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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas mengenai Ambachtsschool Surabaya tahun 1853-

1942 beserta pengaruh terhadap perubahan sosial masyaraka Indo. Latar belakang 

penulisan ini karena Ambachtsschool Surabaya merupakan sekolah pertukangan 

bagi golongan Indo Eropa pertama di Jawa, serta berhubungan erat dengan 

perkembangan industri di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian sejarah yakni heuristik, verifikasi sumber, intepretasi, dan historiografi. 

Penulis dalam penelitian ini mengandalkan metode deskriptif analisis dengan 

menggunakan literatur data serta surat kabar sejaman sesuai dengan tema terkait 

judul. Penelitian ini difokuskan pada sejarah pendidikan dan sosial dalam 

penulisannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ambachtsschool hadir karena 

adanya kepentingan pemerintah kolonial Belanda untuk mencetak tenaga kerja 

terdidik. Kebutuhan pemerintah akan tenaga kerja terdidik semakin bertambah 

seiring dengan perkembangan industri tahun 1870, dilain pihak pendidikan mulai 

berkembang seiring dengan munculnya politik etis tahun 1901. Berkembagnya 

pendidikan yang memperbolehkan Bumiputra untuk menerima pendidikan. Pada 

14 Oktober 1905, no. 17664, keluar surat keputusan dari Direktur Pendidikan, 

Agama dan Kerajinan yang merencanakan pembukaan sekolah pertukangan bagi 

Bumiputra, keputusan tersebut mendapat reaksi yang cukup besar, dan mulai 

menimbulkan perbedaan kepentingan dari berbagai pihak, reaksi yang terjadi 

berupa, adanya perpecahan bagi golongan Indo Eropa, munculnya persaingan dari 

berbagai sekolah pertukangan lain yang hadir di Surabaya, di pihak lain 

Ambachtsschool mulai mengalami pro-kontra dari beberapa pihak yang 

mendukung, serta beberapa kritik dari beberapa pihak yang kurang mendukung 

dengan adanya Ambachtsschool. Kehadiran Ambachtsschool, pada akhirnya 

merupakan kontrol bagi golongan Indo Eropa. 

 

Kata kunci : Ambachtsschool, Indo Eropa, Pendidikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada sejarah bangsa Indonesia, pendidikan menjadi salah satu hal  

penting untuk membawa masyarakat kearah modernisasi. Keberlangsungan 

pendidikan seringkali dikaitkan pula dengan kebutuhan penguasa terhadap 

tenaga kerja. Seiring dengan kedudukan Surabaya sebagai kota perdagangan 

dan industri pada masa kolonial Belanda, jumlah kebutuhan terhadap tenaga 

kerja terdidik dan terlatih untuk belajar di sektor industri semakin besar. 

Kebutuhan tersebut mendorong pemerintah untuk mendirikan sekolah negeri 

dan mengijinkan pihak swasta, termasuk pula kelompok Zending.
1
 Hingga 

saat ini sudah ada kajian tentang sejarah pendidikan di Surabaya, namun 

belum ada pembahasan pendidikan sekolah pertukangan yang saat itu disebut 

dengan Ambachtsschool. 

Ambachtsschool adalah sekolah yang dibuka untuk memenuhi 

kebutuhan terhadap tenaga kerja yang mampu bekerja di sektor industri,
2
 

                                                 
1
 Zending adalah organisasi pekabaran Injil. Zending sebuah lembaga agama kristen, selain 

penyebarkan agama, Zending juga bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Th. van den End, 

Sumber- Sumber Zending Tentang Gereja di Jawa Barat 1858-1963 (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 

2006), hlm. 1. 

 
2
 Laju pertumbuhan perekonomian dan perindustrian menuntut adanya perluasan dalam 

sistem administrasi serta sistem birokrasi pemerintah, pada sisi lain telah menciptakan satu 

peluang masuknya tenaga kerja profesional seperti dalam bidang administrasi, jasa pelayanan 

maupun dalam berbagai sektor teknik dan kejuruan. Bedjo Riyanto, Iklan Surat Kabar dan 

Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915), (Yogyakarta: Tarawang, 2000), 

hlm.41  

1 
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merupakan pendidikan menengah kelanjutan dari sekolah dasar. 

Ambachtsschool pertama kali didirikan oleh kempok Zending, dengan tujuan 

memperbaiki kondisi ekonomi golongan Indo Eropa
3
 yang kurang mampu. 

Ide mendirikan Ambachtsschool setelah kelompok Zending mendengar pidato 

A. Van Lakerveld pada Afdeeling Surabaya, serta dukungan dari Maatschappij 

tot Nut van het Algemeen, yang mendorong pemuda Indo Eropa untuk 

menekuni bidang pertukangan.
4
  

 A. Van Lakerveld berharap agar golongan Indo Eropa yang berlatar 

belakang ekonomi kurang mampu, dapat memperoleh pendidikan melalui 

pendidikan pertukangan atau Ambachtsschool. Meskipun pada waktu itu 

upaya mendirikan Ambachtsschool hanya digagas oleh kelompok Zending. 

Namun, gagasan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini, 

dibuktikan dengan keputusan Gubernur Jendral Duymaer van Twist yang siap 

menjadi pelindung bagi Ambachtsschool.
5
 Tidak lama setelah mendapat 

respon positif dari pemerintah pada tahun 1853, Zending membuka 

                                                 
3
 Kushartanti dkk, Pesona Bahasa Langkah Awal Memahami Linguistik (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2007),hlm.191.(Indo Eropa), disini dimaksudkan para kaum pemuda keturunan 

Eropa atau biasanya keturunan Belanda. Penyebutan ini dikaitkan dengan penyebutan yang 

berhubungan dengan orang Eropa yang berada di Hindia Belanda (Indonesia), Lihat juga, Indo 

Eropa berlatar belakang dari, semakin tinggi tingkat interaksi antara warga kullit putih dan kaum 

pribumi, maka muncullah golongan Indo Eropa, sebagai hasil perkawinan campuran antara 

Belanda/Eropa asli dengan wanita pribumi yang berstatus gundik atau nyai (istri tidak resmi). 

Bedjo Riyanto, op.cit hlm. 49 

 
4
 G.H.Von Faber, Oud Soerabaia (Soerabaia: Uitgegeven door de Gemeente Soerabaia, 

1931).hlm. 266. 

 
5
 Sebelumnya pendidikan banyak dikonsentraskan untuk bangsa Rita (bangsa eropa) yang 

beragama Kristen, namun keadaanya tidak berjalan baik. Sekolah di Jawa baru diadakan 

tahun1850 lebih terarur, namun tujuan Belanda mendirikan sekolah sebenarnya bukan mendidik, 

tetapi untuk melatih beberapa orang pada dinas pemerintahan serta untuk dijadikan pegawai 

rendahan. Leo Agung S, dan T Suparman, Sejarah Pendidikan (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 

22-23 
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Ambachtsschool di Surabaya 

 Kota Surabaya dipilih sebagai tempat dibukanya Ambachtsschool 

karena merupakan salah satu kota industri dan pelabuhan terbesar, dengan 

kondisi perdagangan yang sangat pesat.
6
 Pesatnya industri dan perdagang di 

Surabaya, seiring dengan dengan munculnya Undang-Undang Gula dan 

Agraria pada tahun 1870. Kedua, perundangan tersebut kemudian menjadi 

simbol liberalisasi ekonomi.
7

 Munculnya politik terbuka, mengizinkan 

orang-orang Eropa lainnya untuk datang dan menanamkan modalnya ke Hindia 

Belanda.
8
 

Tumbuhnya sektor industri, menjadikan pemerintah banyak 

membutuhkan tenaga yang bekerja dalam sektor industri. Mendesaknya 

kebutuhan tenaga kerja, di jelaskan dalam surat-surat menteri jajahan kepada 

Gubernur Jenderal tentang kebutuhan akan tenaga ahli, yang berpendidikan 

atau memiliki keterampilan di bidang industri dan kerajinan.
9
 Atas dasar alasan 

itu, Ambachtsschool menawarkan pendidikan dengan jurusan sebagai tukang 

kayu, ahli tempa, dan ahli mesin.
10

 Jurusan tersebut diharapkan dapat 

                                                 
6
 Purnawan Basundoro, Pengantar Sejarah Kota (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 8-9. 

 
7
 Purnawan Basundoro, Dua Kota Tiga Zaman (Surabaya dan Malang: Sejak Kolonial 

sampai Kemerdekaan) (Yogyakarta, Ombak, 2009), hlm.5. 

 
8
 Ibid., hlm. 5. 

 
9
 Bupati Ngawi, R.M.T Utoyo, misalnya, segera mendirikan sekolah kerajinan rumah tangga, 

khususnya yang  menyangkut keahlian mengolah bahan yang banyak terdapat di masyarakat, 

seperti kulit penyu, bambu dan anyaman. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki keahlian 

dalam sektor industri kerajinan.Parakitri.T. Simbolon, Menjadi Indonesia (Jakarta: Kompas Media 

Nusantara, 2006), hlm. 224 

 
10

 Meskipun menjadi tukang, setelah mendapat pendidikan Ambachtsschool umumnya 

mereka mendapat status tukang yang lebih baik, seperti menjadi tenaga teknisi maupun sebagai 

pengawas tukang (mandor). 
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memberikan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga kerja. 

 Kebutuhan terhadap tenaga kerja dianggap menjadi pendorong untuk 

memberi pendidikan pertukangan kepada golongan Indo Eropa. Namun, 

mendesaknya kebutuhan terhadap tenaga kerja dalam sektor industri lambat 

laun, mengubah Ambachtsschool terbuka bagi golongan Bumiputra.
11

 

Keterbukaan Ambachtsschool membawa perubahan sosial, terutama setelah 

adanya politik etis atau politik pintu terbuka yang mengijinkan golongan 

Bumiputra untuk memperoleh pendidikan.
12

 Dari sini, golongan Bumiputra 

mulai tertarik untuk mengenyam pendidikan pertukangan. Perubahan tersebut 

juga mendapat perhatian pemerintah dengan mendirikan Ambachtsschool bagi 

Bumiputra di Surabaya, Semarang dan Batavia.
13

  

Dibukanya Ambachtsschool pada tiga kota besar ternyata tidak 

bertahan lama, Ambachtsschool Batavia dan Semarang mengalami penutupan. 

Hanya Ambachtsschool Surabaya yang mampu bertahan hingga tahun 1942. 

Dalam eksistensinya, Ambachtsschool Surabaya juga sempat mengalami 

beberapa kali penutupan dan bergabung dengan Hoogere Burger School 

                                                 
11

 Kebutuhan terhadap tenaga tukang yang terdidik sangat dirasakan tatkala industri gula 

berkembang dengan pesat di Jawa Timur. Sekolah pertukangan yang mula-mula diperuntuhkan 

bagi anak-anak Eropa, kemudian memperkenankan anak-anak Bumiputra untuk masuk. 

Sumarsono dkk, Pendidikan Di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Dan Kebudayaan, 1986) hlm.95. 

 
12

 Selain karena kebutuhan pekerjaan yang mendesak, munculnya politik etis tahun 1901, 

yang dianggap sebagai awal zaman baru pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan penjajah 

mulai memperhatikan kemakmuran dan pendidikan penduduk pribumi dan menganggap diri 

sebagai pelindung. Sistem eksploitasi diganti dengan politik kesejahteraan dimana pemerintah 

Hindia Belanda mengizinkan golongan Bumiputra mengenyam pendidikan, semakin membuat 

Bumiputra leluasa untuk mendapat pendidikan. Djoko Soekiman, Kebudayaan Indis Dan Gaya 

Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Yogyakarta: Bentang, 2000) hlm. 70. 
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(HBS),
14

 hingga kemudian menjadi sekolah yang berdiri sendiri.
15

 

Keberadaan Ambachtsschool membawa dampak bagi kondisi  

pendidikan, ekonomi, maupun sosial masyarakat. Dalam pendidikan 

Ambachtsschool membawa pengaruh bagi eksistensi beberapa sekolah 

menengah. Sedangkan dalam hal ekonomi dan sosial masyarakat, 

Ambachtsschool berperan serta untuk mencetak tenaga terdidik, yang siap 

menjadi pekerja dalam sektor industri. 

Meskipun Ambachtsschool merupakan sekolah yang ditujukan untuk 

mencetak tenaga ahli, namun nyatanya lulusan Ambachtsschool banyak 

bekerja sebagai pengawas (mandor), dan sebagian menjadi guru bagi sekolah 

pertukangan lain. Harapan pemerintah yang menginginkan Ambachtsschool 

dapat mencetak tenaga ahli dalam industri ternyata mengalami kesulitan. 

Terutama, untuk mendorong lulusan Ambachtsschool menjadi tukang yang 

berpendidikan. Keadaan itu diperparah saat adanya Perang Dunia pertama, 

yang mengakibatakan kurangnya pegawai dan hasil industri yang datang ke 

Hindia Belanda. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengkaji ulang peraturan 

bagi Ambachtsschool untuk mangantisipasi kekurangan tenaga dari Belanda 

dan tumbuhnya berbagai industri di Hindia Belanda.
16

 

 

 

                                                 
14

 Heru Sukadri, dkk, Sejarah Pendidikan Jawa Timur (Surabaya : Proyek Penelitian dan 

Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1980) hlm.104. 

 
15

 Sumarsono dkk, op.,cit, hlm. 94-95 

 
16

 Djoko Soekiman, loc.,cit,  
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini 

adalah: 

a. Bagaimana perkembangan pendidikan Ambachtsschool Surabaya tahun 

1853-1942? 

b. Bagaimana keberadaan Ambachtsschool Surabaya terhadap perubahan 

sosial masyarakat Indo Eropa di Surabaya? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu; 

a. Memberikan pemahaman pada masyarakat, tentang pendidikan 

Ambachtsschool di bawah pemerintahan kolonial Belanda 

b. Menjelaskan tentang dampak keberadaan pendidikan Ambachtsschool. 

membawa perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat kota Surabaya. 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu; 

a. Penelitian ini dapat memberi pemahaman pada masyarakat bahwa 

keberadaan Ambachtsschool turut berperan dalam sejarah masyarakat kota 

Surabaya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi sejarah pendidikan secara 

umum, dan secara khusus pada pendidikan pertukangan Surabaya 

 

D. Ruang Lingkup Pembahasan 

Penelitian dibatasi oleh batasan spasial dan temporal. Kota Surabaya 
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dipilih sebagai batasan spasial karena merupakan kota pertama didirikannya 

sekolah pertukangan atau Ambachtsschool. Selain itu Surabaya merupakan 

kota industri dan perdagangan yang besar di Hindia Timur. Sebagai kota 

industri tentunya banyak menyerap tenaga kerja yang banyak diisi oleh 

lulusan Ambacthsschool. Pesatnya industri dan perdagangan di Surabaya, 

dirasa perlu untuk mendirikan pendidikan praktis untuk memenuhi kebutuhan  

tenaga kerja. Perlu diketahui bahwa pada awal pelaksanaan pendidikan masa 

kolonial Belanda bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan pemerintah. 

Ambachtsschool Surabaya muncul sebagai sekolah pertukangan pertama di 

Jawa yang diprakarsai Zending dengan pengawasan dari pemerintah kolonial 

Belanda. Adanya sekolah pertukangan di Surabaya ternyata mempengaruhi 

dua kota besar di Jawa yaitu, Semarang dan Batavia untuk mendirikan 

Ambachtsschool. Sayangnya, Ambachtsschool pada kedua kota tersebut tidak 

mampu bertahan lama, tidak seperti Ambachtsschool yang berada di kota 

Surabaya. 

Adapun batasan temporal yaitu tahun 1853 hingga 1942. Tahun 1853 

dipilih menjadi awal tahun penelitian karena, tahun tersebut merupakan awal 

berdirinya Ambachtsschool Surabaya, yang didirikan oleh kelompok Zending 

bekerjasama dengan lembaga Maatschappij tot Nut van het Algemeen. 

Menjadi sekolah pertukanan pertama di Jawa. 

Pada tahun 1942 menjadi batasan akhir pada penelitian ini karena pada 

tahun tersebut pemerintahan kolonial Belanda di Surabaya sudah diambil alih 

oleh pemerintahan Jepang, dan segala bentuk pendidikan yang berbau Barat 
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dihentikan, termasuk Ambachtsschool yang juga mengalami penutupan. 

 

E. Kerangka Konseptual 

 Skripsi yang berjudul Ambachtsschool Surabaya tahun 1853-1942, 

merupakan kajian sejarah sosial, karena pendidikan pada sekolah pertukangan  

Ambachtsschool membawa pada perubahan sosial masyarakat. Untuk 

membantu memahami sebuah pendidikan yang berkembang pada masyarakat, 

maka perlu adanya ilmu bantu dengan pendekatan ilmu sosial.  

Sebagai proses perubahan sosial, pendidikan merupakan salah satu  

yang mendorong masyarakat untuk melakukan perbaikan sosial. Menurut 

Nasution sekolah merupakan tempat yang berpengaruh untuk merubah pola 

fikir yang akan disesuaikan pada kebutuhan masyarakat.
17

 Seperti halnya 

Ambachtsschool yang saat itu didirikan untuk memenuhi kebutuhan 

pemerintah, seiring dengan pertumbuhan sektor industri di Hindia Belanda. 

Meskipun studi ini dikategorikan sejarah sosial, pembahasan pokok 

tidak meninggalkan berbagai kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah 

kolonial Belanda. Pembabakan sekolah masa kolonial, juga menjadi acuan 

dimana perkembangan sekolah banyak ditujukan untuk kaum Eropa, 

Sehingga, untuk membantu menganalisa jalannya peristiwa maka digunakan 

beberapa konsep, diantarannya pendidikan dan industri, serta perubahan sosial 

masyarakat. 

Ada beberapa pengertian tentang konsep pendidikan. Menurut Georg 

                                                 
17

 Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi aksara, 2014), hlm. 22. 
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Kerschensteine, pendidikan bertujuan untuk memajukan masyarakat dengan 

mendidik untuk mendapatkan pekerjaan. Ia menekankan pada “Arbeitsschule” 

(sekolah kerja). Membagi pendidikan dalam tiga bidang pelajaran yang 

penting, yaitu meliputi: 

a. Industri yang mendorong calon masinis, tukang jahit, tukang kayu,   

pertukangan dan lain-lain 

b. Perdagangan yaitu meliputi bank, asuransi, penjual makanan, pakaian, buku, 

serta barang-barang porselen  

c. General atau umum yaitu mempelajari kebudayaan, adat, bahasa, ilmu 

pengetahuan dan lain-lain.
18

 

Sama halnya dengan pembukan Ambacthsschool di Surabaya.yang  

bertujuan mencetak tenaga kerja tedidik di bidang pertukangan sebagai ahli 

mesin, tukang tempa, maupun pertukangan kayu. 

Kemudian menurut John Dewey, ia lebih melihat fenomena 

pertumbuhan industri. Menurutnya pendidikan diarahkan pada kepentingan 

dalam memajukan sektor industri. Demikian pula dengan Ambachtsschool di 

Surabaya, yang lebih terfokus pada kebutuhan tenaga terdidik dan terampil di 

sektor industri. Berdasarkan konsep pendidikan tersebut, bisa diketahui bahwa 

pendidikan Ambachtsschool banyak diarahkan pada kebutuhan pemerintah 

terhadap perkembangan industri yang sedang pesat. Sehingga dalam hal ini, 

pelaksanaan pengajaran sesuai dengan kepentingan pemerintah.
19

 

                                                 
18

 Leo Agung, dan T. Suparman, op., cit, hlm. 148-150. 

 
19

 Sutari Imam barnadib, Sejarah Pendidikan (Yogyakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 30. 
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Kebutuhan pemerintah terhadap pendidikan, juga menyebabkan 

adanya mobilitas sosial yang ditunjukan dengan unintended results dan 

intended result, bisa juga disebut perubahan secara vertikal dan horizontal. 

Secara unintended results merupakan mobilitas sosial vertikal, 

Ambachtsschool digambarkan dengan perbedaan kelas yang diperuntuhkan 

hanya untuk golongan Indo Eropa. Secara intended result yaitu horizontal, 

adanya Ambachtsschool merupakan kebutuhan pemerintah akan tenaga 

kerja.
20

  

Selain sebagai kepentingan pemerintah, adanya Ambachtsschool 

membawa masyarakat pada perubahan sosial. Sukamto menjelaskan sekolah 

merupakan tempat yang mempengaruhi struktur perubahan sosial pada 

masyarakat.
21

 Seperti halnya pada sekolah pertukangan Ambachtsschool,   

yang mempengaruhi adanya perubahan pada sekolah menengah lainnya. Kedua, 

perubahan sosial ditunjukan pada sistem sekolah yang awalnya ditujukan untuk 

golongan Indo, lambat laun memperbolehkan Bumiputra untuk menjadi murid 

Ambachtsschool. 

Dinamika yang terjadi pada Ambachtsschool juga dikaitkan dengan 

keadaan sosial yang sedang terjadi. Untuk itu tulisan mengacu pada adanya 

pembabakan temporal, yang menjabarkan mulai dari berdirinya 

Ambachtsschool hingga mendapat perhatian dari pemerintah kolonial Belanda. 

Penulisan ini menjelaskan mengenai pendidikan. Pendidikan yang dimaksud 

                                                 
20

 Kuntowijoyo, Pengantar ilmu sejarah ( Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013),hlm. 154-155 

 
21

 Soerjono Sokamto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) 

hlm. 5. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AMBACHTSSCHOOL SURABAYA TAHUN  ... SYARIFAH MAJID



11 
 

yaitu adalah sekolah, yang merupakan bagian utama dalam sistem 

pembelajaran. Kedua, keterkaitan industri serta kebijakan pemerintah dalam 

hal pendidikan. Kemudian, adanya perubahan sosial yang menjelaskan 

bagaimana dampak dari adanya Ambachtsschool. 

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosantoso, dalam buku 

Sejarah Nasional Indonesia Jilid V, menjelaskan bahwa jasa pertama dari 

pengajaran sistem Barat ialah memperkuat dasar legitimasi atau kesahan bagi 

penguasa Bumiputra. Pengajaran Barat menyebabkan mereka merasa lebih 

percaya diri sebab pada diri mereka telah terkumpul dua sumber kesahan, 

yaitu keturunan yang mempunyai pengaruh seperti golongan priyayi, dan 

pengajaran Barat, yang memungkinkan untuk menjadi perantara dengan 

penguasa asing.
22

 Dari pernyataan tersebut penulis dapat menyimpulkan, 

mengapa pendidikan yang bersifat Barat pada saat itu lebih diminati karena, 

pendidikan Barat menjadi landasan bagi priyayi Bumiputra untuk 

meningkatkan posisi dalam masyarakat. 

Keterkaitan Ambachtsschool terhadap industri, serta kebijakan 

pemerintah secara tidak langsung menciptakan adanya perubahan sosial 

masyarakat. Seperti, munculnya tenaga pertukangan, munculnya masyarakat 

yang mempunyai kesadaran terhadap pendidikan dalam bidang pertukangan. 

Hal tersebut berdampak pada keberlangsungan Ambachtsschool yang 

mengalami buka tutup ketika jumlah murid sangat sedikit. 

 

                                                 
22

 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosantoso, Sejarah Nasional Indonesia 

Jilid V,(Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 146. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Penulisan tentang sejarah pendidikan, telah disinggung oleh beberapa 

penulis seperti Buku yang berjudul Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur 

karya Heru Sukadri dkk. Buku tersebut memberikan informasi pendidikan di 

Jawa Timur, termasuk adanya Ambachtsschool Surabaya. Dalam buku tersebut 

dijelaskan tenaga terdidik dibutuhkan untuk mengisi kekosongan administrasi 

pemerintah kolonial.
23

 Ambachtsschool Surabaya merupakan sekolah 

pertukangan pertama, yang sedikit dijelaskan dalam buku tersebut. Buku 

tersebut secara keseluruhan membahas tentang adanya Pendidikan di Jawa 

Timur. Akan tetapi penjelasan yang diberikan tentang Ambachtsschool hanya 

menjadi pelengkap sekolah pada masa kolonial Belanda. Sekolah pertukangan 

tidak dijelaskan secara detail seperti, bagaimana awal berdiri dan dampak 

keberadaan penyelenggaraan pendidikan terhadap perubahan sosial 

masyarakat. 

Kajian lebih mendalam tentang Ambachtsschool di bahas oleh Von 

Faber dalam buku berjudul Oud Soerabaia. Buku tersebut menjadi acuan 

untuk melihat bagaimana awal mula berdirinya Ambachtsschool hingga 

sekolah tersebut sempat dijadikan tempat kursus. Von Faber juga menjelaskan 

masa awal Ambachtsschool bergabung dengan HBS. Akan tetapi Von Faber 

tidak menjelaskan secara detail dampak kebijakan pemerintah kolonial 

Belanda terhadap kurikulum Ambachtsschool dan dampak sekolah tersebut 

terhadap perubahan sosial masyarakat. 

                                                 
23

 Heru Sukadri, dkk, op.,cit, hlm. 34. 
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Selain kedua buku diatas, Van Der Wal dalam buku Het 

Onderwijbeleid In Nederlands-Indie 1900-1940, menjelaskan tentang 

peraturan pemerintah terhadap pendidikan pertukangan pada masa kolonial. 

Buku Van Der Wal menjadi acuan yang penting dimana hampir seluruh 

peraturan pendidikan dijelaskan secara terperinci, seperti bagaiman awal 

pemerintah memikirkan dibukanya Ambachtsschool. Akan tetapi dalam buku 

tersebut, Van Der Wal tidak menjelaskan bagaimana kebijakan yang diberikan 

oleh pemerintah berdampak pada kurikulum Ambachtsschool 

Buku selanjutnya berjudul, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke 

Jaman karya Sumarsono Mestoko dkk. Dalam buku tersebut, menerangkan 

tentang sistem pendidikan, pengajaran, dan persekolahan sepanjang masa.
24

 

termasuk menjelaskan awal berdirinya Ambachtsschool hingga masa 

pendudukan tentara Jepang, Sumarsono sedikit menerangkan sekolah 

pertukangan di Hindia Belanda. Sumarsono tidak menjelaskan perubahan 

kurikulum pada Ambachtsschool, dan peran pemerintah terhadap 

Ambachtsschool.  

Berikutnya adalah buku Pendidikan di Indonesia 1900-1940 yang 

diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan sedikit 

tentang Ambachtsschool. Buku tersebut menjelaskan sekolah pertukangan 

yang ditujukan untuk golongan Bumiputra. Buku tersebut secara proposional 

menjelaskan pendidikan masa kolonial setelah adanya politik etis, dan 

kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan masyarakat 

                                                 
24

 Sumarsono dkk,op.,cit, hlm. 7. 
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Hindia Belanda.  

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas menunjukkan bahwa buku yang 

membahas tentang Ambachtsschool atau sekolah pertukangan masih sangat 

terbatas. Hingga saaat ini, belum banyak penelitian yang mengkaji 

Ambachtsschool secara detail, dari awal hingga munculnya dampak sosial. 

Demikianlah penulisan ini memiliki studi yang berbeda dengan tulisan tentang 

Ambachtsschool yang lebih dahulu ada. 

 

G. Metode Penelitian  

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah, yang meliputi 

pertama, heuristik yaitu kegiatan berkaitan dengan upaya mencari dan 

menemukan data-data raw material sesuai dengan dengan tema yang di teliti. 

Penelitian ini menggunakan tiga bagian sumber yang meliputi, sumber primer, 

sekunder dan tersier. Sebagai sumber primer penulis menggunakan 

Soerabaiasche Ambachtsschool Verslag, yaitu laporan tahunan sekolah 

pertukangan yang didapatkan dari Badan Perpustakaan dan Arsip 

(BAPPERSIP) Jawa Timur. Selanjutnya, penulis menggunakan Bijblad op het 

Staatblad Merupakan peraturan pemerintah kolonial Belanda, dan 

Hafkomissie Van Onderwijs, Benomend tot Eersten Onderwijzer bij de 

Ambachtsschool te Soerabaia, yang penulis peroleh dari Arsip Nasional 

Republik Indonesia. Kemudian, peraturan pemerintah berupa Besluit 

Gupernemen . Selain itu, Staatblad Nederlansch Indie, dan Algemeen Verslag 

van het Onderwijs in Nederladsch Oost Indie yang dikeluarkan oleh 
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pemerintah kolonial Belanda. Data tersebut penulis peroleh dari Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Timur. 

