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ABSTRAK 
 
 

 
Sejarah priyayi masih belum banyak dikaji dan ditulis oleh beberapa 

peneliti. Priyayi dibedakan menjadi dua jenis, yakni priyayi tradisional dan 
priyayi modern. Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas tentang priyayi 
modern di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi 
ini adalah metode sejarah yang meliputi empat tahap, yakni tahap heuristik, kritik, 
interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian berupa arsip, surat kabar, buku, 
jurnal dan karya penelitian lainya yang dapat mendukung penulisan ini. Melalui 
penulisan ini, dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Sejarah priyayi di Surabaya 
masih belum banyak ditulis dan dikaji secara mendalam. Jenis priyayi yang ada di 
Surabaya adalah priyayi modern yang bisa disebut sebagai kaum intelektual, 
munculnya priyayi modern di Surabaya karena adanya pengaruh modernisasi 
yang dibawa oleh pemerintah kolonial, terutama dalam bidang pendidikan. 
Melalui pendidikan itulah para priyayi modern itu memperoleh pemikiran dan 
gagasan baru. Setelah selesai menempuh pendidikan, beberapa dari mereka ada 
yang bekerja pada birokrasi pemerintahan, guru, mantri hingga dokter. Ada juga 
beberapa dari kaum intelektual itu memilih jalan berjuang dalam pergerakan. 
Beberapa organisasi yang didirikan oleh kaum intelektual di Surabaya, 
diantaranya adalah Indonesische Studie Club. Organisasi yang diprakarsai oleh 
Dokter Soetomo ini berhasil mendapatkan banyak anggota terutama dari kalangan 
pemuda. Selain itu juga berhasil mendirikan beberapa fasilitas untuk kaum 
pribumi. Pemicu munculnya organisasi-organisasi ini adalah karena pemerintah 
kolonial tidak adil dalam mengatur hak-hak pribumi. Melalui organisasi kaum 
intelektual menyuarakan pendapat kaum pribumi kepada pemerintah. Surabaya 
menjadi pijakan bagi tokoh-tokoh priyayi modern untuk bergerak dan menentang 
kaum penjajah demi mengabdi untuk menyadarkan bangsa betapa pentingnya 
ikatan persatuan untuk meraih kemerdekaan. 

 
 
 
 
 

Kata Kunci: Priyayi Modern, Kaum Elite, Kolonial, Surabaya,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Priyayi, bila ditinjau dari segi etimologi berasal dari kata para yayi (para 

adik), yang dimaksud adalah adik raja. Sementara untuk pengertian priyayi 

menurut istilah kita dapat mengacu pada pendapat dari beberapa tokoh, karena 

mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang arti kata istilah dari 

priyayi, misalnya saja Palmier yang menyatakan bahwa asal keturunan itu menjadi 

unsur kepriyayian yang menentukan, maksud dari Palmier priyayi adalah anak 

keturunan Bupati. Soemarsaid Martono pada tulisanya mengemukakan bahwa 

priyayi adalah lapisan sosial diantara raja beserta para bendahara dan rakyat 

kebanyakan.1 Sosrodinardjo, menelusuri istilah priyayi itu dari kata para-yayi, 

yang artinya saudara-sudara laki-laki dan perempuan dari raja.2 Dari pengertian 

diatas, memang jelas bahwa priyayi adalah keturunan dari raja. 

Beberapa istilah dan pengertian tentang priyayi dari para tokoh banyak 

yang mengatakan bahwa priyayi adalah keturunan bangsawan. Sementara dilihat 

dari pembagian jenis priyayi tersebut, nampaknya golongan ketiga adalah priyayi 

yang bukan berasal dari keturunan saja, melainkan ada yang berasal dari rakyat 

jelata. Terdapat beberapa buku atau tulisan yang membahas tentang priyayi 

                                                           
1
 Sartono Kartodirjo, Perkembangan Peradaban Priyayi, (Yogyakarta:Gajah Mada 

University Press. 1987). hlm. 10. 

