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ABSTRAK
Penulisan ini mengambil tema tentang biografi seorang dokter sekaligus
pejuang masa Revolusi yang mempunyai dasar kepemimpinan dalam hal
kepartaian dan kepemudaan. Skripsi ini menjadikan dr.Soegiri (1901-1952)
sebagai subjek penulisan. Permasalahan yang diangkat diantaranya adalah latar
belakang sosiokultural di mana Soegiri dibesarkan, proses pendidikan yang
diperoleh hingga pada puncak karier sebagai dokter, serta kehidupan keluarga
yang beliau jalani. Selain itu juga melihat bagaimana kiprahnya sebagai dokter
pribumi dan perannya dalam pergerakan nasional serta perjuangan revolusi.
Metode yang digunakan kebanyakan memakai sumber lisan dan juga sumbersumber
tertulis yang berkaitan dengan penulisan biografi.
Dokter Soegiri lahir tahun 1901 di desa Wunud, Kutoharjo, Purworejo
Jawa Tengah, merupakan keturunan priyayi pangreh praja dari susunan keluarga
mulai dari Kakeknya yang menjabat sebagai Lurah dan Ayah Soegiri sebagai
School Opziener (penilik sekolah). Dari keberuntungannya itu Soegiri dapat
bersekolah pada zaman kolonial Belanda. Kematangan dan kemampuannya
sebagai pendorong zaman pergerakan nasional, atau para perintis menyebutnya
sebagai zaman kaum maju mampu menghadapi permasalahan modernisasi dan
westernisasi. Pada zaman Jepang aktif dalam kepartaian dan kepemudaan, hingga
puncak kariernya menjadi dokter hingga menjadi ketua umum Izi Hokokai
bentukan Jepang. Semangat nasionalisme dipertaruhkan dalam gejolak perjuangan
merentas kemerdekaan, hingga pada puncaknya Revolusi di Surabaya sebagai
kontak biro dan juga anggota Komite Nasional Kota untuk mengamankan keadaan
kemerdekaan. Semuanya dilakukan untuk mencapai kemerdekaan. Pasca revolusi
para dokter dan keluarganya pergi meninggalkan Kota Surabaya karena keadaan
tidak kondusif, daerah yang dipilih dr. Soegiri adalah Lamongan, disebabkan
Rumah Sakitnya kekurangan dokter. Di Lamongan Soegiri ikut berperan dalam
perjuangan Agresi Militer. Pada tahun 1950 pindah ke daerah Kediri dan
memimpin Rumah Sakit. Akhir tahun 1952 merupakan akhir perjalanan hidup
dokter Soegiri yang meninggal dunia disebabkan sakit Eltore di Rumah Sakit
Surabaya dan dimakamkan oleh keluarga di Kota kelahirannya.
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