Sumber sekunder tentang Ambachtsschool Surabaya, banyak didapat 

dari surat kabar dan majalah sejaman baik yang diterbitkan di Surabaya 

maupun kota lain. Sumber tersebut meliputi, Soerabayasch Nieuws en 

Advertantie Blad, yaitu surat kabar Surabaya, ada juga Soerabaiasch 

Handelsblad, kemudian Java Bode, De Locomotief, dan De Indische Courant, 

yang berasal dari Perpustakaan Nasional. Ada juga beberapa surat kabar Jawa 

Pos yang diperoleh dari perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Selanjutnya, 

sumber tersier berupa buku dan karya tulis yang membahas pendidikan masa 

kolonial Belanda. Buku-buku dan hasil karya tulis tersebut diperoleh dari, 

perpustakaan Medayu Agung, perpustakaan kota Surabaya, perpustakaan kota 

Sidoarjo, perpustakaan Universitas Airlangga, perpustakaan Universitas 

Negeri Surabaya, ruang baca Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 

dan perpustakaan Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga. 

Tahap kedua adalah, verifikasi atau kritik sumber. Mencakup kritik 

eksternal dan internal. Tahap ini peneliti melakukan penyeleksian data yang 

ditemukan melalui suatu proses pengujian terhadap data-data tersebut, baik 

dari segi materi maupun isinya, sebab tidak semua langsung digunakan dalam 

penulisan. Aspek yang dikritik ialah otentisitas atau keaslian sumber dan 

kredibilitas atau tingkat kebenaran informasi sumber sejarah. Penentuan 

keaslian suatu sumber berkaitan dengan bahan yang digunakan bagi sumber 

tersebut, atau bisa disebut kritik eksternal. Sedangkan, penyeleksian informasi 
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yang terkandung dalam sumber sejarah, dapat dipercaya atau tidak, disebut 

dengan kritik internal.
25

 Kritik internal meliputi, material sumber primer atau 

arsip yang digunakan harus sesuai dengan tahun yang tertera dalam arsip 

tersebut. Setelah mengetahui keotentikan sumber dilakukan pengujian  

terhadap isi sumber. Peneliti melakukan kritik dengan membandingkan 

beberapa media masa terbitan pemerintah dengan swasta juga dengan 

beberapa data yang ditulis oleh orang Belanda. Selanjutnya adalah menilai  

apakah data-data itu relevan dengan permasalahan yang hendak ditulis, baik 

dari segi tema, maupun periodenya. Data-data yang telah diuji dan dipilih 

kemudian disebut sebagai fakta sejarah. 

Ketiga, interpretasi atau penafsiran, pemberian makna serta 

merangkaikan unsur-unsur yang telah diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya, 

dengan tujuan untuk memperoleh kumpulan fakta. Berkaitan dengan masalah 

interpretasi, dilakukan dengan jujur
26

, maksudnya identitas data yang didapat 

ditulis secara detail. Interpretasi ini dibagi dua macam yakni, analisis dan 

sintesis. Analisis berarti menguraikan. Terkadang sebuah sumber mengandung 

beberapa kemungkinan. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah penguraian 

mengenai peristiwa. Sedangkan sintesis berarti menyatukan. Setelah data-data 

mengenai peristiwa ditemukan kemudian disatukan dapat melalui pembacaan 

sehingga menghasilkan sebuah generalisasi konseptual.
27

 Interpretasi dalam 

                                                 
25

 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah (Jakarta: Yayasan 

Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 47-48. 

 
26

 Ibid., hlm. 102. 

27
  Kuntowijoyo, op.,cit. hlm. 103. 
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penelitian ini, dimulai dengan sumber sejaman yang ditafsirkan berdasarkan 

literatur yang terkait dengan judul penelitian. Kemudian menggunakan 

deskriptif analisis yang ditulis dalam kisah sejarah dengan menggunakan 

konsep-konsep pendidikan, pemerintah, dan perubahan sosial masyarakat. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian, untuk menjadi lebih 

konseptual dengan pembagian bab-bab ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu 

sebagai berikut : 

Bab I adalah pendahuluan: terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan mampu mengantarkan pada 

pembahasan. 

Bab II menjelaskan gambaran umum kondisi kota Surabaya dan 

pendidikan Surabaya abad ke XIX-XX. Bab dua ini terbagi kedalam sub 

pertama menjelaskan industri pada kota Surabaya, sub bab kedua tentang 

demografi masyarakat Surabaya, dan sub bab ketiga menjelaskan tentang 

pendidikan di Surabaya 

Bab III menjelaskan tentang Ambachtsschool Surabaya dibawah 

pemerintah kolonial Belanda, dimana pada bab tiga dibagi kedalam sub-sub bab. 

Meliputi, sub bab pertama menjelaskan sejarah awal Ambachtsschool, 

kemudian seb bab kedua, menjelaskan peraturan pemerintah terhadap 

Ambachtsschool, serta sub bab ketiga, menjelaskan sistem pembelajaran 
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Ambachtsschool Surabaya.  

Bab IV menjelaskan tentang perbedaan kepentingan terhadap 

Ambachtsschool, yang terbagi pada beberapa sub bab, pertama meliputi 

perpecahan golongan Indo Eropa, sub bab kedua, menjelaskan persaingan 

dalam Ambachtsschool, sub bab ketiga menjelaskan tentang pro kontra 

terhadap Ambachtsschool, dan sub bab keempat menjelaskan lulusan dari 

Ambachtsschool. 

Bab V adalah simpulan, menjelaskan tentang kesimpulan dari tulisan 

ini. 
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 BAB II  

KONDISI KOTA SURABAYA ABAD XIX-XX 

 

Pada abad ke XIX Surabaya menjadi salah satu kota industri terbesar 

di Hindia Belanda. Pertumbuhan yang pesat dalam sektor industri, menarik 

banyak etnis untuk berdatangan ke kota Surabaya. Kondisi tersebut 

menyebabkan, penduduk Surabaya semakin beragam. Meningkatnya jumlah 

penduduk, serta aktivitas industri mendorong pemerintah kolonial Belanda, 

serta misionaris dan swasta juga berminat mendirikan sekolah yang siap 

mencetak tenaga terdidik. Akan tetapi, sistem pelapisan yang diterapkan oleh 

pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan munculnya sekolah bagi 

berbagai golongan. Masing-masing sekolah tersebut, memiliki orientasi yang 

berbeda sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan yang dibutuhkan oleh 

pemerintah kolonial Belanda. 

 

A. Surabaya Sebagai Kota Industri 

Surabaya merupakan kota modern dalam dekade abad XIX-XX, selain 

sebagai kota dagang, Surabaya juga menjadi kota industri. Secara luas 

gambaran dari industri adalah kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang 

bersifat produktif dan komersial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kota 

Surabaya misalnya merupakan kota komersil yang merupakan salah satu kota 

pelabuhan terbesar, dengan kondisi perdagangan yang pesat.
1
   

                                                 
1
. Purnawa Basundoro, Pengantar Sejarah Kota (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm.8-9.  

19 
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Industri di kota Surabaya berkembang sangat baik. Sutjipto 

Tjiptoatmodjo mendeskripsikan, bahwa Surabaya lebih bagus dan lebih hidup 

daripada Batavia. Di dalam kota terdapat banyak gedung-gedung kantor 

dagang maupun pasar. Surabaya berkembang tidak hanya sebagai kota 

dagang, tetapi juga sebagai kota industri maupun kerajinan.
2
 Pertumbuhan 

industri di Surabaya diawali dengan adanya kerajinan rakyat, Von Faber 

mengambarkan kota Surabaya memiliki puluhan bangunan toko yang pada 

petang hari nampak terang benderang. Toko tersebut menjual hasil kerajinan 

dan memamerkan barang dagangan dari luar.
3

 Semakin meningkatnya 

kebutuhan akan industri, lambat laun muncul industri yang lebih besar. Awal 

adanya industri pada kota Surabaya di bagi dalam dua kategori yaitu, industri 

kerakyatan yang berskala rumahan, dan industri berskala besar seperti pabrik. 

Industri kerakyatan, sudah berkembang pesat jauh sebelum dikuasai 

oleh orang asing. Menurut J. Hageman Jr, pada akhir bulan Desember 1859 

Surabaya menjadi kota utama yang diperhitungkan dalam sektor ekonomi. 

karena Surabaya merupakan kota yang menghasilkan banyak industri 

kerakyatan.
4
 Pesatnya industri kerakyatan ditunjukan dengan adanya sekitar 

13.347 orang berprofesi sebagai tukang dan pegawai. Pekerjaan mereka yaitu 

memproduksi berbagai bahan baku untuk perdagangan. Seperti dalam daftar 

                                                                                                                                      
 

 
2
 FA Sutjipto Tjiptoatmodjo, Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura Abad XVII sampai 

Medio Abad XIX (Yogyakarta: Desertasi UGM, 1983), hlm. 112. 

 
3
 G.H.Von Faber, Oud Soerabaia (Soerabaia: Uitgegeven door de Gemeente Soerabaia, 

1931).hlm. 160. 

 
4
 Ibid., hlm. 180. 
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tabel berikut. 

  Tabel 1 

Jenis Pekerjaan Industri Rakyat Surabaya Berdasarkan 

 Kelompok Masyarakat Tahun 1859 

 

Jenis Kerajinan Rakyat Eropa Bumiputra Cina Lain-lain Jumlah 

Ahli emas/perak - 150 10 10 170 

Ahli kulit dan pembuat pelana 20 150 - 10 180 

Cor kuningan 50 - - 50 100 

Pande besi 20 250 15 20 305 

Pande besi kasar 10 200 10 - 220 

Pelukis 4 50 10 - 64 

Pembuat batu bata 5 150 10 10 175 

Pembuat kereta 2 10 10 - 22 

Pembuat kue 1 - 10 - 11 

Pembuat layar 10 150 10 - 170 

Pembuat pot - 200 - 50 250 

Pembuat roti 1 - 4 1 6 

Pembuat sepatu 5 50 3 2 60 

Pemilik kedai - 100 10 10 120 

Penambal kapal - 300 10 - 310 

Pengecor tembaga 20 50 - - 70 

Pengrajin batik - 150 30 30 210 

Pengrajin besi 20 - 10 10 40 

Penjahit 5 150 5 5 165 

Tukang batu, pembuat 

batu-bata dan tembikar 

30 330 - - 360 

Tukang bubut 2 50 - - 52 

Tukang Cat - 100 10 10 120 

Tukang cetak 5 40 4 3 52 

Tukang kayu 20 400 30 100 550 

Tukang kayu lain (kayu ukir) 10 50 10 10 80 

Tukang lapis kereta - 20 - - 20 

Tukang perabot 5 100 - - 105 

Tukang tenun - 150 - 20 170 

 

 Sumber:G.H.Von Faber, Oud Soerabaia (Soerabaia: Uitgegeven door de                        

Gemeente Soerabaia, 1931), hlm.181 

 

 

Berdasarkan tabel diatas pemegang industri kerakyatan terbanyak yaitu 

Bumiputra. Hal tersebut menunjukan bahwa, Bumiputra sudah mampu 
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menggerakkan ekonominnya sendiri meskipun berskala kecil. Sayangnya, 

industri kerakyatan mulai menurun seiring dengan munculnya industri besar. 

Industri skala besar itu dilakukan oleh golongan asing, yang menanamkan 

modal besar di Surabaya. 

Lahirnya industri besar pertama di Surabaya ditandai dengan 

didirikannya pabrik senjata (Artilleri Constructie Winkel), pabrik tersebut 

merupakan pabrik pertama di kota Surabaya. Hal tersebut membuktikan 

bahwa lahirnya industri di kota Surabaya merupakan kemajuan politik dari 

pemegang kekuasaan terhadap tuntutan pemenuhan kebutuhan pasar.
5
 Di 

kawasan Dapuan juga didirikan pabrik mesin uap De Phoenix untuk 

kepentingan industri gula yang sedang berkembang. Pada tahun 1851, pabrik 

tersebut diambil alih oleh pemerintah dan ditempatkan di bawah Departemen 

Angkatan Laut (Departement van Marine). Selain memproduksi senjata, 

pabrik itu juga memproduksi ketel uap untuk kebutuhan industri gula. 

Sebelumnya 1830, pabrik gula masih menggunakan tenaga hewan sebagai alat 

produksi, baru setelah adanya mesin uap, aktivitas industri lebih dipermudah 

oleh mesin. Perusahaan-perusahaan mesin yang semula bergerak hanya pada 

pekerjaan perbengkelan, kemudian mulai berganti pada usaha pembuatan 

mesin pabrik.
6
 

Setelah munculnya mesin yang mampu mempermudah pekerjaan, 

                                                 
5
 Ibid., hlm.  241 

 
6
 Bisuk Siahaan, Industrialisasi di Indonesia: Dari Hutang Kehormatan sampai Banting Stir 

(Jakarta: Deperindag, 1996), hlm.  11. 
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dalam jangka waktu singkat muncullah revolusi industri tahun 1870.
7
 

Revolusi industri, membuka peluang bagi orang asing untuk menanamkan 

modalnya ke Hindia Belanda. Di Surabaya masuknya investor, baru terjadi 

pada tahun 1901 dalam industri mesin dan pengecoran logam. Sehingga, 

berdiri pabrik mesin dan pengecoran logam paling modern dan paling besar di 

Kota Surabaya yaitu N.V Machinefabriek Braat. Pabrik tersebut berdiri di 

kawasan Boomstraat, kawasan industri di Jalan Gatotan, Surabaya.
8
 

Surabaya sebagai kota industri, juga mendapat keuntungan ketika 

munculnya Undang-Undang Desentralisasi 1903 (Desentralisatie Wet 1903) 

yang bertujuan agar kota-kota yang telah mampu menyelenggarakan 

pemerintahan secara mandiri mendapat otonomi penuh untuk mengolah kota.
9
 

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 1 April 1906 kota Surabaya juga 

dinaikkan statusnya menjadi Gemeente. Status Gemeente pada kota Surabaya, 

semakin membuat pemerintah kota leluasa untuk mengembangkan industri. 

Terbukti pada 16 Oktober 1916, pemerintah Gemeente Surabaya membeli 

tanah yang dikonsentrasikan untuk kawasan industri. Pembelian tanah tersebut 

tercatat pada akta pembelian tertanggal 20 Maret 1917, oleh Burgemeester 

(Wali kota) Surabaya yang saat itu dijabat oleh Mr, A. Meyroos. Membeli 

tanah mencapai keseluruhan harga 850.000 gulden, dan dibayar dengan kontan. 

                                                 
7
 Sebenarnya, ujung tombak industri yaitu adanya revolusi industri di Hindia Belanda 

dimulai adanya perkembanan industri gula, yang terkonsentrasi di Jawa Timur.Howard Dick, 

Surabaya City of Work: A Socioeconomic History 1900-2000 (Ohio: Ohio University Press, 2002),, 

hlm. ,339. 

 
8
 Purnawan Basundoro, Pengantar Sejarah Kota, op.,cit.hlm.  246-247. 

 
9
 Purnawan Basundoro, Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai 

Masa Reformasi (1906-2012), op.,cit, hlm.  x. 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AMBACHTSSCHOOL SURABAYA TAHUN  ... SYARIFAH MAJID



24 

 

Pihak Gemeente kemudian, mendirikan pusat industri terpadu (industrial 

estate) yang terletak di Ngagel.
10

  

Setelah munculnya industri terpadu, tepatnya pada tahun 1920. Jumlah 

penduduk Eropa kaya di Surabaya naik, sehingga permintaan barang konsumsi 

juga mengalami kenaikan. Permintaan itu direspon baik oleh para pengusaha 

dengan mendirikan pabrik-pabrik untuk barang-barang yang dimaksud. 

Beberapa pabrik yang berdiri pada periode ini antara lain pabrik biskuit Lie 

Sin, pabrik rokok kretek Sampoerna di Kalisosok, pabrik rokok putih 

British-American Tobaco (BAT), dan pabrik bir N.V. Nederlandsch Indische 

Bierbrouwerijen yang berada dikawasan Ngagel. Kemudian pabrik sarung Cap 

Dua Gelas, yang didirikan oleh keluarga keturunan Arab dari marga 

Baswedan.
11

 

Melengkapi industri yang ada di Surabaya, pemerintah mulai 

memperhatikan adanya kebutuhan akan tenaga terdidik. Hal ini dikarenakan 

kondisi pendidikan sangat rendah, bahkan sebagian tidak berpendidikan sama 

sekali.
12

 Sehingga, pemerintah kemudian banyak mengkonsetrasikan 

pendidikan kejuruan bidang industri. 

Semakin meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang terdidik, ternyata 

memunculkan perhatian kantor perburuhan (Kantoor van Arbeid) yang 

melakukan survei  pada industri yang dominan, yaitu industri pengecoran 

                                                 
10

 Purnawan Basundoro, Pengantar Sejarah Kota, op.,cit.hlm. 248. 

 
11

 Ibid., hlm.  250. 

 
12

 Ibid.,hlm. 139.  
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logam. Menurut survei yang dilakukan tahun 1926 pada tenaga kerja di 29 

industri logam berskala besar dan kecil di Surabaya, jumlah pekerja yang 

disurvei sebanyak 11.549, dan jumlah tersebut ternyata hanya sekitar 6,2 

persen saja yang mengenyam pendidikan formal atau sekitar (716 orang). Dari 

jumlah tersebut, sebanyak 521 orang mengenyam pendidikan Inlands Lagere 

School (Sekolah Rendah Bumiputra). Sisanya menamatkan Eroupe Lagere 

School (Sekolah rendah Eropa) sebanyak 66 orang, Hollands Inlands School 

(Sekolah Bumiputra-Belanda) sebanyak 62 orang, Middlebare Technische 

School (Sekolah Teknik Menengah) sebanyak 3 orang, Inlands Ambactsschool 

(Sekolah Pertukangan Bumiputra) sebanyak 11 orang, Burgelijk Avond School 

(Sekolah Sore) sebanyak 21 orang, dan pendidikan Andere inrichtingen 

sebanyak 32 orang. Selain itu, sebagian besar pekerja tidak mengenyam 

pendidikan dan ditempatkna pada bagian paling rendah, sebagai tenaga 

kasar.
13

 

Seiring pemerintah mulai memperhatikan pendidikan yang dikaitkan 

dengan industri. Sayangnya, industri mulai mengalami hambatan. Muncul 

hambatan bagi industri di Surabaya yaitu pada tahun 1929 adanya, depresi 

ekonomi yang secara besar-besaran melanda dunia. Surabaya sebagai 

pengekspor bahan kebutuhan sehari-hari terutama gula merasakan dampak 

secara langsung, dan dampak tersebut juga berpengaruh terhadap 

perkembangan industri.  

Setelah mengalami krisis dunia yang berimbas pada industri di 

                                                 
13

 Purnawan Basundoro, Merebut Ruang Kota Aksi Masyarakat Miskin Kota Surabaya 

1900-1960an, op.,cit. hlm.  101-102 
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Surabaya, muncul upaya untuk membangun industri kembali di Surabaya. 

Beberapa sektor industri besar dibangun seperti, pabrik lampu listrik 

(lightbulb) Annoer, pabrik sepeda hima (kedunya tahun 1936), pabrik gliserol 

Javasche Koolzuur en Zuurstoffabriek 1937, perakitan mobil Dodge-N.V. 

Velodrome, dan pabrik coklat TerWolde, pabrik barang logam milik Borsumij 

serta pabrik sandal karet.
14

  

 Perbaikan masalah industri berlangsung hingga tahun 1940, setelah 

itu memunculkan hambatan baru. Pemerintah kolonial Belanda di Surabaya 

mengalami masa yang mencengangkan, dimana imbas dari negeri Belanda 

sendiri yang mendapat serangan dari Jerman.
15

 Imbas ini juga berlaku bagi 

pabrik lampu Philips. Kemudian, muncul pabrik lampu listrik (lightbulb) 

Philips di Surabaya, yang menutup usahanya di Jerman dan di pindahkan ke 

Hindia Belanda. Ketika kondisi ekonomi belum benar pulih, dua tahun 

kemudian tepatnya pada tahun 1942, Jepang mengambil alih pemerintahan 

kolonial Belanda, sehingga, berdampak pada berubahnya pemerintahan, 

kondisi pendidikan, dan perubahan kebijakan penting lain. Kedatangan tentara 

Jepang menjadikan kota Surabaya mengalami keadaan yang tidak baik. 

Hampir seluruh sektor industri Surabaya pada masa Jepang berganti menjadi 

industri kebutuhan perang Jepang, yang mengakibatkan kemerosotan tajam 

pada sektor Industri Surabaya 

 

                                                 
14

 Ibid.,hlm.  152 

 
15

 Ibid,. hlm. 40. 
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B. Demografi Kota Surabaya 

Pada masa kolonial Belanda, Surabaya adalah kota terbesar di Hindia 

Belanda setelah Batavia. Pertumbuhan kota Surabaya yang pesat sebagai kota 

dagang dan industri menjadi daya tarik bagi orang dari luar untuk datang dan 

bermukim. Pada periode awal abad XX, jumlah penduduk Surabaya 

meningkat pesat, dimana Surabaya sudah berkembang menjadi kota 

metropolis dengan tingkat heterogenitas penduduk yang semakin tinggi. 

Kondisi tersebut menyebabkan penduduk kota Surabaya menjadi sangat 

beragam.
16

 Keberagaman ini meliputi ragam etnis, dan suku bangsa, baik 

kaya maupun miskin semuanya ada di Surabaya.  

Mayoritas pertama penduduk kota Surabaya adalah Bumiputra. Secara 

kultural merupakan orang Jawa dan Madura. Serta beberapa berasal dari 

berbagai kabupaten di sekitar kota Surabaya. Meskipun, ada juga pendatang 

dari Bali, Lombok, Sulawesi dan Sumatera.
17

 Namun kebanyakan mereka 

hanya sebagian kecil saja. Penduduk Surabaya berikutnya adalah golongan 

Eropa dan terakhir adalah golongan Timur Asing yang kebanyakan merupakan 

orang Cina dan Arab. 

 

                                                 
16

 Salah satu ciri khas yang membedakan kota kolonial dengan kota nonkolonial menurut 

David Simon dan Horvath, sebagaimana kekuatan sosial, ekonomi, dan politik di tangan kolonis, 

yang biasanya merupakan sebuah kelompok ras. Jika pemandangan laskap kota diperluas maka 

akan terlihat hubungan antar etnis dan ras yang amat rumit karena kota kolonial sebgaimana 

dikemukakan Lances Castles merupakan “melting” pot bagi etnis-etnis penghuni kota tersebut. 

Purnawa Basundoro, Pengantar Sejarah Kota, op, cit., hlm.8-9. Brenda S.A. Yeoh, Contesting 

Space: Power Relations and the Urban Built Environtmet in Colonial Singapore, (Kualalumpur: 

Oxford University Press, 1996) hlm. 1-2, dan, Lance Castles,The Ethnic Profile of Jakarta, 

Indonesia volume 1, April 1967, Cornell Univercuty, ithaca 

 
17

 Purnawa Basundoro, Pengantar Sejarah Kota, , hlm. 183. 
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Tabel 2 

Penduduk Kota Surabaya Tahun 1906-1940 

  Tahun Eropa Cina Arab Timur Asing Bumiputra Jumlah 

1906 8.063 14.843 2.482 327 124.473 150.188 

1913 8.063 16.685 2.693 374 105.817 133.632 

1920 18.714 18.020 2.593 165 148.411 187.903 

1921 19.524 23.206 3.155 363 146.810 193.058 

1922 20.105 27.595 3.410 504 148.000 199.614 

1923 20.855 30.653 3.639 644 149.000 204.791 

1924 22.153 32.005 3.818 847 150.000 208.823 

1925 23.314 32.868 3.922 870 196.825 257.799 

1926 24.372 33.370 4.040 981 188.977 251.740 

1927 23.782 35.077 4.078 1.008 188.977 252.922 

1928 24.625 36.850 4.208 1.039 188.977 255.699 

1929 25.346 38.389 4.610 1.167 188.977 258.489 

1930 26.502 42.768 4.994 1.303 265.872 341.439 

1931 27.628 43.288 5.298 1.384 265.872 343.470 

1932 26.411 40.781 5.634 1.444 274.000 348.270 

1933 26.882 39.792 5.227 1.521 280.000 357.362 

1934 27.297 40.533 5.175 1.519 286.000 365.524 

1935 27.599 41.749 5.209 1.152 290.000 370.709 

1936 28.548 43.650 4.998 900 294.000 377.096 

1937 29.783 46.219 4.961 890 294.000 380.853 

1938 30.687 43.779 4.921 929 294.000 374.316 

1939 32.601 45.767 5.148 968 300.000 390.394 

1940 34.576 47.884 5.242 1.027 308.000 396.729 

 

Sumber: Purnawan Basundoro, Pengantar Sejarah Kota (Yogyakarta: Ombak, 

2012), hlm. 191; G.H. Von Faber, Nieuw Soerabaia: De Geschiedenis 

van Indie’s Voornaamste Koopstad in de Eerste Kwarteeuw Sedert Hare 

Instelling 1906-1931 (Surabaya: Boekhandel en Drukkerij, 1936) 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Surabaya terbanyak  

adalah golongan Bumiputra. Bumiputra merupakan penduduk asli yang lahir 

dan menetap di kota Surabaya. Selain itu mereka juga berasal dari pendatang, 

yang bertujuan mengadu nasib di kota Surabaya. Berikutnya yaitu golongan 
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Eropa. Meningkat jumlah orang Eropa,
18

 di Surabaya ditunjukan dengan data 

pada tahun 1906 telah mencapai 8.063, sehingga Surabaya menempati 

peringkat kedua kota di Jawa dengan penduduk Eropa terbanyak setelah 

Batavia.
19

 Masyarakat Eropa secara umum digambarkan sebagai masyarakat 

yang memiliki status sosial tinggi dimana banyak memegang peranan dalam 

pemerintahan serta industri besar. 

Pesatnya jumlah orang Eropa di Surabaya, juga memunculkan 

golongan baru yaitu golongan peranakan Eropa dengan Bumiputra yang 

disebut dengan Indo. Adanya Indo Eropa berlatar belakang dari, semakin 

tinggi tingkat interaksi antara warga kullit putih dengan kaum Bumiputra, 

yang kemudian memunculkan golongan Indo Eropa sebagai hasil perkawinan 

campuran antara laki-laki Belanda atau Eropa asli dengan wanita pribumi 

yang berstatus gundik atau nyai (istri tidak resmi).
20

 Dalam statusnya, orang 

Indo Eropa dipandang lebih rendah dari pada orang Eropa Totok “berdarah 

murni”,
21

 meskipun tidak ada data yang signifikan tentag golongan Indo
22

 

                                                 
18

 Penduduk Eropa di Surabaya perlahan-lahan meningkat, lihat jumlah mereka Jika pada 

tahun 1813 di sini hanya ditemukan 307 orang Eropa, pada tahun 1830 jumlah ini mencapai 

kira-kira 2000 orang, pada tahun 1850 sampai 3000, pada tahun 1870 naik hingga 4500, pada 

tahun 1890 sampai 7500 orang dan kira-kira pada pergantian abad sekitar 10 ribu orang. G.H. Von 

Faber, Oud Soerabaia, op.,cit, ,hlm. 62 

 

 
19

 Tommy Raditya D dan Pradipto Niwandhono,”Gemeenteraad dan Perkembangan Kota 

Surabaya 1906-1929, dalam Jurnal  Verleden 1:1 (Surabaya: Desember 2012) 

 
20

  Bedjo Riyanto, Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial 

(1870-1915), (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hlm.  49 

 
21

 G.H. Von Faber, Oud Soerabaia, loc.,cit, ,hlm. 62 

 
22

 Menariknya, Von Faber menjelaskan bahwa awal dari penyebutan golongan darah 

campuran dibagi dalam beberapa kategori. Keturunan langsung Belanda dengan Bumiputra “grad 

satu” disebut liplap, sedang “grad dua” disebut gobiak, dan “grad tiga” disebut kasoedik. Liplap 
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namun keberadaannya cenderung sebagai golongan yang kurang mampu. 