2 Savitri Prastiti Scherer, Kejelasan dan Kejanggalan Pemikiran-Pemikiran Priyayi  
Nasionalis Jawa Awal Abad XX. (Depok: Komunitas Bambu. 2012). hlm. 7. 
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tradisional, terutama priyayi jawa yang menetap di keraton Surakarta dan daerah 

Jawa Tengah lainya. Bila kehidupan para priyayi tradisional ini berada di keraton 

atau lingkungan istana, maka berbeda dengan priyayi terpelajar atau priyayi 

modern. Modernisasi dikalangan para priyayi tradisional sebenarnya sudah 

berlaku sejak zaman kolonial. Dari modernisasi ini pulalah muncul priyayi 

modern atau kaum intelektual. 

Administratur, pegawai pemerintah dan orang-orang Indonesia yang 

berpendidikan yang berada di tempat yang lebih baik, baik di kota maupun 

pedesaan dikenal sebagai elite atau priyayi.3 Pada awal abad ke 20 terjadi 

perubahan-perubahan penting dalam masyarakat Indonesia. Pendidikan umum 

yang mulai diselenggarakan oleh pemerintah kolonial lebih mendorong lahirnya 

lapisan baru dalam masyarakat, yaitu orang-orang profesional. Sebagai golongan 

sosial yang baru, dan tidak ada tradisinya dalam sistem sosial lama, golongan 

profesional tidak tergantung pada tatanan tradisional yang melihat kedudukan 

sebagai status.4 

Priyayi terpelajar atau priyayi modern yang ada di Surabaya masih belum 

mendapatkan banyak perhatian dari para penulis sejarah. Karena kurangnya 

tulisan atau sumber data mengenai hal tersebut. Priyayi terpelajar memiliki era 

yang berbeda dengan priyayi tradisional. Priyayi terpelajar membuat eranya 

menjadi berarti dengan mendirikan beberapa gerakan dalam bidang pendidikan, 

meskipun gerakan tersebut tidak merangkul golongan bawah. Karena hal tersebut 
                                                           

3 Robert van Niel, Munculnya Elite Modern Indonesia. (Bogor: Grafika Mardi Yuana. 
1984). hlm. 31. 

4 Kuntowijoyo, Demokrasi dan Budaya Birokrasi. (Yogyakarta: Yayasan Bentang 
Budaya. 1994). hlm. 85. 
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jugalah banyak bermunculan gerakan yang didasari dengan nasionalisme untuk 

melawan kolonial. Rata-rata yang mendirikan organisasi dan gerakan adalah kaum 

elite atau priyayi yang sudah mengenyam pendidikan dari sekolah yang didirikan 

oleh kolonial Belanda. Kecenderungan untuk mengikuti jaman atau menyesuaikan 

diri kepada alat modern seperti yang diciptakan oleh kaum barat sangat kuat.  

Penyusupan pandangan-pandangan barat ke dalam golongan priyayi mulai 

meningkat dengan pembukaan berbagai lembaga-lembaga pendidikan gaya barat 

sejak tahun 1864, contohnya adalah ELS dan STOVIA. Dari beberapa sekolah 

tersebut lahirlah priyayi-priyayi baru dengan segala kemajuanya, terutama dalam 

bidang pendidikan.5 Para lulusan sekolah itu bekerja sesuai keahlian dalam 

bidangnya masing-masing. Misalnya sekoalah dokter STOVIA, lulusan dari 

sekolah ini bisa menjadi asisten kesehatan dalam pemerintahan, mencari uang 

sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah. Setelah tahun 1902 ketika dokter 

Jawa menjadi dokter pribumi, para dokter itu masih diperlakukan lebih rendah. 

