
SKRIPSI 

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA TAHUN 1966- 1980 

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH : 

EZA KHUSNUL LAILY 

(121014060) 

 

 

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

2016 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



ii 
 

SKRIPSI 

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA TAHUN 1966- 1980 

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH : 

EZA KHUSNUL LAILY 

(121014060) 

 

 

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

2016 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



 

iii 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  

Pada Program Studi Imu Sejarah  

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Eza Khusnul Laily ( 121014060) 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

2016 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA ....EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA ....EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



vi 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupersembakan Skripsi ini Kepada: 

Allah SWT…Inspirasi dalam hidupku kakekku tercinta 

Alm.Toha Sawari…. Ayah dan ibunda….....Kakakku Serta 

Semua Orang-Orang yang selalu mendukung dan 

mendoakan aku di setiap langka yang aku tempuh….. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

Sejarah merupakan salah satu ilmu sosial yang mengkaji 

tentangperubahan, perubahan itu dikaji dan dianalisis berdasarkan data dan fakta 

sejaman. Skripsi ini merupakan bagian dari perjalanan olahraga kota Surabaya 

dalam membahas Perkumpulan Suryanaga Surabaya di Surabaya Tahun 1966-

1980. Dalam skripsi ini penulis membahas secara detail eksistensi perkumpulan 

Suryanaga Surabaya dalam olahraga basket di Surabaya dan peran pemerintah 

dalam membantu mengembangkan olahraga. 

Ucapan Terima kasih 

Alhamdulillah, terselesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan 

semua pihak serta ridho Allah SWT. Dengan kerendahan hati, penulis ingin 

mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu, 

baik secara langsung mau punt idak langsung serta kepada semua pihak yang telah 

menolong penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Pertama, PujiSyukurpenulisucapkankepada Allah SWT, karena berkat 

rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis terutama limpahan 

kesehatan dan rizki sehingga penulis bisa mengenyam pendidikan di tingkat 

Universitas dan bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. 

Ucapan terima kasih dihaturkan oleh penulis kepada my soul : Kedua 

orang tua penulis yakni Nur Hafid dan Nur Alifah, terima kasih ibu dan bapak 

selama ini telah mendidik, membesarkan, merawat penulis di saat sakit, selalu ada 

waktu disaat penulis membutuhkan, terima kasih sudah menjaga, memberikan 

cinta dan doa, sungguh jasa-jasa kalian tak akan terlupa. Terima kasih kepada 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



 

viii 
 

kakek alm. Abdul Jahid yang sejak kecil telah memotivasi saya untuk terus 

berprestasi. 

Kepada ibu Shinta Devi Ika Shanti Rahayu S.S.,M.A selaku dosen 

pembimbing  yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan 

pengarahan dan saran, hingga terselesaikannya skripsi ini penulis ucapkan terima 

kasih. Seluruh bapak dan ibu dosen Departemen Ilmu Sejarah Universitas 

Airlangga: Dr. Purnawan Basundoro, S.S, M. Hum,  Drs. Muryadi, M. IP, Gayung 

Kasuma S.S., M. Hum., Edi Budi Santoso S.S., M. A., PradiptoNirwandhono S. 

S., M. Hum., Ikhsan Rasyid S.S., M. A., Arya Wadha Wirayudha S. Hum., M. A., 

Shinta Devi Ika Shanti Rahayu S.S., M. A., Eni Sugiarti S.S., M. Hum., serta 

kepada Dosen Ilmu Sejarah yang sedang menempuh program Doktor, diantaranya 

Drs. Sukaryanto M. Si., SamidiBaskoro. S.S., M. A., Sarkawi B Husein S.S., M. 

Hum., La Ode Rabbani S.S., M. Hum., JohnyAlfianKhusairi S.S, M.A., Moordiati 

S.S. M. Hum. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas ilmu pengetahuan yang 

diberikan kepada penulis. Mbak Asti Alfiani S.Kom yang sudah memberikan 

bantuan selama pencarian buku di ruang baca jurusan. 

Terima kasih kepada kakakku, Sari Wahyuni dan Tifa Nur Riza yang 

telah menjaga, mengasihi diwaktu kecil, selalu memberikan motivasi, doa dan 

kasih saying kepada penulis, terima kasih setiap hari selalu memantau skripsi 

penulis, meskipun jarak memisahkan kita. Terima kasih juga kepada kakak ipar 

Nur Pay dan Indra Bayu Sakit terima kasih juga telah memberikan dukungan 

kepada penulis. Terima kasih juga kepada Mochammad Irfan yang selalu 

memberikan motivasi dan selalu menemaniku di saat aku membutuhkanmu. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



 

ix 
 

Terima kasih juga penulis haturkan kepada saudara-saudara : bude, 

pakde, sepupu-sepupu yang telah mendukung secara moril maupun materiil mulai 

awal perkuliahan sampai kelulusan, semoga Allah membalas jasa-jasa kalian. 

Terima kasih kepada sahabat sahabatku yang mulai awal perkulihan 

sampai penulisan ini telah memberikan dukungan, semangat, doa, terima kasih 

buat Sari Rahmawati terima kasih sudah mendengarkan apapun keluh kesah 

penulis kamu seperti slalu mengajarkan ketabahan, keberanian, terima kasih 

kepada Nurul Aisyah yang telah menjadi teman yang baik, selalu ada waktu buat 

penulis, terima kasih setiap hari telah memberikan semangat, terima kasih sudah 

mendengarkan apapun keluh kesah penulis. Terima kasih kepada Fifi, terima 

kasih telah menjadi teman yang baik yang selalu membuat tawa di setiap 

kegalauan, terima kasih juga kepada Aizza yang menjadi teman yang baik yang 

slalu memberikan motivasi. Terima kasih juga kepada teman pejuang skripsi ilmu 

sejarah 2010, Nafis Arif Hamami, Bachtiar Ridho, Edi Susilo, Ratna Suminar, 

Septanti Ariani, Vitri Hana Pandiangan, Nani Wijayanti, Gracellia Kriswara, 

Nyimas Citra Larasati S.Hum, Novita Rosmalasari, Lisa Mulyandari, Ardiani Dwi 

Putri, Arum Kusuma P, Rangga Putra P, Aji Destiawan, Wildan Taufiqurrahman, 

Lingga Metarino, Yusuf Kurniawan, Dani Samuel Manalu, Reza Tegar, Abdul 

Aziz, Riski Nugroho, Alfian Adam P, Alfian Dwiki M, Saiful Kahfi, Saifudin Z, 

Aditia Wirmandi, Hutama Mustari, Nur Huda, Bayu Citra P, Wildan Ehru, Andik 

Prasetyawan, Asngat Zam-zami, Risalah Qatada, Adrian Mamelas. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak sangat diharapkan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



 

x 
 

dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah. 

 

   Surabaya,6 Juni 2016 

 

Penulis 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA ....EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



xii 
 

DAFTAR ISI 

 

 

halaman 

SAMPUL DEPAN  ..........................................................................................  i 

SAMPUL DALAM ..........................................................................................  ii 

HALAMAN PERSYARATAN GELAR .........................................................  iii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ....................................................  iv 

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI ..............................................  v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................  vi 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  vii 

HALAMAN PERNYATAAN .........................................................................  xi 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  xii 

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................  xiv 

DAFTAR ISTILAH .........................................................................................  xv 

DAFTAR TABEL............................................................................................. xvi  

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xvii 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................  xviii 

ABSTRAK .......................................................................................................  xx 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar belakang....................................................................................  1 

B. Rumusan masalah ..............................................................................  6 

C. Tujuan dan Manfaat ...........................................................................  6 

D. Ruang Lingkup Penelitian .................................................................  7 

E. Tinjauan Pustaka ................................................................................  8 

F. Kerangka Konseptual .........................................................................  9 

G. Metode Penelitian ..............................................................................  12 

H. Sistematika Penulisan ........................................................................  14 

 

BAB II ETNIS TIONGHOA DALAM OLAHRAGA DI SURABAYA 

TAHUN 1966-1980 

A. Masyarakat Etnis Tionghoa di Surabaya ...........................................  15 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



xiii 
 

B. Etnis Tionghoa Dalam Olahraga : Awal Munculnya Klub Olahraga 

Etnis Tionghoa di Surabaya  ..............................................................  27 

 

BAB III GELIAT PERKUMPULAN SURYANAGA DI BIDANG 

OLAHRAGA TAHUN  1966-1980 

A. Klub Naga Kuning: Cikal Bakal Klub Etnis Tionghoa di Surabaya .  37 

1. Perubahan Naga Kuning menjadi Suryanaga ............................  45 

B. Susunan Kepengurusan ......................................................................  52 

C. Keikut sertaan Suryanaga dalam kompetisi  ......................................  56 

D. Struktur manajemen perkumpulan Suryanaga Surabaya. ..................  61 

E. Pembinaan dan rekrutmen ..................................................................  63 

F. Prestasi berbagai cabang olahraga di Suryanaga Surabaya tahun 1966-

1980....................................................................................................  67 

G. Kerja sama dengan Suryanaga Surabaya ...........................................  70 

H. Peranan pengusaha  Tionghoa di Surabaya .......................................  74 

 

BAB IV KESIMPULAN ................................................................................  77 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  79 

LAMPIRAN –LAMPIRAN ...........................................................................  82 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



xiv 
 

DAFTAR SINGKATAN 

CHHSLH  : Chung Hua Hsueh Sheng Lien Hui 

CLS   :  Chun Lik She 

G3OS  :  Gerakan 30 September 

HCTNH :  Hua Chiao Tsing Nien Hui 

KONI  :  Komite Olahraga  Nasional Indonesia  

POR   :  Perkumpulan Olahraga 

PON   :  Pekan Olahraga Nasional 

PBSI  :  Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia 

PSSI   :  Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia 

THHK  :  Tiong Hoa Hwee Koan  

SK   :  Sin Kwang 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



xv 
 

DAFTAR ISTILAH 

Bond   : Perkumpulan Olahraga. 

Chu Chung  : Sekolah Tionghoa tingkat lanjut. 

Etnis Tionghoa : Keturunan orang Tionghoa di Indonesia. 

Mindring  : Tukang Kredit/ rentenier. 

Singkeh  : Imigran yang baru datang dari Tiongkok 

Peki   : pakaian tradisional wanita Tionghoa 

Tionghoa Peranakan  : Orang Tionghoa kelahiran Indonesia yang memiliki garis 

keturunan orang pribumi dan lebih mengadopsi budaya 

setempat. 

Tionghoa Totok :  Orang Tionghoa kelahiran Tiongkok dan Indonesia yang 

masih berbahasa Tiongkok dan beriorientasi ke Tiongkok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



xvi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Tionghoa Surabaya 1920-1940....................17 

Tabel 2 : Suku Bangsa Tionghoa di Surabaya Pada 1930........................19 

Tabel 3  :  Nama Klub Olahraga di Surabaya............................................50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



xvii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1  :  Aktivitas Olahraga Anggota HCTNH Surabaya  .....................   33 

Gambar 2  :  Aktivitas Olahraga Anggota HCTNH Surabaya  .....................   34 

Gambar 3  :  Pengurus Naga Kuning Pertama  ..............................................  38 

Gambar 4  :  Para Pemain Naga Kuning Tahun 1966  ..................................   42 

Gambar 5  :  Logo Suryanaga Tahun 1966 ...................................................  47 

Gambar 6  :  Pengurus Suryanaga Surabaya Tahun 1960  ............................  49 

Gambar 7  : Pemain Bulu tangkis Suryanaga Tahun 1966  ..........................  51 

Gambar 8  :  Pemain Suryanaga Surabaya Saat Melakukan Pertandingan 
thomas Cup Tahun 1967  ..........................................................  57 

Gambar 9  :  Para Pemain Suryanaga yang Menjuarai Bulu tangkis Tahun  
  1967  .........................................................................................  59 

Gambar 10  :  Mendatangani Prasasti Peresmian Gedung POR Suryanaga di 
  Jalan Dharmawangsa Indah Barat Disaksikan Gubenur Jatim 
  Soelarso  ...................................................................................  60 

Gambar 11 : Para Pemain Muda Suryanaga yang Berlaga di Open 
Tournament tahun 1970-1979  .................................................  61 

Gambar 12  : Para Anggota Pemain Bola Basket Suryanaga Surabaya 
Tahun 1970  ..............................................................................  66 

Gambar 13  : Gedung Suryanaga Surabaya di Jalan Dharmawangsa 
   Indah   ......................................................................................  71 

Gambar 14  : Salah Satu Sponsor yang Ikut Serta Dalam Pembuatan  
  Sponsor  ....................................................................................  72 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



xviii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 :  Surat Permohonan Peminjaman Lapangan  ...........................  82 

Lampiran 2 : Pergantian Nama Suryanaga Surabaya ..................................  86 

Lampiran 3 : Piagam Prestasi Salah Satu Pemain Suryanaga Surabaya  .....  87 

Lampiran 4 : Susunan Personalia Panitia Suryanaga Cup IV 1980  ............  90 

Lampiran 5 : Berintikan Pemain Atomey, Persema Masuk 8-Besar PSSI  .  91 

Lampiran 6 :  Putra Putri Suryanaga Menang  .............................................  93 

Lampiran 7 :  Suryanaga, Kristus Raja, Dan Panca Niaga Menang  ............  94 

Lampiran 8 :  15 Atlet PABBSI Jatim Memasuki Pemusatan Latihan  
  Daerah ....................................................................................  95 

Lampiran 9 :  Bulu Tangkis Piala Suryanaga V : Dibumbui Protes Putra 
Putri Jarum Singkirkan Tuan Rumah di Final  ......................  96 

Lampiran 10 :  Seleksi Atlet Bulu Tangkis Surabaya 15-17 Februari  ...........  97 

Lampiran 11 :  Suryanga A Juara Ketiga Kalinya  .........................................  98 

Lampiran 12 : Susunan Personalia Panitia Suryanaga Cup IV 1980  ............  99 

Lampiran 13 :  „Suryanaga‟ 70 Tahun  ...........................................................  100 

Lampiran 14 :  „Big Match‟ remaja : Assayabaab Suryanaga  .......................  101 

Lampiran 15 :  Bambang Iriadji Juara Catur HUT POR-Suryanaga  .............  102 

Lampiran 16 :  Suryanaga Mengalahkan Sakti 2-0 ........................................  103 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



xix 

 

Lampiran 17 :  Pemain Cabang Bulu Tangkis Tahun 1966  ...........................  104 

Lampiran 18 : Pemain Bola Basket Suryanaga Surabaya Tahun 1966  .........  105 

Lampiran 19 : Sejumlah Prestasi Cabang Olahraga Suryanaga Surabaya  ....  106 

Lampiran 20 : Ellyza Kurniawan Sugiarto : Juara Ganda Kerjurnas 1975  ...  107 

Lampiran 21 : Pelatih Zulkifli Yasin yang Bergabung Tahun 1964  .............  108 

Lampiran 22 : Sri Wijayanti Dapat Rumah dari Menegpora Tahun 1974  ....  119 

Lampiran 23 : Logo Naga Kuning Sebelum Pergantian Nama Suryanaga  ...  110 

Lampiran 24 : Tio Bian Hien : Wasit FIFA Pertama Indonesia  ...................  111 

Lampiran 25 : Para Pengurus dan Pemain Suryanaga Usia Dini  ..................  112 

Lampiran 26 : Netty Tanaya : Pemenang Kejuaraan Bulu Tangkis Se- Jawa 
  Timur Tahun 1974..................................................................  113 

Lampiran 27 : Juara Kompetisi Persebaya Thaun 1977-1979  ......................  114 

Lampiran 28 : Ketua Suryanaga Tahun 1966 “ Zulkanain Kurniawan”  .......  115 

Lampiran 29 : Didampingi Ketua Cabang Bulu Tangkis Yacob Rusdianto 
dan Sekretaris Cabang Bulu Tangkis, Zulkanain Kurniawan 
menyerahkan Kenang-Kenangan pada Alvent Yulianto  .......  116 

Lampiran 30  :  Rudy Hartono Kurniawan Sang Maestro  ..............................  117 

Lampiran 31 : Jawa Timur Keluar Seperti Sebagai Juara Olahraga Bulu 
Tangkis yang Telah Diramalkan  ...........................................  118 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



xix 
 

ABSTRAK 

 

 Skripsi ini berjudul Perkumpulan Suryanaga Surabaya Tahun 1966-1980. 
Skripsi ini bertujuan untuk  menjelaskan peran perkumpulan Suryanaga dalam 
aktivitas olahraga di Surabaya pada tahun 1966-1980 dan mejelaskan peran 
pemerintahan dalam usaha membantu memajukkan olahraga yang ada di Surabaya 
pada tahun 1966-1980. Metode yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah 
metode sejarah. Terkait dengan kekurangan data tertulis maka data-data diperoleh 
melalui proses wawancara. Suryanaga Surabaya didirikan oleh pengurus etnis 
Tionghoa yang sebelumnya bernama Gijmnastiek en Schermvereeniging menjadi 
Suryanaga Surabaya. Perubahan nama tersebut akibat dari kebijakan pemerintahan 
Orde Baru yang anti Tionghoa. Dalam kiprah Suryanaga pada olahraga  tidak 
lepas dari peran para pengurus. Kemajuan yang tampak pada Suryanaga adalah 
pretasi dan pendanaan yang lebih terstruktur. Kontribusi Suryanaga adalah 
perkumpulan olahraga di Surabaya ditunjukkan lewat pembibitan atlit usia muda 
bagi masyarakat Surabaya. Kemajuaan Suryanaga membuat beberapa pihak 
membuat kerja sama dengan Suryanaga untuk memajukkan olahraga yang ada di 
Surabaya. Kesimpulan penulisan ini adalah Suryanaga merupakan perkumpulan 
olahraga yang terbuka untuk umum dan tidak lagi menjadi perkumpulan ekslusif 
yang hanya ditunjukan pada etnis Tionghoa saja dan kemajuan dari perkumpulan 
memicu beberapa pihak termasuk pemerintahan untuk memajukkan olahraga di 
Surabaya.  

Kata Kunci : Perkumpulan, Olahraga, Suryanaga, Kota Surabaya. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis keturunan asing yang 

jumlahnya paling banyak di Surabaya, yang keberadaannya dapat dijumpai 

hampir di seluruh pelosok kota Surabaya mulai dari pusat kota hingga pinggiran 

kota.1 Akan tetapi hingga saat ini masih sangat sedikit tulisan yang membahas 

peran etnis Tionghoa di bidang olahraga. Pemilihan kota Surabaya menjadi 

tempat penelitian adalah karena belum banyak yang ditulis secara mendalam, kota 

Surabaya juga menjadi pusat pergerakan orang-orang Tionghoa yang 

mempengaruhi dinamika sejarah Indonesia. 

Pertengahan abad ke-19 merupakan periode penting bagi orang-orang 

Tionghoa di Surabaya, kerena pada periode tersebut mereka mulai 

mengidentifikasikan kembali idetitas ke-Tionghoaan mereka, dengan cara 

menghidupkan kembali atau revalisasi budaya tradisional Tionghoa. revivalisasi 

tersebut ditandai dengan berdirinya klenteng, perkumpulan berdasar ikatan 

primodial, dan kesadaran masyarakat Tionghoa terhadap pendidikan untuk 

menstransmisi budaya Tionghoa. pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan 

tradisional yang meliputi pendidikan formal, dan pendidikan non formal yang 

diselenggarakan atas kerja sama perkumpulan-perkumpulan berdasar ikatan 

primodial dengan pengurus klenteng. Pada awal abad ke-20, tokoh-tokoh 

                                                 
   1. Shinta Devi ISR, Etnis Tionghoa Dalam Sejarah Pendidikan Masyarakat Kota 
Surabaya (Surabaya: Revka Petra Media, 2010), hlm. 1. 
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pergerakan Tionghoa di Surabaya melakukan modernisasi terhadap sistem 

pendidikan untuk anak-anak Tionghoa, yang ditandai dengan berdirinya sekolah 

Tiong Hoa Hwee Koan. Seiring dengan perubahan sistem pendidikan itu, 

masyarakat Tionghoa di Surabaya mulai memperdebatkan masalah identitas ke-

Tionghoaan. Masalah ke-Tionghoaan semakin ramai diperdebatkan seiring 

dengan munculnya berbagai macam jenis pendidikan untuk anak-anak Tionghoa. 

perdebatan itu berhenti, ketika pada tahun 1942 terjadi pergantian kekuasaan. 

