-
melse hade uppnåtts vid konferensen i den Haag den 27 
december 1949 mellan den nederländska regeringen och 
Indonesiens delegation. 

Indonesien betraktar den 17 augusti som självstän-
dighetsdag. Det sägs att hittills har Nederländerna inte 
erkänt den 17 augusti som Indonesiens självständighets-
dag. Den legala orsaken till detta är att de hade de jure- 
och de factomakt över Indonesien till den dag överens-
kommelsen undertecknades. Firas årligen 
Varje år firar indonesier med stolthet och pompa sin 
självständighetsdag. Den centrala ceremonin äger rum i 

huvudstaden Jakarta och är en huvudnyhet i massmedia 
och bland allmänheten. Därför reagerade man kraftigt 
på att nationalsången "Indonesia Raya" inte sjöngs den 
15 augusti vid ceremonin i parlamentet (Dewan Perwa-
kilan Rakyat) - annars brukar det alltid vara med i proto-
kollet från den officiella ceremonin. Ingen förklaring 
har getts. Och presidentens tal kritiserades för att inne-
hållet inte stämmer överens med verkligheten. Purnomo 
Agung, vice talman i parlamentet, säger att presidenten i 
sitt tal egentligen skulle förstärka förtroendet för sam-
hället. Han skulle också ta upp landets integritet i rela-
tionen med Malaysia. Presidentens tal stämmer inte 
överens med att ekonomins tillväxt förväntas bli 7,1%  
år 2014. 

I ceremonin i presidentpalatset den 17 augusti spe-
lade militärens musikkår nationalsången, men också en 
sång som president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
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har komponerat, "Mentari Bersinar" (”Solen skiner”). 
Som en gåva till ceremonins gäster delade presidenten 
ut  boken Sekarang Kita Makin Percaya Diri (Nu tror vi 
mer på oss själva). Boken innehåller en intervju med 
presidentens äldste son Agus Harimurti Yudhoyono, 
som gjordes i presidentens residens i Puri Cikeas, 
Bogor, den 24 juli 2010 av journalisterna Budi Winarno 
och Koesworo Setiawan från tidningen Jurnal Nasional. 
Det är första gången, som man under den officiellla 
självständighetsceremonin spelar en sång skriven av 
presidenten samt delar ut en bok som innehåller en in-
tervju med den äldsta sonen. 

Den allmänna uppfattningen om firandet av själv-
ständighetsdagen, särskilt ceremonierna i parlamentet 
och presidentpalatset, var inte positiv. Tiden för själv-
ständighetsdagen sammanföll med Ramadan, fastemå-
naden. Vid nationella och religiösa högtidsdagar brukar 
myndigheterna bevilja amnesti, reducera fängelsestraff 
samt ge fångar permission. Bland dem som fick permis-
sion fanns inte bara kriminella utan också terrorister 
samt korruptionsdömda. En korruptionsdömd som fort-
satt går fri är Aulia Pohan, tidigare vice vd för "Bank 
Indonesia", ty han är svärfar till presidentens äldste son. 
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