Garis besar perkembangan elite Indonesia adalah dari yang bersifat 

tradisional yang berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan kepada elite 

modern berdasarkan pendidikan. Elite modern ini jauh lebih beragam dari elite 

tradisional. Elite modern berfungsi sebagai para pemimpin yang mengabdikan diri 

untuk Negara dan masyarakat yang modern.6 Dengan demikian status sosial, 

kedudukan, prestasi-prestasi pendidikan, dan penghasilan masih belum mapan 

dalam hierarki suatu masyarakat yang tadinya adalah masyarakat tradisional, 

                                                           
5 Savitri Prastiti Scherer op. cit,  hlm. 13. 

6 Robert Van Niel, op. cit, hlm. 12. 
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maka hubungan timbal balik antara golongan-golongan masyarakat dan 

perorangan belum mapan juga dan perorangan-perorangan dapat memberikan 

sambutan dengan cara konservatif konsisten dengan sistem yang telah diterapkan 

oleh tradisi maupun dengan cara yang lebih terbuka, yaitu dalam hal bagaimana ia 

menyambut perubahan yang datang. 

Surabaya merupakan daaerah pasisir yang termasuk dari kekuasaan 

kerajaan Mataram. Kekuasaan raja Mataram tidak berlaku di daerah Pasisir, 

karena yang menjadi penguasa daerah tersebut adalah bupati. Penguasa di daerah 

Pasisir ini bebas tidak terikat aturan kerajaan, namun harus tetap membayar upeti 

dan menyiapkan tenaga manusia bila diperlukan kerajaan. Selain itu bupati itu 

juga harus menghadap raja pada bulan-bulan tertentu.7 Berdasarkan uraian di atas, 

dapat diperoleh suatu pemikiran bahwa Surabaya yang termasuk dalam daerah 

pasisir mulai muncul sebagian priyayi cilik. Priyayi tersebut yang kemudian 

menjadi priyayi modern. 

Kehidupan priyayi tradisional pada era modern dan peran priyayi modern 

itu layak untuk ditulis. Hal ini juga untuk mengetahui bagaimana mereka 

menjalani kehidupannya di kota besar seperti Surabaya. Kota yang diubah oleh 

pemerintah kolonial menjadi kota modern seperti kota-kota di Belanda. Surabaya 

tidak hanya berubah secara fisik namun juga mengalami perubahan dalam segi 

budaya, masyarakat dan lain sebagainya selama masa kolonial. Selama itu juga 

masyarakat atau penduduk lokal yang lebih dulu tinggal di surabaya mau tidak 

mau harus mengikuti aturan-aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh 

                                                           
7 Sartono Kartodirdjo, op. cit, hlm. 12. 
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pemerintah kolonial. Dari sinilah kesadaran para pemuda atau priyayi baru itu 

bangkit untuk dapat membebaskan masyarakat dari ketidak adilan tersebut. 

Namun mereka sendiri pun telah mengenyam pendidikan Barat dan bahkan 

mengikuti arus modernisasi. Sementara rakyat kecil sudah menganggap mereka 

sebagai bagian dari penjajah kolonial. 

Modernisasi barat yang di bawa oleh kaum Belanda yang meliputi 

pendidikan, budaya, hingga pekerjaan sehari-hari. Semua hal tersebut masih 

sangat baru untuk para pribumi, terutama priyayi baru. Apabila ditelusuri lebih 

jauh lagi, banyak sekali makam para pribumi yang memiliki gelar bangsawan 

serta gelar pendidikan semasa mereka hidup di zaman penjajah. Namun belum ada 

catatan atau tulisan pasti mengenai mereka, terutama tulisan mengenai kehidupan 

priyayi baru tersebut. Maka penelitian ini mencoba untuk menggali dan 

memaparkan lebih jelas mengenai priyayi modern di Surabaya. Priyayi dengan 

ciri khas daerah pasisir menerima modernisasi demi meningkatkan status mereka 

yang awalnya adalah priyayi cilik yang kemudian menjadi priyayi modern. 

Penulis lebih banyak membahas tentang peran sosial-politik priyayi 

modern yang ada di Surabaya. Pembahasn tersebut dimulai dari berdirinya 

beberapa lembaga pendidikan di Hindia Belanda, terutama di Surabaya. Sebab 

lembaga pendidikan tersebut merupakan kunci utama para priyayi baru itu untuk 

meningkatkan status. Mulai dari proses mereka menempuh pendidikan,baik 

pendidikan kota maupun desa, proses bagaiaman mereka menjadi priyayi modern. 