Membahas tentang perubahan identitas tidak dapat dilepaskan dari peran 

pendidikan. Demikian pula bagi etnis Tionghoa di Surabaya, pendidikan sangat 

berpengaruh sosial mereka. Pada masa kolonial perubahan-perubahan tersebut 

juga sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan politik pemerintah kolonial 

Belanda. Sejak orang-orang Tionghoa menyadari pentingnya pendidikan dengan 

membuka sekolah-sekolah untuk anak-anak Tionghoa, secara berlahan terjadi 

proses perubahan sosial dalam komunitas etnis Tionghoa yang meliputi 

modernisasi maupun mobilitas sosial. Proses meodernisasi dan mobilitas sosial 

ditandai dengan munculnya golongan inteligensia yang berusaha mendobrak 

tradisi-tradisi kuno dan memiliki kesadaran untuk membangkitkan pergerakan 

orang-orang Tionghoa melalui organisasi sosial, budaya, dan politik. 

Dalam perjalanan olahraga di Surabaya, etnis Tionghoa juga ikut ambil 

bagian. Dalam perkembangannya, yang semula pada masa Hindia Belanda 

olahraga hanya sebatas hiburan di waktu senggang, berubah menjadi representasi 

nasionalisme bagi masing-masing pihak,2 seperti yang dilakukan oleh murid 

                                                 
2  R. N. Bayu Aji, Tionghoa Surabaya Dalam Sepak Bola, (Yogyakarta: Ombak, 2010), 

hlm. 9. 
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sekolah-sekolah Tionghoa. Rasa nasionalisme terhadap negri leluhur 

direpresentasikan kedalam bentuk kegiatan olahraga. 

Seiring berjalannya waktu pasca proklamasi kemerdekaan, olahraga basket 

di kalangan etnis Tionghoa telah berubah tujuan, yang pada awalnya digunakan 

sebagai bentuk untuk menunjukkan nasionalisme berubah menjadi sarana sosial 

dan juga sebagai media olahraga yang menghubungkan antar etnis. 

Menghubungkan dalam keterbukaan klub olahraga yang mulanya didominasi 

ataupun dikelola oleh etnis Tionghoa menjadi terbuka untuk semua etnis. 

Olahraga memiliki tujuan untuk dimainkan, terbukti setelah meleburnya klub 

olahraga Tionghoa yang semula membawa nama etnis telah berubah membawa 

nama untuk mewakili kota, provinsi, maupun nama bangsa untuk suatu 

pertandingan maupun kompetisi. Hal tersebut berubah sesuai dengan kondisi yang 

dialami oleh bangsa ini. 

 Kondisi tersebut sama halnya dengan klub olahraga Suryanaga Surabaya. 

Pada awal mula didirikan, klub ini bernama Gijmnastiek en Schermvereeniging 

Tionghoa yang bermula dari sebuah ajang perkumpulan siswa sekolah-sekolah 

Tionghoayang memiliki kesamaan hobi yaitu olahraga. Pada waktu itu anggota 

masih sebatas para pemuda Tionghoa. Pada awalnya olahraga digunakan untuk 

menyalurkan hobi, menghindarkan kepenatan dari rutinitas sehari-hari dan 

sebagai hiburan. Seiring berjalannya waktu perkumpulan ini berubah menjadi 

perkumpulan yang membentuk kepengurusan yang jelas dan mencari donatur 

untuk pembiayaan operasional. Pada tanggal 19 Mei 1966 perkumpulan ini resmi 

menjadi klub olahraga Suryanaga.  
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 Seperti perkumpulan atau organisasi Tionghoa lainnya, nama memiliki arti 

sangat berarti bagi etnis Tionghoa. Suryanaga memiliki arti perkumpulan olahraga 

yang paling bisa bertahan dalam melahirkan serta membimbing atlet-atlet untuk 

berprestasi mengharumkan nama bangsa Indonesia. 

 Ketika Suryanaga  menjadi sebuah klub olahraga, banyak sekali perubahan 

terutama dalam hal pertandingan, yang awalnya hanya sebatas pertandingan untuk 

melawan perkumpulan-perkumpulan olahraga se-Surabaya berubah menjadi klub 

olahraga yang membawa nama Surabaya untuk bertanding dengan perkumpulan 

olahraga dari tingkat Internasional maupun nasional. 

 Meskipun pada awalnya Suryanaga hanya klub olahraga dengan cakupan 

kecil namun Suryanaga membuktikan kapasitasnya dengan ambil bagian pada 

kompetisi nasional di pagelaran PON VII di Surabaya. Kendati demikian dalam 

usaha memajukan olahraga, Suryanaga tak hentihentinya meraih prestasi setiap 

tahunnya. 

 Namun ketika rezim Orde Baru berkuasa, ruang gerak etnis Tionghoa 

dipersempit dan muncul kebijakan pelarangan menggunakan nama mandarin atau 

hal-hal yang berbau Tionghoa. Nama Gijmnastiek en Schermvereeniging 

Tionghoa pun juga ikut berubah menjadi Suryanaga. Tak hanya itu, nama 

punggung yang biasanya bertuliskan nama mereka dalam etnis Tionghoa pun ikut 

dilarang dan hanya diperbolehkan memakai nama Indonesia saja.3 Untuk 

menyesuaikan diri dengan kebudayaan di Indonesia, banyak orang Tionghoa 

                                                 
3 Gondomono, Membanting Tulang Menyembah Arwah: Kehidupan Kekotaan 

Masyarakat Cina (Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1996), hlm. 9. 
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mengganti nama diri dan nama perusahaan dengan nama yang lazim maupun yang 

tidak lazim di Indonesia.4 

 Kendati demikian perubahan nama dari Gijmnastiek en Schermvereeniging 

Tionghoa menjadi Suryanaga tidak berpengaruh pada prestasi atlit olahraga. 

Terbukti prestasi regu putra dan regu putri Suryanaga cukup menggembirakan, 

karena mampu mengikuti turnamen olahraga di tingkat Internasional. Selain itu 

para pemain Suryanaga baik putra maupun putri selalu terpilih dalam kontingen 

Jawa Timur untuk berlaga di PON dan bahkan menjadi pemain nasional maupun 

Internasional. 

 Memasuki tahun 1971, Suryanaga Surabaya dihadapkan dengan kompetisi 

yang bersifat nasional karena keputusan dari kongres olahraga bulutangkis yang 

mengadakan kompetisi di tingkat Internasional atau yang lebih dikenal dengan 

Thomas Cup. Hal ini membuka babak baru dalam dunia olahraga di Indonesia 

khususnya bagi Suryanaga sendiri yang juga baru bermain dibawah naungan 

kompetisi yang bersifat Internasional. 

Animo masyarakat Surabaya terhadap olahraga meningkat karena adanya 

pemain etnis Tionghoa yang turut serta dalam memenangkan setiap pertandingan 

dalam kompetisi. Dipilih pemain etnis Tionghoa pada waktu itu karena etnis 

Tionghoa memang banyak peminat dalam olahraga pada waktu itu di Surabaya. 

Untuk meningkatkan prestasi dan mengatasi biaya operasional, Suryanaga  

juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan-perusahaan seperti misalnya 

produsen PT. Djarum. Tidak hanya produsen rokok, Suryanaga juga bekerja sama 
                                                 

4
 Maksud nama yang lazim digunakan adalah nama yang berorientasi pada budaya 

setempat namun ada juga orang Tionghoa yang mengambil nama arab ataupun barat, biasanya 
mereka menggambil nama Jawa, Batak, Sunda, Manado dan lain sebagainya yang amat lazim. 
Sehingga, nama yang lazim digunakan agar kita tidak tahu bahwa mereka sebenarnya termasuk 
kelompok etnis Tionghoa atau orang Indonesia-Tionghoa. 
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denganperusahaan rokok Wismilak. Kerja sama yang dijalin baik oleh Suryanaga 

mengantarkan Suryanaga berkompetisi hingga tingkat nasional maapun 

Internasional. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana upaya perkumpulan Suryanaga dalam meningkatkan prestasi 

olah raga masyarakat kota Surabaya? 

2. Bagaimana peran pengusaha Tionghoa dalam mendukung upaya 

perkumpulan Suryanaga untuk meningkatkan prestasi di bidang ola raga? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan upaya perkumpulan Suryanaga dalam meningkatkan 

prestasi olahraga masyarakat kota Surabaya. 

2. Untuk menjelaskan peranan pengusaha Tionghoa dalam mendukung upaya 

perkumpulan Suryanaga untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga. 

Penelitian tentang Perkumpulan Suryanaga Surabaya Tahun 1966-1980 

diharapkan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa upaya 

menanamkan semangat nasionalisme itu bisa dilakukan melalui kegitan olahraga. 
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D. Ruang Lingkup Penelitian 

Pembahasan sejarah akan menjadi lebih mudah dan terarah jika dilengkapi 

dengan batasan, temporal maupun spasial. Hal tersebut sangatlah diperlukan, 

karena dengan batasan tersebut, sejarawan dapat terhindar dari hal-hal yang tidak 

ada relevansinya dengan permasalahan yang ditulis. Jika bagian ini tidak 

digunakan akibatnya analisis yang dihasilkan akan bersifat lemah.5  

Demikian pula dengan penelitian ini juga memiliki batasan temporal dan 

batasan spasial. Mengenai batasan spasial (ruang) adalah Surabaya karena 

perkumpulan olahraga Suryanaga didirikan di Surabaya, selain itu Surabaya juga 

menjadi tempat lahirnya atlet yang termuka di Indonesia. Suryanaga Surabaya 

sangat berbeda dengan perkumpulan olahraga tertua di Indonesia yang masih 

eksis hingga saat ini. 

Batasan temporal penulisan ini adalah 1966- 1980. Tahun 1966 menjadi 

batasan awal dimana tahun 1966 telah terjadi perubahan nama dari Naga Kuning 

menjadi Suryanaga. Perubahan nama tersebut menjadi titik awal dimana 

perkumpulan ini membuka diri terhadap semua etnis yang sebelumnya mayoritas 

beranggotakan orang Tionghoa. Selanjutnya tahun 1980 menjadi batasan akhir 

penelitian karena Suryanaga telah berkembang menjadi perkumpulan olahraga 

yang populer di tingkat Juara Dunia dengan dibuktikan keberhasilan atlit-atlit di 

                                                 
   5. Taufik Abdullah, Abdurrahman Surmihardjo, Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah 
dan Perspektif, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. xii  
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kancah pertadingan internasional salah satunya adalah atlit Rudi Hartono 

Kurniawan.6 

E. Tinjauan Pustaka 

Pembahasan mengenai sejarah olahraga khususnya perkumpulan masih 

sangat minim literatur. Di samping itu banyak peneliti yang belum mengkaji peran 

Suryanaga Surabaya dalam olahraga. Pada umumnya tulisan mengenai sejarah 

olahraga kebanyakan hanya tentang sepak bola. Hal ini dikarenakan sepak bola 

adalah olahraga yang paling diminati oleh semua kalangan masyarakat. Namun 

pembahasan tentang Suryanaga yang mengkaji tentang perannya dalam aktifitas 

olahraga masyarakat kota Surabaya belum ada.  

Salah satu tulisan yang membahas tentang olahraga namun dalam bidang 

sepak bola adalah buku karya dari R.N. Bayu Aji yang berjudul Tionghoa 

Surabaya dalam Sepak Bola 1915-1942. Buku itu menjelaskan tentang kondisi 

sepak bola pada masa kolonial Belanda Sepak bola pada masa itu sudah sarat akan 

politik. Dalam buku tersebut olahraga sepak bola digunakan untuk menunjukkan 

nasionalisme etnis Tionghoa. Karya itu juga menjelaskan tentang bagaimana etnis 

Tionghoa menggunakan sepak bola sebagai alat aktualisasi diri. Perbedaan dari 

tulisan itu adalah memandang sebuah organisasi olahraga dari segi budaya. 

Namun tulisan itu tidak memaparkan tentang keterbukaan klub atau organisasi 

olahraga Tionghoa kepada masyarakat pribumi. Disamping itu tulisan itu hanya 

memaparkan olahraga dari sudut pandang etnis Tionghoa, penulis tidak 

                                                 
   

6
   Panitia 9 Windu,  Bakti dan Kegiatan P.O.R. Suryanaga 1908-1981 ( Surabaya : 

Viribus Unitis, 1980), hlm.97. 
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memamparkan klub sepak bola sebagai bentuk perwakilan untu bertanding 

mengatasnamakan Surabaya. 

Buku berikutnya yang membahas tentang keberadaan sepak bola di 

Surabaya ketika zaman kolonial adalah tulisan Srie Agustina Palupi yang berjudul 

Politik dan Sepak Bola di Jawa 1920- 1942. Dalam buku tersebut Sri Agustina 

Palupi menjelaskan bahwa pada masa kolonial Belanda olah raga dimanfaatkan 

oleh masyarakat Tionghoa untuk menanamkan nasionalisme Tiongkok. Hal itu 

ditunjukkan dengan keberanian mereka bertanding melawan perkumpulan sepak 

bola Belanda. 

Buku terakhir yang membahas tentang etnis Tionghoa dalam olah raga 

adalah buku yang berjudul WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi 

dan Politik Indonesia. Buku ini adalah karya dari Justian Suhandinata tentang 

beberap tokoh olahragawan Tionghoa yang berjasa dalam mengharumkan nama 

bangsa Indonesia melalui prestasi mereka di turnamen mereka.  

Dari tinjauan buku di atas menunjukkan bahwa belum ada tulisan yang 

membahas tentang peran Suryanaga dalam meningkatkan prestasi olah raga 

sehingga dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia.  

F. Kerangka Konsep  

Tulisan ini merupakan tulisan sejarah olahraga. Olahraga adalah proses 

sosial yang menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan bekerja sama 

dalam membangun suatu permainan yang dinaungi oleh nilai, norma dan pranata 

yang sudah melembaga. Kelompok sosial dalam olahraga mempelajari adanya 

tipe-tipe perilaku anggotanya dalam mencapai tujuan bersama. Kelompok sosial 
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biasanya terwadahi dalam lembaga sosial yaitu organisasi dan pranata seperti 

yang diungkapkan oleh Wilian Dalton. Sama seperti Suryanaga Surabaya yang 

menggunakan olahraga sebagai sarana untuk berinteraksi baik dengan rekan satu 

tim, lawan, suporter maupun masyarakat Surabaya. Namun dalam sebuah 

kompetisi olahraga juga terdapat nilai-nilai moral, salah satunya adalah kerja sama 

dengan tim untuk mencapai tujuan bersama. Suryanaga Surabaya merupakan 

wadah bagi masyarakat Surabaya selain untuk bersosialisasi juga untuk 

melakukan aktifitas olahraga, yang membawa nama Surabaya sebagai kota tempat 

lahirnya perkumpulan ini. 

Perkumpulan olahraga Suryanaga Surabaya tergolong perkumpulan yang 

fungsional karena memiliki persyaratan agar menjadi perkumpulan yang 

fungsional. Persyaratan itu meliputi: (a) jaminan adanya hubungan yang memadai 

dengan lingkungan dan adanya rekruitmen sosial, Suryanaga Surabaya sudah 

menjamin adanya hubungan yang memadai dengan lingkungan, terbukti dengan 

keterbukaannya untuk keanggotaan bagi masyarakat surabaya dan itu juga 

sekaligus membuka rekruitmen sosial. (b) Diferensiasi peran dan pemberian 

peran, tentu sebagai perkumpulan Suryanaga Surabaya memiliki susunan 

keanggotan yang jelas, siapa ketua, siapa wakil ketua, bendahara, skretaris dan 

mereka semua menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya. (c) Komunikasi, 

tentu Suryanaga Surabaya menggunakan komunikasi dengan baik demi 

keberlangsungan perkumpulan tersebut. Segala sesuatu yang terjadi didalam 

perkumpulan tersebut senantiasa dimusyawarahkan terlebih dahulu. (d) Perangkat 

tujuan yang jelas dan disangga bersama-sama, visi Suryanaga Surabaya adalah 

menciptakan sumber daya yang mumpuni dalam kehidupan. Caranya adalah 
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dengan menekan dan memberikan sebuah pendidikan yang bermutu untuk para 

atlit. Pendidikan yang baik akan berimbas kepada manusia yang baik pula, dan 

lewat pendidikan juga menjadi pedoman kehidupan atlit dimasa yang akan datang. 

Tujuan itulah yang harus disangga bersama-sama para anggota perkumpulan 

Suryanaga Surabaya. (e) Pengaturan normatif atas sarana-sarana, tentu sebagai 

perkumpulan Suryanaga Surabaya memerlukan adanya peraturan normatif guna 

ketertiban setiap anggota dalam memanfaatkan sarana-sarana yang tersedia. (f) 

Sosialisasi7, hal ini diperlukan guna keberlangsungan Suryanaga Surabaya, seperti 

mempromosikan sekolah olahraga untuk mencari bibit-bibit atlit guna meneruskan 

prestasi Suryanaga Surabaya di bidang olahraga.  

Dalam penelitian ini yang dimaksud perkumpulan Suryanaga Surabaya 

adalah perkumpulan yang bergerak di bidang olahraga dengan etnis Tionghoa 

sebagai pemrakarsa dan juga sebagai pemain mayoritas. Suryanaga Surabaya 

dapat dikatakan sebagai perkumpulan olahraga karena memiliki struktur 

kepengurusan yang jelas, anggaran dasar dan rumah tangga yang jelas serta 

memiliki visi dan misi. Namun sebagai budaya olahraga yang dimiliki etnis 

Tionghoa tidak serta merta diterima oleh kalangan masyarakat pribumi. Seiring 

berjalannya waktu Suryanaga Surabaya membuka diri untuk keanggotaan bagi 

masyarakat pribumi dan sudah tidak lagi mengusung nama etnis, melainkan 

Suryanaga Surabaya sebagai tim olahraga perwakilan dari Surabaya di kancah 

kompetisi nasional. 

Namun ketika kancah dunia olahraga mulai dikomersialisasikan untuk 

mencari keuntungan dan mempertahankan eksistensi olahraga di tingkat nasional 
                                                 
   7. David Kaplan, Teori Budaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 82.  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



 

12 

 

sistem kompetisi pun ikut berubah yang awalnya kompetisi olahraga hanya 

diadakan di beberapa kota di Jawa lalu ada penambahan kuota kota yang produktif 

untuk mencari keuntungan. Komersialisasi sendiri adalah sebutan yang kompleks 

dari bentuk perdagangan pada obyek tertentu untuk dijadikan komoditi atau 

produk, dengan demikian bisa menghasilkan output berupa keuntungan. 

Dalam penelitan ini juga memuat kontribusi perkumpulan olahraga 

Suryanaga Surabaya kepada masyarakat Surabaya dan olahraga sendiri adalah 

sebagai budaya masyarakat Tionghoa karena kebudayaan sebagai sistem 

pengetahuan yang meliputi sistim ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran 

manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. 