Masyarakat Indo Eropa di kota Surabaya digambarkan secara fragmentaris 

oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai orang-orang susah. Mereka adalah 

golongan masyarakat dengan status terbelah, bukan Eropa dan bukan murni 

Bumiputra.
23

 

Golongan masyarakat Surabaya selanjutnya yaitu golongan Timur 

Asing. Pada pertengahan abad ke XIX, orang Cina dan Arab masuk dalam 

golongan Timur Asing. Namun, pesatnya jumlah orang Cina dan Arab, 

membuat pemerintah mulai membedakan sendiri, sedangakan Timur Asing 

masuk dalam kategori orang India dan Pakistan, meskipun dalam perannya 

hanya sedikit sekali pengaruh dari keduanya. Keberadaan mereka tidak asing, 

mengingat Surabaya merupakan kota dagang dan industri. Aktivitas mereka 

tentunya banyak berorientasi pada perdagangan dan industri. Orang Cina dan 

Arab merupakan golongan yang penting, dimana populasi mereka sangat 

tinggi di Surabaya, orang Arab sendiri misalnya pada tahun 1892 tercatat 

2.482 jiwa di Surabaya.
24

  

                                                                                                                                      
biasanya menjadi perdagang atau pengusaha, yang sangat disukai yaitu menjadi pedagang budak, 

karena akan mendapat untung yang sangat banyak. Adapun gobiak kebanyakan menjadi pelaut, 

nelayan, dan tentara. Sedangakan kasoedik mata pencariannya menjadi pemburu. Namun, seluruh 

penyebutan tersebut diganti dengan Indo Eropa sebagai istilah kehormatan. G.H. Von Faber, 

op.,cit.hlm. 61. Sebenarnya penyebutan dari liplan, grobiak, kaseodik, tidak begitu saja langsung 

hilang. Dua kata pertama yang hilang yaitu grobiak dan kaseodik. Sedangkan, liplan masih sering 

diucapakan, sama seperti sinyo (bahkan semua anak yang berkulit putih dipanggil dengan sinyo, 

sic). Baru kemudian semua istilah tersebut dihilangakn dan diganti dengan Indo Eropa. Djoko 

Soekiman, Kebudayaan Indis Dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Yogyakarta: 

Bentang, 2000).hlm. 25. 

 
23

 Purnawan Basundoro, Merebut Ruang Kota Aksi Masyarakat Miskin Kota Surabaya 

1900-1960an (Tangerang: Marjin Kiri, 2013), hlm. 112. Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia 

(Jakarta : Lentera Dipantara, 2008) 

 
24

 R.Singgih, Redaktur Jawa Pos, “Masyarakat Cina dan Arab di Surabaya pada Abad XIX”,  
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Keberadaan beragam etnis di Surabaya juga memunculkan perlakuan 

yang berbeda dari pemerintah kolonial Belanda. Mulai dari perlakuaan status 

sosial, hukum maupun pendidikan. Adapun perbedaan dari perlakuan sosial, 

dimana status paling tinggi dimiliki oleh golongan Eropa totok yang dianggap  

“berdarah murni”. Status sosial selanjutnya yaitu golongan Timur Asing, yaitu 

golongan menempati status sosial menengah dan cenderung istimewa 

karena, pada masa kolonial Belanda mereka memegang posisi yang strategis 

dalam bidang perekonomian. Golongan paling rendah yaitu Bumiputra, 

dimana mereka memegang status sosial paling bawah. Karena, umumnya 

Bumiputra berstatus ekonomi rendah, dengan kehidupan yang sulit dan 

dipekerjakan sebagai buruh kasar, petani, peternak, dan pedagang 

kecil-kecilan 

 Golongan yang tidak mendapat status sosial jelas yaitu, golongan 

Indo Eropa. Tidak diketahui bagaimana status sosial yang berlaku bagi 

golongan Indo Eropa, penyebutan ini diberikan secara generalisasi bagi 

kelompok yang berdarah campuran Eropa dengan Bumiputra. Maka, status 

sosial bagi golongan Indo lebih bersifat netral karena, mereka bagian dari 

golongan Eropa dan Bumiputra. 

 Perlakuan selanjutnya yaitu hukum, bagi golongan Eropa berlaku 

hukum negeri Belanda yang juga dapat disebut hukum Barat. Sedangkan bagi 

golongan Bumiputra berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun, dapat 

juga berlaku hukum Barat pada golongan Bumiputra jika ada kepentingan 

                                                                                                                                      
Jawa Pos, Rabu  Tanggal 24 November,1982.  
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umum dan kepentingan sosial yang dibutuhkan. Sedangkan bagi golongan 

Timur asing, bagi mereka berlaku hukum Barat dengan beberapa 

pengecualian.
25

  

Perbedaan hukum juga belaku pada pemukiman bagi setiap etnis. 

Pemerintah kolonial Belanda membagi pemukiman, menurut Undang-Undang 

Wilayah atau Wijkenstelsel. Tujuannya yaitu, memudahkan pengontrolan dan 

pengawasan pada setiap etnis. Pembagian wilayah ini meliputi, beberapa 

wilayah cluster permukiman berdasarkan etnis, yaitu permukiman orang 

Eropa berada di sisi Barat Jembatan Merah atau Kali Mas, sedangkan 

permukiman masyarakat Timur Asing (Vreande Oosterlingen) berada di sisi 

Timur Kali Mas yang terdiri dari kawasan Pecinan (Chineesche Kamp) atau 

Kembang Jepun, kawasan Arab (Arabische Kamp) atau Ampel
26

, dan 

permukiman masyarakat pribumi yang menyebar di banyak tempat, karena 

tidak diatur secara khusus untuk tinggal di kawaan tertentu.
27

 Dalam 

tingkatan masyarakat pemerintah kolonial Belanda benar-benar 

memperhatikan tingkatan sosial, serta fasilitas yang diberikan bagi setiap 

golongan penduduk yang ada. 

                                                 
25

 Perbedaan hukum bagi penduduk Hindia Belanda dibagi ke dalam beberapa golongan. 

Didasari pada Pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling. Peradilan untuk Golongan Eropa dan 

mereka yang disamakan kedudukannya, dengan golongan tersebut, peraturan ini disebut Raad van 

Justitie dan Residentie-gerecht sebagai peradilan sehari-hari. Untuk golongan Bumiputera dan 

mereka yang disamakan kedudukannya dengan golongan tersebut adalah Landraad . Sutandyo 

Wignyosubroto, “Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Suatu Kajian tentang Dinamika 

Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia 

(1840-1990)”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).hlm. 226-227. 

 
26

 Handinoto, Perkembangan kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940 

(Yogyakarta: ANDI, 1996), hlm.  70. 

 
27

 Purnawan Basundoro, Pengantar Sejarah Kota, op.,cit.hlm.  188 
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Fasilitas pendidikan juga mendapat perlakuan yang berbeda. Perlakuan 

ini terlihat dari beberapa sekolah yang dipisah-pisah sesuai dengan golongan 

masayarakat kolonial. Perlakuan pemerintah dalam hal pendidikan dapat 

dilihat dari sekolah. Sekolah dasar misalnya, untuk penduduk dipecah menjadi 

dua, yaitu Sekolah Dasar Kelas Satu (De Scholen der eerste Klasse) untuk 

putra-putra bangsawan tinggi. Sedangkan, sekolah Dasar Kelas Dua (De 

Scholen der tweede Klasse) untuk anak-anak Bumiputra biasa.
28

 serta, 

sekolah dasar dibedakan berdasarkan etnis, contohnya Europese Langeere 

School (ELS) yang diperuntuhkan untuk golongan Eropa, Hollands Chinese 

School (HCS) untuk anak-anak Cina, sedangkan Holland Inlandse School 

(HIS) untuk anak- anak Bumiputra. 

 Di Surabaya, pemerintah kolonial Belanda juga membagi sekolah 

berdasarkan golongan etnis, dan banyak memusatkan pendidikan untuk 

golongan atas yang didominasi oleh golongan Eropa dan priyayi. Pembabakan 

pendidikan untuk golongan Eropa dan priyayi ditujukan untuk kelas satu 

tentunya kelas ini untuk kalangan Aristrokrat.
29

 Dalam realitasnya, sekolah 

bagi golongan atas hanya memiliki sedikit jumlah murid. Kebutuhan sekolah 

yang meningkat bagi golongan Bumiputra, membuat pemerintah kolonial 

Belanda di Surabaya kemudian mendirikan sekolah bagi Bumiputra. Awalnya, 

sekolah yang banyak mendominasi di Surabaya yaitu sekolah yang berlatar 

belakang agama seperti sekolah yang bercorak Kristen atau sekolah injil yang 

                                                 
28

 Pembagian sekolah tingkat dasar ini pada tahun 1893. Heru Sukadri dkk, op,.cit, hlm. 39. 

 
29

 Terutama di Jawa mereka berambisi besar untuk menjaga statusnya agar tidak disaingi 

oleh masyarakat bawah, , op,.cit, hlm. 89. 
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kebanyakan muridnya adalah golongan kaum minoritas yang beragama 

Kristen yang didominasi kaum Indo Eropa.  

Seiring dibutuhkannya pendidikan, pemerintah kolonial Belanda di 

Surabaya kemudian membuka sekolah bagi golongan rendah. Petumbuhan 

sekolah pemerintah kedua tersebut diperintahkan melalui surat keputusan 

nomor 37. Namun, keberadaan sekolah itu tidak banyak berperan, pengajaran 

tidak maksimal. Bahkan dijelaskan, bahwa keberadaan sekolah hanya dengan 

tiga orang guru laki-laki dan seorang guru perempuan, dan menempati satu 

gedung dengan murid yang berdesakan.
30

 Pendidikan bagi Bumiputra banyak 

mendapat respon setelah dibukanya sekolah oleh pemerintah, ini terjadi karena 

sekolah yang didirikan pemerintah lebih cenderung bersifat netral. 

Perbedaan antar kelas pada pendidikan tidak lain menjadi gambaran 

kota Surabaya masa kolonial Belanda. Kota Surabaya menjadi salah satu 

contoh kota besar yang memperhatikan pendidikan di tengah kebutuhan akan 

industri, dan keberagaman etnis.   

 

C. Kondisi Pendidikan Surabaya 

 

Soerabaia en de School. 

 

Roen vrij op Uw statig bolwerk, 

Rijke zee-en handelsstad! 

Op Uw dok, op Uw fabrieken 

En al „t schoon, Gij meer bezat. 

                                                 
30

 Dalam laporan tahunan, bahwa ada tiga orang guru pria dan seorang guru wanita yang 

memberikan pelajaran di sebuah gedung, di mana anak-anaknya duduk saling berdesakan seperti 

ikan haring dalam sebuah tong,. G.H.Von Faber, Oud Soerabaia. op., cit ,hlm.  251. 
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Rijk en mild zijn Uwe bronnen, 

„t Vovht der goudstrooms kust Uw strand. 

Zegenrijke plaats van‟t Oosten, 

Heilbron van het Morgenland. 

Ook Uw school strekt ons ten zegen, 

Zij geeft kracht aan hart en geest, 

Waarvan proeve wordt gegeven 

Op dit ons bereide feest. 

„t Grensloos nut van hare werking, 

Baart een schat, hoog en waardig, 

Tot een zegen voorr Uw kinderen, 

Tot „t behoud der Maatschappij.
31

 

 

 

Surabaya dan Sekolah. 

 

Sungguh terkenal benteng kita 

Sungguh kaya pelabuhan dan kota dagang kita 

Di geladakmu, di pabrikmu 

Dan semuanya indah, kau miliki 

Kekayaan dan kelimpahan menjadi sumbermu 

Gelombang aliran emas melanda pantaimu 

Tempat yang berlimpah di Timur 

Sumber kemakmuran negara besar 

Juga sekolahmu memberi berkah kami 

Mereka memberikan kekuatan lahir dan batin 

Di mana usaha dilakukan 

Pada pesta yang kami siapkan 

Manfaat tak ternilai dari karyanya 

Sungguh tinggi dan mulianya 

Sebagai berkah bagi anak-anakmu 

Demi kelestarian masyarakat 

 

Kutipan syair lagu diatas, merupakan kutipan syair yang diambil Von 

Faber dari sebuah buku yang disusun oleh seorang guru bernama Jan van der 

Tang, yang dibuat demi kepentingan para muridnya agar bisa memahami 

                                                 
31

 Ibid., hlm. 257. 
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bahasa Belanda dengan baik.
32

 Syair itu menggambarkan keadaan Surabaya, 

di mana perkembangan kota Surabaya sebagai kota pelabuhan, perdagangan 

memiliki kekayaan yang berlimpah, sehingga membawa manfaat pula bagi 

pertumbuhan pendidikan dan kelestarian masyarakat kota Surabaya.  

Pendidikan di Surabaya dimulai pada tahun 1818,
33

 yang dipelopori 

oleh C.C. Werner dengan membuka lembaga pendidikan bagi anak-anak. Pada 

tahun 1845 jmlah siswanya dalah 35 orang , dan bertahan hingga tahun 1862. 

Sebelumnya pendidikan hanya dikelola oleh pemerintah yang bekerjasama 

dengan kelompok Zending. Pada tahun berikutnya 1831, sekolah dasar 

pemerintah dengan dua orang guru dan 86 orang siswa, hadir sebuah sekolah 

kecil dengan 42 orang anak yang dibentuk oleh jemaat Protestan dari dana 

almarhum Bapa F.J. Mader
34

  

Dalam harian De Indische Schoolbode menulis pendidikan di Surabaya 

yang dimulai dari pertengahan abad ke XIX. Pada saat itu pemerintah banyak 

bekerjasama dengan gereja untuk mengatasi masalah pendidikan. Sehingga, 

sekolah banyak didominasi oleh anak-anak beragama Kristen, seperti yang 

                                                 
32

 Karena Surabaya pernah mengalami pendidikan bergaya Barat, yang menggunakan bahasa 

Belanda sebagai bahasa pengantar dan kurikulum diatur atau didasarkan pada kurikulum yang 

telah disetujui oleh pemerintah kolonial.William H. Frederick, Pandangan dan Gejolak 

Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946) (Jakarata : PT 

Gramedia, 1989), hlm.  47.  

 
33

 Sebenarnya, gagasan mengenai pendidikan secara umum yang ditangani oleh 

pemerintahan kolonial adalah perhatian terhadap nasib penduduk Bumiputra yang mendapat 

pertimbangan masalah pendidikan lebih banyak. Seperti diaadakannya sekolah dasar pada tahun 

1817 yang didirikan di Betawi, sekolah ini mencontoh sekolah dasar yang ada di Belanda. Pada 

tahun 1820 jenis sekolah ini di kembangkan menjadi 7, yaitu 2 di Betawi (“Weltevreden” dan 

“Molenvliet”), di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya dan Gresik. Sumarsono dkk, 

Pendidikan Di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan 

Kebudayaan, 1986), hlm. 90. 

 
34

 .G.H.Von Faber, Oud Soerabaia. op., cit ,hlm.  250. 
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terlihat dalam gambar statistik berikut. 

 

Tabel 3 

Tabel Statistik Pendidikan dari Anak-Anak Kristen di Surabaya 

 

 

Tahun 

 

Populasi 

Anak 

Golongan 

Eropa 

 

 

Pendidikan 

Gratis 

 

Jumlah Anak 

Yang Tidak 

Diketahui 

Pendidikannya 

 

 

 

Jumlah Anak 

Yang Mendapat 

Pendidikan 

 

1844 679 44 470 209 

1845 890 44 681 209 

1846 521 60 295 226 

1847 779 68 443 336 

1848 591 83 250 341 

1849 596 73 266 330 

1850 774 92 445 329 

1851 733 119 394 339 

1852 770 131 361 409 

1853 823 152 268 555 

1854 979 152 450 529 

1855 1063 163 524 539 

1856 1147 157 690 547 

1857 1252 140 652 600 

 

Sumber : J. Hageman, Jcz., “Fragmenten Uit eene algemeene statistieke 

beschrijving van de Residentie Soerabaya“, De Indische 

Schoolbode, No 12 Desember 1858, hlm.,4. 

 

Tabel diatas membuktikan bahwa, pendidikan di Surabaya sudah 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hingga tahun 1857 dari 1.252 

anak dari golongan Eropa, ada 600 anak yang memperoleh pendidikan. 

Meskipun, dalam perannya masih didominasi oleh kelompok Kristen. 

Sebenarnya, dominasi kristen merupakan bentuk kerjasama dari pemerintah 

untuk masalah pendidikan. Dalam hal ini, gereja sangat membantu untuk 
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masalah pendanaan pendidikan.
35

 

Seiring dengan penyelenggaraan pendidikan yang banyak bekerja 

sama dengan Kristen, pemerintah kota Surabaya juga mulai memperhatikan 

pendidikan bagi seluruh golongan mulai dari golongan Eropa hingga 

Bumiputra. Sehingga, pendidikan mulai meningkat dari sekolah dasar hingga 

pendidikan tinggi, hal ini terlihat dari banyaknya sekolah yang hadir di 

Surabaya seperti : 

a. Sekolah dasar dengan bahasa pengantar Belanda  

1. ELS (Europeesche Lagere School), adalah sekolah dasar yang bagi 

anak  Eropa, dan dari golongan terkemuka.
36

 di Surabaya terdapat 6 

ELS, pertama didirikan pada tahun 1831 di daerah Sawahan dengan 42 

murid. Kedua, pada tahun 1849 ELS didirikan di Peneleh, ketiga 

didirikan pada tahun 1856, keempat didirikan ELS di kompleks Marine 

Establischement (sekarang menjadi PT.PAL), ELS kelima berdiri pada 

tahun 1864 yang menempati gedung Jongen Weezent (sekarang Jl 

Kebalen), dan ELS ke enam berdiri tahun 1912 terletak di sawahan 

(sekarang Jl. Weezen). 

2. HCS ( Hollandsch Chineesche School), adalah sekolah yang didirkan 

bagi golongan Timur Asing yaitu etnis Cina. HCS di Surabaya terdapat 

di beberapa tempat seperti di jalan Genteng yang berdiri pada 1 juli 

1908. Kemudian, pada tahun 1913 pemerintah kolonial belanda 

                                                 
35

 P. J. Veth, Aardrijkskundig En Statistich Woordenbiek Van Nederlansche Indie 

(Amsterdam : P.N. Van Kampen, 1869), hlm.  174 

 
36

 Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.  97. 
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mendirikan dua HCS yaitu berada di Grisseescheweg (sekarang Jl. 

Gresik), dan di daerah pasar turi. 

3. HIS (Hollandsch Inlandsch school), adalah sekolah yang didirikan 

bagi golongan Bumiputra yang berkedudukan tinggi seperti priyayi 

karena, untuk masuk HIS harus memiliki syarat tertentu seperti, harus  

keturunan priyayi ningrat, kemudian orang tua harus memiiki jabatan 

sebagai pegawai pemerintahan, orang tua memiliki kekayaan lebih dan 

pernah bersekolah. Di Surabaya HIS didirikan tahun 1916 di daerah 

Krembangan, kedua tahun 1918 HISdidirikan di Jl. Bibis,
37

 HIS 

memiliki peminat yang sangat besar terutama setelah adanya politik 

etis, karena HIS mulai terbuka bagi golongan Bumiputra kelas 

rendah.
38

 

 

b. Sekolah Dasar Berbahasa Daerah 

1. Sekolah peralihan (Schakelschool), sekolah ini didirikan pada tahun 

1930 di Jl. Van Riebeecklaan (Sekarang WR. Supratman), sekolah ini 

merupakan sekolah peralihan dari sekolah desa.  

2. Sekolah Ongko Loro (De Scholen Der Tweede Klasse), sekolah ini 

didrikan di daerah distrik-distrik, sekolah ini memiliki kurukulum yang 

sederhana  meliputti membaca, menulis dan berhitung. Di Surabaya 

                                                 
37

 G.H. Von Faber, Oud Soerabaia, op.,cit, ,hlm. 254 

 
38

 Gusti Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri, “Pendidikan Masa Kolonial Belanda Di 

Surabaya Tahun 1901-1942” dalam Jurnal Publika Budaya 1:3 (Jember: Maret 2015), hlm.  

24-25 
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sekolah ini didirikan pada tahun 1895.  

3. Sekolah Lanjutan (Vervolg School), sekolah ini merupakan sekolah 

lanjutan dari sekolah desa, yang setra dengan kelas 4 dan kelas 5 

sekolah dasar. Sekolah ini merupakan sambungan dari sekolah desa 

yang hanya 3 tahun, di Surabaya sekolah lanjutan ini berdiri pada 

tahun 1916 di Genuaweg (Sekarang Jl. Nilam Timur)
39

 

 

c. Sekolah Lanjutan 

1.  MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs),  sebenarnya sekolah 

lanjutan setara dengan sekolah menengah pertama. MULO pertama 

didirikan di Jalan Praban pada tahun 1916, dan Mulo juga didirikan di 

Ketabang (sekarang menjadi tempat PSG 1 Jl. Teratai). 

2.  HBS (Hoogere Burger School), merupakan sekolah menegah atas 

kelanjutan dari sekolah menengah pertama.
40

 Di surabaya HBS 

pertamakali didirikan tahun 1857 ada dijalan Baliwerti dekat dengan 

alun-alun contong, kemudian pada tahun 1912 sekolah ini berpindah di 

Jl. Regenstraat atau Jl, Kebon Rejo, dan pada tahun 1923 HBS 

berpindah lagi ke Ketabang. 

3. AMS (Algemeene Middlebare School), sama dengan HBS yang 

merupakan sekolah menengah atas. Di Surabaya AMS didirikan pada 

                                                 
39

 Ibid., hlm.  26. 

 
40

 Awalnya sekolah ini bernama “Gymnasium” (sekolah menengah) yang kemudian sekolah 

ini diubah menjadi Hoogere Burger School (HBS) dengan lama belajar 5 tahun, dan pada tahun 

1875 dan 1877 didirikan masing-masing di Surabaya dan Semarang Sumarsono dkk , op.,cit, hlm.  

91-92 
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tahun 1938 yang berada di Viaduct Straat (sekarang Jl Dharmahusada, 

atau SMA IV dan SMP 29) 

 

d. Sekolah Kejuruan 

1. Ambachtsschool, sekolah pertukangan pertama dan didirikan oleh 

Zending pada tahun 1853 terletak di Kalisosok. 

2. Burger Avonds School sekolah sore yang ada di Surabaya tahun 1877 

3. Inlandsch Ambachtsschool, sekolah pertukangan yang diperuntuhkan 

bagi golongan Bumiputra. Sekolah ini berdiri tahun 1909 

4. Koniging Emma School, sekolah ini berdiri pada tahun 1912 berada di 

Jl. Tentara Genie Pelajar daerah sawahan. 

5. Suiker School, sekolah ini dididirkan pada tahun 1917 untuk mengisi 

pendidikan bagi tenaga kerja untuk pabrik gula. Sekolah ini ada di 

Surabaya dan Madura namun, secara pasti tidak ditunjukan dimana 

letaknya. 

 

e. Sekolah Tinggi  

1. NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School), sekolah ini merupakan 

sekolah tinggi pendidikan dokter. NIAS, pertama kali berdiri pada 1 

Juli 1914 yang bertempat di Jl. Kedungdoro no 38. Pada tahun 1923 

NIAS berpindah di Jl. Prof. Dr. Moestopo yang sekarang menjadi 

fakultas kedokteran universitas airlangga. 

2. STOVIT (School Tot Opleiding van Indische Tandartsen), yang 
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merupakan sekolah tinggi pendidikan dokter gigi, yang berdiri taun 

1928, STOVIT di Surabaya bertempat satu komplek dengan NIAS 

yaitu Jl. Kedungdoro no 47.
41

 

Keberadaan sekolah-sekolah tersebut, juga diiringi dengan munculnya 

berbagai sekolah “liar”. Secara keseluruhan, menjelang tahun 1930-an jumlah 

sekolah yang ada di Surabaya mencapai 75 buah, dengan sekitar 200 orang 

guru, dan mungkin melayani 7.500 orang murid. Bahkan, pada tahun 1940-an 

jumlah pendidikan di Surabaya meningkat hingga empat kali lipat.
42

 

Pesatnya aktivitas pendidikan di Surabaya hanya bertahan hingga tahun 1942, 

ketika Jepang mengambil alih pemerintah kolonial Belanda. Pergantian 

kekuasaan membuat banyak sekolah di Surabaya mengalami penutupan serta 

mengalami kemerosotan.
43

 Hal itu dikarenkan, pada masa Jepang pendidikan 

ditujukan untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya dan 

merubah pendidikan bergaya Barat menjadi pendidikan bergaya Timur. 

Sehingga, sekolah-sekolah di Surabaya mengedepankan hal-hal yang 

berhubungan dengan Indonesia. 

 

 

 

                                                 
41

 Gusti Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri, op., cit, hlm. 30-31 

 
42

 William H. Frederick, op.,cit, hlm. 76 

 
43

 Pendidikan berdampak bagi masyarakat, terutama bagi keturunan Eropa, kehidupan 

normal berhenti ketika sekolah-sekolah ditutup. Ibid., hlm. 110. 
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BAB III 

AMBACHTSSCHOOL DI BAWAH PEMERINTAH KOLONIAL 

BELANDA 

 

Sebagai sekolah pertukangan pertama di Jawa, Ambachtsschool mulai 

menjadi sekolah yang digunakan untuk pemenuhan tenaga kerja terdidik 

dalam sektor industri, terutama bagi golongan Indo Eropa. Namun, perubahan 

keadaan sosial, ekonomi dan terlebih kebutuhan pemerintah kolonial Belanda 

pada waktu tertentu, membuat Ambachtsschool mendapat perhatian penuh, 

seiring pemerintah juga mulai membuka Inlandsch Ambachtsschool sebagai 

sekolah pertukangan bagi Bumiputra. Pemerintah mulai menerapkan 

kebijakan yang berbeda pada kedua sekolah pertukangan tersebut, serta 

memberikan sistem pembelajaran yang berbeda untuk menyesuaikan 

kebutuhan bagi Bumiputra serta kebutuhan bagi pemerintah kolonial Belanda. 

 

A. Sejarah Awal Berdirinya Ambachtsschool 

Sekolah pertukangan atau Ambachtsschool, pertamakali diprakarsai 

kelompok Zending lembaga swasta Kristen yang bekerja sama dengan 

lembaga Maatschappij tot Nut van het Algemeen.
1
 Zending merupakan 

sebuah lembaga pengakabaran injil yang bergerak dalam bidang sosial dan 

pendidikan terutama untuk golongan Kristen. Pada tahun 1851 Zending 

                                                 
1
 The Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, adalah sebuah organisasi non-profit di Belanda 

yang didirikan pada tahun 1784 dengan tujuan untuk mengembangkan Individu dan masyarakat, 

terutama melalui pendidikan. Hal tersebut memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan 

pendidikan publik dengan tujuan memperbaiki sistem sekolah dan pendidikan kaum muda sebagai 

dasar utama untuk pelatihan. Bigot, LCI, Commemorative Maatschappij tot Nut van 't 

Algemeen, 1784-1934, (Amsterdam: Sijthoff 1934) 

43
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banyak mengkonsentrasikan pada golongan anak Indo Eropa yang kurang 

beruntung dalam hal ekonomi. Menurut laporan Zending, menjelaskan 

banyaknya anak Indo berkehidupan “merana” atau kurang mampu, sehingga 

Zending sebagai sebuah lembaga sosial harus mencari cara untuk membantu 

kehidupan golongan Indo.
2
 

Pada tanggal 28 Oktober tahun 1852 Afdeeling Surabaya, mengajukan 

usul agar dibuka sekolah pertukangan. Usul tersebut bermula, setelah 

mendengarkan pidato dari A.Van Lakerveld,
3
 seorang arsitek dan pengairan 

yang mendorong pemuda dari golongan Indo untuk menekuni bidang 

                                                 
2

 Levenbrigten der Afgestorvene Medeleden van de Mascappij der Nederlansche 

Letterkunde, (Leiden : E.J Brill 864), hlm. 14. 