Sehingga muncullah beberapa tokoh priyayi modern di Surabaya yang memiliki 

peran penting dalam pembangunan pergerakan. Sebab sebagian dari mereka ada 
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yang memilih untuk berjuang dan mendirikan beberapa perkumpulan atau 

organisasi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. 

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penelitian ini penulis ingin 

mengindentifikasi masalah itu dengan mengajukan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kiprah para priyayi Modern di Surabaya pada tahun 1900-1940 

an? 

2. Bagaimana peran para tokoh priyayi modern pada tahun 1900-1940an di 

Surabaya? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penulisan kajian yang berjudul Peran Sosial-Politik Priyayi Modern di 

Surabaya 1900-1940 mempunyai dua tujuan dan manfaat berdasarkan rumusan 

masalah yang ada, yaitu: 

1. Mengetahui kiprah para priyayi modern di Kota Surabaya pada tahun 

1900-1940. 

2. Mengetahui tentang peran dan tokoh priyayi modern di Kota Surabaya 

pada tahun 1900-1940. 

Dari tujuan yang telah disampaikan diatas, diharapkan tulisan ini 

memberikan manfaat sebagai berikut: Pertama dapat bermanfaat untuk 

menambah referensi mengenai historiografu indonesia yang bertemakan sejarah 
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priyayi modern. Kedua dapat bermanfaat dalam penelitian sejarah yang akan 

datang, terutama yang membahas tentang priyayi cendikiawan di Kota Surabaya. 

Ketiga untuk masyarakat, agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat atau dapat 

digunakan sebagai referensi dalam tulisan sejarah. 

 

D.  Ruang Lingkup Bahasan 

Setiap penulisan sejarah, dituntut untuk menentukan batasan-batasan topik 

agar diperoleh kejelasan dalam pemahaman. Batasan-batasan yang dimaksud 

adalah ruang lingkup spasial (tempat) dan ruang lingkup temporal (waktu) yang 

nantinya akan menjadi acuan dalam melakukan penulisan. Sehingga memudahkan 

penulis untuk menentukan fokus penelitian. 

Lingkup spasial dari penulisan ini adalah Kota Surabaya. Pemerintah 

kolonial Belanda pernah mengubah kota ini menjadi  kota kolonial pada tahun 

1906 yang dikenal dengan sebutan Gemeente. Bahkan sebelum itu Surabaya 

adalah bagian dari kekuasaan kerajaan Mataram. Karena hal itulah Surabaya 

pernah dipimpin oleh seorang bupati yang dianggap sebagai keturunan raja atau 

bangsawan. Surabaya mengalami pergantian sistem dari sejak zaman kerajaan 

hingga sekarang. Meskipun di Surabaya sendiri hampir tidak ditemukan bekas 

kerajaan. Justru yang paling banyak adalah bangunan-bangunan peninggalan 

semasa kolonial. Surabaya memiliki sejarah yang begitu beragam dalam berbagai 

aspek kehidupan. Dari aspek pendidikan, banyak sekolah Belanda yang didirikan, 

salah satunya adalah HBS. Dari aspek kebudayaan, tidak sedikit budaya dari 
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negara lain yang berhasil beradaptasi dengan kota Surabaya, begitu pula dengan 

aspek keagamaan. 

Modernisasi yang sampai di Surabaya mempengaruhi pemikiran dari 

penduduk setempat. Baik dari segi lingkungan maupun segi kehidupan lainya. 

Beberapa kelompok masyarakat berusaha untuk beradaptasi dengan modernisasi 

itu. Masyarakat tersebut mengalami semacam perubahan, suatu kristalisasi dalam 

gaya hidup. Terutama pada golongan kelas mengengah ke atas. Priyayi cilik yang 

ada di pinggiran kota Surabaya mulai berpindah tempat ke pusat kota Surabaya 

demi memperoleh status menjadi priyayi modern. Sementara faktor utama untuk 

menjadi priyayi modern adalah dengan menerima modernisasi dan 

melaksanakanya. Diantaranya adalah menempuh pendidikan pada sekolah modern 

yang didirikan Belanda. Penulisan ini fokus membahas bagaimana proses para 

priyayi cilik untuk menjadi priyayi modern. 