Dalam pandangan Herkovits, budaya adalah sesuatu yang turun temurun dari satu 

generasi ke generasi yang lain, kemudian disebut superorganik. Meskipun  

penelitian tentang perkumpulan olahraga Suryanaga Surabaya dengan 

memusatkan peran etnis Tionghoa Surabaya dalam bidang olahraga, namun 

tulisan ini bisa menjadi sumbangan bagi sejarah sosial, yaitu penelitian sejarah 

yang mencakup aktivitas sosial, budaya, olahraga. Meskipun dikategorikan 

sebagai sejarah sosial namun pembahasan pokok permasalahan tidak 

meninggalkan proses-proses budaya yang terjadi pada etnis Tionghoa.  

G. Metode dan Sumber Penelitian 

Metode penulisan sejarah merupakan sarana bagi para sejarawan untuk 

melaksanakan penelitian dan penulisan sejarah. Metode merupakan salah satu ciri 

dan cara kerja ilmiah yang penting dalam melakukan suatu penelitian, khususnya 

sejarah. Dalam penelitian itu menjelaskan penelitian sejarah yang meliputi tahap 
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awal, penulis mengumpulkan data-data yang akan digunakan sebagai sumber 

penulisan atau yang biasa disebut sebagai heuristik yaitu kegiatan menghimpun 

sumber-sumber sejarah.8 Kegiatan menghimpun sumber data ini baik berupa 

sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan berupa 

dokumen, buku peringatan perkumpulan Suryanaga, surat ijin dari kepolisian 

untuk menyelenggarakan pertandingan. Sedangkan sumber sekunder berupa buku, 

jurnal ilmiah dan pustaka lain yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. 

Sumber-sumber tersebut penulis dapatkan di  Badan Arsip Kota Surabaya, Arsip 

Pepustakaan BAPPEDA, Monumen Pers Solo, STIKOSA AWS. Selain itu 

penulis juga akan melakukan wawancara lisan terhadap beberapa narasumber. 

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah kritik 

terhadap sumber atau verifikasi untuk mengetahui benar-tidaknya, serta asli dan 

tidaknya sumber-sumber tersebut. Tahap ini terdiri dari dua macam, yaitu kritik 

internal dan kritik eksternal. Kritik internal mengenai kredibilitas dari sumber 

sejarah tersebut, sedangkan kritik eksternal mengkririk tentang keotentikan suatu 

sumber, apakah sumber tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang atau lembaga 

yang namanya tertera dalam sumber tersebut atau tidak. Karena kritik ini sangat 

diperlukan untuk meneliti apakah sumber-sumber itu sejati, baik bentuk maupun 

isinya. Tahap ketiga selanjutnya adalah menetapkan makna dan saling hubungan 

dari fakta-fakta yang telah diverifikasi atau yang biasa disebut sebagai 

interpretasi, sehingga tahap yang terakhir yaitu historiografi terpenuhi dan 

menghasilkan hasil penulisan sejarah yang baru dan komprehensif. 

                                                 
  8 Ibid., hlm. 28. 
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H. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari empat bab, setiap bab memiliki 

hubungan kausalitas antara yang pertama sampai akhir. Bab I adalah pendahuluan 

yang berisi tentang latar belakang permasalahan yang diajukan, rumusan masalah, 

ruang lingkup penelitian, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II adalah pemaparan tentang Etnis Tionghoa dalam olahraga yang 

memberikan kontribusi bagi masyarakat kota Surabaya, namun tidak hanya itu 

dalam bab ini berisikan tentang awal munculnya klub olahraga etnis Tionghoa di 

Surabaya.   

 Bab III berisi jawaban dari rumusan masalah yang menjelaskan tentang 

geliat perkumpulan Suryanaga di bidang olahraga di Surabaya, yang terdiri dari 

sub bab pertama menjelaskan pergantian nama Naga Kuning menjadi Suryanaga 

Surabaya tahun 1966, sub bab kedua menjelaskan susunan kepengurusan, sub bab 

menjelaskan ketiga keikutsertaan Suryanaga dalam kompetisi, sub bab keempat 

menjelaskan struktur perkumpulan manajemen perkumpulan Suryanaga, sub bab 

kelima menjelaskan pembinaan dan rekruetmen, sub bab keenam menjelaskan 

prestasi berbagai cabang olahraga di Suryanaga tahun 1966-1980, dan sub bab 

ketujuh menjelaskan kerjasama dalam Suryanaga Surabaya. 

 Bab IV merupakan bab penutup yang merupakan dari bab-bab yang sudah 

dijelaskan.  
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BAB II 

ETNIS TIONGHOA DALAM OLAHRAGA DI SURABAYA TAHUN    
1966-1980 

 

A. Masyarakat Etnis Tionghoa di Surabaya  

Bukti-bukti sejarah menunjukkan adanya pemukiman keluarga-keluarga 

besar Tionghoa di Jawa Timur selama berabad-abad. 1 Ketika Surabaya masih 

merupakan bagian dari kerajaan, orang-orang Tionghoa sudah menjadi bagian dari 

kehidupan sosial kota tersebut. Mereka berperan sebagai pedagang beras dan 

bertempat tinggal di sebelah utara keraton (sekarang sekitar bibis). 

Pada abad ke-19 jumlah imigran Tionghoa meningkat. Ini disebabkan 

berbagai faktor. Selain kehidupan yang susah didaerah asal akibat bencana alam, 

peperangan, dan kondisi geografis yang tidak mendukung, mereka juga tertarik 

oleh kekayaan yang berlimpah di negeri selatan. Didukung pula oleh kemajuan 

teknologi angkutan pelayaran yang membantu kelancaran kepergian mereka, 

terutama yang di tinggal di pesisir sebelah selatan Tiongkok daratan. 2 Situasi 

dalam negeri Tiongkok yang mendapat serangan dari bangsa Manchu serta adanya 

kekerasan dan bentrokan dengan para pedagang Eropa adalah faktor utama yang 

memaksa penduduk Tiongkok untuk meninggalkan tanah airnya.  

Di lain pihak, pada waktu itu pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia 

mulai aktif membuka pertambangan, perkebunan, dan perusahaan besar. 

                                                 
1  Claudine Salmon,” The Han Family of East Java: Enterpreunership and Politics (18th-

19th Centuries),” dalam Archipel,41,1991,hlm.53. 
 
2  Slamet Martosudiro, “ Penyelesaian Masalah Cina Perantauan  dalam Rangka 

Meningkatya  
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Bersamaan dengan itu pula perdaganga antarnegara berkembang semakin pesat. 

Keterbukaan pemerintah kolonial Belanda dan tersedianya berbagai alternatif 

lapangan pekerjaan telah meratakan jalan bagi mereka melaksanakan hasrat untuk 

mengadu nasib di rantau selatan. 3 

Memasuki abad ke-20, imigran Tionghoa yang masuk ke Surabaya 

menjadi semakin beragam. Mereka tidak lagi didominasi oleh pedagang kelas 

menengah atau saudagar kaya, namun dari berbagai lapisan sosial, seperti tukang-

tukang, pedagang kecil, buruh , dan kuli kasar. Perubahan itu tentu saja 

berpengaruh terhadap proses penyesuaian mereka dalam membentuk sistem dan 

struktur sosial komunitas Tionghoa di tempat baru. Dari tahun ke tahun jumlah 

orang Tionghoa di Surabaya terus bertambah. Berikut adalah data julah penduduk 

Tionghoa dari 1920-1940 di Kota Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Orang-orang Cina di bagian selatan  tidak tersedia tunduk kepada bangsa Manchu 

sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari negerinya menuju ke Amerika, Malaya, Australia, 
dan wilayah Asia lainnya. Pada perkembangannya karena pertimbangan keamanan, Amerika dan 
Australia tidak lagi bersedia menerima kedatangan mereka. R.M. Suryaningrat, WNI ( Keturunan 
Tionghoa) di Dalam Revolusi Indonesia ( Surabaya: Himpunan Indonesia Muda,1960),hlm.71. 
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Tabel 1 

Jumlah Penduduk Tionghoa Surabaya 1920-1940 

Tahun  Laki-laki Perempuan  Total  

1920 13.639 8.652 22.291 

1925 17.357 10.120 27.477 

1930 20.931 10.935 31.866 

1935 25.693 16.056 41.743 

1940 28.267 19.617 47.884 

Sumber: Volkstelling 1930 deel VII. Verslag van den Toestand der  
Stadgemeente Soerabaja over 1940. Statistische Bericten der Gemeente 
Soerabaja Jaarnummer 1931. 

Tujuan pertama kedatangan mereka adalah pusat-pusat kota yang 

menawarkan berbagai kesempatan pekerjaan. Karena itu, hidup secara 

mengelompok pada akhirnya tidak dapat mereka hindarkan. Hal ini memberi 

kesan bahwa jumlah mereka jauh lebih besar dari keadaan yang sebenarnya.4 

Memang secara kuantitas mereka tergolong minoritas, namun dalam 

waktu yang relatif singkat mereka berhasil meduduki posisi dominan pada sektor 

ekonomi di Surabaya. Dan dalam waktu beberapa  generasi saja, mereka berhasil 

mengubah nasib dan meningkatnya kehidupan sosial mereka, satu hal yang 

mungkin dalam jangka waktu yang jauh lebih lama belum tentu dicapai oleh 

penduduk pribumi. Ternyata faktor sistem sosial dan kultural dari etnik ini turut 

pula berperan. Sistem sosial yang lebih suka berkerjasama dan membantu sesama 

Tionghoa dengan cara membentuk kongsi-kongsi dagang membantu pencapaian 

                                                 
4  Melly G.Tan, Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia ( Jakarta: Gramedia 1979), 

Pendahuluan  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



18 
 

keberhasilan  usaha mereka. Dengan cara ini akumulasi modal akan terjaga dan 

hanya berputar terbatas di lingkungan mereka. Secara kultur mereka yang terkenal 

sebagai orang ulet, rajin, hemat, dan bisa hidup menderita juga membantu mereka 

mencapai keberhasilan.  

1. Keragamanan Asal Usul  

Dilihat dari ciri fisik, mereka  terlihat sama dan mudah untuk dibedakan 

dari etnik lain. Namun jika diteliti lebih seksama, sesungguhnya masyarakat 

Tionghoa di Surabaya terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki banyak 

perberdaan.  

Para imigran dari Negeri Tiongkok ini buka berasal dari satu kelompok 

suku bangsa, melainkan terdiri dari berbagai suku bangsa dan daerah yang saling 

terpisah. Setiap imigran Tionghoa yang masuk membawa muatan unsur-unsur 

kebudayaan, tetapi tidak semua beban kebudayaan negeri leluhur mereka terapkan 

ditempat baru. Unsur- unsur kebudayaan yang dirasakan menghambat 

kelangsungan hidup mereka ditempat baru , sudah tentu mereka lepaskan. Dalam 

bahasa, misalnya mereka berusaha untuk dapat mengatahui dan menggunakan 

bahasa daerah setempat, sebab penggunaan bahasa asli secara terus menerus akan 

menghambat proses interaksi dan menyulitkan pekerjaan yang akan mereka 

tangani di tempat baru. Bagi kaum imigran Tionghoa yang di tempat asalnya 

berkerja sebagai petani belum tentu di tempat baru akan mendapatkan pekerjaan 

yang sama. Karena itu, untuk memperthankan hidup, mereka bekerja apa saja, 

termasuk menjadi buruh kasar.  
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Satu hal yang dapat membedakan kesukuan mereka adalah bahasa 

pergaulan yang mereka gunakan.5 Sedikitnya ada empat suku bangsa Tionghoa 

yang terdapat di Surabaya yang masuk dalam daftar sensus pemerintahan Hindia 

Belanda pada 1930. Mereka adalah suku Hokkian, Hakka, Teo- Chiu, dan Kwang 

Fu. Jumlah mereka dapat dilihat dalam tabel berikut :  

Tabel 2  

Suku Bangsa Tionghoa di Surabaya Pada 1930 

Suku Bangsa Jumlah Presentase 

Hokkian  19.747 61,97 

Hakka 1.391 4,37 

Teo- Chiu 2.399 7,53 

Kwang Fu 5.622 17,64 

Lain-lain  2.707 8,49 

Sumber : Vollstelling 1930 deel III, hlm. 91-93. 

Dari data sensus di atas, dapat dilihat bahwa suku Hokkian merupakan 

julah terbesar dibanding suku yang lain. Suku Tionghoa Hokkian yang berasal 

dari daerah Fukien Selatan ialah imigran terbesar di negara-negara Asia pada abad 

ke-19. Mereka mempunyai sifat dagang uang kuat. Keahlian dagang ini telah 

mengendap selam berabad-abad lamanya dan sudah dikenal, karena daerah asal 

mereka dikenal sebagai pusat dagang di negeri Cina daratan bagian selatan. Di 

                                                 
5  Puspa Vasanty, “ Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia”, dalam Koentjaraningrat, 

Manusia dan Kebudayaan di Indonesia ( Jakarta : Djambatan, 1979), hlm. 346. 
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Surabaya mereka menguasai perdagangan, baik besar maupun kecil. Keberhasilan 

dagang mereka ditunjang pula oleh sifat mereka yang ulet dan rajin. 6 

Suku bangsa Hakka berasal dari Provinsi Guangdong di bagian selatan 

Cina. Mereka merupakan suku Cina yang banyak merantau ke daerah seberang 

lautan. Sifat geografis daerah ini adalah pegunungan kapur yang tandus dan sulit 

untuk pertanian. Inilah salah satu alasan yang mendorong mereka untuk keluar 

merantau mencari penghidupan. Selama berlangsungnya gelombang imigran dari 

1850-1930, orang Hakka adalah yang paling miskin di antara para perantau 

Tionghoa. 7 

Suku bangsa Teo-Chiu berasal dari pantai selatan Cina daerah pedalaman 

Swatow di bagian timur Provinsi Kwantung, mereka dikenal sebagai kuli tambang 

dan pekerja perkebunan di luar Jawa. Hal yang sama terjadi pula pada suku 

Kwang Fu.  

Keragaman suku bangsa Tionghoa di Surabaya disebabkan pula oleh 

masuknya orang-orang Tionghoa didaerah pertambangan dan perkebunan di luar 

Jawa. Ketika masa kontrak mereka habis atau karena adanya pemutusan hubungan 

kerja dengan pihak pemilik pertambangan, di antara mereka memutuskan untuk 

menyeberang ke Jawa. Ini terjadi terutama pada akhir abad ke-19 ketika para 

pekerja Tionghoa tersebut memasuki kota Batavia dan daerah Jawa Barat. Mereka 

tertarik pada perkembangan Kota Batavia dan dibukanya daerah Priangan bagi 

                                                 
6 Ibid. 
7 Suku Hakka banyak terdapat di distrik pertambangan Belitung. Keahlian 

mengeksplorasi tambang membuat mereka dikenal sebagai tenaga kerja pertambangan. Erwiza 
Erman, Kesenjangan Buruh Majikan ( Jakarta: Sinar Harapan,1995), hlm.21.  
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para perdagang Tionghoa.8 Kemudian  mereka mulai menyebar ke seluruh kota 

besar di Jawa. Mereka beralih pekerjaan dengan menjadi pedagang, buruh atau 

magang sebagai pekerja mindring (tukang kredit/ atau rentenir). Hal ini mereka 

lakukan karena tidak punya cukup biaya untuk kembali ke daerah asal karena 

memang berkeinginan tinggal di perantauan.  

Masuknya sejumlah orang Tionghoa ke berbagai kota di Jawa dari distrik 

pertambangan dan perkebunan di luar Jawa mengalami peningkatan yang cukup 

signifikasi pada masa depresi. Akibat malaise para pemilik pertambangan timah 

membatasi produksi karena kesulitan pemasaran. Permintaan biji timah dari 

perusahaan pengolah biji timah, biasanya diolah menjadi lembaran timah yang 

salah satunya digunakan untuk membuat tempat makanan kemasan di Eropa, 

mengalami penurunan dratis. Sementara jika pemilik tambang tetap produksi 

berarti biaya produksi tetap ada. Sedangkan pemasukan mengalami penurunan. 

Pada saat itu pula dilakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran 

terhadap para pekerja tambang.  

Masyarakat Tionghoa di Surabaya terbentuk sebagai hasil dari aktivitas 

individu yang tidak terorganisasi. Mereka datang secara sukarela. Berbeda dari 

apa yang terjadi pada pemukiman Tionghoa di distrik pertambangan, mereka lebih 

bebas dalam aktivitas kehidupan. Kebebasan ini membuat hidup orang-orang 

Tionghoa di Jawa lebih dinamis dalam keberagamannya. 

Keragaman suku bangsa di Surabaya ini memunculkan beberapa bahasa 

yang berlainan sehingga dalam interaksi sosialnya, sukar bagi mereka untuk dapat 

                                                 
8 Orang Tionghoa Teo-Chiu dan Kwang Fu mendominasi orang Tionghoa di 

Bangka.Vasanty, op.cit., hlm.347-348. 
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saling berkomunikasi satu sama lain. Hal tersebut memunculkan kendala 

tersendiri bagi imigran Tionghoa yang baru saja  datang. Sebagai jalan keluar 

mereka berkumpul dengan orang-orang Tionghoa sesuku yang sudah lama 

bermukim di Surabaya, hingga mereka dapat menyelesaikan diri dan memperoleh 

pekerjaan. Tidak sedikit pula pendatang baru tersebut magang menjadi pembantu, 

buruh atau kuli pada sesama orang Tionghoa. 

Suatu tuntutan bagi para pendatang baru Tionghoa untul lekas mengerti 

dan menggunakan bahasa setempat secara fasih. Dengan demikian mereka dapat  

melaksanakan fungsinya sebagai pedagang, mempertahankan mata pencarian, dan 

memperoleh perlindungan keamanan dari masyarakat setempat demi 

keberlangsungan hidup di tempat baru.  Satu hal yang lazim pada semua  

masyarakat minoritas. Selain itu, dalam interaksi sosial ekonomi mereka 

menggunakan bahasa Melayu Cina untuk berkomunikasi. Dialek Tionghoa sendiri 

dipertahankan oleh keluarga-keluarga Tionghoa totok yang menghendaki 

kemurnian adat dan tradisi mereka sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga dan 

di antara mereka yang satu suku bangsa. 9 

Faktor lain yang ikut mendorong hilangnya bahasa ali adalah proses 

perkawinan dengan orang-orang setempat yang selanjutnya akan melahirkan 

generasi peranakan. Hal itu semakin diperkuat ketika generasi Tionghoa 

peranakan mendapat pendidikan Barat, yang membuat mereka cenderung 

                                                 
9 Giok-Lan Tan, The Chinese of  Sukabumi : A Studi in Social and Cultural 

Accomodation ( New York : Cornell University Press,1960), hlm. 14. Komunitas Tionghoa di 
Hindia Belanda, khususnya di Jawa lebih banyak meninggalkan bahasa asli mereka. Ini tidak 
terjadi pada komunitas Tionghoa di Serawak dan Bangkok.  
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menggunakan bahasa Belanda atau Melayu untuk berkomunikasi dan mulai 

melupakan bahasa asli leluhur mereka. 10 

2. Antara Totok dan Peranakan 

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Surabaya masih berkuasa, 

golongan Tionghoa terbagi dalam dua golongan, yakni totok dan peranakan. Di 

Jawa, jumlah Tionghoa peranakan lebih besar dibadingkan totok. Jumlah ini 

berbaring terbalik dengan situasi di luar Jawa, terutama di wilayah pertambangan 

yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti lama tinggal, sifat kedatangan, 

kondisi alam, dan komposisi penduduk.11 

Menurut kenyataanya yang disebut peranakan adalah pertama, mereka 

yang dilahirkan dari seorang ibu dan ayah dari Cina dan lahir di Hindia Belanda. 