 
3
 Berikut isi pidato dari Tuan van Lakerveld: ”Siapa yang mengadakan penelitian tentang 

pertukangan bagi kelompok orang-orang Eropa yang dilahirkan di sini (Indo Eropa), pasti akan 

mencapai hasil-hasil yang lebih baik. Kita akan melihat bahwa pertukangan disini pada dasarnya 

kurang diperhatikan dan sebagai akibatnya sedikit tenaga ahli yang ditemukan. Kita juga melihat 

ratusan pemuda Jawa dengan kondisi fisik yang sehat dan cukup kuat, tetapi lebih suka bekerja di 

belakang meja dengan mesin tulis atau ketika kebutuhan mendesak mereka lebih memilih 

pekerjaan lain, dari pada memilih pekerjaan tukang yang dianggap pekerjaan yang kurang 

terhormat. Sebenarnya apabila mereka menekuni bidang pertukangan maka hasil yang lebih besar 

bisa dicapai.  

Tidak lama mencari apa yang menjadi hambatan, bahwasannya status tukang pada golongan 

Indo belum diperkenalkan. Setiap orang yang mengenalkan pendidikan kepada anak-anaknya 

selalu berfikir kelanjutan dari pendidikan tersebut, dan dari sana anak akan mendapat gambaran. 

Sayangnya selama ini anak-anak Indo lebih bersikap sombong dan angkuh apabila mendengar 

tentang pertukangan, maka sebenarnya sikap ini akan menghambat muncunya kelas tukang 

maupun seniman. Kemudian Tuan van Lakerveld menegaskan, darimana sikap itu muncul?, dan 

dari mana pemuda disini (Surabaya) yang tumbuh bertahun-tahun yang hanya melihat fisik, serta 

memiliki pandangan yang keliru tentang adanya pertukangan itu? Jawabannya yaitu orang tua 

telah salah menanamkan pemahaman pada anaknya, mereka mendidik anaknya untuk malu 

apabila memiliki status tukang, dan menduga akan tidak sesuai dengan status kehormatan mereka, 

karena yang mereka bayangkan adalah anggota keluarga mereka harus memulai pekerjaan kasar 

untuk bisa menekuni sebuah profesi.  

Sangat disesalkan bahwasannya mereka hanya memikirkan kehormatan saja. Seandainya 

orang tua mengetahui bagaimana menguntungkan apabila anak-anak kalian mau belajar 

pertukangan, anak-anak dapat menemukan pekerjaan yang bebas, sehingga anak-anak tidak hanya 

belajar teori saja. Mereka lupa atau lebih tepatnya sengaja melupakan bahwa keangkuhan yang 

tidak menguntungkan, karena ini menjadi hambatan bagi kemajuan dan perbaikan nasib manusia. 

Mereka nampaknya tidak menyadari bahwa pekerja di masa kita sama pentingnya seperti dahulu. 

Dan mereka tidak peduli akan itu.”. G.H. Von Faber, Oud Soerabaia (Soerabaia: Uitgegeven door 

de Gemeente Soerabaia, 1931).. hlm. 266. 
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pertukangan. Selanjutnya, pemerintah mengabulkan permohonan mendirikan 

sekolah pertukangan dengan keputusan gubernur jendral no 5 pada tanggal 9 

Januari 1853.
4
 Pada tanggal 9 April 1853 Soerabayasch Nieuws juga 

menuliskan dibukanya sekolah pertukangan yang diprakarsai oleh seorang 

arsitek pengairan. Pembukaan setelah itu, diharapkan banyak pemuda 

berkontribusi dalam sekolah pertukangan.
5
 Pada tanggal 2 Mei 1853 di 

Kalisosok Surabaya sekolah pertukangan yang diberi nama Ambachtcsschool 

pertamakali dibuka,
6

 gubernur jenderal Duymaer van Twist menjadi 

pelindung dan menyediakan dana sebesar f 300. Sebelumnya, pada tanggal 12 

Maret 1853 sebuah pengurus untuk Ambachtcsschool sudah dibentuk yaitu 

terdiri dari: A. Van Lakerveld sebagai ketua, P. Munnick sebagai sekretaris, F. 

Vos sebagai wakil sekretaris, J. Buchler., J.J. Burgmans, C.F. Huysdens, L.H. 

Zanthuys, P.W. Nagel, P.A. Keyzer dan F.J. Bos sebagai anggota.
7
 

Keberadaan Ambachtsschool Surabaya awalnya berdiri dengan cukup baik, 

Ambachtsschool memiliki jumlah siswa dari usia 13 hingga 22 tahun. Hingga 

Januari 1854 Ambachtsschool Surabaya memiliki siswa dengan jumlah 66 

siswa.
8
  

                                                 
4
 G.H. Von Faber, Oud Soerabaia, loc.,cit. 

 
5
 No 989/PN, “Ambachtsschool”, Soerabayasch Nieuws en Advertantie blad, 9 April 1853.  

 
6
 Het Pauperisme Onder de Europeanen in Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte „s Lands 

Dienst-Werving-Militaire Pupillen-Ambachtslieden Techische Bettrekkingen (Batavia: 

Landsdrukkerij, 1901)., hlm. 52 ; R.Singgih, Redaktur Jawa Pos, “Perkembangan pendidikan di 

Surabaya pada Abad Ke XIX”, Jawa Pos, Sabtu, 4 Desember 1982.  

 
7
 Het Pauperisme Onder de Europeanen in Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte „s Lands 

Dienst-Werving-Militaire Pupillen-Ambachtslieden Techische Bettrekkingen op.,cit, hlm. 54 

 
8
 G.H. Von Faber, Oud Soerabaia,. op.cit.,hlm.267. Dalam buku sejarah pendidikan Jawa 
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Pendirian Ambachtsschool pada mulanya mendapat dukungan sangat 

cepat. Ada sekitar 127 donatur yang menyokong dana untuk Ambachtsschool. 

Sayangnya, hal tersebut tidak bertahan lama tahun 1856 beberapa usaha yang 

dilakukan seperti meletakkan lembaga ini lebih khusus lagi dengan menerima 

bantuan dari pemerintah, namun hasilnya kurang baik sehingga, 

Ambachtsschool semakin mengalami kemerosotan. Murid perlahan-lahan 

berkurang dari 81 menjadi 59,
9

 Ambachtsschool yang mengalami 

kemunduran memberikan himbauan yang berbunyi. 

 

Ambachtsschool 

Aangezien het uit den aard van het onderwijs en de leercursus. Welke aan 

deze school gevolgd wordt. Noodzakelijk is, dat de lessen onafgebroken 

worden bijgewoond. Zoo verzoekt de directie dezer instelling aan ouders en 

vppgden eeningszins te willen medewerken tot een getrouwe en ijverige waar 

neming der lessen door hunne kinderen of puppilen. 

 

 Kurang Lebih Artinya 

Sekolah Pertukangan 

Mengingat sifat pendidikan dan masa belajarnya yang diikuti di sekolah ini, 

diperlukan agar pelajaran selalu diikuti, jadi direksi lembaga ini meminta 

kepada para wali dan orangtua murid agar bekerjasama untuk meningkatkan 

kerajinan dan kepatuhan pada pelajaran oleh para siswa atau muridnya.
10

 

 

 Satu tahun kemudian, pada tanggal 8 Maret 1857 Zending 

                                                                                                                                     
Barat juga dijelaskan bahwa tujuan dibukanya sekolah tersebut ialah untuk membantu golongan 

peranakan Indo Belanda untuk mencari penghidupan yang layak.  Edi S. Ekajat dkk, loc.,cit. 

 
9
 G.H. Von Faber, Oud Soerabaia, op.,cit., hlm. 267. Hal ini mungkin disebabkan sedikitnya 

biaya pengelolaan sekolah atau kurangnya animo dari murid-murid. Namun demikian, golongan 

peranakan Indo Belanda tidak putus asa, mereka kemudian membuka lagi sekolah pertukangan di 

Jakarta pada tahun 1886, tetapi ternyata sekolah ini tidak berjalan lancar, walaupun kepada 

murid-murid diberikan uang harian dari subsidi pemerintah. Demikianlah, sekolah pertukangan di 

Jawa Barat hanya dibuka di Jakarta. Tetapi selalu mengalami kegagalan. Seperti di Jawa Timur 

(Surabaya) dan di Sulawesi (Tawangko, Minahasa). Edi S. Ekajat dkk loc.,cit. 

 
10

 Ibid.hlm. 267 
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memutuskan untuk menutup Ambachtsschool Surabaya dan menyarankan 

pemerintah untuk mengambil alih sekolah pertukangan Surabaya. Keputusan 

tersebut masih mendapat pertimbangan oleh pemerintah, dengan melihat 

bagaimana biaya serta kebutuhan adanya sekolah pertukangan, dilain pihak 

pemerintah bekerjasama dengan yayasan panti asuhan laki-laki milik Jhr. J.C. 

Reynst.
11

 Kerjasama itu diharapkan membantu menambah peminat untuk 

bagi pemuda agar mau bersekolah di Ambachtsschool, selain itu harapan 

pemerintah dapat membantu golongan Indo untuk mendapatkan pendidikan 

dan membantu pemerintah memperoleh tenaga kerja terdidik. 

Pada tahun 1860, Ambachtsschool didirikan lagi berdekatan dengan 

panti asuhan laki-laki. Berdirinya Ambachtsschool merupakan keinginan 

pemerintah dalam pemenuhan tenaga kerja, dengan demikian Ambachtsschool 

mulai mendapat perhatian dari dinas pekerjaan umum di bawah pengawasan 

dewan pimpinan residen. Kehadiran Ambachtsschool membawa perubahan 

kepengurusan, susunan baru Ambachtsschool mulai dibentuk dengan susunan 

yaitu, sebagai anggota diangkat insinyur kepala dari bagian pengairan, 

direktur pangkalan armada, wakil direktur zeni pada bagian militer ketiga, 

direktur bengkel konstruksi artileri dan direktur pabrik bagi angkatan laut dan 

peralatan uap, selain dua orang dari kalangan pengusaha yaitu W. Cores de 

                                                 
11

 Secara singkat adanya panti asuhan ini dijelaskan dalam G.H. Von Faber, namun lihat juga 

keterangan dalam majalah Nedherlansch Indie, Jan Cornelis Reijnst (Joan Cornelis Reynst) Ia 

adalah anak keempat dari Pieter Hendrik Reijnst, Setelah kematian tidak terduga dari Gubernur 

Jenderal Merkus Jan Cornelis Reijnst, Joan Cornelis Reynst diangkat menjadi Gubernur Jenderal 

Hindia Belanda. Kemudian ia terlibat dalam pekerjaan filantropis dimana ia mendirikan panti 

asuhan laki-laki pada tahun 1851 di Surabaya. ”het plan eener istelling voor jongenswezzen te 

Soerabaia van. Jhr. J. C. Reijnst” Tijdschrift voor Nederlasch Indie 20
ste

 jaargang, Aft 7-12, 

(Uitgegeven Door: Zalt-Bommel. Joh Noman en Zoon ,1858).hlm. 413. 
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Vries seorang pemborong pada perusahaan kapal uap Hindia Belanda dan 

F.J.H. Bayer pengusaha mesin.
12

  

Kehadiran Ambachtsschool dengan pengurus baru, diharapkan dapat 

mengangkat kelas tukang yang selalu di anggap sebelah mata, serta menarik 

kembali pemuda untuk bersekolah pada bidang pertukangan. Sementara itu, 

tahun 1861 Ambachtsschool mendapat dana dari pemerintah sebesar 30 ribu 

gulden, untuk tiga tahun masa pendidikan di Ambachtsschool. Dana tersebut, 

merupakan tunjangan beasiswa yang diberikan untuk pemuda keturunan 

Eropa yang mau bersekolah di Ambachtsschool. Langkah pemerintah 

kemudian,  memberitahukan kepada  sejumlah pejabat, aparat pemerintah, 

pendidik dan rohaniawan untuk ikut menyebarkan tawaran adanya beasiswa 

Ambachtsschool, serta membujuk mereka untuk memanfaatkan kesempatan 

yang ditawarkan oleh pemerintah.
13

 Beasiswa diberikan untuk menarik 

banyak murid yang berminat untuk mendaftar di Ambachtsschool, dimana 

pemerintah menyediakan dana pendidikan yang bisa menarik kembali murid, 

terutama bagi murid yang pernah bersekolah di Ambachtsschool dan belum 

menyelesaikan pendidikannya dapat melanjutkan kembali untuk bersekolah di 

Ambachtsschool. Tawaran beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, ternyata 

kerang menarik bagi murid yang pernah bersekolah di Ambachtsschool, 

mereka lebih memilih bekerja dari pada bersekolah, hal tersebut dilakukan 

karena mereka merasa sudah memiliki kemampuan dalam bekerja. 

                                                 
12

  G.H. Von Faber, Oud Soerabaia, op.,cit. hlm. 267 

 
13

 Het Pauperisme Onder de Europeanen in Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte „s Lands 

Dienst-Werving-Militaire Pupillen-Ambachtslieden Techische Bettrekkingen op.,cit, hlm. 56 
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Seiring dengan kebutuhan murid, pada tanggal 1 Maret 1862, tahun 

ajaran baru Ambachtsschool dibuka dengan menempati bangunan baru, 

karena sebelumnya Ambachtsschool tidak memiliki lahan tetap. Melalui surat 

keputusan gubernur jendral no 7 pada 4 April tahun 1862, menjelaskan 

bangunan baru tersebut di sewa dengan harga 200 gulden perbulan, dengan 

fasilitas berupa ruang kelas dan perpustakaan.
14

 Pengajaran pertama pada 

bangunan baru memberikan hasil yang sangat baik, terutama untuk kelas 

Eropa, namun untuk golongan Indo sulit mengikuti pelajaran yang diberikan. 

Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang bahasa Belanda 

yang digunakan sebagai bahasa pengantar bagi Ambachtsschool, sehingga 

keadaan tersebut cukup menjadi kendala, hingga tahun berikutnya 

Ambachtsschool kembali mengalami kemerosotan.15
  

Setelah lima tahun, Ambachtsschool tidak mengalami kemajuan. 

Pengurus kemudian memutuskan untuk menutup Ambachtsschool pada tahun 

1875. Penutupan Ambachtsschool tentunya berdampak bagi pengurus, serta 

para guru Ambachtsschool. Seiring dengan dampak yang terjadi maka, 

berdasarkan keputusan no 15 pada 15 Februari tahun 1875,  pemerintah 

kolonial Belanda memberikan penghargaan bagi pejabat Ambachtsschool 

Surabaya yang telah menyelesaikan tugasnya. Apresiasi yang diberikan 

                                                 
14

 G.H. Von Faber, Oud Soerabaia, op. cit. hlm. 268 

 
15

 Pendidikan yang diajarkan hanya pendidikan teoritis dimana tidak pernah di barengi 

dengan praktek. Para pemuda tidak memiliki pengetahuan yang dapat dimanfaatkan, sehingga 

tujuan aslinya adalah membentuk tenaga tukang yang ahlii tidak tercapai. Selain itu para murid 

kurang menyukai status tukang dengan bertumpu pada pengetahuan teori. Kebanyakan mereka 

lebih suka menjadi pengawas, ahli mesin, ukur tanah dan sebagainya. Mereka mendesak dengan 

pertanyaan apakah setelah selesai masa belajar mereka tidak bisa memasuki dinas pemerintah. 

Ibid.  
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pemerintah berupa fasilitas untuk dapat kembali ke Belanda. Melalui surat 

keputusan pada Maret 1875, no 18 oleh kerajaan Hindia Belanda, 

mengumumkan beberapa nama pejabat Ambachtsschool untuk dipindahkan 

ke beberapa sekolah pertukangan di kota lain.
16

 

Kebutuhan terhadap tenaga kerja yang semakin pesat, seiring dengan 

ditutupnya Ambachtsschool, maka pada tahu 1877 dilakukan percobaan 

dengan membuka kembali Ambachtsschool yang dikaitkan dengan HBS 

(Hoogere Burger School). Ambachtsschool pada HBS hanya berupa kursus, 

Ambachtsschool menjadi extra kulikuler sebagai mata ajar tambahan bagi 

HBS,
17

 untuk menyelesaikan kursus pada HBS dibutuhkan waktu selama 2 

tahun, dan kursus tersebut berlangsung hingga tahun 1885. Pasca tahun 1885, 

Ambachtsschool mulai menjadi sekolah yang berdiri sendiri, dengan lama 

belajar di tambah menjadi 3 tahun.
18

 Serta pada tahun 1894, Ambachtsschool 

mengalami reorganisasi, dengan menambah lama belajar menjadi 4 tahun.
19

 

Setelah menjadi sekolah yang berdiri sendiri, Ambachtsschool mulai 

mencari murid dengan memasang beberapa iklan, untuk mempermudah 

                                                 
16

 “Benoemingen, enz.,”, De Locomotief, No 124, 29 Mei 1875,hlm.  3. Beberapa nama 

pengurusan diindahkan pada beberapa kota, kemudian ada juga yang kembali ke Belanda, salah 

satunya letnan P.H. Opsoomer senior dalam bidang senjata artileri Hindia Belanda yang 

sebelimnya menjabat dalam bagian sekolah pertukangan Surabaya. Kedua yang  ditugaskan 

kembali ke Belanda, adalah W. E Macaro, seorang kepala Departemen Administrasi Interior 

namun oleh pemerintahan ia masih dibutuhkan, dan mendapat kontrak hingga enam bulan 

kedepan. “Officiele Berichten”, Java Bode, No.121, 26 Mei 1875.hlm. 4. 
17

 Ibid.Mata pelajaran ini dimaksudkan semacam extrakulikuler (kursus malam) yang ada di 

HBS, Lihat Heru Sukadri dkk, op.cit.,hlm. 104. 

 
18

 Sumarsono dkk, op.,cit, hlm. 94-95 

 
19

 Tahun 1894, lama belajar di Ambachtsschool diperpanjang lagi selama 4 tahun dan 

diarahkan untuk ujian akhir dalam jurursan pengairan, pekerjaan umum, kadaster (pengukuran 

tanah), dan mesin. Sumarsono dkk, loc.,cit, 
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pendaftaran pada Ambachtsschool. Beberapa iklan yang dipasang 

memberikan lotre atau semacam undian bagi calon siswa agar bisa 

mendapatkan beasiswa. 

 

Gambar 1 

 

Iklan Pembukaan Pendaftaran Ambachtsschool Surabaya 

 tahun 1899 

 

 

Sumber: “Soerabaiasche Ambachtsschool”, Soerabaiasch Handelsblad. 

No. 155, 8 Juli 1899, hlm. 11. 

 

Iklan di atas menjelaskan, dibukannya pendaftaran Ambachtsschool 

yang bisa dilakukan di kantor misionaris atau Zending. Dalam iklan tersebut 

juga menjual beberapa loten atau undian beasiswa bagi calon siswa,
20

 

                                                 
20

 Adanya Loten atau semacam tiket lelang, dimana ini merupakan  beasiswa bagi yang 

berminat bersekolah di sekolah pertukangan (Ambachtsschool), baik di Batavia maupun yang ada 

di luar Batavia. Loten ini juga melampirkan nama perusahaan yang mendukung kegiatan ini, itu 

sebabnya beberapa Loten memiliki pendukung yang berbeda. Java Bode, No 42, 21 Februari 
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tujuannya adalan menarik peminat, Ambachtsschool juga mengatur biaya 

sekolah, yang diatur sesuai dengan kemampuan orang tua, bahkan bila 

memiliki saudara yang juga bersekolah di Ambachtsschool maka ia hanya 

dikenakan membayar setengah harga.
21

 Sementara itu, berlakunya beasiswa 

bagi calon murid, mendapat dukungan dari seorang dewan Hindia Belanda 

H.H. Leden pada tahun 1901. Donatur memberikan subsisidi tahunan yang 

dimulai dari Januari, subsidi tersebut akan diberikan kepada Ambachtsschool 

Surabaya secara berkala.
22

 

Hingga akhir tahun 1901, setelah Ambachtsschool mulai mendapat 

donatur, tepatnya pada bulan September munculah kebijakan politik Etis. 

Politik tersebut dianggap sebagai awal zaman baru pemerintahan kolonial 

Belanda, pemerintahan penjajah mulai memperhatikan kemakmuran dan 

pendidikan penduduk Bumiputra dan menganggap diri sebagai pelindung. 

Sistem eksploitasi diganti dengan politik kesejahteraan..
23

 Adanya politik 

pintu tebuka ini menjadikan pendidikan yang banyak diarahkan untuk kaum 

Eropa, mulai dibuka untuk golongan Bumiputra. 

Terbukannya pendidikan bagi Bumiputra mempengaruhi 

Ambachtsschool, seperti yang diungkap pada surat menteri jajahan Fock 

                                                                                                                                     
1889. 

 
21

 “Soerabaiasche Ambachtsschool”, Soerabaiasch Handelsblad. No. 155, 8 Juli 1899, hlm. 

11. 

 
22

 “Soerabaiasche Ambachtsschool”. Soerabaiasch Handelsblad. No. 35, 13 Februari 1901, 

hlm. 7. 

 
23

 Djoko Soekiman, Kebudayaan Indis Dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di 

Jawa (Yogyakarta: Bentang, 2000).,hlm. 63. 
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kepada gubernur jendral Van Heutz pada tanggal 15 September 1905 no 

12/2733. Menurut Fock pendidikan praktis yang mengarah untuk mendidik 

orang Bumiputra kearah industri yang mengajarkan untuk mendapatkan mata 

pencarian dan kerajinan, hal ini diharapkan berhasil baik, karena penduduk 

dibuat tidak bergantung dari pertanian sebagai mata pencariannya.
24

  

 

B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Ambachtsschool 

Awal abad ke XIX, kehadiran berbagai golongan di kota Surabaya 

tentunya bukan tanpa alasan, keberadaan golongan Eropa misalnya, karena 

mereka ingin menanamkan modalnya di Surabaya. Pesatnya gelombang orang 

Eropa tenyata memunculkan golongan Indo Eropa. Golongan tersebut 

merupakan hasil perkawinan campuran antara orang Eropa dengan Bumiputra. 

Meningkatnya jumlah orang Indo Eropa, menimbulkan reaksi dari 

pemerintahan kolonial Belanda di Surabaya, golongan Indo Eropa dianggap 

menjadi problem kota, karena keberadaannya yang tidak dapat diterima oleh 

golongan Eropa maupun Bumiputra. Di lain pihak, golongan Indo Eropa tidak 

memiliki status ekonomi yang baik, namun mereka tidak mau dipersamakan 

dengan Bumiputra dan menganggap statusnya lebih tinggi dari Bumiputra.
25

 

Masalah golongan Indo, mendapat perhatian dari kelompok misionaris 

Zending. Sebagai lembaga sosial Zending ingin membantu pemerintah untuk 

mengatasi meningkatnya jumlah orang Indo Eropa yang semakin tinggi. Pada 

                                                 
24

 Departemen pendidikan dan kebudayaan Badan penelitian dan pengembangan pendidikan 

dan kebudayaaan, Pendidikan Di Indonesia 1900-1940, (Jakarta: 1977), hlm. 45 

 
25

  J. Th. Kock, De Indo, (Amsterdam: H.J Paris, 1931), hlm.  57 
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tahun 1852 seorang arsitek pengairan A.Van Lakerveld menyarankan untuk 

mendidik golongan Indo pada bidang pertukangan.
26

  

Satu tahun kemudian, Ambachtsschool di buka oleh Zending dengan 

dukungan dari gubernur jendral Hindia Belanda Duymaer van Twist. 

Ambachtsschool mendapat sokongan dari swasta.
27

 Hal tersebut dilakukan 

pemerintah untuk menekan biaya yang dikeluarkan pemerintah, karena 

Zending merupakan lembaga swasta. reaksi pemerintah pada awal pembukaan 

Ambachtsschool, adalah memberikan dana bantuan sebesar 3 ribu gulden,
28

 

diharapkan dengan bantuan tersebut Zending dapat membantu pemerintah 

untuk menekan permasalah bagi golongan Indo, selain itu adanya 

Ambachtsschool juga dapat membantu kegiatan industri di kota Surabaya. 

Ternyata aktivitas Ambachtsschool yang dikelola Zending,  tidak 

bertahan lama. Pada tahun 1857 Ambachtsschool mengalami penutupan. 

Melihat kejadian tersebut pemerintah berjanji akan mengevaluasi 

Ambachtsschool dan akan mendirikannya lagi.
29

 Di pihak lain pemerintah 

kolonial Belanda menginginkan golongan Indo Eropa dapat dimanfaatkan 

                                                 
26

 G.H. Von Faber, Oud Soerabaia, op.,cit., hlm. 266 

 
27

 No 989/PN, “Advertatntie”, Soerabayasch Nieuws en Advertantie blad, No 42, 22 

Oktober 1853, Pesatnya peminat Ambachtsschool juga menarik perhatian Lembaga Maatschappij 

tot Nut van het s‟Algemeene pada Oktober 1853 yang melakukan pertemuan dengan para direksi, 

untuk membahas kemajuan sekolah di Surabaya.Gambaran tentang kemajuan Ambactsschool 

sebagai sekolah pertukangan juga ada pada majalah industri, dimana tahun 1853 perkembangan 

pesat Ambachtsschool Surabaya digambarkan sebagai sekolah yang dilektakkan pada kota yang 

tepat, yaitu lingkup kota industri dan perdagangan Surabaya. Bijblad tot de wetenschappelijke 

bladen, boekankondiging, kl 80, 1856, hlm.  17. 

 
28

 G.H. Von Faber, Oud Soerabaia, loc.,cit.,  

 
29

 Levenbrigten der Afgestorvene Medeleden van de Mascappij der Nederlansche 

Letterkunde, op., cit, hlm.  16 
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untuk pemenuhan kebutuhan tenaga industri, selain itu agar dapat 

mengangkat status ekonomi mereka. 

Mendesaknya kebutuhan pemerintah untuk pemenuhan tenaga kerja, 

mendorong pemerintah untuk mulai mengusulkan membuka sekolah 

pertukangan bagi Bumiputra, seiring dengan usulan tersebut ternyata 

mendapat banyak reaksi dari berbagai kalangan. Pengurus Ambachtsschool 

menginginkan mengkaji kembali rencana pemerintah, karena sebelumnya 

sekolah pertukangan hanya ditujukan bagi golongan Indo Eropa, pada tahun 

1902 diadakan rapat umum terkait Ambachtsschool Surabaya, rapat itu 

membahas tentang laporan Ambachtsschool dan dana tahunan, serta beberapa 

peraturan tentang reorganisasi Ambachtsschool.
30

 Pembahasan dalam 

pertemuan Ambachtsschool, merupakan bagian dari reaksi para pengurus 

Ambachtsschool yang mendengar pemerintah akan membuka sekolah 

pertukangan bagi Bumiputra. Selain itu, Snouk Hurgronje juga menanggapi 

keinginan pemerintah tersebut, menurutnya adanya sekolah pertukangan bagi 

Bumiputra dirasa kurang perlu, karena akan memunculkan anggapan 

Ambachtsschool sekolah bagi golongan Indo akan di persamakan dengan 

sekolah pertukangan Bumiputra.
31

 

Munculnya beberapa reaksi, tidak membuat pemerintah kolonial 

                                                 
30

 “Soerabaiasche Ambachtsschool” Soerabaiasch Handelsblad. No. 131, 10 9 Juni 1902, 

hlm. 7. Akan diadakan rapat umum, pada jum‟at 20 Juni , pukul 7 malam. yang akan membahas. 1. 