Lingkup temporal yang menjadi batasan adalah antara tahun 1900-1940 

an. Penulis mengambil batasan tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya 

adalah pada tahun 1900 an modernisasi sudah mulai berkembang di kalangan 

masyarakat Hindia Belanda, trutama golongan priyayi tradisional hingga priyayi 

cilik. Beberapa pergolakan mulai terjadi pada tahun 1900 an, dimana ketika 

pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan beberapa kebijakanya, termasuk 

kebijakan terhadap kehidupan penduduk jajahanya. Dari setengah abad kedua 

abad ke 19 didirikan beberapa sekolah Belanda. Sekolah ini tidak hanya ditujukan 

kepada orang-orang Eropa akan tetapi untuk pribumi Jawa juga. Pengaruh yang 

sangat terlihat adalah modernisasi pada bidang pendidikan dan pekerjaan. 
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 Priyayi tradisional bertransformasi dalam beberapa pekerjaan seperti guru, 

pegawai negeri, hal ini merupakan salah satu faktor perubahan yang dialami 

golongan priyayi tersebut. Hal ini terus berlanjut hingga muncul istilah priyayi 

modern. Penulisan in membatasi masalah pembahasan sampai pada tahun 1940. 

Pada tahun tersebut kekuasaan Belanda sudah menandai kemunduran. Jadi 

penulisan ini hanya mengkaji priyayi modern dari berkembangnya modernisasi 

hingga peran dan kiprah mereka dalam dunia pergerakan. Dalam tahun-tahun 

tersebut penulis hendak menelusuri bagaimana peran priyayi modern dalam 

organisasi, terutama dalam bidang sosial dan politik. 

Dalam perkembangan semasa tahun 1900-1940 tersebut terjadi proses 

modernisasi yang menuntut adaptasi dari golongan masyarakat Jawa. Peradaban 

priyayi mengarungi masa transisi dari kaum tradisional menuju kaum modern.8 

Dalam proses menjadi modern tersebut priyayi mulai mengikuti produk barat, 

diantaranya adalah pendidikan kaum barat yang berupa sekolah, memasuki 

lembaga-lembaga pemerintah hingga mendirikan sebuah perkumpulan. 

Kemudian penulis juga membahas biografi singkat mengenai tokoh-tokoh 

priyayi modern yang ada di Surabaya. Sebab mereka juga yang menjadi pelopor 

penggerak kesadaran akan nasionalisme dan kesatuan bangsa di nusantara 

terutama dari kaum pribumi. Banyak sekali persatuan pemuda yang dibentuk oleh 

beberapa kalangan, baik dari kalangan pribumi maupun kalangan lainya. Mereka 

bersatu untuk melawan penindasan kaum penjajah yang semakin membuat 

                                                           
8 Sartono Kartodirdjo, op. cit, hlm. 208. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN SOSIAL-POLITIK PRIYAYI... AIMATUL MUKAROMAH



10 

 

 
 

kaumnya menderita. Perjuangan para priyayi muda itu berhasil menghimpun 

pemuda dari berbagai daerah. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Penulis mencoba memaparkan bagimana kehidupan priyayi modern yang 

ada di Surabaya. Dasar dari penelitian ini adalah mengungkap peran dan tokoh-

tokoh priyayi modern ini. Sumber dan data yang di gunakan dalam penelitian ini 

berupa buku-buku yang sudah ada serta beberapa tulisan lain yang dapat 

mendukung penelitian ini. Selanjutnya akan dijadikan tinjauan pustaka bagi 

penulis untuk mendukung maupun membandingkan permasalahan yang akan 

diteliti. 