Dalam ketentuan hukum kolonial Belanda , mereka masuk sebagai Onderdaan 

Belanda. Kedua, mereka yang lahir dari perkawinan campuran , yaitu laki-laki 

Tionghoa dan wanita pribumi. Sebagai anak yang diakui secara sah oleh ayahnya 

dan didaftarkan sebagai anak yang sahnya dengan diberi nama keluarga (she), 

ketiga, mereka yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara ayah pribumi 

dan ibu Tionghoa, dan karena pengaruh keadaan sosial dan ekonomi, diberi nama 

keluarga (she) dan mendapat pendidikan didalam lingkungan Tionghoa. ada satu 

                                                 
10  Karena lamanya pemukiman orang Tionghoa di Surabaya maka golongan peranakan 

lebih banyak jumlahnya dibanding kaum totok. Mereka telah membentuk masyarakat Tionghoa 
peranakan  secara mapan. Sayang, tidak ada data tentang jumlah totok dan peranakan pada masa 
ini di Surabaya. Siauw Giok Tjhan, Lima Jaman Perwujudan Intergrasi Wajar ( Jakarta: 
Amsterdam : Teratai,1981), hlm. 34. 

 
11  Corpel menyebutkan julan Tionghoa totok dan peranakan di Jawa pada 1920 adalah 

sebagai berikut: dari jumlah 384.000 orang Tionghoa terdapat 268.000 peranakan ( 69,9%) dan 
116.000 totok (30,1%). Sebagai perbandingan, di Sumatera dari jumlah 304.000 Tionghoa, 18.000 
peranakan (5,8 %) dam 286.000 totok ( 94,2%) . Bahkan di Kalimatan Barat tidak ada satu pun 
Tionghoa peranakan. Charies A. Coppel, Tionghoa Indonesia Dalam Krisis ( Jakarta: Sinar 
Harapan,1994), hlm. 33.  
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tipe lagi dari peranakan yaitu anak yang lahir dari hasil perkawinan antara laki-

laki peranakan dan wanita peranakan dan diberi nama Tionghoa. bila dlihat secara 

umum, antara totok dan peranakan sulit untuk dibedakan. Namun dalam 

kehidupan sehari-hari mereka memiliki banyak perbedaan.  

Tionghoa totok dapat dikenal dari bahasa yang digunakan. Dalam 

pergaulan sehari-hari mereka memang sudah menggunakan bahasa setempat. 

Namun dari dialeknya masih kentara bahwa mereka Tionghoa totok. Hal ini 

disebabkan karena mereka masih menggunakan bahasa asli sebagai bahasa ibu di 

lingkungan keluarga dan sesama orang Tionghoa yang satu suku. Pemakaian 

bahasa asli oleh suatu komunitas Tionghoa dengan sendirinya sudah menyatakan 

suatu identitas orag Tionghoa yang terpisah. Seperti pemakaian dialek bahasa 

Tionghoa oleh kelompok Tionghoa totok yang membedakannya dari komunitas 

Tionghoa peranakan. 12 Sedangkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat 

pribumi, mereka menggunakan bahasa setempat karena tuntutan untuk dapat 

berkomunikasi dengan masyarakat setempat. 13 

Golongan peranakan menyebut kaum totok dengans sebutan singkeh yang 

berarti tamu baru.  Karena mereka lahir di luar Indonesia atau Negeri Cina dan 

masih berdarah murni Tionghoa, maka mereka disebut totok  Para pendatang baru 

tersebut terdiri dari berbagai suku bangsa perbedaan suku bangsa ini membawa 

perbedaan pula pada bahasa asli mereka, sehingga belum tentu sesama pendatang 

dapat berkomunikasi dengan baik. Akibatnya mengelompok dengan sesama suku. 

                                                 
12  Dede Oetomo, “ Kemultibahasaan dan  Idetitas Orang Cia Indonesia dalam Jennifer 

Cushman dan Wang Gu, Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara ( Jakarta: 
Grafiti,1991), hlm. 132-133. 

  
13 Ibid., hlm.134.  
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Tradisi dan adat kehidupan Cina mereka masih terlihat, seperti agama dan 

kepercayaan, gaya hidup, kebudayaan, dan orientasi hidup. Ada tanda fisik yang 

menunjukkan golongan Tionghoa totok pada masa itu, yakni masih menggunakan 

dan memelihara kuncir panjang yang dikepang rapi dan dililit dengan pita 

merah.14 Pakaian yang mereka kenakan adalah baju panjang dengan lengan lebar 

dan celana panjang longgar yang biasanya berwarna hitam atau gelap. Sedangkan 

perempuan Tionghoa totok memakai pakaian pekki yang terdiri dari baju kurung 

panjang, celana longgar, dan berselop bordur. Kaki perempuan totok biasanya 

kecil, sebab sudah menjadi tradisi bagi mereka, kaki bayi perempuan dimasukkan 

dalam bambu. 15 para pendatang baru ini biasanya tidak langsung mendapat 

pekerjaan tetap  

Keluarga Tionghoa totok sangat memperhatikan pendidikan budaya 

leluhur, sehingga mereka lebih suka memasukkan anak-anak mereka ke sekolah 

khusus Tionghoa. diharapkan anak-anak mereka tidak akan terpengaruh adat dan 

budaya masyarakat setempat atau para Tionghoa peranakan. Karena menurut 

mereka, hal tersebut akan mempertahankan akar budaya dan sifat-sifat keaslian 

mereka. Selain itu, Tionghoa totok yang kolot sangat mengutamakan kedekatan 

dengan sesama golongan puritan, sebab mereka merasa aman jika tetap berada 

dalam kelompok yang sama.  

                                                 
14  Pada 1910 ada gerakan pemotongan kuncir sebagai akibat dari perkembangan  

nasionalisme Tiongkok di bawah pemimpin Dr. Sun Yat Sen. Mereka yang mendukung gerakan 
ini menganggap kuncir adalah lambang kehinaan dan identik dengan sifat feodal, rendah, dan 
perbudakan. Siauw Giok Thjan, op.cit., hlm.53. 

 
15 Pewarta Soerabaia, 2 Juli 1914. 
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Berbeda dengan Tionghoa totok, kehidupan kaum peranakan lebih terbuka 

dan lebih mudah beradapatasi dengan masyarakat setempat. Golongan peranakan 

di Surabaya hingga 1916 masih menggunakan kuncir panjang. Hal ini disebabkan 

pola pendidikan yang mereka terima dan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa 

Belanda. Golongan peranakan, terutama para pemuda, lebih sering mengenakan 

pakaian model Barat dengan pentolan dan kemeja panjang dibanding Tionghoa 

totok. Gaya berpakaian inilah yang membedakan mereka dari Tionghoa totok. 

Bahkan banyak pemuda Tionghoa peranakan yang terpengaruh oleh budaya 

Belanda (Barat). Mereka lebih menyukai nama-nama panggilan Belanda seperti 

Wim, Carel, dan Bob ketimbang nama Tionghoa. Di samping itu golongan 

peranakan tidak lagi dapat berbahasa Cina. Mereka lebih sering berkomunikasi 

dengan menggunakan bahasa Belanda, Inggris atau Melayu. Kondisi demikian 

membuat posisi mereka bimbang memilih identitas untuk masuk dan menyatakan 

diri sebagai Tionghoa kadang mereka tidak diterima, dan untuk menjadi pribumi 

mereka merasa menjadi rendah karena harus menempati lapisan kerja. 16 

Keleluasaan beradapatasi dan berpendidikan modern yang diperoleh 

golongan peranakan Tionghoa membawa pengaruh pada pekerjaan. Mereka lebih 

suka mencari pekerjaan yang bervariasi dan tidak terbatas pada bidang 

perdagangan saja. Setelah 1910, di kalangan Tionghoa peranakan ada 

kecenderungan untuk tidak lagi meneruskan pekerjaan dagang milik orang tuanya, 

tetapi mereka lebih menyukai bidang-bidang profesi seperti sebagai juru tulis di 

                                                 
16  Siauw Giok Thjan, op cit., hlm.39. 
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perusahaan  swasta atau pegawai rendahan.17 Kecenderungan ini makin tampak 

terutama setelah pemerintah mendirikan sekolah Belanda untuk anak-anak 

Tionghoa dan memberi kesempatan dalam kelanjutan pendidikan mereka. Tidak 

sedikit Tionghoa peranakan yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri atau 

bekerja sebagai profesional, seperti pengacara, wartawan, dokter, ekonom, 

pilitikus, atau sebagai pegawai pada perusahaan asing.  

Golongan Tionghoa peranakan juga lebih terbuka dalam hal menerima 

pengaruh kebudayaan, agama, dan kepercayaan setempat. Hal ini terjadi karena 

mereka tidak terlalu fanatik memegang ajaran leluhur. Akibatnya, lambat tahun 

dan tanpa mereka sadari, mereka telah melahirkan sebuah kebudayaan baru yang 

memadukan unsur kebudayaan asing lainnya, yang pada akhirnya membuat 

identitas mereka berbeda sendiri, suatu identitas sebagai orang peranakan yang 

buka pribumi, tetapi juga tidak asing. Meskipun demikian, golongan peranakan 

sebenarnya bukan merupakan golongan ras, seperti orang Tionghoa totok. Bahkan 

di Jawa yang menganut sistem partikalm peranakan Tionghoa dari ayah pribumi 

digolongkan sebagai pribumi. Maka jelas bahwa golongan Tionghoa peranakan 

merupakan golongan tersendiri yang didasarkan atas penggunaan nama keluarga, 

kebudayaan khas yang mereka wujudkanm dan atas dasar identitas diri.  

B. Etnis Tionghoa Dalam Olahraga : Awal Munculnya Klub Olahraga 

Etnis Tionghoa di Surabaya  

Banyak organisasi dan perkumpulan khusus orang Tionghoa di Surabaya, 

terutama pada abad ke-20. Kemunculan organisasi dan perkumpulan ini 

                                                 
17  Kwee Tek Hoay, “ Kenapa Tionghoa Peranakan Terdesak oleh Totok”, dalam 

Panorama, No.155, 30 November 1929 
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menunjukan adanya kesadaran etnik yang tinggi dari orang-orang Tionghoa. Di 

samping pula karena faktor politik yang menghalangi pembauran mereka dalam 

suatu organisasi sehingga orang-orang Tionghoa tersisih dari organisasi lokal 

yang lebih bersifat pergerakan.18 

Upaya “politik Pecinan” yang dijalankan pemerintahan Belanda 

memunculkan perasaan solidaritas yang kuat di antara para pendatang yang 

sesungguhnya memiliki perbedaan subkultur. Di perantauan mereka merasa satu 

dan meleburkan diri sebagai bagian dari bangsa Cina. Kenyataan tersebut telah 

mendorong mereka untuk mendirikan berbagai organisasi yang terpisah, baik dari 

orang-orang Indonesia maupun Belanda dan Barat lainnya, terutama organisasi 

sosial ekonomi dan politik.19 Organisasi yang mereka bentuk kemudian menjadi 

alas perjuangan untuk menghadapi kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang 

dilancarkan pada etnis Tionghoa. perjuangan mereka dapat dirasakan hasilnya 

setelah pemerintahan kolonial Belanda mulai melonggarkan peraturan-peraturan 

dan pada akhirnya dihapus sama sekali. 20 

Perkumpulan orang-orang Tionghoa yang terbentuk di Surabaya banyak 

jenisnya, baik yang didasarkan pada sifat maupun jenis anggotanya. Dapat 

dikategorikan antara lainnya: 1) organisasi sosial, 2) organisasi pemuda dan 

olahraga,3) organisasi wanita, serta 4) organisasi berdasarkan bahasa. Organisasi 

                                                 
18  Pada abad ke-20 hampir semua organisasi masih berdasarkan pada masalah rasial. Leo 

Suryadinata (1984), hlm.5. 

19  Bahkan organisasi sarekat Islam pada awal pembentukannya bernada anti- Tionghoa 
 
20  Siauw Giok Thjan, Lima Jaman Perwujudan Integrasi Wajar, ( Jakarta :  Amsterdam: 

Teratai, 1984), hlm. 36. 
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Tionghoa yang didasarkan pada keangotaannya adalah organisasi khusus totok 

dan peranakan. 

Di Surabaya juga terdapat banyak organisasi pemuda Tionghoa yang 

mempunyai kegiatan serupa yaitu olahraga. Perkumpulan pemuda yang khusus 

bergerak dibidang olahraga di Surabaya lebih dikenal dengan Sport dan 

Gymnastiek Vereniging Tionghoa.21  perkumpulan ini mengkhususkan diri pada 

kegiatan olahraga sepak bola sehingga hanya menerima anggota laki-laki. Tetapi 

pada perkembangan berikutnya organisasi ini menerima anggota perempuan 

karena ada perluasan cabang olah raga yaitu bulu tangkis yang menggunakan 

pemain perempuan. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Tionghoa Melayu.  

Perkumpulan orang-orang Tionghoa yang didasarkan pada persamaan asal 

suku di Surabaya adalah Hoa Kiauw Tjong Hwee. Organisasi ini menggunakan 

bahasa Hokkian dan sebagaian besar anggotanya berasal dari suku Hokkian. 

Perkumpulan ini bersifat sosial dan programnya antara lain memberikan 

ketrampilan pertukangan bagi warga Tionghoa yang tertarik. 

Di perkampungan  Tionghoa di Surabaya banyak terdapat perkumpulan 

yang bergerak dalam bidang sosial. Misalnya perkumpulan Tong Hiang Hwee, 

semacam rukun kampung, yang menyediakan perabotan untuk keperluan upacara 

pernikahan, penguburan jenazah khusus orang Tionghoa, dan menyelenggarakan 

pendidikan bagi anak-anak Tionghoa. Sekolah ini memungut bayaran karena 

dimaksudkan untuk menampung anak-anak Tionghoa usia sekolah dari orang tua 

yang tidak mampu di daerah kapasan. 

                                                 
21  Kwee Tek Hoay, “ Pertjindra Oeroesan Lo Hua”, dalam Paronama, no.145, 21 

September 1929,hlm.1024. 
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Pembukaan sekolah ini diumumkan di salah satu harian di Surabaya, 

akibatnya sekolah ini mendapat surat Wilde Scholen Ordonantie ( Undang-undang 

pengawasa sekolah liar) yang membuat pengurus sekolah harus berurusan dengan 

PID ( Intel polisi kota). Tetapi setelah menyerahkan foto, riwayat hidup pengurus 

dan para guru, serta menjelaskan tujuan pendirian sekolah, program ini dapat terus 

dilanjutkan. Seiring perkembangan olahraga di Hindia Belanda seiring dengan 

pelaksanaan politik etis yang didalamnya berisi tentang pendidikan yang berakibat 

dengan munculnya sekolah-sekolah yang awal masuknya olahraga dan 

kepentingan-kepentingan yang terkait dengan olahraga. Salah satu dengan 

meningkatnya perlawanan orang-orang Tionghoa terhadap orang-orang Belanda 

di Surabaya, pada tahun 1900, kelompok Tionghoa peranakan berpendidikan 

Barat di Batavia mendirikan sebuah perkumpulan dengan nama Tiong Hoa Hwee 

Koan (THHK). Keberadaan organisasi itu segera menginspirasi etnis Tionghoa 

yang berada di kota-kota lain, termasuk di Surabaya untuk mendirikan organisasi 

serupa. Akan tetapi, meskipun memiliki nama yang sama, THHK Surabaya bukan 

cabang dari THHK Batavia. 

Awalnya, perkumpulan THHK Surabaya didirikan dengan nama Ho 

Tjiong Hak Kwan atau Ho Tjiong Hak Tong pada tahun 1902. Perkumpulan itu 

baru diakui secara resmi pada 12 Mei tahun 1904.  Menurut anggaran dasarnya, 

perkumpulan tersebut bertujuan mengumpulkan uang untuk mendirikan 

bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat mendidik anak-anak 

Tionghoa dan menyelenggarakan ibadah sesuai dengan adat istiadat Tionghoa. 

Hal itu menunjukkan bahwa sejak awal didirikan, perkumpulan Ho Tjiong Hak 

Kwan atau Ho Tjiong Hak Tong adalah perkumpulan yang bergerak di bidang 
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pendidikan. Berdirinya perkumpulan Ho Tjiong Hak Kwan adalah bagian dari 

aktivitas gerakan  Konfusianisme dan nasionalisme Tiongkok di Surabaya. Hal itu 

terbukti dengan keterlibatan tokoh-tokoh gerakan Konfusianisme dan pendukung 

gerakan Guangfu Hui dan Zhoung Tang dala kepengurusan perkumpulan tersebut. 

Selain beranggotakan tokoh-tokoh etnis Tionghoa yang aktif dalam 

gerakan Konfusianisme dan pendukung gerakan nasionalisme Tiongkok, 

perkumpulan Ho Tjiong Hak Kwan juga beranggotakan saudagar, dan opsir 

Tionghoa. mereka berasal dari berbagai komunitas, yaitu komunitas Tionghoa 

peranakan, totok dan singkeh. Beberapa orang Tionghoa yang menjadi anggota 

sekaligus donatur perkumpulan tersebut adalah, Kapitein Liem, Sioe Tien, Phoa 

Lian Tjing, Kwee Lian Phik, Go Khing Liang Pek Kie Go, Njoo Bian  Tjiang, 

Han Siek Khwan, Kwee Lian Tik, Kwee Lian Sie, Oie Swan Tie, Tan Kiem Lien, 

Tan Tjwan Sioe, Tio Siok Giok, dan Tan Ping An.22 

Keberadaan sekolah Ho Tjiong Hak Kwan segera menarik perhatian etnis 

Tionghoa. Gal itu disebabkan sekolah-sekolah Hok Kian yang ada di Surabaya 

tidak  dapat menerima, semua anak Tionghoa yang membutuhkan pendidikan, 

sedangkan di lain pihak, sangat sedikit anak Tionghoa yang berhasil memasuki 

ELS. Akan tetapi, disebabkan letak sekolah Ho Tjiong Hak Kwan cukup jauh dari 

Percinan, maka banyak otang Tionghoa peranakan yang mengusulkan agar di 

Pecinan di buka lagi sekolah yang sama. Dengan meningkatnya antusias etnis 

Tionghoa memasukkan anak-anaknya ke sekolah THHT sebenarnya tidak hanya 

disebabkan keinginan agar anak-anak mereka mempelajari ajaran Khonghucu, 

                                                 
22 “ Riwajat Singkat THHK Surabaya” dalam Buku Peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 

THHK Surabaya 1903-1953” ( Surabaya: 1953),hlm.12. 
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namun juga disebabkan uang sekolah yang murah. Hal itu diperkuat oleh 

peryataan Tan Hiang Wan, bahwa murid-murid sekolah THHT yang berasal dari 

keluarga miskin dibebaskan dari kewajiban membayar sekolah. Hal itu 

mengakibatkan, lebih dari setengah jumlah murid sekolah THHT berasal dari 

keluarga miskin. Kondisi itu menyebabkan di kemudian hari, sekolah THHT 

memperoleh julukan “sekolah miskin”.23 

Tidak lama setelah sekolah THHK didirikan, tepatnya pada tahun 1930 

mendorong pengurus CHHSLH pada tanggal 15 Februari  1930, mengubah nama 

perkumpulannya menjadi Hua Chiao Tsing Nien Hui (HCTNH) yang artinya 

perkumpulan pemuda perantauan Tionghoa.24 pemakaian istilah Hua Chiao pada 

nama HCTNH menyebabkan istilah Hoa Kiauw untuk menyebut orang-orang 

Tionghoa yang tinggal di Indonesia semakin populer di kalangan masyarakat 

Tionghoa di Surabaya. Hal itu menunjukkan bahwa seluruh aktivitas HCTNH 

ditunjukan untuk kepentingan menanamkan rasa kebangsaan dan nasionalisme 

Tiongkok. 