Laporan tahunansekolah dan keuangan dewan, 2. Peraturan sekolah, 3. Dua anggota dewan mulai 

memasuki periode untuk keluar, 4.Penunjukan komisi verifikasi pada tahun1902. “Soerabaiasche 

Ambachtsschool” Soerabaiasch Handelsblad. No. 139, 19 Juni 1902, hlm. 7 

 
31

 Departemen pendidikan dan kebudayaan Badan penelitian dan pengembangan pendidikan 

dan kebudayaaan, Pendidikan Di Indonesia 1900-1940, (Jakarta: 1977), hlm. 139. 
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Belanda menghentikan rencannya. Pemerintah tetap berniat membuat sekolah 

pertukangan Bumiputra untuk melengkapi Ambachtsschool yang terlebih 

dahulu hadir. Perhatian pemerintah pada Ambachtsschool berkurang, tujuan 

untuk membantu golongan Indo Eropa, berubah menjadi pemenuhan 

kebutuhan pemerintah bagi industri. 

Untuk dapat mengontrol kedua sekolah pertukangan yang hadir, 

pemerintah kolonial Belanda perlu melakukan diskusi yang cukup panjang, 

agar masing-masing sekolah dapat dimaksimalkan kebutuhannya. Bagi 

Ambachtsschool pemerintah banyak memberikan peraturan yang bersifat 

mengontrol, secara keseluruhan pemerintah lebih banyak memberikan 

peraturan kepada Inlandsch Ambachtsschool dalam  pemenuhan kebutuhan 

tenaga kerja, sehingga peraturan untuk kedua sekolah tersebut saling 

berkaitan. 

 

a. Peraturan Bagi Ambachtsschool 

Pemerintah menginginkan agar pendidikan Ambachtsschool tetap 

diadakan, serta membatasi sekolah pertukangan Bumiputra yang di buka 

pada beberapa kota di Jawa. Dalam beberapa peraturan Surat yang 

diajukan oleh, Direktur Pendidikan, Agama dan Kerajinan, pada 14 

Oktober 1905, no. 17664 menjelaskan bahwa:  

a) J.E. Jasper, kontrolir pada pemerintahan dalam neger, di Jawa dan 

Madura, disetujui ditugaskan untuk mengadakan penelitian di satu 

keresidenan tertentu yang ditunjuk mengenai cabang-cabang 
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pertukangan dan industri, yang mempunyai kemungkinan terbesar 

akan dapat dilakukan penduduk dengan berhasil baik.  

b)  Penelitian demikian tidak perlu dibatasi hanya di keresidenan 

Surabaya. Agar pemerintah dapat memberi kontrol pada sekolah 

pertukangan yang lebih dahulu ada sebelumnya  

c)  Di beberapa tempat di Jawa, Zending telah banyak membantu 

membuka beberapa sekolah pertukangan, maka hendaknya kita 

memberikan fasilitas yang baik bagi sekolah pertukangan yang lebih 

dahulu didirikan oleh Zending.
32

 

Dalam surat tersebut, menjelaskan bahwa pemerintah akan 

melakukan percobaan untuk membuka sekolah pertukang bagi Bumiputra 

di Surabaya, sebagai pelengkap Ambachtsschool, di adakan di Surabaya 

agar pemerintah dapat mengontrol kedua sekolah pertukangan dengan 

mudah.
33

 Selanjutnya J.G Pott, mengusulkan pemerintah mendirikan 

sekolah pertukangn bagi Bumiputra di beberapa kota. 

Pada tahun 1909 Inlandsch Ambachtsschool atau sekolah 

pertukangan bagi Bumiputra resmi dibuka. Kehadiran Inlandsch 

Ambachtsschool membuat pemerintah kolonial Belanda lebih banyak 

berkonsentrasi pada pendidikan pertukangan Bumiputra, di banding 

dengan Ambachtsschool. Meskipun demikian, pemerintah berusaha tidak 

                                                 
32

 S. L. van der Wal, Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indie 1900-1940-Een 

Bronnenpublicatie (Hilversum: Verloren, 1992)., hlm. 142 

 
33

 Departemen pendidikan dan kebudayaan Badan penelitian dan pengembangan pendidikan 

dan kebudayaaan,.loc.,cit,  
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menutup keberadaan Ambachtsschool. Pemerintah berusaha 

memaksimalkan lulusan Ambachtsschool untuk menempati beberapa 

posisi strategis dalam perusahaan, seperti pada tahun 1913 pemerintah 

kolonial Belanda mewajibkan calon lulusan Ambachtsschool harus 

mengikuti pelatihan pada beberapa perusahaan, agar mendapat 

kepercayaan apabila mereka telah lulus.
34

 Pelatihan tersebut, sebenarnya 

seperti magang untuk beberapa perusahaan yang bekerjasama dengan 

Ambachtsschool, harapannya lulusan Ambachtsschool mendapatkan 

gambaran, bahwa nantinya mereka akan dipekerjakan pada 

perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. 

Seiring dengan kebijakan pemerintah terhadap Ambachtsschool, 

Berdasakan tugas lisan Gubernur Jendal untuk mengadakan pemikiran 

tentang pendidikan ke arah industri, Direktur Pertanian, Kerajinan dan 

Perdagangan H.J Lovink menyampaikan pendapat serta usulan-usulannya 

dengan surat tanggal 4 Mei nomor 3867, sebagai hasil pembicaran dengan 

berbagai penguasa. Lovink mengemukakan, pesatnya sekolah 

pertukangan bagi Bumiputra seharusnya juga dibarengi dengan pesatnya 

Ambachtsschool di Surabaya, namun yang terjadi ternyata murid yang 

bersekolah pada Ambachtsschool termasuk murid dari golongan tinggi, 

yang sulit untuk menjadi tukang rendah. Sedangkan saat itu dibutuhkan 

pekerja untuk memajukan industri. Di lain pihak, lulusan Ambachtsschool 

                                                 
34

 S. L. van der Wal, op., cit, hlm.  185. 
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hanya tertarik untuk menjadi pengajar, maupun pengawas pekerja.
35

  

Setelah mengetahui kondisi Ambachtsschool, pemerintah kolonial 

Belanda mencoba mencari cara untuk mempertahankan Ambachtsschool, 

Hal tersebut terkait pentingnya sekolah pertukangan, karena adanya 

Perang Dunia I (1914-1918), mengakibatkan kurangnya pegawai dan hasil 

industri yang datang ke Hindia Belanda.
36

 Pada tahun 1919 hadir I.E.V 

atau Indo Europeesch Verbond, yang menawarkan bantuan untuk 

menangani Ambachtsschool. Sebenarnya I.E.V merupakan asosiasi politik 

bagi golongan Indo Eropa. Dalam perannya I.E.V pro dengan pemerintah 

kolonial Belanda, sehingga banyak program mereka untuk membatu 

kebijakan pemerintah, seperti pada Ambachtsschool.
37

 Keberadaan I.E.V 

bagi Ambachtsschool tidak lain utuk menekan asumsi dari golongan 

Bumiputra yang saat itui menggeser posisi golongan Indo Eropa. Setelah 

mendapat dukungan dari I.E.V, pemerintah kolonial Belanda mulai 

menunjukan keseriusannya, untuk memberikan dana untuk bangunan 

Ambachtsschool.
38

 Serta memberikan dana bagi I.E.V untuk membantu 

mereorganisasi Ambachtsschool, mulai dari memperbaiki Ambachtsschool, 

                                                 
35

 Surat Gubernur Jendral Idenburg kepada menteri jajahan De Waal Malefijt tanggal 1 April 

1913 nomor 359/22,Departemen pendidikan dan kebudayaan Badan penelitian dan 

pengembangan pendidikan dan kebudayaaan,,op.cit.,hlm.171. 

 
36

 Djoko Soekiman, op.cit.,hlm.70-71. 

 
37

 W.J. Knoop, Het Problem Nederland- Indonesie Hoe de Band Tusschen Nererland en 

Indonesie Behouden Blijven, („S Gavenhage: N.V Adi Poestaka, 1925).hlm.  165 

 
38

 Pembangunan gedung Ambachtsschool serta perawatan,, yang tertera dalam laporan 

penyelesaian bangunan yang memakan biaya lebih dari ƒ 10.000 (sepuluh ribu gulden). GB 21/7 

-10 No. 50, ƒ 10. 180 , dengan total biaya - ƒ 9867. Perpusnas, no B-155, Verslag over be 

burgelijke openbare werken in Nederlandsch-Indie over de jaren 1925-1928.  
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hingga mencoba mendirikan Ambachtsschool di kota-kota kecil yang 

memiliki golongan Indo Eropa.
39

 

Reorganisasi Ambachtsschool, ternyata tidak membawa perubahan 

yang signifikan. Untuk mempertahankan Ambachtsschool, pada tahun 

1928 Ambachtsschool mulai membuka diri bagi golongan Bumiputra.
40

 

Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan Ambachtsschool agar tidak 

mengalami penutupan karena kekurangan jumlah murid. 

 

b. Peraturan Bagi Inlandsch Ambachtsschool 

Awal mula sekolah pertukangan bagi Bumiputra, cukup mendapat 

reaksi yang beragam, surat keputusan pemerintah tentang sekolah 

pertukangan untuk Bumiputra yaitu, dari Direktur Pendidikan, Agama, 

dan Kerajianan J.G Pott pada Gubernur Jendral J. B.van Heutz tanggal 22 

Mei 1906 nomor 8811, menyampaikan laporan dari laporan kontrolir dari 

J.E. Jasper, tentang pengajuan sekolah pertukangan bagi Bumiputra yang 

akan dilaksanakan di kota Surabaya. Sebelumnya para para Inspektur 

Pendidikan melihat hasil laporan tersebut yang terdiri dari: 

a) keadaan pendidikan Bumiputra sekarang dan sarana-sarana untuk 

memperbaiki, 

                                                 
39

 ” De Indo en het Ambachtsschool”, De Indische Courant., No. 108, 19 Januari, 1928., 

hlm 9 

 
40

 Berita tentang Pendidikan Pertukangan yang mulai menerima golongan Bumiputra, 

meskipun masih banyak golongan Indo Eropa, namun mereka mulai menerima. Hal ini juga tejadi 

di beberapa daerah seperti Madiun serta Malang, ini dengan perjanjian hanya 15 siswa dari 

golongan Bumiputra yang boleh bergabung dengan mereka. “Onderwijs”, De Indische Courant, 

No.108, 19  Januari 1928, hlm. 9. 
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b) Mendirikan sekolah-sekolah kelas dua baru di Keresidenan Surabaya,  

c) Mendirikan sekolah kejuruan tukang bagi orang Bumiputra, 
41

  

Bagian-bagian itu ditinjau secara berturut-turut, yang 

masing-masing terpisah, sebagai hasil-hasil pembicaraan dalam konfrensi 

para Inspektur Pendidikan Bumiputra di Jawa pada tanggal 8 sampai 11 

mei 1906.
42

 Hasil dari pertemuan tersebut yaitu menginginkan didirikan 

sekolah pertukangan pada tiga kota besar seperti, Surabaya, Semarang, 

dan Batavia. 

Hasil yang diperoleh di Sekolah pertukangan di Surabaya, dapat 

menjadi acuan apakah dikota-kota lain juga dapat didirikan sekolah 

semacam sekolah pertukangan bagi Bumiputra dan sampai seberapa jauh 

pelaksanaanya sekolah tersebut dapat bertahan. Pemerintah berharap 

Inlandsch Ambachtsschool, tidak memberatkan pemerintah dalam 

masalah pendanaan.
43

  

Dalam menyusun konsep tersebut, pemerintah kolonial Belanda 

memerlukan waktu yang cukup lama, untuk menanggapi surat yang 

beredar, meyangga usulan dari J.G Pott yang menginginkan pembukaan 

                                                 
41

 Isi dari laporan tersebut yaitu:Departemen pendidikan dan kebudayaan Badan penelitian 

dan pengembangan pendidikan dan kebudayaaan,,op.cit.  hlm. 76 

 
42

 Ibid.hlm. 76. 

 
43

 Pemerintah mengatakan “Tunjangan bulanan bagi murid-murid Sekolah Pertukangan 

harus hanya sebagai pengecualian”, berbeda dengan Ambachtsschool yang memang memberikan 

subsidi penuh bagi para siswanya, keberadaan Inlandsch Ambachtsschool yang diprakarsi oleh 

pemerintah, cenderung menekan biaya yang diberikan sekolah, hal tersebut pemerintah lakukan 

agar pengeluaran pemerintah terhadap Inlandsch Ambachtsschool tidak besar. Karena sekolah ini 

dianggap masih baru, belum terlihat hasil yang akan dicapai, serta kebutuhan pemerintah terhadap 

sekolah lainnya yang lebih banyak membutuhkan pendanaan. Ibid. hlm.87. 
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sekolah pertukangan pada daerah cukup luas.  Gubernur Jendral J.B van 

Heutz dan menteri jajaahan D. Fock dalam surat no 840/1 tanggal 20 Juni 

1906, berpendapat bila terjadi perluasan maka akan banyak menimbulkan 

banyak hal yang tidak diinginkan, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan 

bagi Ambachtsschool yang lebih dahulu hadir, akan membawa dampak 

ekonomi yang tidak sebanding dengan yang diharapkan. berikut pendapat 

yang diberikan.   

a) Membanjirnya tenaga kerja di Jawa akan membawa dampak ekonomi 

yang kurang diharapkan 

b) Hanya membawa keuntungan bagi industri Eropa dengan adanya 

pekerja murah, dan mengurangi minat dari sekolah pertukangan yang 

sebelumnya telah hadir  

c) Perluasan akan merugikan pemerintah dalam masalah pembiayaan 

Dari pihak lain, Dewan Hindia Belanda menanggapi berbeda 

dengan adanya sekolah pertukangan bagi Bumiputra. Sekolah 

pertukangan bagi Bumiputra, dirasa lebih penting dari sekolah 

pertukangan  bagi golongan Indo, menurut Dewan Hindia Belanda 

kebutuhan tenaga kerja murah bagi industri Eropa dapat menguntungkan 

pemerintah kolonial Belanda, disisi lain adanya Ambachtsschool tidak 

dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

Sekolah pertukangan untuk Bumiputra atau Inlandsch 

Ambachtsschool, kemudian didirikan pada tahun 1909 di tiga kota besar 

yaitu Surabaya, Semarang dan Batavia. Sesuai peraturan no 27 Bulan 
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Oktober 1909.
44

 Inlandsch Ambacthsschool didirikan dengan mendapat 

dana secara berkala
45

 dari pemerintah, kemudian beberapa peraturan 

untuk Inlandsch Ambachtsschool dibentuk pada 1 Oktober 1909.
46

 

                                                 
44

 Vastgesteld Bij Gouverment Besluit van 1 October 1909 No 27, Bepalingen betreffende 

de Ambachtsscholen voor Inlanders, (Batavia: Lansdukkerij, 1900), hlm.1. 

 
45

 Pengeluaran untuk masing-masing sekolah pertukangan Bumiputra Surabaya, Semarag 

dan Batavia adalah sebagai berikut: a. Kepala sekolah mendapat gaji satu ƒ 500 (lima ratus gulden) 

sebulan, dengan 4 (empat) dua peningkatan kinerja tahunan, masing-masing  akan mendapat 

tambahan ƒ 50 (lima puluh gulden) perbulan b. Kepala loka karya mendapat gaji ƒ 200 (dua ratus 

gulden) perbulan dengan 2 (dua) tiga peningkatan kinerja tahunan, masing-masing ƒ 50 (lima 

puluh gulden) perbulan. c. guru asli di atas remunerasi ditentukan oleh kepala sekolah dasar 

negeri asli, dimana gaji guru tergantung dari kinerja guru terlatih, misalnya guru itu memiliki 

keahlian atau ijazah. Kemudian guru yang ditujuk untuk sekolah pertukangan Bumiputra juga 

menunjuk guru terlatih. Dimana pengeluran juga dikonsentrasikan pada : a. Tunjangan ƒ 30 (tiga 

puluh gulden) perbulan tunjangan dua kali. b. masing-masing setiap tiga tahun sekali pelayanan 

meningkat, dengan satu sekolah teknis untuk Pribumi, meningkat sebesar ƒ 10 (sepuluh gulden) 

perbulan. d. untuk pengangkatan guru kerajinan Bumiputra, masing-masing membayar gaji 

minimal ƒ 50 (lima puluh gulden) dan paling tinggi sebesar ƒ 100 (seratus gulden) 'perbulan,  

hingga ƒ 7200 (tujuh ribu dua ratus gulden) 'pertahun. e. untuk menunjuk seorang mandor 

diperlukan biaya ƒ 180 (seratus delapan puluh gulden) pertahun. f. Adanya dana hibah untuk 

siswa ƒ 900 (sembilan ratus gulden) per tahun. g. untuk akuisisi besar dan kecil alat-alat, mesin 

dll ƒ 1800 (seribu delapan ratus gulden) pertahun. h. untuk mebel dan kebutuhan lokak sekolah ƒ 

100 (seratus gulden) per tahun, i. untuk perpustakaan ƒ 200 (dua ratus gulden) pertahun. j. untuk 

bahan mengajar, menulis dan menggambar bahan,dll ƒ 50 (lima puluh gulden) 'tahun. h. Untuk ƒ 

perangkat pertama ƒ 47 300 (47.300 gulden). l. untuk akuisisi pertama dari materi pembelajaran ƒ 

300 (tiga ratus gulden). Ibid. hlm 1-2. : Staatblad van Nederlandsch Indie, no 476, tahun 1909. 

 
46

 Peraturan untuk Inlandsch Ambachtscchool yaitu, a. Pasal 1: a). sekolah hanya untuk 

penduduk Bumiputra dan bertujuan untuk membentuk pengrajin. b) Jumlah murid dari 

masing-masing sekolah sementara tidak lebih dari 200 siswa. c). kepada Direketur PAK 

(pendidikan, Agama, dan Kerajinan) untuk masing-masing daerah, diharapakan bekerjasamaa 

dengan sekolah di daerahnya d). Komisi sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 peraturan ini, 

mendapat pengawasan dengan melihat berapa banyak siswa pada masing-masing daerah. b. Pasal 

2: a).Untuk masing-masing sekolah kejuruan, komite pengawas dibentuk yang terdiri dari jumlah 

ganjil (sampai tujuh) anggota. b).Mereka diangkat dan diberhentikan adalah wewenang dari 

Direktur Pendidikan, Agama dan Industri, seperti yang emnunjuk anggota sebagai ketua, dan 

merekomendasi serta mengisi kekosongan pada komisi sekolah pertukangan, c) .Komisi selalu 

mendapat jabatan satu tingkat lebih tinggi dari pejabat Bumiputra didaerahnya. d). Komisi harus 

menunjuk salah satu anggotanya sebagai sekretaris. c. Pasal 3: a) Komisi harus menjamin bahwa 

ketentuan peraturan ini bertujuan untuk mengawasi secara ketat peraturan yang ada.. b)Harus 

menetapkan aturan prosedur, yang berhubugan dengan peraturan sekolah, dalam hal ini 

mengontrol komisi telah ada. c) Peraturan dibuat untuk sekolah petukangan Bumiputra dan 

komisi disekitarnya, berdasarkan rekomendasi dari Direktur sekolah untuk memenuhi 

batasan-batasan yang telah ditetapkan. d. Pasal 4: a). Pengelolaan harian sekolah diawasi oleh 

Direktur (kepala sekolah), apabila berhalangan maka akan digantikan oleh guru yang 

berpengalaman, atau mendapat pengganti dari direksi P.A.K, dan mendapat ususlan dari pengawas 

lain untuk menunjuk pengganti sementara.  b). Direktur bertanggung jawab untuk pengolahan 

keuangan sekolah secara relevan kepada dewan pengadilan umum,, e. Pasal 5: Staf sekolah 

dibawah pimpinan Direktur. f. Pasal 6 : Staf pengajar tidak harus yang bergelut dalam bidang 
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Pembukaan Inlandsch Ambachtsschool diharapkan menjadi alternatif lain 

bagi penduduk Bumiputra agar menjadi tenaga kerja terampil yang 

dibutuhkan di bidang industri Eropa. 

Keberadaan kedua sekolah pertukangan, Ambachtsschool dan 

Inlandsch Ambachtsschool, memiliki beberapa keterkaitan. 

Ambachtsschool Surabaya lebih mampu bertahan lama dibanding dengan 

Ambachtsschool di Semarang dan Batavia, hal tersebut cukup membuat 

pemerintah memberikan perhatian bagi Ambachtsschool Surabaya, 

mengingat Ambachtsschool Surabaya dikelolah oleh swasta. Untuk itu, 

hadirnya Inlandsch Ambachtsschool juga pertama kali dilakukan di 

Surabaya, untuk selanjutnya baru dibuka pada kota lain.  

  

C. Sistem Pembelajaran 

Sekolah pertukangan memiliki sistem pembelajaran yang berbeda 

dengan sekolah reguler, bahkan tidak memiliki kurikulum yang seragam 

dengan sekolah-sekolah pertukangan lain, namun ada pelajaran yang 

diharuskan, seperti teori pertukangan, pengukuran, dan gambar, mata ajar 

tersebut sebagai pengantar untuk mata ajar pilihan sesuai minat. Karena, 

sekolah pertukangan merupakan pendidikan praktis, maka pelajaran yang 

                                                                                                                                     
pertukangan, atau seorang tukang, kecuali memang dibutukan dalam mata ajar tertentu, dan 

mendapat izin dari komite sekolah.Vastgesteld Bij Gouverment Besluit van 1 October 1909 No 27, 

Bepalingen betreffende de Ambachtsscholen voor Inlanders, (Batavia: Lansdukkerij, 1900) 

hlm.4-5. 
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diberikan kebanyakan merupakan praktek lapangan pada kelas yang telah 

disediakan untuk mendukung pendidikan siswa. 

Dalam mata pelajaran, Pemerintah kolonial Belanda juga 

membedakan berdasarkan golongan, seperti Ambachtschool bagi 

golongan Indo dan Inlandsch Ambachtssschool bagi Bumiputra. 

Kemudian pada masing-masing sekolah pertukangan memiliki sistem 

pembelajaran yang berbeda. Maka berikut pembagian sistem pendidikan 

pertukangan Ambachtschool dan Inlandsch Ambachtssschool. 

 

a. Sistem Pembelajaran Ambachtssschool 

Sistem pembelajaran bagi murid Ambachtssschool, mengalami 

beberapakali perubahan seiring dengan perkembangannya. Pada tahun 

1853 mulannya sistem belajar Ambachtssschool, dijadwalkan 3 kali 

dalam seminggu yaitu mulai pukul 6-8 sore, dengan bahasa pengantar 

bahasa Belanda.
47

 Mulanya pelajaran yang diberikan yaitu satu kelas 

dasar bagi para pemula, kemudian merujuk pada bidang pembangunan, 

peralatan dan ukur tanah.
48

 Selanjutnya siswa diperkenalkan pula 

perlengkapan bengkel.  mereka dididik sepanjang hari untuk 

menekuni bidang bengkel.
49

 sistem pendidikan ini berlangsung sangat 

                                                 
47

 Mulai April tahun 1853 sudah diumumkan Ambachsschool akan dibuka pada Mei dengan 

3 kali pertemuan dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu dan Jum;at pada pukul 6-8 sore. 

Perpusnas, No 989/PN, “Ambachtssschool”, Soerabayasch Nieuws en Advertantie blad, 23 April 

1853  

 
48

 G.H.Von Faber, Oud Soerabaia, loc., cit 

 
49

 Ibid. 
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singkat hingga tahun 1857. Kemudian, Ambachtsschool mengalami 

penutupan. 

Ambachtssschool kembali dibuka pada tahun 1860, sistem 

pembelajaran berbeda dengan Ambachtssschool yang dahulu, pada 

tahun itu Ambachtssschool memberi pelajaran menggambar dasar 

dalam bidang pertukangan, dengan disertai teori dasar yang di berikan 

dalam bidang pembangunan dan peralatan ahli mesin, artinya yang 

mendapat pelajaran tentangi mesin, dan mereka dibentuk di bawah 

pengawasan Dinas Pekerjaan Umum.
50

 ketika mendapatkan 

kesempatan pada Dinas Pekerjaan Umum, siswa Ambachtsschool 

terkendala dalam masalah ujian, kebanyakan siswa tidak dapat lulus 

saat ujian, hanya dua orang saja yang berhasil menyelesaikan ujian. 

Pada tahun 1862, sistem pembelajaran Ambachtssschool mulai 

lebih baik. Selain mendapat tempat baru Ambachtsschool mempunyai 

sistem pembelajaran adanya satu ruang untuk perpustakaan, kemudian 

adanya satu kelas untuk mata pelajaran dasar, sebelum siswa 

menekuni bidang tertentu. Sayangnya, setelah dibuka kembali 

Ambachtssschool kekurangan tenaga pengajar, sehingga proses 

pembelajaran di lakukan oleh guru bantu atau tenaga sementara yang 

terdiri dari mandor pembuat bangku. Pada bagian ilmu ukur diajarkan 

oleh oleh kopral dari prajurit angkatan laut yang mengajar gambar 

baris. Selang beberapa waktu pembuat bangku dan kopral tersebut, 

                                                                                                                                     
 

50
 Ibid. 
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kemudian digantikan oleh para guru. Keadaan ini hanya sampai tahun 

1875, dan Ambachtssschool kembali mengalami penutupan. 

Setelah mengalami penutupan, Ambachtssschool sempat 

bergabung dengan HBS, sehingga pada tahun 1877 yang 

Ambachtssschool bukan sekolah sendiri. Mata ajar dari 

Ambachtssschool digunakan hanya sebagai pelajaran tambahan 

semacam kursus di HBS.
51

 Kursus itu lamanya 2 tahun, pada tahun 

1885 diperpanjang menjadi 3 tahun, setelah itu dilepaskan dari HBS 

dan menjadi sekolah yang berdiri sendiri.
52

 Setelah menjadi sekolah 

yang berdiri sendiri, Ambachtssschool mulai banyak membuka iklan 

yang dipasang pada beberapa surat kabar  untuk menarik siswa yang 

ingin  bersekolah. 

 

Gambar 2 

Pembukaan Mata Pelajaran Ambachtssschool 

 

 
Sumber: Soerabaiasch Handelsblad. No. 68, 29 Maret 1902, hlm.7 

 

Keterangan dari iklan tersebut yaitu dibukanya kelas baru pada 

Ambachtssschool Surabaya yang terdiri dari mata pelajar tukang besi 

                                                 
51

  Heru Sukadri dkk, op.cit.,hlm. 104. 

 
52

  Sumarsono dkk, op.,cit, hlm.  94-95 
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dan pekerjaan tempa. Adanya iklan tersebut menjelaskan mata 

pelajaran yang akan diajarkan pada Ambacthsschool dan diharapkan 

adanya peminat untuk mendaftar pada jurusan tersebut.  

 

Gambar 3 

 Iklan Pendaftaran Ambachtssschool 

 

 

 

Sumber : Soerabaiasch Handelsblad. No.117, 19 Mei 1903, hlm., 7.  

Soerabaiasch Handelsblad. No. 112, 13 Mei 1904 hlm.,8. 

 

 Ambachtssschool juga membuka pendaftaran bagi murid 

melalui iklan. Seperti pada iklan diatas, menjelaskan tentang 

dibukannya pendaftaran bagi calon siswa Ambachtssschool 

Surabaya.
53

 Dalam kurun waktu satu tahun dari kedua iklan tersebut 

nampak perbedaan, dalam iklan pertama hanya menjelaskan tanggal 

pendaftara saja, sedangkan pada iklan kedua menjelaskan adanya 

                                                 
53

 “Soerabajasche Ambachtssschool”, Soerabaiasch Handelsblad. No.117, 19 Mei 1903, 

hlm.  7. 
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batas waktu pendaftaran.
54

 Perbedaan dari iklan tersebut, dikarenakan 

mulai tahun 1904 Ambachtssschool mulai mengalami peningkatan 

jumlah murid. 