Perkembangan Peradaban Priyayi (1987) yang ditulis oleh Sartono 

Kartodirdjo, A. Sudewa dan Suhardjo Hatmosuprobo merupakan buku yang 

mengulas tentang kehidupan priyayi pada masa sebelum datangnya kolonial dan 

sesudah datangnya kolonial. Buku ini juga berisi tentang priyayi yang 

bertransformasi akibat adanya pengaruh modernisasi. Buku ini mengambil 

lingkup studi dari abad pertengahan 19 hingga tahun 1940 an, yaitu semasa 

munculnya kekuasaan pemerintah Kolonial sampai keruntuhanya. Bersamaan 

dengan itu terjadilah proses modernisasi yang menuntut adaptasi dari golongan 

tersebut. Jadi peradaban priyayi mengarungi masa transisi dari masyarakat 

tardisional ke masa masyarakat modern. 
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 Kelebihan buku ini adalah tulisan yang dipaparkan sangat jelas dan dapat 

dipahami oleh si pembaca, selain menjadi pendukung literatur, buku ini juga 

sangat membantu si peneliti dalam membuat konsep atau kerangka berpikir.  

Raja, Priyayi dan Kawula (2005) karya dari Kuntowijoyo, buku ini 

membahas bagaimana priyayi dalam lingkup keraton dan organisasi. Priyayi yang 

dimaksud didalam buku ini adalah priyayi tradisional. Dalam buku juga dijelaskan 

bagaimana tingkah laku para priyayi dalam organisasi. Namun buku ini lebih 

banyak membahas tentang hubungan priyayi dengan para kawulanya. Organisasi 

bentukan para priyayi tradisional ini hanya disebutkan tanpa diuraikan secara jelas 

oleh buku ini. Buku ini memang tidak membahas modernisasi priyayi yang terjadi 

selama awal abad 19 an sampai awal abad 20 an.  

Kelebihan buku ini adalah istilah atau pemanaan priyayi sudah jelas, serta 

dijelaskan pula pembagian priyayi dalam beberapa jenis, hal ini membantu 

poenulis untuk dapat memilah-milah priyayi dalam pengertian seperti apa yang 

akan ditulis. Terutama priyayi yang termasuk dalam golongan priyayi modern. 

Keselarasan dan Kejanggalan Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis 

Jawa Awal Abad XX (1985). Buku ini ditulis oleh Savitri Prastiti Scherer. yang 

diterbitkan di Jakarta pada tahun  (edisi pertama). Buku ini juga merupakan 

literatur dalam tulisan penelitian ini. Didalamnya berisi tentang kekuasaan kaum 

elite priyayi dan pemikiran-pemikiran priyayi terpelajar. Mungkin disebut 

kejanggalan sebab pemikiran yang digagas tidak sama dan berbeda. Namun buku 

ini lebih mengungkapkan tentang struktur pemerintahan priyayi dalam tatanan 

masyarakat jawa dan pada masa kolonial. Buku ini juga membahas tentang 
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priyayi profesionalis, priyayi birokatis dan organisai bentukan kaum priyayi 

terpelajar. Buku ini menyoroti priyayi modern yang hidup pada masa kolonial, 

terutama dalam bidang pendidikan. 

Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi ditulis oleh Heather Sutherland, 

buku ini membahas tentang elite birokrasi yang dibentuk oleh pemerintah 

Belanda. Anggota korps tersebut terdiri dari para priyayi tradisional dan priyayi 

modern. pengaruh-pengaruh dari perubahan tata pemerintahan terhadap peranan 

sosial dan politik elite priyayi dalam usaha menyusuri kenyataan yang rumit 

dibalik istilah-istilah seperti tradisional dan modern. Pemerintah sipil pribumi 

merupakan penghubung yang efektif antara rakyat pada umumnya dengan 

pemerintah Belanda. Korps ini merupakan elite Jawa di zaman modern, dengan 

demikian maka korps ini memainkan peranan penting dalam sejarah sosial dan 

politik Indonesia. 