 

 

 

 

 
                                                 

23  Tan Hiang Wan, “ Gerakan  Bangsa Tionghoa di Indonesia” dalam Sin Jit Po, tanggal 
27 Agustus 1926 

 
24  Oen Thjing Tiauw, “ Sedjarah Singkat dari Hak Sing Hwee ke Taruna Nan Harapan” 

dalam 40 Tahun Tarunan Nan Harapan Surabaya ( Surabaya: Taruna Nan Harapan, 1960). 
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Gambar 1 

Aktivitas Olah Raga Anggota HCTNH Surabaya 

 
Sumber : Sin Po Wekelijkesche Editie, tanggal 8 Februari 1938. 

Pada awalnya HCTNH, pada waktu itu masih menggunakan nama Hak 

Sing Hui dikenal masyarakat Tionghoa sebagai perkumpulan olahraga. Hal itu 

disebabkan, pada awalnya aktivitas olah raga, terutama senam memperoleh 

perhatian yang lebih utama daripada aktivitas di bidang yang lain. Sebenarnya, 

ada tiga bidang yang diperhatikan oleh HCTNH, yaitu pendidikan, yang meliputi 

pengetahuan dan kebudayaan Tionghoa, olahraga dan sosial. Tiga bidang ini 

tercemin dalam simbol HCTNH berupa segi tiga.  
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Gambar 2 

Aktivitas Olah Raga Anggota HCTNH Surabaya 

 
Sumber : Sin Po Wekelijkesche Editie, tanggal 8 Februari 1938 

Untuk merealisasikan tujuan memperhatikan pengetahuan dan kebudayaan 

Tionghoa, anggota HCTNH yang pada waktu itu masih bernama Chung Hua 

Hsueh Sheng Lien Hui mendirikan kepaduan anak-anak dan pemuda Tionghoa, 

selain itu, menurut salah satu bekas ketua CHHSLH yaitu Tan Giok Tjhwan, pada 

tahun 1926 CHHSLH juga mendirikan bagian Yen Chiu Pu atau Studie Club, 

yaitu semacam kelompok belajar yang memiliki kegiatan melakukan diskusi 

tentang peristiwa yang terjadi di Tiongkok, permasalahan yang dihadapi 

perkumpulan CHHSLH, masalah yang dihadapi masyarakat Tionghoa seperti 

masalah pendidikan, dan budaya masyarakat Tionghoa di Surabaya, serta 

perubahan masyarakat Tionghoa seiring dengan munculnya organisasi politik 

Chung Huai. 

Seiring berkembang bond-bond olahraga Hindia Belanda , baik dikalangan 

Bumiputera, Tionghoa, dan orang Arab. Perkumpulan olahraga orang Tionghoa 
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telah mengikuti perkembangan dan kemajuan khususnya di bidang olahraga sepak 

bola dan bulutangkis. Sepak bola dan bulutangkis kemudian bertambah besar 

perkembangan dan mendapat simpati atau dukungan dikalangan orang Tionghoa 

yang pada awalnya memang perkumpulan Suryanaga masih kalah besar tetapi 

sudah mendapatkan prestasi yang cukup banyak. Hal ini terjadi karena 

perkumpulan Suryanaga sudah berpengalaman dibandingkan dengan klub-klub 

lain, baik dalam organisasi, pembinaan, maupun keuangan.  
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BAB III 

GELIAT PERKUMPULAN SURYANAGA DI BIDANG OLAHRAGA 

TAHUN  1966-1980 

Olahraga memang tidak terlepas dari peranan kolonialisme Belanda. 

Terbentuknya klub- klub sepak bola dari orang Eropa (Belanda) di Surabaya 

merupakan hal penting mendorong pertumbuhan klub- klub yang ada baik dari 

pribumi, maupun Tionghoa yang turut dalam perkembangan sepak bola yang ada 

di Surabaya khususnya. Perkembangan olahraga klub dari Etnis Tionghoa maupun 

pribumi merupakan suatu perspektif baru tentang suatu kajian tentang olahraga, 

dimana orang Tionghoa juga mempunyai peran penting dalam perjalanan olahraga 

yang ada di Surabaya, tidak terlepas mereka juga sangat berperan besar dalam 

sektor sosial, ekonomi, dan budaya. 

Terbentuknya klub Naga Kuning yang setelah itu berubah menjadi 

Suryanaga merupakan suatu kajian yang menarik khususnya dalam perkembangan 

sejarah olahraga yang ada di Surabaya. Pendirian klub olahraga dari etnis 

Tionghoa pertama kali yaitu Naga Kuning merupakan bagian dari perjalanan 

orang Tionghoa yang ada di Surabaya. Olahraga telah berkembang menjadi suatu 

identitas baru yang mewakili kelompok mereka. Perjalanan panjang melalui 

pengorbanan berupa tenaga, pikiran, dan materi menjadi perhatian penting 

olahraga ini tumbuh penting di kalangan etnis Tionghoa. Kecintaan mereka 

terhadap olahraga merupakan bagian dari perkembangan olahraga yang ada di 

Surabaya menjadi bisa dikenal.  
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A. Klub Naga Kuning: Cikal Bakal Klub Etnis Tionghoa di Surabaya 

Penelusuran sejarah olahraga bisa dilacak melalui peranan kolonialisme  

yang dilakukan oleh bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris. Sejak 

kedatangan orang- orang Eropa (Belanda) ke nusantara pada abad ke-15, 

persilangan budaya terjadi seiring bergulirnya waktu. Persilangan tersebut bisa 

menjadi sebuah gambaran awal bagaimana olahraga bisa masuk dan mengakar di 

Hindia Belanda.1 

Keberadaan klub-klub olahraga yanga ada di Surabaya khususnya, 

menjadi tanda keberlangsungan interaksi oleh orang Belanda dengan masyarakat 

pribumi termasuk orang Tionghoa yang berada di Surabaya telah membawa 

pengaruh di bidang olahraga. Sebagai masyarakat yang mendiami kota Surabaya, 

pada tahun 1920 orang Tionghoa membentuk klub sepak bola yaitu persebaya.2 

Pada awalnya orang Tionghoa bermain sepak bola ala kadarnya saja, hanya 

sekedar bisa bermain dan menendang bola. Keberadaan NIVB telah mendorong 

mereka untuk membentuk klub sepak bola dari kalangan orang-orang Tionghoa. 

Mereka sadar keberadaan Bond Belanda telah memicu mereka untuk berhimpun 

lewat organisasi sepak bola. Klub sepak bola oleh orang- orang Tionghoa yang 

tinggal di sekitar Surabaya. 3 Klub ini berdiri dari keinginan para pemuda yang 

berada di Surabaya yang awalnya ingin menyalurkan hobi bermain sepak bola di 

waktu senggang mereka. Olahraga sepak bola waktu itu menjadi  pilihan utama 

dibanding dengan olahraga lainnya. Akan tetapi dari pada itu berdirinya klub 
                                                 

1  R.N. Bayu Aji. Tionghoa Surabaya dalam Sepak Bola 1915-1942. ( Yogyakarta: 
Ombak,2010), hlm 50. 

 
2 Wawancara dengan  Franch  di Jl. Dharmawangsa, 6 April 2015.  
 
3  Ibid., 
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Naga Kuning ini tidak lain sebagai penunjukan identitas dari orang-orang 

Tionghoa itu sendiri bahwa mereka juga memiliki klub sepak bola.  

Nama Naga Kuning sendiri diambil dari bahasa Tionghoa yang berarti 

suatu kekuatan kekal abadi, dengan nama tersebut diharapkan dalam dunia 

olahraga khususnya sepak bola klub Naga Kuning memperoleh kemenangan 

dalam suatu pertandingan. Dipilihnya nama Naga Kuning yang berasal kata 

Tionghoa, menandakan bahwa klub Naga Kuning lahir dari kalangan Tionghoa 

yang ada di Surabaya khususnya.  Adapun pengurus Naga Kuning terdapat pada 

gambar di bawah ini.  

Gambar 3 

Pengurus Naga Kuning Pertama 

 
Sumber : Dokumen pribadi perkumpulan Suryanaga 

Gambar diatas adalah para pengurus awal klub Naga Kuning. Pada waktu 

itu kepengurusan klub sudah terbentuk walaupun masih bersifat longgar, dengan 

kata lain para pengurus masih merangkap sekaligus sebagai pemain pada saat 

Naga Kuning bertanding. Pendirian klub Naga Kuning diantaranya Mr. The Boen 

Hwan, Yap Tjiong Ing, Kwee Ing Bok, Kwee Poo Sian, Oie King Poen, Dr. Han 
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Hian Yong, Liem Ie Khiam, Njoo Ting Sioe, Oei Boen Pong, Oie Tjong Siong, 

The Boe Ho, Tio Bian Hien.4 Pemilihan ketua dan kepengurusan berdasarkan 

kemampuan materi dan orang tersebut sebagao seorang pemuka (tokoh). Dengan 

mengangkat orang dengan kriteria tersebut, biasanya Cuma diharap mereka punya 

banyak uang untuk bisa menghidupi klub apa saja tanpa bisa mengolah klub 

dengan baik agar bisa bersaing dengan klub lain.5 Dengan faktor keuangan orang 

tersebut klub Naga Kuning bisa bertahan lama. Hal ini yang banyak terjadi, 

banyak klub yang tidak bisa bertahan lama karena masalah keuangan.  

Pada awalnya klub Naga Kuning ini dibentuk PO Penghimpunan 

olahraga).6 Cabang yang dinaungi tidak hanya sepak bola saja, tetapi juga 

diantaranya bola voli, atlentik, bola sodok, bola basket, ping pong, catur, dan 

bulutangkis. Keterbatasan terhadap akses fasilitas termasuk sarana olahraga akibat 

hegomoni pemerintahan Belanda menyebabkan sepak bola kurang berkembang 

awalnya di kalangan orang Tionghoa maupun pribumi yang ada di Surabaya 

khususnya cabang  olahraga lainnya.  

Perjalanan sepak bola dikalangan orang Tionghoa masih bersifat 

sembunyi- sembunyi saat bermain sepak bola, figur seorang tokoh dikalangan 

masyarakat Tionghoa sangat banyak di masyarakat Surabaya waktu itu, mereka 

awalnya tidak setuju dengan olahraga sepak bola ini, kerena dianggap telah 

                                                 
4  Panitia 9 Windu, Bakti dan Kegiatan P.O.R. Suryanaga 1908-1981 ( Surabaya: Viribus 

Unitis, 1980), hlm.52. 
 
5 Aliran Baroe, Tahun 1939, hlm 30. 
 
6  Ibid.,  
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meniru budaya barat ( Belanda)  yang mereka anggap tidak baik untuk dicontoh 

dikalangan etnis Tionghoa.7 

Persoalan yang menjadi masalah dikalangan orang Tionghoa yang 

melarang mereka bermain sepak bola, Orang Belanda melarang orang Tionghoa 

meniru gaya pakaian mereka yang dibawa oleh orang Barat ( Belanda) tersebut 

saat bermain sepak bola.  Menjadi permasalahan mengapa dilarang adalah pakaian 

pemain sepak bola yang memakai celana pendek, menurut golongan tersebut 

katena tidak sesuai dengan cara pakaian masyarakat Surabaya, menurut golongan 

tersebut karena tidak sesuai dengan pakaian orang Surabaya yang Islam. Hal ini 

tidak menghalangi beberapa orang Tionghoa Surabaya untuk tidak lagi bermain 

sepak bola. Kenyataannya meskipun dilarang, orang Tionghoa tidak bisa 

meninggalkan sama sekali permainan yang terlanjur dianggap sebagai bagian dari 

kebudayaan dan sangat populer dimasa itu.8 Hampir semua orang Tionghoa gemar 

bermain sepak bola dibanding dengan cabang olahraga lain seperti bola voli, 

atlentik, bola sodok, bola basket, ping pong, catur, dan bulutangkis. Umumnya 

orang Tionghoa menganggap permainan selain sepak bola adalah permainan anak-

anak. 9 

Berdirinya bond-bond yang ada di Surabaya juga telah mempengaruhi 

perkembangan sepak bola ke semua golongan masyarakat yakni pribumi, 

Tionghoa, maupun dikalangan etnis Arab.10 Terbentuknya bond-bond diawali oleh 

                                                 
7  Wawancara dengan  Franch  di Jl. Dharmawangsa, 6 April 2015. 
 
8  Andi Cipta Nugraha. Mahir Sepak Bola ( Bandung: Nuansa Cendika.2012). hlm.2. 
 
9 Aliran Baroe, Tahun 1939, hlm 8. 
  
10 R.N. Bayu Aji.op.cit., hlm.57. 
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pemuda Belanda yaitu John Edgar,11 sehingga telah merangsang tumbuhnya klub-

klub sepak bola dikalangan pribumi, Tionghoa, dan  etnis Arab yang ada di 

Surabaya. 

Klub-klub yang memiliki lapangan sendiri diantaranya : Kesebelasan  

THOR menggunakan lapangan THOR,12 Ajax menggunakan lapangan 

Sawunggaling, 13 RKS menggunakan lapangan colombo,14 Zemacht 

menggunakan lapangan pasiran, 15 Mena Moeria menggunakan lapangan 

Sawahan, 16 sedangkan Naga Kuning menggunakan lapangan sendiri. 17 

Dengan penempatan lapangan tempat latihan dan bertanding tersebut oleh 

Belanda pada anggotanya masih dinilai kurang bisa dikatakan baik untuk 

digunakan oleh klub-klub sepak bola pada saat itu. Ini berbanding terbalik 

bahwasanya lapangan yang mempunyai fasilitas terbaik yang ada di Surabaya 

                                                                                                                                      
 
11 John Edgar adalah pemuda yang mengawali pembentukan bond sepak bola di 

Surabayadengan mendirikan bond Victoria pada tahun 1893. Pada awalnya sepak bola kurang 
mendapatkan animo yang begitu tinggi, namun akhirya setelah sepak bola diperkenalkan secara 
terus menerus oleh anak- anak Victoria, maka lahirlah sebuah klub baru di Surabaya yang bernama 
Sparta. Kehadiran Sparta disambut gembira oleh masyarakat Surabaya. Pertandingan pertama 
bernama Victoria dengan Sparta menjadi momentum bagi kota Surabaya. Pertandingan pertama 
antara Victoria dan Sparta mejadi momentum bagi kota Surabaya. Dampak dari pertandingan 
tersebut membangkitkan animo masyarakat terhadap olahraga sepak bola. Sri Agustina Palupi. 
Politik dan Sepak Bola di Jawa 1920-1942 ( Yogyakarta: Ombak,2004) hlm.26. 

 
12  Lapangan ini terletak di jalan Padmosusantro, yaitu dibelakang Gelora Pancasila 

Surabaya. 
 

13  Lapangan Brawijaya jalan Gunung Sari Kompleks KODAM V Brawijaya Surabaya. 
 
14  Sekarang  lapangan  ini terletak  sebelah barat kantor Satlantas urusan SIM. 
 
15 Terletak di Komplek TNI AL Pasiran Surabaya. 
 
16  Sekolah Don Bosco Jalan Tidar Surabaya 

 
17  Lapangan ini terletak di jalan  Pasar Besar No.55 Surabaya. 
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pada saat itu yakni Tambak Sari khususnya digunakan oleh klub dari Eropa           

( Belanda) saat berlatih maupun bertanding.  

Setelah terpilihnya  ketua dan pengurus yang baru diharapkan tokoh yang 

terpilih benar- benar mau bekerja keras untuk memajukan klub, sehingga mampu 

membawa klub jauh lebih baik.18 Masalah keuangan klub yang biasanya banyak 

menjadi masalah dan kendala setiap klub sepak bola bisa diatasi guna diharapkan 

klub bisa bersaing dalam kompetisi yang panjang. Melakukan pertandingan 

persahabatan atau menjelang kompetisi juga dilakukan oleh Naga Kuning, selain 

menambah pengalaman bertanding juga diharapkan bisa meningkatkan 

ketrampilan pemain dalam bermain. Dari pada itu hasil kemenangan dari sebuah 

pertandingan persahabatan bisa menambah kas keuangan klub dengan hadiah 

yang diperoleh. Para pemain dan pengurus Naga Kuning pada gambar di bawah 

ini.  

Gambar 4 

Para pemain Naga Kuning tahun 1966 

 
Sumber : Dokumen pribadi perkumpulan Suryanaga 

                                                 
18 Ibid,. 
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Foto di atas merupakan para pemain Naga Kuning tahun 1956-1960. 

Sepak bola telah mempertahankan manusia dari berbagai penjuru dunia. Olahraga 

ini sebagai media egaliter dan pemersatu bagi manusia. Tidak ada lagi sekat etnis, 

suku, agama maupun warna kulit. 19 Pada perjalanannya di tahun itu Naga Kuning 

menyumbangkan beberapa pemainnya untuk memperkuat Tim Persebaya antara 

lain, Ali Basofi, Abu Bakar Basofi, dan Umar Bawedon, bahkan juga Naga 

Kuning pernah menyumbangkan satu permainnya untuk memperkuat PSSI yaitu 

Ali Basofi. 20 Ketika bermain dilapangan, kebanggaan pada klub yang dibela 

ataupun negara melebihi uang. Keadaan ini banyak yang diingikan oleh setiap 

pemain bisa membela SIVB (persebaya) bahkan Timnas  Indonesia (Hindia 

Belanda) merupakan suatu kebanggaan tersendiri sebagai wujud rasa 

kecintaannya pada klub yang ingin dibelanya.21 Adapun pemain Naga Kuning 

bisa dikatakan  memiliki pemain terbaik dengan dibuktikannya prestasi yang di 

raih para pemain pada waktu itu.  

 Selama berjalannya waktu keberadaan bond Belanda yang menaungi 

kompetisi klub- klub sepak bola tersebut, dinilai tidak adil oleh klub yang menjadi 

anggotanya. Sebagai induk organisasi tertinggi sepak bola Belanda (NIVB) tidak 

bisa mewadahi aspirasi keberadaan klub anggota dan naunganny. Sebagaian klub-

klub tersebut selalu dirugikan oleh bond Belanda dalam kompetisinya, temasuk 

                                                 
19  Hari Wahyudi. The Land of Hooligans: Kisah Para Perusuh Spak Bola ( Yogyakarta: 

Garasi: 2008),hlm. 29.  
 
20 Fuad Al Katiri. Op.cit., hlm.8. 
 
21 Arief Natakusuma. Drama Itu Bernama Sepak Bola: Gambaran Silang Sengkarut 

Olahraga, Politik dan Budaya ( Jakarta: PT Elek Media Komputindo 2008), hlm 139. 
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klub Naga Kuning.22 Tidak seperti pikiran orang, hubungan dengan induk 

organisasi Belanda tidak selalu berjalan dengan baik. Boikot sepak bola terjadi 

seiring konflik antar bond sepak bola Belanda dengan klub- klub lokal yang 

masuk menjadi anggotanya, di samping itu faktor politik, dimana posisi orang-

orang Belanda di Surabaya yang masih terancam dan terpojokkan sebagai 

penjajah yang mengakibatkan klub Naga Kuning mengambil sikap tegas memilih 

keluar dari bond tersebut. Disamping itu didukung dengan cita- cita orang 

Tionghoa dan pribumi yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari 

penjajahan.23  Bahwa orang Tionghoa yang ada di Surabaya merupakan suatu 

bagian yang tak terpisahkan dengan bangsa Indonesia. 