Setelah menjadi sekolah yang berdiri sendiri maka 

Ambachtsschool memiliki sisitem pembelajaran yang tetap seperti 

berbahasa pengantar bahasa Belanda dan memiliki mata pelajaran 

pada beberapa bidang yang berbeda untuk setiap keahlian. 

a) Mata pelajaran yang diberikan meliputi: 

1. Pertukangan  

2. Ahli Mesin 

3. Tukang Tempa Logam 

4. Pelajaran Teori Kerja dan Menggambar
55

 

Mata ajar wajib dasar bagi siswa Ambachtssschool yaitu 

pelajaran teori kerja dan menggambar. Setelah lulus dari mata 

pelajaran dasar tersebut kemudian siswa diperbolehkan memilih 

mata pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk mata 

pelajaran dibagi atas empat kategori yang terdiri dari empat 

tingkatan atau kelas.  

 

                                                 
54

 Pendaftaran Siswa Ambachtssschool Surabaya akan di buka mulai tanggal 2 hingga 15 

Mei, setiap pukul 9-12 Siang.” Soerabajasche Ambachtssschool”, Soerabaiasch Handelsblad. No. 

112, 13 Mei 1904 hlm. 8. 

 
55

 Pada laporan akhir sekolah menjelaskan mata pelajaran yang diberikan bagi siswa 

Ambachtssschool Surabaya, Bapersip Jagir, No 274, 21, Verslag 1, Soerabaiasche 

Ambachtssschool over het jaar 1905: Bapersip Jagir, No 275,21, Verslag 1, Soerabaiasche 

Ambachtssschool over het jaar 1910 
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b) Waktu Sekolah 

Lama belajar di Ambachtssschool dibagi menjadi dua 

kategori yaitu ada 3 tahun dan 4 tahun. Untuk lulusan mekanik 

atau ahli mesin harus lulus pada tahun ke 4, dan untuk dalam 

bidang lain seperti pertukangan atau pekerja tempa lulus pada 

tahun ke 3.
56

 Untuk yang bersekolah 4 tahun biasanya lebih 

dipercaya untuk menjadi pengawas kepala, sedangkan untuk 

menjadi pengawas komersial biasanya yang hanya bersekolah 

selama 3 tahun.
57

 

 

c) Fasilitas Sekolah  

Untuk penunjang pebelajaran adapun fasilitas sekolah 

yang diberikan pertama, bangunan yang memadai berisi bangku 

dan meja. Kedua, fasilitas praktek belajar adanya mesin uap dan 

mesin boiler. Pada tahun 1905 Departement Angkatan Laut juga 

memberikan sumbangan fasilitas pembelajaran bagi 

Ambachtsschool berupa 1 buah mesin bubut, 1 buah mesin 

pemotong kawat, dan 1 buah Bor. 

 

 

                                                 
56

 “Gemeente-BurgerAmbachtssschool” De Indische Courant, No. 212, 31 Mei 1930, hlm.  

3. 

 
57

 Dalam iklan menerimaan siswa, menjelaskan ingin menjadi bos, dan pengawas kepala 

tentunya memilih pendidikan dengan pelatihan selama 4tahun. Ibid. 
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d) Biaya Sekolah 

Biaya sekolah gratis hanya diberikan bagi siswa yang 

berasal dari panti asuhan. Utamanya panti asuhan laki-laki, karena 

pada saat itu Ambachtssschool bekerjasama dengan panti asuhan 

laki-laki. Bagi siswa yang tidak berangkat dari panti asuhan, 

mereka dapat mengikuti sekolah, dengan biaya yang ditentukan 

oleh Zending. 

 

e) Guru 

Guru Ambachtssschool, kebanyakan di datangkan dari 

Belanda. Hal tersebut demi meningkatkan sistem belajar, namun 

karena Ambachtssschool mengalami buka tutup, maka dalam 

beberapa tahun peraturan bagi guru Ambachtsschool mulai 

berubah-ubah.  

Pada tahun 1864, calon guru bagi Ambachtsschool 

Surabaya didatangkan dari Belanda, dengan beberapa fasilitas, 

seperti biaya transportasi bagi guru ketika datang ke Hindia 

Belanda beserta keluarganya. Kemudian beberapa peraturan yang 

dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan gaji 

bagi guru Ambachsschool, seperti: 

1. Mendapat uang saku sebesar 100 gulden untuk pertama datang 

ke Hindia Belanda 

2. Setelah sampai mendapat gaji tetap sebesar 300 gulden per 
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bulan 

3. Setiap dua tahun sekali ada kenaikan gaji sebesar 25 gulden, 

bagi guru yang berperilaku baik 

4. Bila sudah mencapai target, guru bisa mendapatan gaji 400 

gulden per bulan.
58

  

 

b. Sistem Pendidikan Inlandsch Ambachtssschool 

  Inlandsch Ambachtssschool dibuka pada tahun 1909 pada 

tiga ibu kota di Jawa yaitu, Surabaya, Semarang, dan Batavia yang 

ditujukan untuk golongan Bumiputra. Sekolah pertukangan bagi 

Bumipurta ditujukan sebagai sekola hlanjutan dari sekolah dasar 

umpamanya sekolah desa. Sekolah itu ditujukan untuk membentuk 

Bumiputra dalam sektor kerajinan.
59

  

a) Mata pelajaran yang diberikan meliputi:  

1. Pertukangan 

2. Pemasangan Batu Bata 

3. Penempaan 

4. Membuat Boiler (Ketel) 

5. Membuat Jalan  

6. Farries (Membuat Tapal Kuda) 

                                                 
58

 Anri, No 188/4, Hafkomissie Van Onderwijs, Benomend tot eersten onderwijzer bij de 

Ambachtssschool te Soerabaia 9 September 1864 no 156/171 ; “Oproeping van Sollicitanten Naar 

De Betrekking van Eerst En Tweeden Onderwijzer Bij De Ambachtssschool te Soerabaia” 

Nederlandsche Staats Courant, No 85, 9 April 1862, hlm.  7. 

 
59

 Anri, Bij Blad op het Staatblad Nederlansch Indie, No 7526. Tahun 1919  
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7. Tukang bubut 

8. Mesin dan Logam  

9. Furniture  

10. Pengolahan Rotan 

11. Seni Celup Bidang Kerajinan 

12. Tembaga dan Timah. 

 Bahasa pengantar untuk Inlandsch Ambachtssschool 

yaitu bahasa Melayu, kemudian penulisan untuk pelajaran 

menggunakan karakter latin. Pada peraturan selanjutnya 

menjelaskan, apabila siswa mulai menunjukan bakat dalam bidang 

tersebut maka siswa akan dikonsetrasikan lagi, kemudian 

diajarkan pada bidang teknis mesin.
60

 Mata ajar teknisi mesin 

dianggap bidang tersulit, untuk itu siswa harus lulus salah satu 

mata pelajaran yang ditawarkan, baru bisa mengambil pelajaran 

sebagai teknisi mesin. 

 

b) Syarat penerimaan Siswa 

Penerimaan juga harus memenuhi persyaratan seperti, 

harus lulus sekolah dasar (untuk Bumiputra dari luar daerah harus 

lulus dari sekolah desa), hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

ijazah. Untuk yang tidak memiliki Ijazah pendidikan dasar namun, 

                                                 
60

 Pembagian pelajaran ini ada pada Pasal 7 peraturan Inlandsch Ambacschool dan pasal ke 

13 untuk bahasa pengantar yang diajarkan. Vastgesteld Bij Gouverment Besluit van 1 October 

1909 No 27,op.,cit,hlm.5. 
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mereka pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar seperti 

sekolah swasta maka, mereka harus membuktikan dengan surat 

pernyataan. Siswa harus berusia 13-17 tahun dan harus 

mempunyai surat keterangan kesehatan.
61

   

 

c) Waktu sekolah dan liburan 

Lama belajar yang diberikan yaitu selama 2 tahun.
62

 

dalam masa itu sekolah dimulai 10 hari setelah Idul Fitri (bulan 

Syawal Islam). Hari libur sekolah yaitu hari Minggu kemudian, 

libur juga diberikan di hari-hari tertentu menyesuaikan keadaan 

sekitar, atau apabila ada acara loka, maka sekolah akan 

menyesuaikan keadaan.
63

 penetapan jumlah hari libur juga ada 

pada Bij Blad Op Het Staatblad yang membahas keseluruhan hari 

libur bagi Inlandsch Ambachtssschool bila dijumlahkan ada 45 

hari atau 6 minggu dalam satu tahun.
64

 disela-sela liburan 

Inlandsch Ambachsschool membuka lowongan untuk guru baru 

                                                 
61

 Syarat siswa yang diterima setelah lulus point pertama yaitu memiliki ijazah sekolah 

dasar, mereka harus mendaftarkan diri untuk melakukan tes kesehatan sebagai syarat selanjutnya, 

setelah itu usia 13-17 tahun dan hasil tes kesehatan berupa vaksinasi kecuali vaksin cacar alam. 

Biasanya untuk memepermudah mendapat siswa pemerintah bekerjasama denga sekolah 

pertukangan lokal untuk mencari murid, peraturan ini pada pasal 18 dan 19.Vastgesteld Bij 

Gouverment Besluit van 1 October 1909 No 27,op.,cit,hlm.7. 

  
62

 Bappeda Surabaya, Staatblad Nederlansch Indie, No 9215, Tahun 1916. 

 
63

 Vastgesteld Bij Gouverment Besluit van 1 October 1909 No 27,op.,cit,hlm.6 

 
64

 Keputusan Nomor 6 Buitenzorg, 8 Mei 1919, artikel 24, lid 4 van het bij artikel 2 van het 

besluit van 24 juli 1916 no 47  vastgestelde,, Reglement voor de Ambachtssschool voor inlanders 

te Batavia, Semarang, Soerabaya, (bijblad op het staatblad no 8559). Anri, Bij Blad op het 

Staatblad Nederlansch Indie, No 9219 Tahun 1919 
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yang dibagi dalam dua waktu, yaitu pertengahan tahun saat liburan, 

dan 3 minggu sebelum awal tahun pembukaan sekolah 

berlangsung. 

 

d) Biaya Sekolah 

Biaya dari sekolah pertukangan bagi Bumiputra ini juga 

diatur, seperti siswa yang orang tuanya tidak bekerja, dan 

mempunyai keahlian maka bebas dari biaya sekolah. Biaya 

perbulan dipungut sebesar 5 sen, biaya tersebut harus dibayarkan 

setiap bulan sebelum tanggal 10. Kemudian, untuk pendidikan 

dasar pertukangan seperti menggambar dan menulis tidak 

dikenakan biaya, ini berarti biaya hanya untuk kelas lanjutan 

setelah kelas dasar. Bagi siswa yang tekun dan memiliki prestasi 

pemerintah memberikan tunjangan beasiswa sebesar 7,5 gulden 

per tahun.
65

 Bagi Inlandsch Ambachtsschool Surabaya, biaya 

sekolah disesuaikan dengan gaji orang tua. 

 

e) Syarat Lulusan 

Bagi siswa yang akan lulus mendapat beberapa 

persyaratan dan kesempatan bantuan kerja. Seperti siswa yang 

berprestasi akan diawasi oleh guru dan berkesempatan untuk 

                                                 
65

 Kebijakan ini juga dilihat dari jumlah biaya sekolah apabila telah mencapai target 75 

gulden perbulan dan tunjungan akan di berikan, peraturan pada Pasal 14,15,16,17. Vastgesteld Bij 

Gouverment Besluit van 1 October 1909 No 27,loc.,cit,hlm.6 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AMBACHTSSCHOOL SURABAYA TAHUN  ... SYARIFAH MAJID



76 

 

menjadi guru bantu pada Inlandsch Ambachtssschool pada daerah 

kecil diluar ibu kota. Kemudian, siswa harus mengikuti ujian 

setelah itu baru mendapat pelatihan sebelum terjun dalam dunia 

kerja. Beberapa syarat akhir Inlandsch Ambachtssschool yaitu: 

1. Mengikuti ujian akhir yang di awasi oleh Komite Pengawas, 

Guru yang berpengalaman pada bidangnya, serta pengawas 

dari bidang pekerjaan 

2. Setelah dinyatakan lulus, mereka mendapat ijazah yang 

ditetapkan oleh Departement Pendidikan, Agama dan Industri. 

Ijazah ditandatangani oleh seluruh anggota Komisi 

Pengawasan dan oleh Direktur sekolah. 

3. Ijazah yang diberikan sesuai dengan keterampilan yang 

mereka miliki, dan tingkat sekolah yang telah ditempuh 

4. Siswa yang sudah memiliki ijazah akan diberi bantuan dalam 

memperoleh pekerjaan yang cocok atau mendirikan bengkel 

sendiri.
66

 

 

f) Siswa yang dikeluarkan  

Dari berbagai peraturan Inlandsch Ambachtssschool, ada 

beberapa aturan tegas tentang pengeluaran siswa, aturan ini 

berupa: 

1. Siswa akan dikeluarkan apabila terus menerus melanggar 

                                                 
66

 Ibid. 
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kedisiplinan 

2. Siswa akan dikeluarkan apabila menunggak uang sekolah 

selama 3 bulan dan sudah diberikan peringatan kepada orang 

tua 

3. Siswa bisa dikeluarkan karena cacat fisik 

4. Siswa dikeluarkan bila memiliki penyakit menular dan 

membahayakan siswa lainnya. 

5. Pengeluaran siswa ini akan diatur dalam periode tertentu, 

kecuali sudah cukup membahayakan 

6. Pengeluaran siswa dilakukan oleh komite pengawas sekolah. 

  Sistem pembelajaran yang berbeda, merupakan cara pemerintah 

dalam pemenuhan kebutuhan, meskipun pada Ambachtssschool pemerintah 

tidak berhasil dalam mencetak tenaga kerja terdidik sesuai kebutuhan, namun 

pemerintah dapat membaca kebutuhan dari Bumiputra yang lebih banyak 

tertarik untuk kerja dalam industri Eropa, dan mau untuk di bayar marah, 

melihat hal tersebut pemerintah menyiapkan sistem pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan Bumiputra dengan mata pelajaran yang lebih beragam.  

Sistem pembelajaran yang diberikan oleh Ambachtsschool Surabaya 

lebih sederhana dari Inlandsch Ambachtsschool, karena perbedaan dari 

pengelolah. Inlandsch Ambachtsschool yang dikelolah pemerintah memiliki 

banyak peraturan, hal tersebut dilakukan, untuk menekan jumlah siswa. Pesat 

jumlah siswa pada Inlandsch Ambachtsschool Surabaya pada awal tahun 

pertama di bukanya, membuat pemerintah memberikan beberapa persyaratan, 
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serta sistem pembelajaran yang lebih ketat. Diharapkan berbagai peraturan 

yang diberikan pemerintah dapat mencetak tenaga kerja yang lebih siap dari 

Bumiputra. 

 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AMBACHTSSCHOOL SURABAYA TAHUN  ... SYARIFAH MAJID



 79 

BAB IV 

PERBEDAAN KEPENTINGAN DALAM AMBACHTSSCHOOL 

 

Keputusan untuk membuka Ambachtsschool bagi golongan Bumiputra 

mendapat reaksi kurang puas bagi golongan Indo Eropa. Perlahan-lahan 

golongan Indo Eropa mulai meninggalkan Ambachtsschool. Kondisi itu turut 

didukung dengan adanya berbagai sekolah pertukangan di Surabaya, yang 

memicu adanya persaingan dengan Ambachtsschool. Hal tersebut, 

menimbulkan perdebatan karena perbedaan kepentingan untuk menentukan 

arah pendidikan Ambachtsschool. Di lain pihak, Ambachtsschool berusaha 

untuk menunjukan lulusan, sesuai dengan kebutuhan industri yang sedang 

pesat. 

 

A. Perpecahan Golongan Indo Eropa 

Ambachtsschool tidak terlepas dari keberadaan golongan Indo Eropa, 

hal ini dikarenakan adanya Ambachtsschool ditujukan bagi golongan Indo 

Eropa. Pertumbuhan golongan Indo Eropa yang semakin banyak 

menimbulkan permasalahan bagi pemerintah, J.J Rochusen, seorang Gubernur 

Jendral Hindia Belanda pada tahun 1851, menggambarkan bahwa kedudukan 

kaum Indo-Eropa ini bisa membahayakan karena jumlahnya yang semakin 

besar.
1
 Banyaknya jumlah golongan Indo Eropa tidak di ikuti dengan kondisi 

                                                 
1
 P.W. van der Veur, “Orang Indo-Eropa : Masalah dan Tantangan,” Politik Etis dan 

Revolusi Kemerdekaan (terj.), eds. H. Baudet dan I.J. Bruggman. (Jakarta : Yayasan Obor, 1987) 

hlm 95. 
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ekonomi yang baik. Kebanyakan golongan Indo berada dalam ekonomi 

kurang mampu. Golongan Indo sering dianggap lebih rendah oleh orang Eropa 

totok, meskipun mereka dapat memiliki hak, privilege, dan kewajiban yang 

sama apabila ayahnya 'mengakui'nya sebagai orang Eropa.
2
 Sayangnya, 

kebanyakan golongan Indo yang hadir merupakan anak dari dari hasil 

pergundikan (istri tidak resmi)
3
 mereka hidup hanya dengan ibu, tanpa 

mendapat status sosial yang jelas dan dianggap sebelah mata oleh golongan 

Eropa.
4
 

Permasalah golongan Indo juga berlaku di Surabaya, sebagai kota 

kolonial terbesar kedua setelah Batavia, Surabaya juga memperhatikan 

banyaknya golongan Indo yang menjadi masalah perkotaan. Permasalahan 

muncul ketika golongan Indo menganggap diri mereka lebih baik dari 

Bumiputra, sehingga statusnya tidak mau dipersamakan. Golongan Indo 

mendapat perhatian lebih dari kelompok Zending yang melihat adanya 

peluang dalam sektor industri, untuk mengarahkan golongan Indo mendapat 

pendidikan di bidang pertukangan atau Ambachtsschool.
5
 

Perhatian Zending terhadap golongan Indo mendapat dukungan dari 

                                                 
2
 P. W. Van der Veur,  The Lion And The Gadfly. Dutch Colonialism And Thes Spirit Of 

E.F.E. Douwes Dekker. (Leiden: KITLV Press, 2006)., hlm. 54. 

 
3
 Bedjo Riyanto, Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial 

(1870-1915), (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hlm. 49 

 
4
 J. Th. Kock, De Indo, (Amsterdam: H.J Paris, 1931), hlm. 62 

 
5
 Kebutuhan akan tenaga kerja yang berpendidikan barat di pabrik-pabrik Eropa pada paruh 

kedua abad 19 merupakan kesempatan besar bagi orang Indo-Eropa untuk memperbaiki tingkat 

ekonomi mereka yang sebelumnya selalu memburuk dan menjadi penyakit bagi masyarakat 

kolonial. P. W. Van der Veur, “Orang Indo-Eropa : Masalah dan Tantangan,” Politik Etis dan 

Revolusi Kemerdekaan (terj.), eds. H. Baudet dan I.J. Bruggman. (Jakarta : Yayasan Obor, 1987). 

hlm.95 
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pemerintah kolonial Belanda di Surabaya yang saat itu juga membutuhkan 

tenaga kerja terdidik, seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri di 

Surabaya. Keberadaan Ambachtsschool diharapkan menjadi batu loncatan bagi 

golongan Indo untuk memulai taraf hidup yang lebih baik. Keberadaan 

Ambactsschool tahun 1853 pertama kali mendapat perhatian yang sangat pesat 

bagi kelompok Indo, terbukti dari banyaknya siswa Ambachtsschool. Hal 

tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah  anak Indo yang di Surabaya. 

 

Tabel 4 

Klasifikasi Anak-Anak Turunan Eropa di Surabaya Tahun 1858 

 

Kategori Warga Sipil Militer Jumlah 

Lahir di Eropa atau 

tempat lain, namun 

bukan di Hindia 

Belanda 

 

75 

 

- 

 

75 

Lahir di Hindia 

Belanda dengan orang 

tua Eropa 

 

375 

 

28 

 

400 

Lahir di Hindia 

Belanda dengan orang 

tua campuran (indo) 

 

805 

 

50 

 

855 

 

Sumber : J. Hageman, Jcz., “Fragmenten Uit eene algemeene statistieke 

beschrijving van de Residentie Soerabaya“, De Indische 

Schoolbode, No 12 Desember 1858, hlm. 4. 

 

Dari tabel di atas, menunjukan bahwa jumlah anak dari golongan Indo 

menempati posisi terbesar dari keseluruhan anak turunan Eropa di Surabaya. 

Hal tersebut membuat kebutuhan terhadap pendidikan bagi anak-anak Indo 

sangat penting. Keberadaan Ambachtsschool yang ditujukan bagi golongan 

Indo meningkat pesat pada dekade awal pembukaannya. Namun, kondisi 
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tersebut tidak bertahan lama, Ambachtsschool mengalami buka tutup 

dikarenakan kekurangan jumlah murid. Hingga tahun 1877 munculnya HBS 

(Hoogere Burger School), yang merupakan sekolah menenengah yang 

diperuntuhkan bagi golongan elit, dengan lulusan yang diharapkan dapat 

bekerja di bidang pemerintahan. Keberadaan HBS semakin membuat 

Ambachtsschool kekurangan peminat hingga, menimbulkan stigma bahwa 

sekolah pertukangan merupakan sekolah yang diperuntuhkan bagi golongan 

rendah, dengan lulusan akan menjadi tenaga kasar. 

Keberadaan Ambachtsschool semakin di persulit ketika munculnya 

politik etis, dimana golongan Bumiputra diperbolehkan untuk mengenyam 

pendidikan. Golongan Indo merasa hak mereka memperoleh pendidikan 

dipersamakan dengan Bumiputra. Munculnya Inlandsch Ambachtsschool, 

menjadikan Ambachtsschool semakin kurang peminat. Mereka lebih banyak 

memilih sekolah-sekolah menengah reguler dengan lulusan yang diharapkan 

dapat bekerja menjadi pegawai pemerintah. Ambachtsschool yang kekurangan 

jumlah siswa masih tetap bertahan dengan mulai membuka diri terhadap 

golongan Bumiputra. Hal tersebut, mendapat perhatian dari I.E.V (Indo Eropa 

Verbond)
6
 yang melihat adanya perpecahan dari golongan Indo yang mulai 

berorientasi dengan membuka Ambachtschool bagi golongan Bumiputra. 

I.E.V yang merupakan asosiasi dari golongan Indo cukup khawatir dengan 

keputusan Ambachtsschool, karena jumlah dari golongan indo di akhir tahun 

                                                 
6
 P.W. van der Veur, “Orang Indo-Eropa : Masalah dan Tantangan,” Politik Etis dan Revolusi 

Kemerdekaan (terj.), eds. H. Baudet dan I.J. Bruggman. op., cit.,54 
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1920 yang meningkat hingga 0,25 persen,
7
 membuat I.E.V beranggapan bila 

Ambachtsschool di buka bagi Bumiputra maka golongan Indo akan tergeser 

pendidikannya.  

Keputusan Ambachtsschool menerima Bumiputra dibahas oleh I.E.V 

ketika kongres di Semarang. Pertemuan itu membahas tentang perubahan 

ekonomi untuk mencegah penurunan secara signifikan dalam bidang 

pendidikan. Komite Surabaya mengajukan untuk membentuk tim survei bagi 

anak Indo, apakah mereka masih berminat terhadap Ambachtsschool yang 

mulai membuka diri dengan golongan Bumiputra.
8

 Keterbukaan 

Ambachtsschool diharapkan bisa diselesaikan dengan cara bijak mengingat 

golongan Indo tidak mau dipersamakan dengan golongan Bumiputra.  

Ketidakmampuan Ambachtsschool, yang mengalami permasalahan 

dalam jumlah murid, harus mau menerima golongan Bumiputra.  Hal 

tersebut, agar Ambachtsschool bisa tetap bertahan, dan tidak mengalami 

penutupan. Perbedaan kepentingan juga terlihat dalam Ambachtsschool I.E.V 

menginginkan Ambachtsschool hadir di daerah-daerah seperti Malang, 

Bandung, Madiun dan beberapa daerah yang memiliki golongan Indo. Hal 

tersebut dilakukan karena I.E.V ingin memecah golongan Indo pada setiap 

                                                 
7
 W.J. Knoop, Het Problem Nederland- Indonesie Hoe de Band Tusschen Nererland en 

Indonesie Behouden Blijven, („S Gavenhage: N.V Adi Poestaka, 1925).hlm. 164. 

 
8
 Pertemuan ini diikuti oleh Hindia Belanda dari I.E.V (Indo Eropa Verbond), untuk 

Surabaya diwakili oleh  komisi  profesi dan kerajinan, yang terdiri dari Mr J. den Hollander, 

sebagai ketua, Mr. Ploegman dan sebagai anggota Bapak Anthonijsz, direktur sekolah teknik di 

Surabaya. Kemudian diikuti oleh  De Bont, pada Afdeeling, kemudian  dari Federal Railway ke 

Surabaya The Braconnier, guru di OSVIA dari Blitar, A. Jansen, guru dari Semarang, CJ Tonjes, 

penasihat teknis dari Kolonel Bank Surabaya, Vermeulen, guru Cirebon, Ir. Voorneman dari 

Tasikmalaya, Voskuil, direktur penjara di Semarang Ir. Wermuth, departemen svoorzitter I.E.V.  

“STADSNIEUWS”De Indische Courant,, No 206, 25 Mei 1926. hlm. 1. 
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daerah, mereka beranggapan untuk bersekolah tidak perlu pergi jauh ke kota 

besar, merekapun sudah memiliki sekolah sendiri yang didirikan pemerintah 

seperti HBS, AMS, maka I.E.V ingin melengkapi dengan mendirikan sekolah 

pertukangan Ambachtsschool yang ditujukan bagi golongan Indo di beberapa 

daerah.
9
 I.E.V hadir sebenarnya untuk membela kepentingan umum golongan 

minoritas Indo.
10

 Namun, dalam perannya I.E.V justru memicu perpecahan 

pada golongan Indo, seperti dijelaskan diatas peran I.E.V dengan membuat 

Ambachtsschool pada daerah-daerah membuat Ambachtsschool, lebih 

cenderung terpecah-pecah. 

Pecahnya golongan Indo, menjadi dua kelompok. Pertama golongan 

Indo yang ada pada kota besar, yang menginginkan golongan Indo dari daerah 

sekitarnya dapat bersekolah pada Ambachtsschool yang berdekatan dengan 

daerah mereka. Kedua, golongan Indo yang diatur oleh I.E.V yang membuka 

Ambachtsschool pada daerah-daerah seperti Madiun dan Malang. Perpecahan 

tersebut cukup berdampak, seiring dengan masalah pokok Ambachtsschool 

yang mengalami kekurangan murid, I.E.V yang membuka Ambachtsschool 

pada daerah-daerah semakin memersulit kebutuhan murid dari golongan Indo 

yang harusnya dapat bersekolah pada Ambachtsschool. 

Tahun 1929 menjadi tahun transformasi bagi Ambachtsschool yang 

mulai menerima banyak peminat dari golongan Bumiputra, beberapa 

                                                 
9
 ” De Indo en het Ambachtsschool”, De Indische Courant., No. 108, 19 Januari, 1928., hlm 

9 

 
10

 W.J. Knoop, Het Problem Nederland- Indonesie Hoe de Band Tusschen Nererland en 

Indonesie Behouden Blijven, („S Gavenhage: N.V Adi Poestaka, 1925).hlm. 161. 
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peraturan di tetapkan di Ambachtsschool, bagi golongan Bumiputra yang akan 

masuk Ambachtsschool jumlanya terbatas 15 orang saja, dan harus bisa 

berbahasa Belanda.
11

 Pembatasan jumlah Bumiputra bertujuan, agar 

Bumiputra tidak mendominasi pada Ambachtsschool. 

Di lain pihak, setelah mulai ada Ambachtsschool yang berdiri pada 

beberapa daerah, setelah mendapat dukungan dari I.E.V semakin membuat 

perpecahan pada golongan Indo yang lebih memilih berkelompok pada 

daerahnya masing-masing. Ambachtsschool Surabaya yang semakin banyak 

memperoleh sainkan dari banyaknya sekolah menengah yang banyak berdiri 

di Surabaya menjadi semakin kesulitan untuk mengatur populasi golongan 

indo melalui Ambachtsschool. Hal ini mengakibatkan perbedaan kepenting, 

pecahnya golongan Indo yang mendapat tekanan dari adanya sekolah-sekolah 

pertukangan Bumiputra yang lebih banyak mendapat dukungan dari 

pemerintah, sedangkan Ambachtsschool hanya mendapat dukungan dari I.E.V 

sebagai pengatur golongan Indo yang semakin tertekan dengan munculnya 

Bumiputra yang mulai berpendidikan. 

 

B.  Persaingan Dalam Ambachtsschool 

 

Peningkatan kebutuhan kerja dalam sektor industri, tidak diimbangi 

dengan jumlah pendidikan yang sesuai. Ditambah hanya ada Ambachtsschool 

saja yang diandalkan untuk mencetak tenaga terdidik, dari sana pemerintah 

mulai berfikir ulang untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja melalui sekolah. 

Keseriusan pemerintah akan kebutuhan tenaga kerja dibuktikan dengan mulai 

                                                 
11

 ” De Indo en het Ambachtsschool”, De Indische Courant..,op.,cit, hlm 9. 
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mendirikan sekolah-sekolah setara dengan Ambachtsschool. Dipihak lain, 

pemerintah sebenarnya juga masih memperhatikan keberlangsungan 

Ambachtsschool sebagai kontrol pedidikan bagi golongan Indo. 

Selain pemerintah, Zending yang menjadi penanggung jawab bagi 

Ambachtsschool juga berharap akan keberlangsungan Ambachtsschool agar 

tetap bertahan, menariknya ketidakpuasan pemerintah akan hasil dari 

Ambachtsschool, menjadikan lulusan Ambachtsschool diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan guru bagi sekolah pertukangan di daerah-daerah, atau 

menjadi guru bantu bagi Ambachtsschool sendiri. Atas dasar pemikiran itu, 

pemerintah kemudian mulai membuka sekolah pertukangan lain, sebagai 

pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja. 

Di Surabaya, sekolah pertukangan pertama yang hadir selain 

Ambachtsschool, yaitu B.A.S atau Burger Avonds School. B.A.S didirikan 

pada tahun 1877
12

 dan ditujukan bagi kelompok kerja yang tidak dapat 

bersekolah di siang hari. B.A.S merupakan sekolah yang disubsidi pemerintah, 

untuk memberikan pendidikan ke arah yang lebih luas, siswa yang diterima 

dimulai dari usia 14 tahun
13

 bisa dikataka B.A.S mirip dengan 

Ambachtsschool namun dalam penerapannya B.A.S lebih sederhana dengan 

mata pelajaran teknik mesin dan bangunan, untuk masa sekolah B.A.S hanya 3 

tahun dengan jam pelajaran 5 kali dalam seminggu pada pukul 5-8 sore hari.
14

 

                                                 
12

  Het Pauperisme Onder de Europeanen in Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte „s Lands 

Dienst-Werving-Militaire Pupillen-Ambachtslieden Techische Bettrekkingen op.,cit, hlm.62 

 
13

 “Onderwijs, B.A.S Soerabaia”, De Indische Courant, No. 138, 27 Februari1936, hlm. 14.  

 
14

 Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederladsch Oost Indie over 1921-1922, hlm 286 
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Gambar 4 

Bangunan Burger Avonds School 

 

Sumber :http://COLLECTIE_TROPENMUSEUM_De_B.A.S._straat

_TMnr_60026776. diakses pada 5 April 2016 

 

 

 B.A.S menjadi bukti kebutuhan pemerintah terhadap pekerja yang 

terdidik. Keberadaan B.A.S menunjukan bahwa pemerintah tetap 

menginginkan para pekerja memperoleh pendidikan pada paruh waktu, namun 

hal tersebut ternyata tidak maksimal karena kebanyakan siswa pergi ke 

sekolah hanya beberapa kali saja dalam satu minggu, sedangkan sebagian 

muridnnya terikat pekerjaan sehingga, B.A.S mengalami jumlah penurunan 

siswa. B.A.S sempat melakukan reorganisasi pada tahun ajaran 1912-1913. 

Untuk menarik minat siswa yang masuk namun, pembukaan pada awal 

reorganisasi tidak menunjukan perubahan. Pada pembukaan tahun ajaran baru 

tidak ada siswa yang mendaftar, sehingga B.A.S hanya bertahan hingga tahun 
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1916, dengan meluluskan jumlah siswa yang tersisa sekitar 39 orang.
15

  

 Sebelum mengalami penutupan, pemerintah sudah membuka 

Inlandsch Ambachtsschool yang berdiri pada tahun 1909,
16

 sekolah tersebut 

dengan gedung dan peralat lengkap.
17

 Sekolah pertukangan Inlandsch 

Ambachtsschool ditujukan bagi golongan Bumiputra, serta lebih terbuka bagi 

semua kalangan, syarat yang diberikan hanya lulus dari sekolah dasar dan 

memiliki ijazah atau surat pernyataan pernah mendapat pendidikan dasar. 

Sekolah pertukangan bagi Bumiputra tersebut, memiliki mata pelajaran yang 

lebih banyak dan masa sekolah yang relatif singkat, bidang pelajaran meliputi 

bidang industri kerajinan dan industri mesin.  

Keberadaan Inlandsch Ambachtsschool lebih banyak menarik banyak 

siswa. Dalam setiap pembukannya Inlandsch Ambachtsschool menyerap 

sekitar 200 jumlah siswa.
18

 Peningkatan bagi sekolah pertukangan untuk 

banyak menyerap tenaga terdidik, diharapakan lulusan Inlandsch 

Ambachtsschool dapat meningaktkan keterampilan dari golongan Bumiputra 

dalam sektor kerajinan, dan bagi kebutuhan industri Eropa dapat memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja, dengan menjadi pekerja murah. Secara langsung 

keberadaan Inlandsch Ambachtsschool tidak berpengaruh terhadap sistem 

sekolah pada Ambachtsschool, yang lebih berpengaruh adalah porsi dari 

                                                 
15

 G.H. Von Faber, Oud Soerabaia (Soerabaia: Uitgegeven door de Gemeente Soerabaia, 

1931). hlm. 275. 

 
16

 Vastgesteld Bij Gouverment Besluit van 1 October 1909 No 27, Bepalingen betreffende de 

Ambachtsscholen voor Inlanders, (Batavia: Lansdukkerij, 1900) hlm.1. 

 
17

 “Afdeeling Onderwijs”, De Indische Courant, No. 14, 1 Oktober 1929, hlm. 5 

 
18

 Eindverslag van de Technisch Onderwijs Commissie Met 5 Bijlagen, 1920, hlm. 20. 
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lulusan Inlandsch Ambachtsschool yang lebih banyak dan siap menjadi tenaga 

murah, dapat menggeser lulusan Ambachtschool yang lebih menempatkan diri 

untuk bekerja sebagai tenaga pengawas. 

Tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 1912, muncul sekolah kejuruan 

bernama K.E.S atau Koniging Emma School. Sekolah tersebut bertujuan untuk 

mendidik siswa menjadi pengawas (Opzichter), yaitu semacam tenaga teknik 

menengah di bawah insinyur,
19

 terletak di daerah Sawahan, Jl. Tentara Genie 

Pelajar.
20

 Sekolah itu merupakan sekolah pertukangan yang mendapat 

subsisdi penuh dari ratu Belanda, yang memiliki sebuah organisasi 

persaudaraan (Brotherhood), mendirikan banyak sekolahan di banyak kota di 

Hindia Belanda, bukan atas biaya pemerintah kolonial, sama dengan Koniging 

Wihelmina School di Batavia dan Prins Hendrick School di Jogyakarta. K.E.S 

merupakan sekolah kejuruan yang ditujukan bagi golongan Eropa namun tidak 

menutup bagi kalangan lain untuk bersekolah di K.E.S, mata pelajaran yang 

diajarkan lebih baik dari Ambachtsschool, dengan lama belajar 5 tahun.
21

 

Beberapa pelajaran berbeda, yang diberikan yaitu bahasa Inggris,  

bahasa Belanda, tidak semua sekolah pertukangan mengajarkan bahasa 

Inggris, bahasa Inggris merupakan bahasa yang cukup menarik dari Bahasa 

Belanda dan Melayu. Bahasa inggris diajarkan agar siswa banyak mengerti 

                                                 
19

  Sumarsono dkk, op.cit.,hlm.75 

 
20

 G. H. Von Faber, Nieuw Soerabaia: De geschiedenis van Indie‟s voornaamste koopstad in 

de eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931 (Surabaya: Boekhandel en Drukkerij, 1936). 

hlm. 336 

 
21

 “Ambachtschool- leerlingen op het marine vligkamp”, Soerabaiasch Handelsblad. No.83, 

9 April1938, hlm. 6. 
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berbagai istilah yang kebanyakan dalam ahli mesin menggunakan 

istilah0istikah dalam bahasa Inggris. Selain hal tersebut, pelajaran yang 

menarik dari K.E.S adalah bidang pertukangan, yang meliputi mata ahli 

bangunan serta pelajaran mesin yang lebih kompleks seperti pelajaran tentang 

mesin pesawat terbang dan mesin perkapalan, penerapan pembelajaran 

tersebut membuat K.E.S populer, seperti adanya pelajaran pada ahli mesin 

pesawat, karena pekerjaan pada bidang pesawat sangat diinginkan, kebutuhan 

tenaga mesin bagi pesawat mulai diburuhkan, seiring banyaknya pesawat 

komesil yang di butuhkan di Hindia Belanda.
22

 

Gambar 5 

 

Siswa Sekolah Kejuruan 

Koniging Emma School Surabaya  

 

 

Sumber :http://Collectie_Tropenmuseum_Groepsportret_van_leerling

en_met_onderwijzeres_voor_de_Koningin_Emma_School_

TMnr_600117, diakses pada 5 April 2016 

 

Berdirinya K.E.S di Surabaya, di terima oleh pemerintah kolonial 

                                                 
22

 Ibid., 
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Belanda sebagai pelengkap sekolah kejuruan, dengan harapannya K.E.S 

menjadi sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga terdidik. Meskipun 

beberapa laporan menyebutkan kurang maksimalnya pengajaran di K.E.S, 

seperti terhalang gedung yang menempati tanah pemerintah maupun beberapa 

infrakstruktur yang kurang mendukung, dari berbagai permasalahan tersebut 

K.E.S sudah temasuk  sekolah kejuruan yang cukup maju, dengan jumlah 

peminat yang cukup dan mampu memberikan ijazah pada lulusannya sebagai 

jaminan untuk mendapat pekerjaan.
23

 Dipihak lain, adanya K.E.S merupakan 

sekolah yang bersubsidi dari sebuah organisasi milik ratu Belanda, dimana 

pemerintah tidak perlu campur tangan dalam pembiayaan sekolah, sehingga 

keberadaan K.E.S cukup menguntungkan pemerintah.  

Berdirinya ke-empat sekolah kejuruan di Surabaya, melengkapi  

keberadaan setiap golongan, mulai dari K.E.S yang ditujukan untuk golongan 

Eropa, Ambachtsschool bagi golongan Indo, dan Inlandsch Ambachtsschool, 

dan Burger Avonds School bagi golongan Bumiputra, ternyata tidak membuat 

kebutuhan bagi tenaga kerja tercukupi.  

Pemerintah kolonial Belanda masih merasa perlu adanya sekolah 

kejuruan lagi. Maka, untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah segera 

membuka sekolah kejuruan dalam lingkup industri gula, yang bernama Suiker 

School. Sekolah bagi industri gula didirikan di karesidenan Surabaya, yang 

kebanyakan siswanya adalah golongan Eropa, serta beberapa dari orang Cina. 

Suiker School hadir, sebagai bentuk kebutuhan tenaga kerja bagi industri gula. 

                                                 
23

 Algemeen Verslag van Het Onderwijs in Nederladsch Oost Indie Over 1921-1922,op.,cit, 

hlm. 287 
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perkebunan-perkebunan besar dan pabrik-pabrik gula sangat berkembnag pesat, 

tercatat khususnya di Jawa Timur ada 264 buah Odernaming.
24

 yang sebagian 

besar merupakan perkebunan Gula. 

Gambar 6 

 

Siswa Suiker School Sedang Memperhatikan Pelajaran 

Yang Sedang Diberikan Tahun 1918 

 

 

Sumber :http://COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Een_klaslokaal_v

an_de_Suikerschool_te_Surabaya_Java_TMnr_10002323diakses pada 5 April 

2016 

 

Suiker School berdiri pada tahun 1917, dengan pendanaan dari 

pemerintah dan pabrik-pabrik gula yang bekerja sama semacam perkumpulan 

pengusaha gula (Suikerbond), tujuannya mencetak pekerja dalam bidang 

industri gula yang memuaskan,
25

 masa belajar Suiker School relatif singkat 

                                                 
24

 Irna. H.N Soewito, Rakyat Jawa Timur mempertahankan Kemerdekaan Jilid I (Jakarta: 

Grasindo 1994), hlm. 3. 

 
25

 “Suiker School te Java” Nieuw Amsterdamsche Courant Algeemen Hamdelsblad, No. 

28994, 8 Desember 1917, hlm. 3. 
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hanya sekitar 5 bulan.
26

 Berbeda dengan sekolah pertukangan lain yang 

mengajarkan teknik mesin, Suiker School memiliki sistem pembelajaran yang 

berbeda, pengajaran yang diberikan pada Suiker School yaitu meliputi ahli 

laborat dan apotik. Pelajaran dasar yang diberikan Suiker School yaitu 

laboratorium dan penjagaan apotik, setelah mamahami teori dasar tersebut 

murid Suiker School mulai dikenalkan dengan pelajaran teori kimia, kimia 

gula praktis, dan Sugar Manufacturing.
27

 Selain menjadi ahli kimia murid 

Suiker School juga diharapkan dapat membuat gula unggul dengan cara 

memilih tanaman yang bagus untuk diproduksi, dan mampu meracik sendiri 

pada mesin pembuat gula. Lulusan Suiker School kebanyakan langsung 

mendapat pekerjaan pada pabrik-pabrik gula, karena Suiker School banyak 

bekerjasama dengan instansi industri gula. Pekerjaan dari lulusan Suiker 

School menjadi teknisi laboratorium.
28

 Pesatnya industri gula mendorong 

adanya sekolah kejuruan dalam bidang gula yang dapat diandalakan, 

pemerintah kolonial Belanda terus mendukung keberadaan sekolah kejuruan 

yang dapat mendukung kebutuhan industri yang sedang berlangsung. 

Pertumbuhan dan perkembangan sekolah kejuruan di Surabaya, 

memunculkan sekolah kejuruan yang beragam, hal tersebut membuktikan 

bahwa pemerintah kolonial Belanda berusaha menekan kebutuhan tenaga 

kerja terdidik melalui sektor sekolah kejuruan. Hal yang menarik, dalam 

                                                 
26

 Algemeen Verslag van Het Onderwijs in Nederladsch Oost Indie Over 1921-1922,op.,cit, 

hlm. 289 

 
27

 D. Brakel, Vraagbaak Voor Ouders (Voogden) In Nederlandsch Indie Die Hun Kinderen 

(Pupillen) Niet Naar Holland Zenden, (Bandoeng: Utrecht N.V. Mij. Vorkink, 1914). hlm.129 

 
28

 Ibid., hlm 130 
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sistem pembelajaran yang hadir dalam sekolah kejuruan adalah munculnya 

kurikulum beragam, seperti masing-masing sekolah memiliki ciri khas 

tersendiri untuk menarik minat murid. Perbedaan kepentingan juga tergambar 

dalam sekolah kejuruan, pemerintah kolonial Belanda menginginkan adanya 

sekolah pertukangan sebagai pemenuhan kebutuhan industri Eropa yang pesat 

dengan mencetak tenaga murah, dengan adanya pemilik modal yang datang 

pemerintah dapat memperoleh keuntung ditambah pemerintah juga mampu 

menyediakan tenaga kerja terdidik, untuk mempermudah perusahaan untuk 

menempatkan pekerjanya sesuai bidang yang ditekuni. Berbeda bagi 

kelompok Zending, keinginan awal dibukanya sekolah pertukangan adalah 

untuk memberikan pendidikan bagi anak yang tidak mampu dan mendapat 

status sosial rendah, sehingga keberadaannya dapat dipandang lebih baik.  

 

C. Pro-Kontra Adanya Ambachtsschool 

Sejak berdirinya Ambachtsschool Surabaya tahun 1853, berbagai pihak 

banyak menyoroti, mulai dari pihak yang mendukung terhadap 

Ambachtsschool, maupun pihak yang kurang puas dengan adanya 

Ambachtsschool. Kebanyakan memang mendukung adanya sekolah 

pertukangan, namun seiring berjalannya waktu banyak pihak pula yang kurang 

puas dan menginginkan beberapa perubahan pada  Ambachtsschool. 

Kebijakan pemerintah dalam peraturan Gupernement yang 

mengijinkan didirikan Ambachtsschool, mendapat dukungan kelompok 

Zending sebagai penyokong untuk mendirikan Ambachtsschool, selanjutnya 
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pihak yang mendukung yaitu Maatschappij van Nut van het Algemeen, 

merupakan lembaga sosial yang yang peduli dalam bidang pendidikan, 

memberikan bantuan bagi Zending untuk mengelolah Ambachtsschool, 

lembaga ini merupakan lembaga dari Belanda yang berdiri di Surabaya 

sebagai cabang satu-satu di Hindia Belanda.
29

 Dukungan tersebut, membawa 

Ambachtsschool menjadi sekolah yang cukup populer, pada pembukaan 

pertama mampu menarik murid hingga 66 siswa, dan mendapat 127 donatur 

yang memberikan dananya bagi Ambachtsschool.
30

 Tahun berikutnya pada 9 

Mei 1854, jumlah murid bertambah sekitar 81 siswa, Ambachtsschool 

mengadakan pameran hasil sekolah, berupa gambar yang dihasilkan dari 

murid, pameran ini juga memberikan penghargaan bagi siswanya berupa 3 

Mendali perak, 4 Mendali perunggu dan 12 alat tulis yang dibagikan bagi 

siswa yang memiliki prestasi selama satu tahun, dalam pelajaran dasar 

menggambar.
31

 Prestasi yang dimiliki siswa Ambachtsschool, membuat 

Zending berfikir untuk bekerja sama dengan dinas pekerjan umum, kerja sama 

tersebut mengharapkan lulusan dari Ambachtsschool Surabaya nantinya dapat 

menempati jabatan industri dalam pemerintahan, namun keputusan Zending 

ditolak.
32

 Penolakan dinas pekerjaan umum bukan tanpa alasan, lulusan 

Ambachtsschool yang dianggap terlalu dini tentu belum bisa menjabat pada 

                                                 
29

 G.H.Von Faber, Oud Soerabaia op.,cit,.hlm. 329 

 
30

 “Nederlands Indie in 1854” Dagbald van Zuidholland en „S Gravenhage, No. 276, 21 

November 1856, hlm. 3-4. 

 
31

 G.H.Von Faber, op.,cit. .hlm. 266  

 
32

 Ibid 
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bidang yang dikelola pemerintah, selain itu harapan yang besar dari 

pemerintah lulusan Ambachtsschool dapat bekerja pada industri swasta yang 

sedang menanamkan modalnya di Surabaya. 

Kepopuleran Ambachtsschool berjalan singkat, setelah mendapat 

penolakan Ambachtsschool semakin mengalami kemorosotan, jumlah murid 

berkurang pada tahun 1857, dan Ambachtsschool mengalami penutupan. 

Penutupan ini sebenarya juga dipicu dari murid Ambachtsschool yang 

kebanyakan tidak menguasai bahasa Belanda, Ambachtsschool yang 

didominasi Indo sulit untuk menyerap pendidikan dengan menggunakan 

bahasa Belanda, selain itu kurangnya dana milik Zending membuat 

Ambachtsschool semakin mengalami kesulitan, para pengurus 

Ambachtsschool meminta dana sebesar 6 ribu gulden pada pemerintah untuk 

mendirikan sebuah gedung baru. Hal itu tidak mendapat persetujuan oleh 

pemerintah, mereka beranggapan lulusan Ambachtsschool tidak banyak 

memberikan kontribusi yang besar, sehingga pemerintah lebih memilih untuk 

mundur dari pendanaan Ambachtsschool.
33

 

 Tahun 1860-an pemerintah mulai membutuhkan banyak pekerja yang 

mampu dalam sektor industri, sehingga tahun 1862 pemerintah mencoba 

mendirikan kembali Ambachtsschool, dengan memberikan pada pihak swasta 

dan mendapat bantuan dari panti asuhan laki-laki yang didirikan oleh wakil 

ketua Dewan Hindia Jhr. J.C. Reynst. Ambachtsschool didirkan dekat dengan 

panti asuhan laki-laki pada sebuah lahan di Kali Sosok, di samping bengkel 

                                                 
33

 Ibid., hlm. 320 
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konstruksi artileri dan dekat dengan pabrik bagi angkatan laut dan perkapalan 

uap.
34

 Pembukaan Ambachtsschool kembali di dekat panti asuhan laki-laki, 

diharapkan dapat menarik pemuda untuk mau bersekolah pada bidang 

pertukangan, selain itu Reynst berharap adanya panti asuhan dan sekolah 

pertukangan dapat membantu anak-anak yatim.
35

 Seiring berjalannya waktu 

Ambachtsschool kembali mengalami kemerosotan dalam jumlah peminat, 

siswa Ambachtsschool banyak yang memilih untuk berhenti pada pertengahan 

tahun, hal tersebut dikarenakan mereka lebih memilih menjadi pekerja dan 

merasa sudah memiliki kemampuan. 

Sementara itu, pada tahun 1875 didirikannya HBS (Hoogere Burger 

School) semakin menambah kemerosotan jumlah murid, penyebabnya HBS 

dianggap sebagai sekolah menengah yang lebih baik dari Ambachtsschool, 

lulusannya dianggap dapat bekerja dalam lingkup pemerintahan, selain itu 

HBS merupakan sekolah menengah yang ditujukan bagi kaum elit. HBS yang 

mendapat perhatian cepat, membuat Ambachtsschool yang kekurangan jumlah 

murid mencoba bergabung dengan HBS, gabungnya Ambachtsschool dengan 

HBS tentu saja tidak menjadi sekolah yang berdiri sendiri seperti sebelumnya, 

keberadaan Ambachtsschool hanya dikaitkan pada jam extra kulikuler bagi 

HBS yang memberikan pelajaran tambahan yang ada di Ambachtsschool. 

Pada tahun 1885 Ambachtsschool menjadi sekolah yang berdiri sendiri, 

                                                 
34

 Ibid,. hlm.324 

 
35

 Reynst berharap adanya kompensasi bagi panti asuhan dengan adanya sekolah 

pertukangan, harapnnya dapat membantu anak-anak fakir yang membutuhkan pertolongan dan 

perawatan. Het Papuperisme Onder de Europeanen in Nederlandsch Indie Eerste Gedeelte 

Algemeen Overzicht (Batavia: Landsdrukkerij, 1902).,hlm. 16 
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tidak lama kemudian hadir Inlandsch Ambachtsschool pada tahun 1909, 

keberadaan sekolah pertukang bagi golongan Bumiputra dianggap menjadi 

pemicu pro kontra, terutama bagi golongan Indo yang sepertinya kurang puas 

dengan keputusan pemerintah. Inlandsch Ambachtsschool yang bertujuan 

untuk mencetak tenaga ahli murah dianggap dapat menggeser Ambachtsschool 

yang diperuntuhkan bagi golongan Indo yang akan mendapat pekerjaan. 

Sedangkan, pihak yang mendukung dalam keberadaan Inlandsch 

Ambachtsschool tidak lain pemerintah, dengan harapan dapat memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja murah. 

Kebijakan pemerintah yang mendirikan dua sekolah pertukangan 

dengan latar belakang dari golongan yang berbeda, ternyata memunculkan 

reaksi yang berbeda bagi pemerintah sendiri, pihak yang kurang setuju 

menganggap adanya sekolah pertukangan harus mendapat kajian mendalam, 

Direktuk PAK (Pendidikan, Agama dan Kerajinan) menyampaikan kepada 

gubernur jendral van Heutz bahwa, mendirikan sekolah-sekolah pertukangan 

tidak dapat dibenarkan, selama masyarakat Bumiputra belum siap untuk 

menerima pertukangan yang di butuhkan oleh pemerintah, tetapi apabila 

Bumiputra telah mampu menerima maka pemerintah harus berkewajiban 

untuk membantu dengan usaha pertama yaitu mengusahakan pertukangan 

dalam sektor kecil terlebih dahulu.
36

 

Sementara pihak lain, yang mendukung adanya perluasan bagi sekolah 

pertukangan menyatakan dalam surat dari Inderburg kepada menteri jajahan 

                                                 
36

 Departemen pendidikan dan kebudayaan Badan penelitian dan pengembangan pendidikan 

dan kebudayaaan, Pendidikan Di Indonesia 1900-1940, (Jakarta: 1977),hlm.47 
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De Waal Malefilt tahun 1913, dibukanya sekolah pertukangan bagi Bumiputra, 

untuk melengkapi kebutuhan tenaga di industri, selain itu Ambachtsschool 

Surabaya yang lebih dahulu ada tidak dapat diandalkan, menurutnya 

Ambachtsschool berasal bukan dari kalangan pekerja, murid yang berada di 

Ambachtsschool merupakan golongan yang tidak mau dipersamakan dengan 

kaum pekerja, umpamanya pekerja kasar.
37

 perbedaan kepentingan dari kedua 

pihak pemerintah, membuat adanya sekolah pertukangan mulai menjadi pro 

kontra, dalam masyarakat keberadaan sekolah pertukangan dianggap dapat 

membantu perekonomian pemerintah, sedangkan adanya sekolah pertukangan 

bagi Bumiputra dianggap dapat memajukan ekonomi kerakyataan, meskin 

dalam prakteknya Bumiputra lebih memilih menjadi pekerja bagi kelompok 

Eropa. 

Sekolah pertukangan yang hadir bukan saja Ambachtsschool dan 

Inlandsch Ambachtsschool, beberapa sekolah pertukangan lain hadir di 

Surabaya, seperti Burger Avond School, Konigin Emma School serta Suiker 

School, tentunya keberadaan mereka menjadi pro kontra, disisi lain 

munculnya sekolah-sekolah pertukangan tersebut dapat memenuhi kebutuhan 

akan tenaga kerja, sedangkan bagi pihak yang kurang setuju menganggap 

sekolah-sekolah tersebut, memanfaatkan keuntngan dalam kesempatan 

industri, tentunya kehadirannya memiliki kepentingan yang berbeda, seperti 

Suiker School kehadirannya pasti untuk menarik siswa untuk dapat bekerja 

pada industri gula yang sedang maju. 

                                                 
37

 Ibid.,171 
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Menjelang munculnya kaum pekerja yang berasal dari Ambachtsschool, 

tentunya memunculkan asumsi bahwa pekerja dari Ambachtsschool mulai 

membentuk gerakan pekerja yang pada masa itu tengah gencar untuk 

menuntut keadilan bagi kaum pekerja, menurut laporan pekerja kristen, 

pendidikan juga berperan dalam gerakan pekerja kristen umpamanya sekolah 

pekerja, yang banyak di adopsi oleh Zending, bagi Ambachtsschool Surabaya 

adanya gerakan pekerja tidak berlaku, gerakan pekerja pada Ambachtsschool 

hanya berlaku bagi Ambachtsschool Kakas di Minahasa.
38

 Sementara 

Ambachtsschool Surabaya, dikontrol penuh oleh pemerintah, selain itu 

Ambachtsschool juga mendapat perhatian dari I.E.V Indo Eropa Verbond  

pada tahun 1919 sebuah asosiasi bagi golongan Indo, dilain pihak 

Ambachtsschool lebih mengalami permasalahan dalam kebutuhan siswa yang 

lulus dan mendapat pekerjaan. 