 Ketika pendudukan Jepang di Surabaya, kota ini tidak luput dari serangan 

tentara Jepang. Akibatnya terjadi akses pemerintahan di tingkat pusat pergantian 

pemerintahan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan militer Jepang.24 

Pendudukan Jepang juga memberikan pengaruh cukup besar tidak terkecuali 

dibidang olahraga termasuk sepak bola. Di bidang olahraga Jepang membentuk 

lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kegiatan olahraga. 

Lembaga bentukan Jepang tersebut adalah Tai Iku Kai.25 

                                                 
22  Sri Agustina Palupi op.cit., hlm. 80. 
 
23  Surabaya Post, Kamis 27 Desember 1979. hlm 36. 
 
24 Djajusman. Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda ( KNIL) ( Bandung: 

Angkasa,1978), hlm77. 
 
 
25  Tujuan didirikan organisasi ini adalah untuk memajukan olahraga di antara bangsa 

Nippon dan pendudukan Jawa khususunya yang ada di Surabaya, dan untuk mendidik dan 
menambah keteguhan hati, menguatkan semangat yang dipandang perlu bagi usaha bersama antara 
Nippon dan penduduk Jawa buat memberikan sumbangan tenaga dan perang Asia Timur Raya, 
Soeara Asia,23 Juli 1943. 
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 Pendirian Tai Iku Kai  mengharuskan badan olahraga yang sebelumnya 

ada termasuk sepak bola harus melebur diri kedalam organisasi keolahragaan 

yang baru yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang tersebut termasuk klub Naga 

Kuning yang seblumnya masuk menjadi anngota SVB. 26 Akibatnya kompetisi 

yang digelar oleh Belanda yaitu SVB mengalami vakum ketika tentara Jepang 

menduduki Surabaya pada tahun 1942.  

 Tekanan yang kuat oleh tentara Jepang mempengaruhi perkumpulan sepak 

bola yang ada di Surabaya yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda ( SVB) 

lambat tahun mati dari percaturan sepak bola di Surabaya.27 Kejadian dan 

persoalan tersebut membuat Naga Kuning keluar dari kompetisi SVB, karena 

Naga Kuning tidak ingin gulung tikar dan ingin tetap eksis dalam persepakbolaan 

yang ada di Surabaya. Walaupun kompetisi yang digelar di beberapa kota di 

Indonesia mengalami vakum tidak membuat klub anggota SVB bubar, terbukti 

dengan konsistennya beberapa klub termasuk klub Naga Kuning tetap hidup. 

1. Perubahan Nama Dari Naga Kuning menjadi Suryanaga 

Dimana saja dan kapan saja olahraga selalu menarik dan mempesona 

manusia. Menurut Walter Lutz, kendati muncul perang , krisis, bencana, skandal, 

permainan, suap menyuap, pewasitan, penghianatan, olahraga tidak pernah luput 

                                                 
26  Jemmy Husni Mubarak. Perkembangan SIVB Menuju Klub Persebaya Tahun 1927-

1978 ( Surabaya: Skripsi Program Sarjana Unair Fakultas Ilmu Budaya Departemen Ilmu 
Sejarah,2007). Hlm.37. 

 
27 Ibid., 
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dan mati, malah senantiasa ada dan terus menjadi olahraga rakyat dan hiburan 

bagi umat manusia.28 

Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tahun 17 Agustus 

1945 tidaklah membuat situasi persepakbolaan berjalan secara optimal. Situasi 

yang diliputi oleh suasana perang menjadi penghambat untuk menggelar 

kompetisi olahraga. Ini lantaran tidak membuat klub Gijmanastiek en 

Schermvereeniging setelah Naga Kuning berganti nama di era pendudukan Jepang 

klub ini semakin mendukung didalam dunia olahraga di Surabaya. Sebab orang 

Tionghoa dan pribumi menganggap orang Tionghoa memiliki arti penting, karena 

olahraga ini sudah menjadi identitas dan eksistensi bagi orang Tionghoa dan 

pribumi  itu sendiri lewat klub olahraga. Disamping itu olahraga menurut orang 

Tionghoa dan pribumi bisa menyehatkan badan dan mampu mengusir kepenatan 

setelah bekerja. 

 Perkembangan yang mempengaruhi perjalanan Naga Kuning menjadi 

Suryanaga melalui proses panjang, melalui pengorbanan berupa tenaga , pikiran, 

dan materi menjadikan klub olahraga etnis Tionghoa tetap terus ada. Ketika 

kompetisi mengalami kevakuman untuk sementara waktu seiring terjadinya 

peperangan, hal ini lantaran tidak menghalangi aktifitas klub olahraga etnis 

Tionghoa dan pribumi terhenti, sebab di situasi ini Naga Kuning telah berganti 

nama menjadi Suryanaga. Adapun hal ini terlihat pada gambar di bawah ini.  

 

                                                 
28  Shindunata, Bola-bola di Balik Bulan : Catatan Sepak Bola Shindhunata ( Jakarta: PT 

Kompas Media Nusantara 2002),hlm viii. 
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Gambar 5 

Logo Suryanaga Tahun 1966 

 
Sumber : Dokumen pribadi perkumpulan Suryanaga 

 Pada foto di atas adalah logo Suryanaga, tepat pada tanggal 9 Mei 1966 

nama Naga Kuning pada masa pemerintahan Jepang yang sebelumnya dipakai 

ditinggalkan dan berganti nama menjadi Suryanaga. Dipilihnya nama Suryanaga, 

berasal dari perkumpulam olahraga yang paling  bisa bertahan dalam melahirkan 

serta membimbing atlet-atlet untuk berprestasi mengharumkan nama bangsa 

Indonesia. Di atas logo tersebut terdapat lima lingkaran yang berkaitan satu sama 

lain itu menggambarkan lima sila dari pancasila sebagai dasar negara Republik 

Indonesia. Suryanaga berada di bumi Nusantara, maka harus menganut falsafah 

dan dasar negara yang sama. Lima lingkaran yang saling berkaitan satu sama lain 

juga menggambarkan lima benua yang ada di alam semesta ini ― Suryanaga‖  

berada di salah satu dari benua tersebut ( Asia). Dari pemilihan nama baru itu 

diharpakan memiliki data semangat seperti seseorang pemuda dan prestasinya 

jauh lebih baik dari sebelumnya di kompetisi internal klub lainnya.  
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 Pergantian nama menjadi Suryanaga awalnya menjadi masalah ada yang 

tidak setuju dengan pergantian nama menjadi Suryanaga. Konflik internal yang 

terjadi di dalam klub menginginkan perubahan nama Naga Kuning menjadi 

Suryanaga. 29 pergantian nama menajdi Suryanaga karena ada pengurus yang 

berbau etnis dan dikawatirkan setiap pertandingan mendapat teriakan minor oleh 

penonton. Beberapa pengurus Suryanaga yang lain tidak menginginkan perubahan 

nama, mereka ingin tetap memakai nama Suryanaga karena beberapa klub di 

Surabaya juga memakai nama yang sama berbau etnis seperti Tri Star, Sakti 

(Sasana Bhakti) dan HCIYS yang tidak dipermasalahkan. Sehingga nama 

Suryanaga masih tetap menjadi pilihan yang akan digunakan disamping itu 

dukungan datang dari Materi olahraga waktu itu agar nama Suryanaga agar tetap 

dipakai.  

 Pada perjalannya cikal bakal klub Suryanaga tidak bergantung pada 

pendanaan dan pengolahan klub yang baik sehingga bisa bertahan lama. Akan 

tetapi bagaimana pembinaan para pemain yang dilakukan oleh pengurus klub 

berjalan secara intensif atau berkelanjutan.30 Ini terlihat bagaimana pengurus klub 

mencari bakat pemain dari melakukan seksi kepada pemain yang lain masuk 

menjadi pemain Suryanaga. Pemain yang memiliki potensi terbaik maka dia dapat 

menempati posisi ideal maupun sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya 

pengurus Suryanaga tertera pada gambar berikut. 

 

 

                                                 
29 Wawancara dengan Bapak Franc di kantor yayasan Suryanaga Surabaya, 6 April 2015. 
 
30 Wawancara dengan Bapak Franc di kantor yayasan Suryanaga Surabaya, 6 April 2015. 
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Gambar 6 

Pengurus Suryanaga Surabaya Tahun 1966 

 
Sumber :Dokumen Pribadi  perkumpulan Suryanaga 

 Foto di atas merupakan para pendiri klub Suryanaga Surabaya, mereka 

adalah Zulkanain Kurniawan dan pengurus lainnya saat menonton pertandingan. 

Terpilihnya Zulkanain Kurniawan sebagai ketua yang pertama, karena 

kecintaannya dia pada olahraga bulutangkis dan diharapkan mampu membawa 

Suryanaga lebih baik dalam kompetisi maupun permainan. Ditunjukan Zulkanain 

Kurniawan sebagai ketua pengurus Suryanaga karena dia adalah mantan pemain 

handal Rajawali pada waktu itu. 31 Dibawah kepemimpinan Zukanain Kurniawan 

berhasil bersaing dengan klub-klub anggota lainnya sebagai berikut 

                                                 
31 Selain sebagai pendiri Suryanaga, Zulkanain Kurniawan juga membawa nama 

Suryanaga mengalami  kemajuan pesat. Cabang-cabang olahraga yang sebelumnya tidak ada atau 
kurang aktif ― hidup‖ kembali. Diantranya adalah judo, silat, tinju, senam, renang dan tae kwon do. 
Padahal sebelum itu, Suryanaga hanya memiliki enam cabang olahraga. Takni sepak bola, 
bulutangkis, tenis meja, bola sodok, angkat dan catur. Dibawah kepemimpinan muncuk pemain-
pemain bulutangkis yang hebat. Selain ketiga anaknya Rudy Hartono Kurniawan , Utami Dewi 
dan Eliza Kurniawan. 
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Tabel 3 

Nama Klub Olahraga di Surabaya 

No Nama Klub Anggota 

1 Naga Kuning 

2 PORIS 

3 Bintang Timur 

4 HBS 

5 THOR 

6 POMM 

7 TNH 

8 PSAD 

9 POPS 

10 PSAL 

11 Angkasa 

12 RKS 

13 Indonesia Muda 

14 PSHW 

15 MAESA 

16 Assyabaab 
Sumber: Soepangat, Persebaya (Surabaya: tp, tt) 

 Tabel di atas merupakan daftar nama- nama resmi klub anggota 

kompetisi olahraga. Klub-klub tersebut terintergrasi didalam naungan resmi 

KONI sebagai badan induk tertinggi yang ada di Surabaya. Secara tim Suryanaga 

sudah punya kekuatan besar di kancah olahraga di Surabay, bahkan banyak orang 

memandang Suryanaga merupakan klub terkuat dalam bidang olahraga 

bulutangkis dan sepak bola. Adapun pemain Suryanaga diawal pembentukan ada 

pada gambar ini.  
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Gambar 7 

Pemain Bulutangkis Suryanaga Tahun 1966 

 
Sumber : Dokumen pribadi perkumpulan Suryanaga 

 Pada gambar ini adalah pemain- pemain Suryanaga di era wala 

pembentukan. Olahraga etnis Tionghoa dan pribumi masih belum bisa dikatakan 

bagus. Pemain Suryanaga masih di kalah dengan klub-klub olahraga yang ada di 

Surabaya khususnya baik kemampuan materi dan kualitas pemain. Upaya 

pengurus Suryanaga untuk tampil lebih baik dalam bermainan saat bertanding 

yakni dilakukan pertandingan persahabatan dengan tim-tim yang ada di Surabaya 

maupun diluar kota. 32 Pertandingan yang dilakukan agar pemain Suryanaga 

memiliki mental saat bertanding guna sebelum mengikuti kompetisi yang digelar 

oleh klub lainnya.  

 Seiring berjalannya waktu Suryanaga memiliki materi pemain yang baik, 

pemain Suryanaga dipanggil untuk memperkuat klub lainnya dan dipanggil tim 

                                                 
32  Wawancara dengan  Bapak Franc di kantor yayasan Suryanaga Surabaya, 6 April 

2015. 
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PBSI diantaranya Rudy Hartono, Martina, Ali Winarto, Agustina dan Utami 

Dewi, Eliza Kurniawan, Merry Halim, Lilik Sudarwati, Liliana Santoso dan lain-

lainnya. 

 Olahraga memang tidak mengenal perbedaan ras warna kulit. Jika pemain 

yang mempunyai skill baik terpilih untuk memperkuat team Suryanaga. Situasi di 

dalam anggota pemain Suryanaga pernah diperkuat oleh beberapa pemain Naga 

Kuning amat kondusif. Hubungan antar pemain keturunan dengan pemain pribumi 

tergantung sangat harmonis.33 Dilapangan tidak ada penggolongan etnis karena 

ketika tampil semua pemain beranggapan mereka adalah saudara dengan tujuan 

membela satu tim yaitu Suryanaga. Para pemain memiliki motivasi yang sama 

bahwa mereka harus menjadikan Suryanaga sebagai tim terbaik. Di lain sisi 

Suryanaga merasa bangga bisa menyumbang pemain yang memliki kualitas 

bermain bulutangkis untuk memperkuat Suryanaga. 

B.  Susunan Kepengurusan Suryanaga Surabaya  

Dalam tahun 1966-1979 Suryanaga Surabaya pada masa kepemimpinan 

Zulkanain Kurniawan mengalami perubahan, yaitu perkumpulan lebih terbuka 

dalam penerimaan anggota perkumpulan untuk masyarakat Surabaya dan tidak 

lagi menjadi perkumpulan yang eksklusif. Meskipun dalam usahanya belum ada 

masyarakat dari kalangan pribumi untuk bergabung kedalam pengurus 

perkumpulan namun, Suryanaga sudah menyatakan diri untuk bersikap terbuka. 

Keengganan masyarakat dari kalangan pribumi untuk bergabung karena menjadi 

                                                 
33  Shindunata, Bola-bola di Balik Bulan : Catatan Sepak Bola Shindhunata ( Jakarta: PT 

Kompas Media Nusantara 2002),hlm 251. 
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pengurus otomatis juga menjadi donatur dan harus siap dengan dana ketika 

perkumpulan membutuhkan sehingga menjadi pengurus harus berasal dari 

kalangan pengusaha, karena menjadi pengurus bukanlah suatu pekerjaan utama.  

Ketika memasuki tahun 1979 masa jabatan Zulkanain Kurniawan yang 

telah diemban selama lebih dari 9 tahun berakhir. Jabatan ketua perkumpulan 

beralih kepada Yacob Rusdianto, pemilihan ketua perkumpulan dipilih melalui 

aklamasi dan atas persetujuan anggota perkumpulan. Namun, umumnya dalam 

perkumpulan yang dihimpun oleh kalangan etnis Tionghoa pemimpinnya diangkat 

berdasarkan senioritas dan kesuksesan dalam berbisnis. Kelebihan perkumpulan-

perkumpulan ini adalah dukungan dana yang kuat dari pemimpinnya.34 Meskipun 

menjadi pengurus sebuah perkumpulan tidak digaji, akan tetapi menjadi ketua 

ataupun masuk kedalam susunan kepengurusan perkumpulan menjadi sebuah 

kebanggan tersendiri bagi orang-orang Tionghoa. Dari latar belakang para 

pengurus Suryanaga dari perubahan nama tidak pernah berubah seutuhnya. 

Pergantian hanya seperti bertukar posisi yang dulunya menjabat sekretaris dalam 

periode baru akan menjabat sebagai bendahara, dan bendahara yang dulu akan 

menduduki posisi sekretaris. Masuknya orang baru dalam jajaran kepengurusan 

hanya apabila pengurus lama menyatakan ketidaksanggupan untuk menjadi 

pengurus dan mengundurkan diri, barulah orang baru akan dipilih menjadi 

pengurus. Akan tetapi sebelumnya orang itu harus sudah menunjukkan 

                                                 
   34. Benny G. Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik, (Jakarta: Elkasa, 2003), hlm. 87.  
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loyalitasnya dan kemampuan finansial dalam membantu perkumpulan. Berikut 

adalah susuan pengurus Suryanaga Surabaya tahn 1966-1979 :35 

1. Ketua    : Zulkanain Kurniawan 

2. Ketua Panitia  :  George Rusdianto 

3. Ketua I Bidang Organisasi :  Mulyosardjono Kosasih 

4. Penasehat   :  Yacob Kurniawan  

5. Sekretaris    :  M. Toha 

:  Hadi Wardoyo 

6. Bendahara    : Lolly Martina 

7. Wakil Bendahara   :  Wenny C.D. 

8. Seksi Pelaksanaan  : Mudjiadi 

9. Anggota    : Gideon 

: Suwarno 

Perbedaan pengurus pada masa Zulkarnain Kurniawan dan Yacob 

Rusdianto adalah lebih jelasnya jabatan-jabatan pada masa Yacob Rusdianto, 

selain itu anggota perkumpulan juga berisikan lebih banyak para pengusaha dalam 

struktur perkumpulan. Dalam masa kepemimpinan Yacob Rusdianto lebih banyak 

mempersiapkan Suryanaga untuk mengikuti kompetisi yang akan dibentuk. Pada 

masa kepemimpinan Yacob Rusdianto Suryanaga disibukkan dengan mengirim 

delegasinya untuk mengikuti kongres-kongres yang diadakan oleh PBSI, seperti 

pada Open Tournament pada tahun 1971-1973 Pada kongres tersebut, Surabaya 

menjadi tuan rumah untuk membahas persiapan perkumpulan-perkumpulan untuk 

                                                 
   35  Panitia 9 Windu, Bakti dan Kegiatan P.O.R. Suryanaga 1908-1981 ( Surabaya: Viribus 
Unitis, 1980), hlm.97.  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



55 

 

kompetisi yang bersifat nasional maupun Internasional. Hasil kongres tersebut 

dibawa untuk kongres selanjutnya dan pembentukan kompetisi. 

Kompetisi yang bersifat nasional baru bisa diadakan karena belum ada 

perkumpulan dan penyelenggara siap secara finansial. Para anggota pemain itu 

membahas tentang peraturan kompetisi dan kesiapan kompetisi untuk digelar pada 

tahun 1974. Ketika tahun 1974 merupakan awal bagi Surabaya untuk 

berkompetisi yang bersifat nasional kompetisi itu lebih dikenal dengan nama 

Thomas Cup atau kompetisi bulutangkis utama yang digelar di tiga kota besar 

yaitu Malaysia, Bangkok, dan Tokyo. Keberadaan terselenggaranya itu juga 

sebagai ajang pencarian bakat guna mencari pemain yang akan mewakili 

Surabaya, Jawa Timur, ataupun nasional guna ikut berkompetisi di level-level 

tertentu. Kompetisi ini juga sebagai bukti bahwa Suryanaga Surabaya mampu 

menjadi satu-satunya tim yang mewakili kota Surabaya di kompetisi nasional 

maupun Internasional.36 

Dalam perjalanan Suryanaga Surabaya di kompetisi nasional maupun 

internasional pada tahun 1980 masih terbilang amatir. Hal tersebut dapat 

dikatakan demikian karena blm adanya sistem kontrak gaji atlet dengan jelas.37 

Hal tersebut membuat beberapa pemain tidak menggantungkan kehidupannya 

pada olahraga. Ada beberapa pemain yang lebih memilih untuk bekerja dan ada 

yang memilih untuk meneruskan studinya. Salah satunya seperti A.K. Soekardjo 

yang memilih untuk mengutamakan studinya, namun ketika libur perkuliahan 

                                                 
36  ―Suryanaga A Juara ketiga kalinya‖, dalam Surabaya Post, 1 April 1980.  