Perhatian dari I.E.V pada golongan Indo, diarahkan pada pendidikan 

seperti Ambachtsschool, hal tersebut mereka lakukan karena golongan Indo 

selalu mendapat pandangan sebelah mata, dan tidak dapat menduduki kursi 

pemerintahan, adanya pandangan ini diperhatikan oleh kelompok I.E.V yang 

lebih pro kepada pemerintah. Ambachtsschool bagi I.E.V merupakan sekolah 

yang bertujuan untuk mengubah pandangan dari golongan Eropa totok tentang 

anggapan bahwa golongan Indo cenderung berpendidikan rendah. Atas dasar 

tersebut I.E.V mencoba membantu membuka Ambachtsschool bagi golongan 

                                                 
38

 P.J. Van Mullem, Zendingen en Christelijke Beidersbeweging Een Uiteenzetting 1907, hlm. 

11 
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Indo di daerah-daerah.
39

 desakan akan keberlangsungan Ambachtsschool bagi 

golongan indo terjadi ketika Ambachtsschool mulai membuka diri bagi 

golongan Bumiputra, hal tersebut harus dilakukan karena kebanyakan 

golongan Indo banyak yang tidak berminat lagi dengan sekolah pertukangan, 

selain itu pada tahun 1925 pembicaraan serius I.E.V tentang Ambachtsschool 

dalam agendanya membahas golongan Indo apakah masih berminat untuk 

bersekolah pada Ambachtsschool. 

Keputusan I.E.V dilatar belakangi kurang pedulinya pemerintah 

terhadap Ambachtsschool, pemerintah lebih gencar mendirikan Inlandsch 

Ambachtsschool yang akan banyak membantu pemerintah, seperti dalam 

Soerabaia Handelsblad yang membahas pentinya Ambachtsschool, dalam 

berita tersebut pemerintah berusaha mengurangi adanya Ambachtsschool bagi 

golongan Indo, menurutnya, Ambachtsschool setiap tahunnya tidak dapat 

membantu pemerintah. Namun, pemerintah memberikan penawaran kepada 

I.E.V apabila ingin mempertahankan dengan membantu keberlangsungan 

Ambachtsschool, maka pemerintah menyediakan dana 30 ribu gulden per 

tahun bagi keberlangsungan Ambachtsschool. Terutama Di Surabaya I.E.V 

dan pemerintah mencoba mempertahankan keberlangsungan Ambachtsschool, 

karena kebutuhan sekolah pertukangan bukan saja untuk industri tetapi juga 

untuk anak- anak dari panti asuhan untuk mendapat pendidikan.
40

 

Pada tahun 1936, pemerintah banyak menerima laporan bahwa siswa 

                                                 
39

 .J. Knoop, op.,cit, 165 

 
40

 “Een I.E.V - Volkschool” Soerabaiasch Handelsblad, No. 111, 11 Mei 1932. hlm.6 
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yang akan masuk sekolah menengah enggan masuk pada sekolah pertukangan, 

mereka lebih memilih sekolah menengah reguler, dan terutama golongan Indo 

atau orang Eropa yang tidak mau dipersamakan dengan Bumiputra, Mr 

Bakker yang menjadi kepala sekolah Ambachtsschool waktu itu berharap agar 

Ambachtsschool tetap mendapat dukungan dari berbagai kalangan upaya tetap 

menjadi sekolah yang independent.
41

  

Selain sudah mulai ditinggalkan, Ambachtsschool yang banyak 

diarahkan pada daerah-daerah seperti peran I.E.V, sekarang mulai membuka 

sekolah bagi Bumiputra kemudian diharapkan Ambachtsschool pada setiap 

daerah mau menstransfer siswanya untuk kebutuhan Ambachtsschool. 

Pemintaan kebutuhan siswa yang bagi Ambachtsschool banyak diperlukan, 

untuk itu pada 1 Januari 1937, beberapa siswa dari daerah dikirim untuk 

mendapat pendidikan lebih lanjut pada Ambachtsschool Surabaya, selain itu 

alasan di tempatkan di Surabaya karena, lulusan Ambachtsschool Surabaya 

nantinya lebih mudah ditempatkan pada industri kota Surabaya yang 

membutuhkan tenaga kerja.
42

 Di pihak lain, kurangnya peminat dari 

Ambachtsschool dikarenakan munculnya sekolah menengah reguler, yang 

dianggap lulusannya dapat bekerja pada pemerintahan. Sedangkan sebagian 

lain, muncul beberapa sekolah pertukangan yang memiliki cara sistem 

pembelajaran yang berbeda dengan Ambachtsschool, sekolah pertukangan 

tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Selanjutnya ketidak puasan ditujukan 

oleh Siswa Ambachtsschool yang lebih banyak tidak meneruskan sekolahnya 

                                                 
41

 “Rondvrag” Soerabaiasch Handelsblad, No. 84, 22 Januari 1936, hlm.12. 

 
42

 “ De Geemente Bedrooting”De Indische Courant., No.183, 22 April 1937, hlm. 14.   
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dan lebih memilih untuk bekerja.  

 

D. Lulusan Ambachtsschool 

 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dari sekolah 

pertukangan, Ambachtsschool dalam rentang yang cukup lama juga turut serta 

dalam mencetak tenaga terdidik bagi industri Surabaya. Pada dekade awal 

tahun di kabarkan lulusan Ambachtsschool yang menempuh sekolah hingga 

lulus hanya 2 orang saja, kedua lulusan tersebut bekerja menjadi pengawas 

pada perkebunan, namun berita yang beredar lulusan pertama Ambachtsschool 

tersebut tidak dapat bekerja dengan maksimal sehingga hanya menjadi 

“benalu” atau masalah dalam perusahaan.
43

 

 Tahun 1854 jumlah lulusan Ambachtsschool tidak diketahui, hanya 

diketahui beberapa dari siswa yang pernah bersekolah di Ambachtsschool 

bekerja pada pengawas pertukangan kayu sebanyak 8 orang, 1 orang pada 

pabrik senjata, dan 10 orang bekerja pada dinas angkatan laut. Tahun 

selanjutnya 1855 dari 81 siswa yang ada, hanya 2 siswa yang mendapat 

kesempatan untuk mengikuti ujian untuk penempatan kerja, dan 2 lainnya 

mendapat pekerjaan pada dinas kereta api, sedangkan sisanya tidak dijelaskan. 

Pesatnya jumlah siswa yang saat itu bersekolah pada Ambachtsschool tidak 

seimbang dengan kinerja lulusan yang diperoleh. 

 

 

 

 

                                                 
43

 G.H. Von Faber, Oud Soerabaia (Soerabaia: Uitgegeven door de Gemeente Soerabaia, 1931) 

hlm.266 
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Tabel 5 

 

Jumlah Siswa Ambachtsschool Tahun 1853-1911 

 

 

Tahun 

Jumlah Siswa 

Masuk Awal 

Tahun 

Siswa Masuk Pada 

Pertengahan 

Tahun 

Meninggalkan 

Sekolah 

 

Lulus 

 

Tidak 

Diketahui 

1853/1854 66 - 39 - 27 

1855/1856 81 - 22 - 59 

1904/1905 112 12 15 - 112 

1905/1906 142 27 64 12 93 

1909/1910 100 13 46 - 67 

1910/1911 96 37 40 11 85 

 

Sumber: G.H.Von Faber, Oud Soerabaia (Soerabaia: Uitgegeven door de 

Gemeente Soerabaia, 1931).hlm.,226 ; Het Pauperisme Onder de 

Europeanen in Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte „s Lands 

Dienst-Werving-Militaire Pupillen-Ambachtslieden Techische 

Bettrekkingen (Batavia: Landsdrukkerij, 1901)., 

hlm.,55 ;Bapersip Jagir, No 274, 21, Verslag 1, Soerabaiasche 

Ambachtsschool over het jaar 1905: Bapersip Jagir, No 275, 21, 

Verslag 1, Soerabaiasche Ambachtsschool over het jaar 1910 

 

Dalam tabel di atas terlihat lulusan Ambachtsschool sangat sedikit 

sekali, kebanyakan mereka memilih untuk meninggalkan sekolah, dan 

sisannya kurang diketahui. Di lain pihak, dalam buku yang ditulis Van Der 

Waal menjelaskan, sekolah pertukangan yang banyak diharapkan pemerintah 

adalah Ambachtsschool Surabaya, meskipun beriringan pula adanya sekolah 

pertukangan yang hadir pada kota besar yang juga didirkan Zending seperti 

Batavia, dan Semarang yang memperoleh perhatian tinggi, sayangnnya 

kebutuhan tenaga kerja lebih banyak dibutuhkan di Surabaya, sehingga 

Ambachtsschool pada kota lain banyak mengalami penutupan.
44

 lulusan 

                                                 
44

 S. L. van der Wal, Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indie 1900-1940-Een 
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Ambachtsschool berasal dari golongan tinggi, kebanyakan mereka lebih 

memilih bekerja untuk menjadi mandor, atau bila tidak menjadi lulusan 

mereka kebanyakan lebh memilih untuk tidak menekuni bidang pertukangan, 

atau menjadi guru bagi sekolah pertukangan.
45

 

Beberapa lulusan yang mendapat ijazah bekerja pada perusahaan, 

lulusan tersebut hampir keseluruhan hanya menempu sekolah selama tiga 

tahun, dengan gelar diploma, dan menekuni bidang tertentu. 

 

Tabel 6 

Daftar Nama Lulusan Ambachtsschool Yang Mendapatkan Ijazah Tahun 

1905/1906 Dan 1910/1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bapersip Jagir, No 274, 21, Verslag 1, Soerabaiasche 

Ambachtsschool over het jaar 1905: Bapersip Jagir, No 275, 21, 

Verslag 1, Soerabaiasche Ambachtsschool over het jaar 1910 

 

Dari 12 lulusan Ambachtsschool tahun 1905/1906 diketahui bekerja ke 

                                                                                                                                      
Bronnenpublicatie (Hilversum: Verloren, 1992)., hlm. 185. 

 
45

 Departemen pendidikan dan kebudayaan Badan penelitian dan pengembangan pendidikan 

dan kebudayaaan, Pendidikan Di Indonesia 1900-1940, (Jakarta: 1977),hlm. 141. 

 

Bidang yang 

Ditekuni 

1905/1906 1910/1911 

 

 

Kayu 

F.C.F Beem M.A. Thomson 

A. Ch. Leyder Havenstroom H. E. J Guerin 

J. A. Layder Havenstroom H. Bisschop 

J. A. H. P. Mulder D. F Juch 

 H. W. Buschman 

 

 

Mesin 

W. Franken J. H. Felix 

T. G. H. Mulder A. Th. Muller 

Liem T. T Th. F. Schroder 

P. H. V. Orssagen J. A. D. Burlage 

J. Ph. Stap  

H. Sesink Clee  

Logam L. Authier E. Flohr 

W. Klop J. W. Heijer 
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beberapa tempat perusahaan yaitu pada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangakan dari lulusan tahun 1910/1911 lulusan Ambachtsschool 

diketahui bekerja pada perusahaan : 

a. Dinas Kereta Api :  2 

b. Perusahaan B.O.W :  2 

c. Pengukur Tanah :  2 

d. Perusahaan D.P. M. :  1 

e. Perusahaan A. C. W. :  1 

f. Pabrik Mesin Young en Grill :  1 

g. Pabrik Mesin industri Ned. Ind :  1 

 

Lulusan Ambachtsschool sangat diperlukan oleh perusahaan, dengan 

adanya lulusan dari Ambachtsschool diharapkan perusahaan dapat dengan 

mudah meletakan pekerjanya pada bagian yang sesuai. Namun, meski 

demikian perusahaan juga mengajukan beberapa kriteria bagi pekerja, seperti 

pembukaan lowongan kerja yang ditujukan bagi lulusan Ambachtsschool, 

setiap perusahaan memiliki kriteria yang berbeda ada yang menginginkan 

lulusan Ambachtsschool dengan berbagai usia, serta minimal mampu mengerti 

a. Marine Etablissement :  4 

b. Pengairan :  1 

c. Ned. Ind, Industrie :  1 

d. Pabrik Kalimaas :  1 

e. Zoutbriquettenfabrieken :  1 

f. Di Madura :  1 

g. Pabrik gula dan Garam :  1 

h. Bij de Java- china-Japanlijn :  1 
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bidang pertukangan.  

Kebanyakan lulusan Ambachtsschool memang dipercaya untuk bekerja 

dalam beberapa perusahaan industri Eropa, namun sayangnya tidak banyak 

yang memiliki ijazah sebagai lulusan Ambachtsschool, meski demikian 

beberapa siswa yang keluar sekolah pada pertengahan tahun juga ada yang 

masuk pada perusahaan, sejauh diketahui dari tahun 1905 dan 1910 siswa 

yang keluar dan bekerja. 

 

      Tabel 7 

Jumlah siswa yang diketahui keluar Ambachtsschool dan bekerja pada 

PerusahaanTahun 1905/1906 Dan 1910/1911 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bapersip Jagir, No 274, 21, Verslag 1, Soerabaiasche 

Ambachtsschool over het jaar 1905: Bapersip Jagir, No 275, 21, 

Verslag 1, Soerabaiasche Ambachtsschool over het jaar 1910 

 

 

 

 

 

 

Nama Tempat/Perusahaan 1905/1906 1910/1911 

Dinas Angkatan Laut 5 6 

Dinas Kereta Api 7 8 

Pabrik Gula 2 4 

Industri Ned. Indie 4 - 

Dinas Perairan 2 - 

Pabrik Senjata 3 22 

Perusahaan Kembang Api 1 - 

Perusahaan Mesin Amsterdam 1 - 

Pabrik Mesin Young en Grill - 1 

Bengkel Mobil - 6 
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Tabel 8 

Alasan Siswa Meninggalkan Ambachtsschool  

Tahun 1905/1906 Dan 1910/1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bapersip Jagir, No 274, 21, Verslag 1, Soerabaiasche 

Ambachtsschool over het jaar 1905: Bapersip Jagir, No 275, 21, 

Verslag 1, Soerabaiasche Ambachtsschool over het jaar 1910. 

 

 

Tabel diatas menjelaskan beberapa siswa yang tidak mendapat ijazah 

dan keluar pada pertengahan tahun kebanyakan berpindah sekolah, siswa 

tersebut berpindah dari Ambachtsschool ke Burger Avonds School, Meskipun 

demikian, tidak sedikit yang keluar dari Ambachtsschool, karena beberapa 

alasan, bukan hanya keluar untuk menjadi pekerja atau berpindah sekolah. 

Seiring dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan dari lulusan 

Ambachtsschool ternyata, memunculkan iklan yang dibuat sendiri oleh lulusan 

Ambachtsschool. 

 

 

 

Alasan Meninggalkan Sekolah 1905/1906 1910/1911 

Siswa yang telah mendapat ijazah 12 11 

Masalah Biaya 7 8 

Orang Tua Telat membayar 5 1 

Masalah Keluarga 5 6 

Sakit  7 6 

Malas  4 6 

Alasan Kerja 6 - 

Berpindah pada Burger Avonds School 5 22 

Menduga Tidak Mendapat Tindakan Baik 2 - 

Tanpa Alasan 2 16 

Dikeluarkan Sekolah 2 - 

Sering Membolos Sekolah - 16 

Memiliki Penyakit Menular - 3 

Meninggal Dunia - 1 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AMBACHTSSCHOOL SURABAYA TAHUN  ... SYARIFAH MAJID



 109 

 

 

Gambar 7 

Iklan mencari pekerjaaan dari lulusan Ambachtsschool 

 

 

 
 

Sumber: Soerabaiasch Handelsblad. No.41, 17 Februari 1906, hlm. 8. 

 

 

Iklan diatas menjelaskan bahwa seseorang membutuhkan pekerjaan 

yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, dengan pengalaman pernah 

bersekolah di Ambachtsschool, serta pengalaman beberapa kali menjadi 

pekerja pada pabrik gula, dan mekanik mesin. Dengan bergelar lulusan 

Ambachtsschool, dalam iklan tersebut menggambarkan bahwa pesatnya 

kebutuhan tegana kerja, juga dimanfaa‟tkan bagi para lulusan Ambachtsschool 

untuk mempromosikan diri, agar mendapat posisi yang lebih baik. Di lain 

pihak, banyak juga perusahaan yang memfasilitasi lulusan Ambachtsschool 

untuk mencari tenaga kerja, yang diitunjukan dalam beberapa iklan lowongan 

pekerjaan. 
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Gambar 8 

Iklan Lowongan Pekerjaan Bagi Lulusan Ambachtsschool  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Soerabaiasch Handelsblad. No. 254, 31 Oktober 1939, hlm, 3 : De 

Indische Courant, No. 289, 28 Agustus, 1939, hlm. 4. 

 

 

Dalam iklan lowongan diatas menyebutkan bahwa lulusan 

Ambachtsschool diutamakan, lebih jelasnya dalam iklan Bij het 

Marine-vligkamp Morokrembangan te Soerabaia pada syarat kedua yaitu 

diharapkan lulusan Ambachtsschool bagi golongan Indo, lowongan bagi siswa 
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yang berumur sekitar 20 tahun keatas, dan sudah menempuh Ambachtsschool 

minimal 3 tahun. Ambachtsschool bagi golongan Indo biasanya di pekerjakan 

sebagai Opzichter,
46

 atau pengawas pekerja yang biasa disebut mandor.
47

 

iklan yang berikan bagi lulusan Ambachtsschool cukup menggiurkan 

kebanyakan iklan tersebut mencantumkan gaji, namun perbedaan kepentingan 

seperti pada iklan sebelumnya menggambarkan bahwa lulusan 

Ambachtsschool memiliki ketertarikan yang berbeda-beda. 

Sementara itu, peran pemerintah kolonial Belanda tidak tampak 

terlihat mengatur bagaimana lulusan Ambachtsschool banyak ditempatkan, 

hanya saja pemerintah melihat lulusan Ambachtsschool hanya berjumlah 

sedikit dan mencoba mencetak tenaga kerja melalui sekolah pertukangan lain, 

seperti Inlands Ambachtsschool yang lebih banyak memberikan lulusan yang 

cukup untuk memenuhi tenaga kerja. 

 

 

 

                                                 
46

 Parakitri.T. Simbolon, Menjadi Indonesia (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), hlm 

226 

 
47

 Mandor adalah mereka yang bertugas mengawasi para buruh ditempat mereka bekerja, 

seperti di perahu, pabrik, bengkel, atau galangan kapal. Mador memiliki otoritas umtuk 

menentukan siapa yang bekerja di bagian tertentu. Salah satu contoh rantai rekruitmen tenaga kerja 

yang melibatkan seorang mandor sebagaimana diceritakan dalam harian Lokomotief adalah 

sebagai berikut: “Manajer perusahaan perahu berkebangsaan Eropa akan memilih kepala mandor 

yang bertugas untuk mengawasi para buruh pribumi. Kepala mandor tersebut kemudian 

menetapkan beberapa juru mudi untuk setiap perahu. Para juru mudi lalu memperkerjakan 

sembilan awak perahu atau lebih untuk menjalankan  perahu-perahu mereka. Kepala mandor 

biasanya memperkerjakan para pekerja sebagai juru mudi yang datang dari wilayah mereka sendiri. 

Demikianlah rantai buruh antara yang di kota dengan yang di desa terjalin. Dengan sistem 

semacam ini maka para pendatang dari daerah-daerah pedesaan ke kota Surabaya tetap 

berbondong-bondong tiap tahun. Lihat Purnawa basundoro, Pengantar Sejarah Kota, op, cit., 

hlm.144. dalam Lokomotief, 28 November dan 2 Desember 1918. 
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Gambar 9 

Pengumuman Siswa Yang Memperoleh Ijazah Sekolah Pertukangan 

 

Sumber: De Indische Courant., No.237, 2 Juni 1941, hlm., 2. 

 

Pada beberapa tahun sekali, pemerintah memberikan ijazah bagi 

lulusan Ambachtsschool, maupun Inlandsch Ambachtsschool, lulusan yang 

mendapat ijazah akan diumumkan dalam surat kabar, seperti pada gambar 

diatas, hal tersebut dilakukan karena tidak semua siswa yang mengikuti ujian 

mendapatkan ijazah.  

Seiring dengan adanya lulusan bagi Ambachtsschool, ternyata sulit 

sekali memenuhi kebutuhan bagi pemerintah, dikarenakan Ambachtsschool 
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yang tidak memperoleh banyak siswa dalam lulusannya, kebanyakan dari 

siswa Ambachtsschool tidak diketahui melanjutkan sekolah dimana, hanya 

beberapa saja yang diketahui sudah bekerja. Meski demikian adanya sekolah 

pertukangan membawa dampak yang berbeda dari segi kepentingan, 

pemerintah menginginkan pemenuhan tenaga kerja melalui pendidikan, 

sebagai bentuk kebutuhan ekonomi pemerintah. Di lain pihak, golongan Indo 

lebih membutuhkan status sosial yan jelas, tidak ingin di persamakan dengan 

Bumiputra dalam lingkup sosial, baik pendidikan maupun pekerjaan. 

Bagi golongan Bumiputra, lulusan sekolah kejuruan, pegawai-pegawai 

pemerintah, guru-guru dan para teknisi jelas sekali berada jauh di atas rakyat 

tani, nelayan dan pedagang kecil atau pengrajin desa, walaupun mereka tidak 

betul-betul sederajat dengan pangreh praja. Dengan pekerjaan mereka, 

keahliaan serta kadang-kadang gaya hidup dan sikap mereka, mencerminkan 

priyayi “baru” atau priyayi “profesional” ini (berbeda dengan priyayi 

pemerintah).
48

 Dalam segi pendidikan, kebanyakan membawa pandangan 

yang berbeda, terutama bagi lulusan yang dihasilkan, hal tersebut juga berlaku 

pada Ambachtsschool, pandangan setiap golongan berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan yang mereka amnggap penting, baik kebutuhan sosial maupun 

kebutuhan ekonomi 

Dalam perannya, perbedaan kepentingan membawa dampak terhadap 

perubahan sosial bagi Ambachtsschool, terutama bagi golongan Indo Eropa. 

Dampak tersebut terbangun karena adanya berbagai reaksi, baik pemerintah, 

                                                 
48

 Heather Sutherland, The Making of Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation 

of the Javanese Priyayi. (Singapore: Asian Studies Association of Australia (ASAA) and 

Heinemann Educational Books,1979),hlm.115 
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maupun masyarakat. Pemerintah dalam perannya membedakan golongan 

Indo Eropa dari golongan lain, hal tersebut berdampak pada pandangan dari 

berbagai kelompok yang menganggap sebelah mata golongan Indo, kemudian 

dari golongan Indo sendiri yang tidak mau mendapat pendangan berbeda. 

Sehingga, bila dikaitkan dengan Ambachtsschool yang bertujuan untuk 

merubah status sosial Indo Eropa, tidak mendapat respon baik bagi golongan 

Indo karena mereka merasa sudah menjadi golongan yang baik.  

.  
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BAB V 

SIMPULAN 

 

Pada masa kolonial Belanda, perkembangan pendidikan yang di selenggarakan 

merupakan bentuk dari kebutuhan pemerintah kolonial Belanda. Pada pertengahan 

abad ke XIX, seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri di Surabaya, 

pemerintah kolonial Belanda mulai berfikir untuk mendirikan pendidikan yang 

mengarah pada sektor indusrti. Pada tahun 1853 Ambachtsschool Surabaya berdiri 

atas prakarsa zending dengan dukungan penuh dari gubernur jendral Hindia Belanda 

Duymaer van Twist . 

Ambachtsschool Surabaya, didirikan sebagai kebutuhan pemerintah kolonial 

Belanda terhadap tenaga kerja. Ambactsschool diarahkan hanya sebatas bagi 

golongan Indo Eropa yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu, serta 

jumlahnya yang semakin meningkat, dengan tujuan dapat berkontribusi baik untuk 

mengakat setatus ekonomi dan mendukung adanya Ambachtsschool. 

 Pelaksanaan Ambachtsschool mengalami pasang surut, seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan pemerintah kolonial Belanda akan tenaga kerja yang 

terdidik. Kemudian, mendesaknya kebutuhan pemerintah tersebut memuculkan surat 

dari Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan 14 Oktober 1905, no. 17664, yang 

menginginkan adanya sekolah pertukangan Bagi Bumiputra di Surabaya beriringan 

dengan Ambachsschool Surabaya. Munculnya peraturan tersebut membawa dampak 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AMBACHTSSCHOOL SURABAYA TAHUN  ... SYARIFAH MAJID



 116 

pada perubahan sosial masyarakat. 

Perubahan sosial yang terjadi pada Ambachtsschool, mulai dari perbedaan 

kepentingan, munculnya Inlandsch Ambachtsschool yaitu sekolah pertukangan bagi 

Bumiputra, membawa dampak pada keberadaan yang semakin mengalami penurunan. 

Serta adanya perpecahan bagi golongan Indo Eropa terhadap sekolah pertukangan 

bagi golongan Indo Eropa, setelah mengalami penurunan mulai membuka diri bagi 

Bumiputra, di lain pihak pembukaan tersebut tidak diinginkan oleh golongan Indo 

yang mulai memiliki aliansi bernama I.E.V atau Indo-Europeesch Verbond, yang 

takut akan merubah status sosial golongan Indo degan kehadiran Bumiputra pada 

Ambachtsschool. Selain itu, banyaknya sekolah-sekolah pertukangan yang hadir di 

Surabaya memuculkan persaingan bagi Ambachtsschool, seperti sekolah pertukangan 

Burger Avond School, Koningin Emma School serta Suiker School, sistem 

pembelajaran yang berbeda pada setiap sekolah pertukangan yang hadir, 

berlomba-lomba untuk menarik banyak siswa.  

Berdasarkan penyelenggaraanmya dalam rentang waktu yang panjang,  

keberadaan Ambachtsschool mendapat pro dan kontra dari berbagai kalangan, 

beberapa pihak ada yang mendukung keberadaan Ambachtsschool berusaha memberi 

dukungan agar Ambachtsschool tetap bertahan, di lain pihak beberapa kalangan  

kurang setuju dengan keberadaan Ambachtsschool yang semakin mengalami 

penurunan. Berdasarkan pro dan kontar yang terjadi, Ambachtsschool mulai 

meningkatkan kualitas dari lulusannya, di harapkan adaya perubahan sosial 
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masyarakat Indo Eropa, yang mulai melihat hasil dari Ambachtsschool terhadap 

kebutuhan kota Surabaya. 

Kehadiran Ambachtsschool, pada akhirnya merupakan awal dari berdirinya 

berbagai sekolah pertukangan, terutama di Jawa. Awal adanya Ambachtsschool 

merupakan cara pemerintah kolonial Belanda meningkatkan ekonomi golongan Indo 

Eropa, seiring dengan perkembangan industri pemerintah mulai menjadikan sekolah 

pertukangan sebagai kontrol pendidikan bagi golongan Indo Eropa. Dalam realitasnya 

perbedaan kepentingan menarik stigma tentang status sosial yang dibangun bagi 

golongan Indo Eropa, yang dibangun melalui sekolah pertukangan, sayangnya 

golongan Indo Eropa merasa hal tersebut semakin merendahkan mereka, dengan 

adanya Ambachtsschool yang bertujuan mencetak tenaga tukang, sehingga 

berdampak pada Ambachtsschool yang menurun jumlah peminatnya. Sehingga 

perhatian pemerintah mulai ditujukan pada kebutuhan terhadap tenaga kerja. 
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