   37. Wawancara denga A.K. Soekardjo dikantor cabang Suryanaga pusat , 15 April 2015. 
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Alfiahmiftahul Jannag memilih bermain tennis meja untuk membela Suryanaga 

berlaga di kompetisi nasional.38 

Untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat dan profesional, tentu 

penunjang seperti finansial adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki sebuah 

tim agar sebuah tim tersebut mampu memproduksi fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan tim dan perkumpulan. Dukungan finansial juga mampu membeli 

pemain lawan untuk menutupi kekurangan yang ada pada tim basket. Dukungan 

finansial yang dimaksud adalah kemandirian ekonomi yang mampu mencukupi 

kebutuhan sebuah tim.39 Maka Suryanaga harus secepatnya berusaha membangun 

sistim keuangan yang ada pada perkumpulan. 

C.  Keikut Sertaan Suryanaga Dalam Kompetisi 

Dalam sebuah pertandingan olahraga yang dimainkan oleh Suryanaga 

tentu memiliki sebuah tujuan tertentu. Baik tim putra maupun tim putri memiliki 

tujuan yang sama dalam setiap pertandingan. Namun, tujuan pertandingan tidak 

berkutat hanya untuk sekedar mencari sebuah kemenangan. Dalam pertandingan 

persahabatan yang dilakukan Suryanaga Surabaya antar perkumpulan Tionghoa, 

mereka juga menjalin persaudaraan antar perkumpulan. 

 

 

                                                 
   38. ―Suryanaga 70 Tahun‖, dalam Surabaya Post, 20 Oktober 1978.   

   39. A. Prasetyantoko, Bencana Finansial Stabilitas Sebagai Barang Publik,(Jakarta: 

Kompas,2008), hlm 60. 
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Gambar 8 

Pemain Suryanaga Surabaya saat melakukan pertandingan Thomas Cup 
Tahun 1967 

 
         Sumber: Koleksi perkumpulan Suryanaga Surabaya 

Dalam kunjungannya anggota Suryanaga mendapat sambutan yang cukup 

meriah. Hal tersebut dikarenakan Suryanaga sudah terkenal sebagai perkumpulan 

olahraga yang namanya sudah familiar di kalangan orang-orang Tionghoa. 

Popularitas nama Suryanaga merupakan dampak kerja sama Suryanaga dengan 

perkumpulan-perkumpulan olahraga yang sudah dibangun sejak dimulai 

berdirinya Suryanaga.40 Ketika pada masa periode ini memang kemitraan yang 

dibangun Suryanaga kebanyakan dengan perkumpulan-perkumpulan olahraga 

khususnya bulu tangkis yang digalangi oleh semua mayoritas.  

Dalam pertandingan di Jakarta, masyarakat sangat antusias menonton 

pertandingan bulu tangkis antara Suryanaga dan tim tuan rumah asal Jakarta pada 

tahun 1972. Antusiasme masyarakat Jakarta terjadi karena selain menonton tanpa 

dipungut biaya dan menjadi salah satu hiburan alternatif dan juga dikarenakan 

                                                 
   40.  Bakti dan Kegiatan POR Suryanaga HUT Suryanaga Ke-100, hlm. 3 
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Suryanaga membawa nama Surabaya yang menganggap bahwa Suryanaga adalah 

tamu kehormatan dari tempat yang jauh dan harus diberi apresiasi yang berbeda.41 

Dalam periode ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Suryanaga. 

Meskipun sudah bergabung ke dalam  PBSI. Pertandingan bulu tangkis baik 

pertandingan persahabatan atau kompetisi antar perkumpulan selain berguna 

untuk menjaga eksistensi dan menjaga hubungan antar perkumpulan dan klub 

bulu tangkis. Seperti yang diungkapkan oleh Rudy Hartono Pribadi kompetisi 

pada tahun 80-an hampir mampu dijuarai Suryanaga baik kompetisi yang bersifat 

lokal (antar tim satu kota) maupun kompetisi yang bersifat nasional.42 Baik tim 

putra maupun tim putri pun sama-sama mampu menjuarai kompetisi yang di 

ikutinya.43 

Seiring berjalannya waktu kehadiran Suryanaga sebagai perkumpulan 

olahraga yang terkenal dengan bulu tangkis asal Surabaya mendapat perhatian. 

Perhatian tersebut ditunjukkan lewat undangan kejuaraan turnamen bulu tangkis 

yang tidak selalu berasal dari turnamen antar perkumpulan olahraga. Seperti 

undangan untuk Suryanaga guna berkompetisi di turnamen yang di adakan oleh 

Malaysia dan Bangkok. Kompetisi ini diadakan sebagai tournament Thomas Cup. 

Suryanaga ditunjuk untuk mewakili Surabaya dalam kompetisi ini, penujukan 

Suryanaga sebagai wakil Surabaya bukan tanpa dasar. Suryanaga ditunjuk karena 

                                                 
   41 Wawancara dengan Franch di kantor Dharmawangsa, 24 April 2015 
 
   42.Wawancara dengan A.K. Soekardjono Pribadi 19 April 2015 di Kantor Pusat 
Suryanaga Surabaya.  
 
   43.  Sumber terdapat pada piala yang berada di kantor Suryanaga dan wawancara dengan 

A.K. Soekardjo di  Kantor Pusat Suryanaga Surabaya, 24 April 2015 
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dianggap perkumpulan olahraga yang besar dan mampu mewakili kota Surabaya 

untuk berkompetisi dan menghadapi klub-klub lainnya.44 

Gambar 9 

Para Pemain Suryanaga yang Menjuarai Bulutangkis  Tahun 1967 

 
Sumber : Koleksi foto perkumpulan Suryanaga Surabaya 

Seiring dengan menggaungnya prestasi yang dimiliki oleh Suryanaga 

akhirnya pemerintah memberi apresiasi dalam rangka kemenangan Thomas Cup 

Suryanaga pada tahun 1980. Dalam kompetisi ini ketua PBSI Surabaya pun turut 

mengapresiasi pada acara pembukaan Suryanaga. Pada kompetisi itu Walikota 

Surabaya Purnomo Kasidi juga ikut mengapresiasi, terbukti kompetisi Suryanaga 

diresmikan oleh ketua PBSI Surabaya dan Walikota Surabaya sebagai wujud 

apresiasi atas kiprah Suryanaga di Surabaya.45 

 

 

                                                 
   44. Liberty.  13 September 1969. 

 
   45. Bakti dan Kegiatan Suryanaga Surabaya  ke-100, op.cit., hlm. 11.  
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Gambar 10 

Menandatangani Prasasti Peresmian Gedung POR Suryanaga di Jalan 
Dharmawangsa Indah Barat Disaksikan Gubenur Jatim Soelarso 

 
Sumber : Koleksi foto perkumpulan Suryanaga Surabaya 

Namun meskipun Suryanaga belum menjadi tim yang seutuhnya 

profesional, Suryanaga tetap mengizinkan beberapa pemainnya yang sedang 

menempuh pendidikan untuk kembali seusai liburan untuk bermain membela 

Suryanaga. Seperti yang dilakukan oleh Rudy Hartono yang kebetulan ketika seri 

berjalan aktivitas sekolah sedang libur, akan tetapi ketika seri berikutnya bergulir 

Lie Tek Hartono harus kembali lagi ke aktivitas sekolahnya.  

Dalam kompetisi Open Tournament tidak semata-mata hanya 

memperhatikan sisi profit dengan keuntungan menjual pemain senior untuk 

berlaga. Namun pembibitan pemain usia muda juga ditempat pada kompetisi ini. 

Para pemain muda pun turut ambil bagian, selain mereka berusaha masuk 

kedalam tim senior dan dapat terpilih sebagai pemain skala nasional. Dalam 

program yang digalakan Suryanaga memang sudah menjadikan pemain muda 

untuk prioritas sebagai pemain jangka panjang perkumpulan. 
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Gambar 11 

Para pemain muda Suryanaga Surabaya yang berlaga di Open Tournament 
Tahun 1970-1979 

 
Sumber : Koleksi Pribadi Suryanaga Surabaya 

Sebagai sebuah perkumpulan olahraga Suryanaga Surabaya tidak hanya 

diperuntukkan untuk usia muda atau usia produktif saja yang dipersiapkan untuk 

turnamen profesional. Namun Suryanaga pun juga menampung orang-orang yang 

berusia lanjut, namun tidak dalam proporsinya sebagai atlet. Umumnya mereka 

yang mengikuti kelas ini adalah mereka yang dulunya memang sebagai pemain 

olahraga. Sangat jarang sekali para pemain veteran ini berasal dari orang lanjut 

yang awam dengan olahraga dan baru memulai aktivitas bermain olahraga. 

D. Struktur Manajemen Perkumpulan Suryanaga Surabaya. 

Sistem manajemen yang ada dalam perkumpulan Suryanaga Surabaya bisa 

dibilang sudah cukup baik dan teratur karena anggota pengurus yang ada tersebut 

dapat saling bekerja sama dengan baik dan setiap anggota pengurus ini terbukti 

memiliki jiwa profesional kerja yang sangat tinggi yang sadar serta tanggung 

jawab penuh akan tugas dan kewajibannya masing- masing. 
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 Adapun sistem perkumpulan manajemen yang diterapkan dalam 

perkumpulan Suryanaga pada tahun 1966 dalah sistem ―Streering Committee‖ 

yang dapat diartikan ―segala sesuatunya diterapkan berdasarkan keputusan 

bersama‖. Roda manajemen pengurus perkumpulan Suryanaga dijalankan dan 

dipimpin oleh para anggota pengurus ―Streering Committee‖ yang diketuai oleh 

Zurkarnain Kurniawan sebagai ketua umum serta dibantu oleh para ―Streering 

Committee” yang lain yang terdiri dari wakil ketua I bidang dana usaha, wakil 

ketua II bidang pembinaan dan prestasi, wakil ketua III bidang hukum dan 

organisasi, sekretaris umum, bendahara, koordinator pelatih, pelatih dan bidang 

umum. Para anggota tersebut memiliki tugas dan kewajiban masing- masing, akan 

tetapi mereka juga saling membantu apabila ada yang mengalami kesulitan dalam 

menjalankan tugasnya. Pada setiap bulannya perkumpulan Suryanaga selalu 

mengadakan rapat pengurus yang intinya membahas tentang segala sesuatu yang 

berkaitan dengan perkumpulan Suryanaga Surabaya. Adanya rapat pengurus 

tersebut maka kepengurusan dapat berjalan dengan baik dan semua anggota 

pengurus dapat ikut beraspirasi dalam menuju kemajuan perkembangan 

perkumpulan Suryanaga. Dalam rapat ini juga diadakan evaluasi terhadap segala 

sesuatu yang dilakukan. Segala masalah atau pun hambatan- hambatan yang 

dialami juga tak lupa untuk dibicarakan di dalam rapat pengurus dengan tujuan 

untuk mencari solusi atau jalan keluar secara bersama-sama. Segala keputusan 

yang diambil di dalam rapat tersebut diambil berdasarkan atas keputusan dan 

kesepakatan anggota pengurusan. Sehingga hasil keputusan merupakan keputusan 
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yang terbaik berdasarkan karena hasil pikiran orang banyak dan bukan hasil 

individu semata.46 

E. Pembinaan dan Rekrutmen 

Dalam sebuah perkumpulan dikatakan fungsional jika terdapat jaminan 

adanya hubungan yang memadai dengan lingkungan dan adanya rekrutmen.47 

Rekrutmen sendiri adalah serangkaian proses dalam penerimaan anggota baru 

dalam suatu organisasi. Pada tahun 1966 rekrutmen yang dilakukan Suryanaga 

Surabaya hanya sebatas untuk teman terdekat maupun anggota keluarga atau 

saudara. Hal ini dilakukan agar perkumpulan yang digalakan oleh etnis Tionghoa 

tetap lestari.48 Namun, itu hanya mayoritas dan ada hanya beberapa pemain saja 

yang memang berasal dari tim atau klub lain yang diminta oleh Suryanaga. 

Rekrutmen untuk mengambil pemain terbaik dari tim lain belum bisa dilakukan 

dikarenakan tim olahraga dari kota-kota lain pun masih mengandalkan pembibitan 

maupun rekruitment dari teman terdekat dan memang belum ada rekrutment 

secara profesional. 

Ketika Suryanaga Surabaya sudah terbuka, pemain pribumi yang masuk 

kedalam Suryanaga baru terjadi pada tahun 1980. Pemain yang masuk dalam tim 

senior.49 Hal itu baru bisa dilakukan pada tahun 1980 karena pemain yang berasal 

                                                 
   46 Wawancara dengan Bapak AK Soekardjono di kantor yayasan Suryanaga Surabaya, 9 
April 2015. 
 
   47.Rizky Hadi Rachmanto ―Teori dan Proses Rekrutmen‖ di ambil di 
m.kompasiana.com/post/read/686735/2/teori-dan-proses-rekrutmen.html pada 3 mei 2015 pukul 
21.35 WIB. 
 
   48. Srie Agustina Palupi, Politik dan Sepak Bola di Jawa 1920-1942,(Yogyakarta: Ombak, 
2004), hlm. 68.  

 
`  49. Wawancara dengan Adjie Wahjono di kantor Aneka Kartika Tour and Travel jl. 
Manyar, 16 Mei 2015.  
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dari pribumi sangat sedikit dan yang berkualitas untuk masuk tim senior guna 

berlaga untuk kompetisi nasional dan yang masuk kriteria untuk kebutuhan 

Suryanaga juga sangat sedikit. Pengurus Suryanaga mengetahui potensi yang 

dimiliki atlit ketika dia membela perkumpulan olahraganya untuk sebuah 

kompetisi dan pengurus Suryanaga melihat kemampuan bermain para atlit. 

Pada dasarnya Suryanaga Surabaya lebih menggantungkan pada 

rekrutmen dari keluarga, saudara, atau teman terdekat. Sistem rekrutmen seperti 

ini bisa dikatakan menguntungkan, karena hanya mengandalkan pembibitan dan 

pelatihan dari dalam sendiri tanpa mengeluarkan biaya untuk mendatangkan 

pemain hebat sekalipun. Akan tetapi metode seperti ini dituntut untuk memutar 

otak bagaimana menghasilkan tim dan pemain yang hebat dengan kemampuan 

yang tersedia. Sistem rekrutmen seperti ini juga terjadi pada para anggota pemain 

yang masuk menjadi atlit Suryanaga melalui sang ayah yang terlebih dahulu 

menjadi pelatih Suryanaga. Namun, masih banyak pemain-pemain yang menjalani 

rekrutmen dari turun temurun seperti halnya Rudy Hartono, Utami Dewi, dan 

Ellyza Kurniawan yang mulai mengenal dan masuk kedalam Suryanaga melalui 

orang tuanya. 

Ketika olahraga sudah terorganisir Suryanaga melakukan beberapa 

rekrutmen dengan memberikan kesempatan untuk masuk menjadi atlit Suryanaga 

dan dengan menjadi atlit, orang tersebut mendapat penghasilan dari profesi 

tersebut. Seperti yang dialami oleh AK Soekardjo, dia direkrut Suryanaga karena 

memiliki tubuh yang sangat tinggi sehingga bisa dimanfaatkan untuk bermain 

catur. Kardjo juga merupakan salah satu altit yang bisa dibanggakan bagi 
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perkumpulan Suryanaga. Dimana Kardjo banyak membawa perestasi yang cukup 

untuk perkumpulan Suryanaga.50 

Pola pembinaan Suryanaga Surabaya adalah salah satu pedoman yang 

digariskan pada kepengurusan Suryanaga Surabaya tahun 1966. Dimana di dalam 

kepengurusan tersebut terdapat amanah dalam usaha mencapai cita- cita dan 

sasaran serta tujuan Suryanaga, yaitu : 

1) Menyebar luaskan dan memajukan  olah raga di seluruh Indonesia untuk 

mencapa prestasi yang tinggi yang dapat menciptakan rasa kebanggaan 

nasional, 

2) Memupuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas, rasa persatuan 

dan kesatuan, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.  

 

Pembinaan pemain senior tentunya akan sangat berbeda dengan lainnya 

dalam hal ini pemain senior adalah pemain-pemain yang berlaga dan berkompetisi 

lokal maupun nasional dengan batasan umur 21 tahun. ketika tim Suryanaga 

senior berlaga di kompetisi nasional ada beberapa rekrutmen yang mereka 

gunakan. Anggota pemain ini direkrut oleh Suryanaga karena sudah terbukti 

kegemilangannya bermain olahraga ketika membela klub yang lain.  

 

 

 

                                                 
  50 Wawancara dengan A.K. Soekadjono di Jalan Bronggalan, 14 Mei 2015. 
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Gambar 12 

Para anggota Pemain Bola basket Suryanaga Surabaya Tahun 1970 

 
Sumber : Buku Bakti & Kegiatan P.O.R Suryanaga Surabaya ke-50 

Dalam kelompok anggota pemain porsi pembinaan di gunakan sebagai 

bentuk untuk regenerasi tim senior. Tim junior sangat diperlukan untuk 

menyokong tim senior ketika tim senior membutuhkan pemain baru yang 

berkualitas. Seperti Rudy Hartono yang memang berasal dari keluarga penggiat 

olah raga bulutangkis. Bahkan, orang tua Rudy Hartono pun adalah bekas pemain 

Suryanaga. Rudy Hartono mulai masuk kedalam tim junior Suryanaga pada tahun 

1980 yang sudah mengenal Suryanaga melalui orang tuanya.51 Tim junior 

Suryanaga bisa dibilang sangat maju karena tim junior merupakan bekas pemain-

pemain remaja yang sudah dilakukan pembinaan. Bukan hanya Rudy Hartono, 

Ellyza Kurniawan dari regu putri juga sering membawa Suryanaga juara.52  

Dalam melakukan pembinaan Suryanaga bisa dikatakan sangat maju 

seperti yang diungkapkan oleh Rudy Hartono dan pemain lainnya. Terbukti dari 

                                                 
   51. Wawancara dengan AK Soekadjo, 28 April 2015.  

 
   52. Daftar nama tim kelompok junior tahun 1979. 
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tropi yang diraih serta terstrukturnya sistem latihan yang di buat oleh Zulkarnain 

Kurniawan. Zulkanain Kurniawan sendiri adalah orang yang berperan besar dalam 

pemrograman dalam organisasi dan pembinaan yang dimana latar belakang 

Zulkanain Kurniawan sendiri adalah anggota pemain dari Suryanaga dulunya.53  

Didalam mengurus perkumpulan terutama perkumpulan olahraga tentunya 

memiliki target. Salah satunya adalah prestasi puncak. Prestasi sangatlah penting 

sebagai tolak ukur sejauh mana program-program yang disusun telah berhasil. 

Namun, setiap program memiliki konsekuensi tersendiri yang menjadi 

konsekuensi dan keharusan dalam membina organisasi adalah komponen-

komponen penentu seperti organisasi, dana, pelatih, serta pemain. 

F. Prestasi Berbagai Cabang Olahraga di Suryanaga Surabaya tahun 1966-

1980. 

Berbicara mengenai olah raga prestasi di Indonesia sungguh sangat 

memprihatinkan apabila kita semua mengikuti dengan seksama perjalanan dunia 

olah raga prestasi di negara kita. Pada masa setelah proklamasi pada tahun 1956 

saja tercatat Indonesia sudah menjadi negara peserta Olimpiade di Sidney 

Australia yang diwakili oleh cabang olah raga sepak bola.  Kemudian Indonesia 

sejak itu prestasi olah raganya baik di tingkat regional maupun internasional terus 

meningkat, terutama di cabang olah raga bulu tangkis, sebagai pemenang juara 

Dunia, juara Olimpiade, juara All England dan lain-lainnya. Indonesia merajai 

dan mendominasi hingga beberapa dekade, cabang olah raga lainnya pun hampir 

sama memiliki prestasi yang cukup membanggakan, pada setiap kegiatan multi 

                                                 
   53. Wawancara dengan A.K. Soekadjono di Jalan Bronggalan, 14 Mei 2015. 
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event seperti Asia Games, Sea Games dan kejuaraan-kejuaraan internasional, 

Indonesia selalu diperhitungkan oleh banyak negara lainnya, bahkan Indonesia 

telah berhasil memasukkan cabang olah raga pencak silat sebagai cabang olah 

raga yang diakui di seluruh dunia untuk dipertandingkan di tingkat internasional, 

hal itu menjadikan rasa kebanggaan khusus bagi masyarakat Indonesia. 54 

Dalam upaya peningkatan prestasi yang telah ditergetkan diperlukan usaha 

untuk mewujudkan rencana tersebut, dengan program atlet secara benar dan tepat. 

Melalui pedoman yang berlaku, sehingga apa yang telah diprogramkan dapat 

berhasil sesuai tujuan dan mendapatkan prestasi yang membanggakan. Dalam 

upaya peningkatan prestasi olah raga nasional, diperlukan adanya upaya 

penggalangan dan peningkatan berbagai potensi yang ada seperti: SDM (Sumber 

Daya Manusia), sarana dan prasarana dan seluruh potensi yang ada lainnya. 

Menurut KONI dalam proyek Garuda Emas ada beberapa kegiatan dasar yang 

dilaksanakan dalam proses pembinaan atlet utuk mencapai prestasi yang tinggi 

yaitu : pemassalan, pembibitan, pemaduan bakat, pembinaan. Hal ini sudah 

dilakukan dalam perkumpulan Suryanaga untuk mencapai keberhasilan prestasi.55 

Berikut ini merupakan prestasi yang di raih pemain-pemain dari cabang 

Suryanaga Surabaya pada tahun 1966-1980 :  

1. Tingkat Jawa Timur  

Tahun 1966 juara Single Putri Remaja Surabaya, Juara II Single Putri 

Taruna kejuaraan Open Tournament Jatim, PON VII di Surabaya, Juara 1 beregu 

putri taruna Perwosi jatim, Juara 1 senior tunggal putri, Juara 1 ganda campuran, 

                                                 
   54 Wawancara dengan Bapak Franc di kantor yayasan Suryanaga Surabaya, 6 April 2015. 
 
   55 Viribus Unitis : Buku Peringatan 100 Tahun POR Suryanaga Surabaya (Edisi 
Istimewa), hlm. 20. 
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juara II ganda putri, juara II beregu dalam PORSENI se mahasiswa di Surabaya 

tahun 1980, Juara 1 tunggal yunior putri Jatim tahun 1978, Juara 1 yunior putri 

Jatim tahun 1979. 

2. Tingkat Nasional 

Juara tunggal Putri Nasional tahun 1980, Juara 1 UBER CUP tahun 1980, 

Juara Single dalamm PON VII di Jakarta tahun 1973 , Juara Putri Asia di Jakarta, 

Juara ganda Putri tahun 1971, Juara 1 ganda putri dikejuaraan terbuka Tegal tahun 

1974, Juara II tunggal Putri dikejuaraan terbuka Tegal tahun 1974, Juara 1 ganda 

putri dikejuaraan Nasional tahun 1975, Juara III Single putri pada kejuaraan 

Jakarta tahun 1977,  Juara I Double Putri bersama Liana pada kejuaraan Jakarta 

tahun 1977,  

3. Tingkat Internasional  

Juara Single Putra pada kejuaraan bulutangkis Dunia ke-1 tahun 1972, 

Juara Indonesia tahun 1973, Juara Dunia world Open Tournament tahun 1980,  

Olympiade Munich Juara II tahun 1972, Juara III dalam kejuaraan Asia di Kuala 

Lumpur tahun 1975, Juara II ganda putri di India tahun 1976, Kejuaraan POPSI 

Asean tahun 1979 
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G. Kerja Sama Instansi dengan Suryanaga Surabaya  

Dalam kerja sama yang dibangun oleh Suryanaga tentunya juga memiliki 

dampak bagi Suryanaga. Seperti pada tahun 1980 Suryanaga yang mendapatkan 

sponsor. PT. Djarum. Perusahaan tersebut memberikan bantuan untuk setiap 

pertandingan. Perusahaan yang bergerak dibidang penjualan produk rokok 

tersebut menggambarkan logo perusahaan di tengah lapangan sebagai bentuk 

promosi atas apa yang sudah diberi kepada Suryanaga Surabaya.  

Semakin tinggi peminat olahraga di kota Surabaya bantuan untuk 

membangun sarana dan prasarana tidak hanya di didapat dari pihak swasta, 

kontribusi pemerintah pun dirasakan lewat pemberian hak sewa tanah milik 

pemerintah untuk dibangun lapangan. Dalam pembangunannya kedua belah pihak 

antara Suryanaga dan pemerintah telah menyepakati sistem bangun, guna, serah 

atau BOT (build, operated, transfer).56 Pemerintah dalam hal ini melalui PBSI 

Surabaya Jawa Timur memberikan tanahnya untuk dibangun yang berada di 

Dharwangsa Indah. 

 

 

 

                                                 
   56. Sistem bangun guna serah atau yang lazimnya disebut BOT agreement adalah 
perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan penggunaan tanah miliknya 
untuk diatasnya didirikan suatu bangunan komersial oleh pihak kedua (investor) dan pihak kedua 
tersebut berhak mengoperasikan atau mengelola bangunan komersial untuk jangka waktu tertentu 
dengan memberikan fee (atau tanpa fee) kepada pemilik tanah, dan pihak kedua wajib 
mengembalikan tanah beserta bangunan komersial di atasnya dalam keadaan  dapat dan siap 
dioperasikan kepada pemilik tanah setelah jangka waktu operasional tersebut berakhir. 
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Gambar 13 

Gedung Suryanaga Surabaya di Jalan Dharmawangsa Indah 

 
Sumber : Koleksi Foto Suryanaga Surabaya 

Setelah pembentukan panitia pembangunan gedung Suryanaga di jalan 

Dharmawangsa, pada tahun 1980 pembangunan resmi dimulai. Meskipun 

menggunakan tanah milik pemerintah, pembangunan gedung milik Suryanaga 

dibangun dengan dana gotong royong anggota Suryanaga dan para donatur yang 

memberikan sumbangan. Sebagai tanda terimakasih Suryanaga atas kontribusi 

donatur, Suryanaga mencantumkan nama para donatur pada gerbang pintu masuk 

Suryanaga. Donatur yang menyumbang dalam pembangunan gedung 

Dharmawangsa  adalah PT. Djarum (rokok), Wismilak, Puri Galxy, Gunawan 

Motors, Sonora, Karoseri Union, Ronson (Toko Oriental), PT. Sila Mira, 

Perusahaan Angkt Bus Anugerah/Agung Express, The Samudera Indonesia 

Group, EMCO, Bali Samudera, Bank Central Asia, Warna Agung,  Bir Bintang ( 

Bir persahabatan), Viva Cosmetics, Telag Warna, Wings Soap, Bank Rama, PT 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERKUMPULAN SURYANAGA DI SURABAYA .... EZA KHUSNUL LAILYSKRIPSI



72 

 

Surya Kertas, PT Gawih Jaya, Bapak Bambang Wijanto, PT Sinar Galaxy, Pt 

Maspion, dan PT. Betjik Djojo.57 

Gambar 14 

Salah Satu Sponsor yang Ikut Serta Dalam Pembuatan Sponsor 

 
Sumber : Buku Bakti & Kegiatan P.O.R Suryanaga Surabaya ke-50 

Pembangunan gedung Suryanaga Dharmawangsa telah selesai saat 

Suryanaga membawa prestasi yang sangat membawa nama harum bangsa 

Indonesia di kancah internasional . Pembangunan gedung Suryanaga diresmikan 

oleh Gubernur Jawa Timur Soelarso, ketua PBSI Surabaya R Jatim R Abdul Azis 

SH dan ketua umum POR Suryanaga Zulkanain Kurniawan. Dengan dibangunnya 

gedung maka Suryanaga diharapkan mampu menampung masyarakat Surabaya 

                                                 
57  Viribus Unitis : Orgaan dari Gymnastiek en Sport vereeneging Tiong Hoa Soerabaja, 

No.5 (1923), hlm.96-110. 
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yang ingin bermain olahraga khususnya bulutangkis dan dapat meningkatkan 

olahraga khususnya di Surabaya. 

Ketika merintis karir olahraga untuk kompetisi yang lebih maju peran 

sponsor sangat dibutuhkan. Dana sponsor tidak hanya diperuntukkan untuk 

akomodasi tim selama turnamen berjalan, namun jauh daripada itu dana sponsor 

juga dibutuhkan untuk mengisi kas keuangan tim yang nantinya dipergunakan 

untuk menggaji pemain, pembinaan pemain, dan memperbaiki sarana dan 

prasarana tim. . Sponsor juga mampu menyumbang dana lebih besar ketimbang 

iuran yang digalakan Suryanaga. Namun sponsor bisa datang lebih banyak ketika 

sebuah turnamen berada di Surabaya dan Suryanaga yang menjadi tuan rumahnya. 

Hal ini dikarenakan ditiap kota sudah menjadi tangung jawab masing-masing tuan 

rumah tempat turnamen diselenggarakan. Produk-produk yang ditawarkan pun 

bebas. Ketika Thomas Cup berlangsung pada seri Surabaya sponsor yang masuk 

juga beragam. Sebagai pihak penyelenggara Suryanaga menawarkan tempat 

promosi seperti piramid box, spanduk dan umbul-umbul yang tentunya setiap 

media promosi memiliki harga yang berbeda.58 

Ketika iklim olahraga bulutangkis yang sedikit mulai berubah karena 

kemenangan Rudy Hartono menjuarai dunia, Suryanaga dituntut untuk mencari 

sponsor besar guna menghadapi kompetisi dan membayar hak siar kepada stasiun 

televisi yang menyiarkan kompetisi tersebut. Meskipun pemain bulutangkis  

disubsidi oleh penyelenggara dalam hal ini Djarum, Suryanaga tetap berusaha 

                                                 
   58. Lampiran daftar peserta sponsor Suryanaga tahun 1976.  
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menghadirkan sponsor untuk kebutuhan klub mejalani kompetisi.59 Sponsor yang 

menaungi Suryanaga ketika tahun 1980 adalah produsen Djarum (rokok). 

Masuknya Djarum sebagai sponsor utama mendapat hak selain promosi ketika 

turnamen berjalan di Surabaya juga nama Djarum disandingkan dengan nama 

Suryanaga menjadi Suryanaga Djarum. 

H. Peranan Pengusaha  Tionghoa di Surabaya. 

 Rasanya tidak ada olahraga lain di dunia yang mampu mengundah gairah, 

histeria, atau kegiatan massal seperti sepak bola. Hampir dipastikan masyarakat 

dunia sangat mengenal sepak bola. Seandainya tidak menggemari atau tidak dapat 

memainkannya, minimal mereka mengetahui tentang keberadaan olahraga ini. 60 

tidak heran lagi, sepak bola adalah olahraga yang digemari diseluruh dunia.   

 Klub Suryanaga sudah ada sejak zaman kolonial turut berperan 

membentuk karakter keolahragaan yang ada di Surabaya. Masa sebelum 

kemerdekaan adalah suatu momen terpenting bagi perkembangan olahraga. 

Perekonomian yang mulai membaik di akhir tahun 20-an, masuknya teknologi 

(listrik dan telfon) serta transportasi (mobil dan kereta api) kian mendukung dan 

mempopulerkan olahraga ini. Kontribusi besar media massa yang mulai aktif juga 

mempengaruhi lahirnya budaya olahraga di Surabaya.  

 Secara umum, olahraga adalah wadah dimana orang-orang dari latar 

belakang etnis yang berada dapat bertemu, meskipun dalam beberapa 

pertandingan terkadang berakhir dengan pertengkaran antara orang-orang dari 

                                                 
   59. Wawancara dengan  A.K. Soekadjono di Jalan Bronggalan, 14 Mei 2015. 

  
60  Andi Cipto Nugraha. Mahir Sepak Bola ( Bandung: Nuansa Cendika.2012), hlm 1.  
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latar belakang yang berbeda tersebut. Pemain olahraga pada awalnya adalah 

orang—orang Eropa (Belanda), tidak lama setelah itu muncul para pemain dari 

pribumi, cina, maupun dari orang Arab yang muali bergabung dan membentuk 

klub olahraga.  

 Ketika olahraga menjadi olahraga yang merakyat, persaingan diantara tiga 

kelas masyarakat Hindia Belanda juga cukup marak, karena secara sadar maupun 

tidak, suatu identitas kelas dan kultur tersebut ikut melekat. Identitas dan kultur 

yang melekat itu bisa diartikan sebagai persaingan untuk menunjukan eksistensi 

mereka kedalam olahraga lewat pembentukan klub. Namun daripada itu olahraga 

etnis Tionghoa sangat erat dengan kondisi masyarakat di Surabaya khususnya 

baik dalam bidang ekonomi. 

Sepak bola sebagai salah satu permainan yang memiliki banyak 

penggemar sebagai alat untuk mengumpulkan massa. Pemimpin- pemimpin 

memanfaatkan latihan bersama, pertandingan antar klub. Permainan ini memberu 

kesempatan untuk melepaskan tekanan dan ras frustasi yang menghalangi. 

Depresi ekonomi yang terjadi memaksa orang untuk mencari mata 

pencaharian baru. Permainan sepak bola yang semula sekedar sarana kesenangan 

dan ajang sosialisasi maupun tukar pikiran mulai dikembangkan sebagai suatu alat 

untuk mendapatkan keuntungan (uang) oleh beberapa klub. Orang-orang mencoba 

mencari nafkah lewat pembentukan maupun pertandingan klub – klub lainnya. 61 

Sepak bola dikalangan orang Tionghoa khususnya tidak bisa diandalkan sebagai 

                                                 
61 Sri Agustina Palupi. Op.cit., hlm.44. 
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sadaran hidup untuk mencari mata pencaharian dalam kehidupan mereka sebagai 

pemain klub Suryanaga dengan kepandaian bermain bola yang dimiliki.  

Pada perkembangannya pertisipasi klub Suryanaga dengan pengusaha 

yaitu Suryanaga yang ada di Surabaya turut menunaikan persaingan kompetisi 

yang di gelar oleh Pemerintahan. Para pengusaha Tionghoa ikut terjun dalam 

mensposori pertandingan dimana lewat olahraga Suryanaga ini pengusaha 

Tionghoa juga telah menjebatani hubungan antar golongan dan antar kelas sosial 

masyarakat. Dengan demikian, pertandingan antar klub Suryanaga telah menjadi 

salah satu sarana yang efektif untuk mempersempit kesenjangan yang sudah lama 

ada.  
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BAB IV 

KESIMPULAN 

  Ketika Naga Kuning berubah menjadi Suryanaga sekaligus menandakan 

keterbukaanya bagi masyarakat kota Surabaya sebagai wadah dalam olahraga. 

Keterbukaan keanggotaan Suryanaga tidak hanya untuk pemain, namun juga 

untuk para pengurus.  

Dalam kiprahnya di dunia olahraga, Suryanaga dianggap sebagai 

perkumpulan olahraga yang membawa nama Surabaya dalam kompetisi-  

kompetisi baik yang bersifat lokal, nasional dan Internasional. Dalam kompetisi 

lokal Suryanaga masih bisa bersaing dengan tim amatir lainya karena pembibitan 

Suryanaga  lebih maju dari pada tim amatir lainnya. Akan tetapi ketika Suryanaga  

berkompetisi secara nasional mereka tidak bisa menghindari majunya sistim 

kompetisi yang lebih terstruktur dan modal tim lain yang lebih besar yang 

digunakan untuk membeli pemain hebat untuk kebutuhan tim. Suryanaga mampu 

berkompetisi ditingkat nasional pada tim putri karena tim putri Suryanaga selalu 

ikut berkompetisi dalam Single kejuaraan Asean. 

Pola rekrutmen Suryanaga memiliki perbedaan dengan tim yang mapan 

pada  umumnya dikompetisi nasional.Suryanaga murni mengandalkan pembibitan 

usia dini yang dikembangkan hingga ketahap senior untuk berlaga pada kompetisi 

nasional. Berbeda dengan tim yang lebih mapan secara finansial yang lebih 

mengutamakan membeli pemain dari tim lawan untuk membentuk tim. Pola 

rekrutmen Suryanaga yang mengandalkan pembibitan usia dini lebih 

menguntungkan karena Suryanaga hanya  menjual pemain tanpa perlu membeli 
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pemain dari tim lain karena kebutuhan pemain telah disokong lewat pembibitan 

atlit usia muda.  

Seiring dengan majunya olahraga pemerintah juga memberikan 

perhatiannya pada olahraga ini lewat kerja sama yang dibangun bersama 

Suryanaga. Perhatian pemerintah pada olahraga basket dibangun lewat bantuan 

lahan yang diberikan pada Suryanaga untuk dibangun lapangan olahraga guna 

mewadahi khususnya masyarakat Surabaya yang ingin bermain basket. Kerja 

sama Suryanaga tidak hanya dengan pemerintah saja, namun kerja sama 

Suryanaga  juga terjadi dengan pihak swasta. Kerja sama Suryanaga dengan pihak 

swasta lebih cenderung pada masalah pendanaan. Dana yang diterima Suryanaga 

diperlukan untuk membangun operasional organisasi dan membangun operasional 

fasilitas. Kerja sama yang dibangun Suryanaga dengan pihak swasta bahkan 

mengharuskan Suryanaga untuk menambahkan nama pihak sponsor untuk 

membantu memasarkan produk sebagai hasil dari kerja sama. 

Dampak dari kebijakan pemerintah terhadap aktivitas olahraga Suryanaga 

sangat beragam mulai dari berkembangnya pemain usia dini karena disokong oleh 

fasilitas hasil kerja samaSuryanaga dengan pemerintah hingga rekrutmen pemain 

yang sudah tidak mengandalkan pemain asal Surabaya saja, namun pemain asal 

luar Surabaya mampu berkontribusi untuk Suryanaga karena fasilitas yang 

dibangun dan diberikan oleh Suryanaga. 

Selain itu dampak kebijakan pemerintah juga berpengaruh terhadap 

olahraga baik bagi kota Surabaya ataupun provinsi Jawa Timur, karena fasilitas 

yang dibangun oleh pemerintah digunakan juga untuk pemusatan latihan bagi atlit 

yang akan berlaga untuk kompetisi yang bersifat nasional maupun Internasional. 
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Narasumber 
 

1. Nama : AK Soekardjono 
Umur : 80 tahun 
Peran : MantanpemaindanpelatihSuryanaga 

 
2. Nama : Franc  

Umur : 54 tahun 
Peran : SekretarisSuryanaga 

 
3. Nama : Soeharto 

Umur : 60 tahun 
Peran : MantanPemain 
 

4. Nama : Lo KhingTjo 
Umur : 80 tahun 
Peran : MantanPemain 
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Suryanaga Mengalahkan Sakti 2-0 
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Pemain Cabang Bulu Tangkis Tahun 1966 
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