Munculnya Elite Modern Indonesia yang ditulis oleh Robert Van Niel, 

memaparkan dan membahas pertumbuhan Indonesia, baik masyarakatnya, 

akselerasi perubahan sosial, politik dan pembaharuanya, serta semakin mantapnya 

peran kaum pergerakan menuju cita-cita kemerdekaan. Garis besar perkembangan 

elite Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis, 

dan berdasarkan keturunan kepada elite modern yang berorientasi berdasarkan 

pendidikan. Elite modern ini jauh beraneka ragam daripada elite tradisional, salah 

satunya adalah kaum intelektual, golongan profesional yang termasuk dalam 

golongan priyayi modern. 
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Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi 

Indonesia (Surabaya 1926-1946) ditulis oleh William H. Frederick, buku ini 

menulis tentang Surabaya dengan segala pergolakanya pada tahun 1900 an. Buku  

ini juga membahas tentang priyayi modern, terutama keikutsertaan mereka dalam 

jabatan pemerintah, perananya melalui organisasi, serta beberapa tokoh priyayi 

modern yang mempunyai peran penting di Surabaya dalam masa pergerakan. 

Buku ini bisa dikatakan sebagai acuan utama untuk membantu penulis 

memaparkan kondisi kota Surabaya pada masa kolonial. Selain itu, buku ini juga 

menjadi literature yang sanagat efektik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam 

seperti apa priyayi modern Surabaya. 

Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa ditulis 

oleh Clifford Geertz, buku ini membahas tentang kaum abangan, santri dan 

priyayi. Pada kaum priyayi ia menulis tentang priyayi dalam sudut pandang 

kebudayaan, yang meliputi adat istiadat, perilaku, kebiasaan hingga serba-serbi 

yang digunakan. Dalam pembahasanya mengenai priyayi itu, ia juga menyisipkan 

mengenai priyayi sebagai kaum modern yang tidak lagi buta huruf, karena telah 

menempuh pendidikan yang didirikan oleh Eropa Barat. 

Kelebihan buku ini adalah membantu penulis untuk mengkaji lebih dalam 

tentang priyayi dalam pandangan kebudayaan. Selain sebagai literature, buku ini 

juga menambah pengetahuan penulis mengenai perbedaan priyayi tradisional yang 

ada didesa dan di kota. Selain itu penulis juga bisa memahami perbedaan 

tingkatan kelas dalam masyarakat desa. 
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F. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini adalah historiografi yang termasuk dalam kategori sejarah 

komunitas. Sejarah selalu menulis berdasarkan peristiwa masa lampau yang 

pernah terjadi, dimana peristiwa pada masa lampau tersebut memiliki data yang 

masih dapat digunakan sampai sekarang. Pembahasan dalam penelitian ini hanya 

dibatasi pada tulisan tentang kehidupan sehari-hari priyayi modern di Surabaya. 

Dalam sebuah kelompok komunitas selalu ada ciri khas yang membedakannya 

dengan komunitas lain. Priyayi mengalami beberapa transformasi yang sesuai 

dengan zamanya. 

Penulis menggunakan konsep Sartono Kartodirjo yakni konsep priyayi 

yang menunjuk pada fungsi sosio-kultural mengandung pengertian bahwa 

golongan itu perlu diidentifikasikan dengan lapisan atau kelas menengah dalam 

stratifikasi sosial masyarakat tradisional dan masyarakat kolonial. Namun 

dipandang menurut fungsi sosio-kulturalnya, golongan itu adalah kaum elit dan 

dengan pelbagai cara membedakan diri dari masa atau rakyat kebanyakan. 

Menurut Van Niel, golongan priyayi sebagai kelompok sosial di sekitar 

tahun 1900 adalah golongan elite, yatiu siapa saja yang berdiri di atas rakyat 

jelata, yang dalam beberapa hal memimpin, memberi pengaruh, mengatur dan 

menuntun semua masyarakat. Pegawai pemerintahan dan orang-orang yang 

berpendidikan dan berkedudukan lebih baik, mereka adalah priyayi. Elite ini tidak 

harus berasal dari raja-raja pada masa lalu. Keturunan tidak menjadi unsur 
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penting, unsur yang utama bagi golongan priyayi fungsi pada administrasi 

pemerintahan tertentu.9 

Berdasarkan uraian dari definisi tokoh peneliti mengenai konsep priyayi, 

maka penulis dapat menarik penjelasan bahwa priyayi modern muncul karena 

adanya pengaruh modernisasi yang dibawa oleh pihak kolonial. Priyayi modern 

tidak hanya meliputi golongan baru namun juga priyayi angkatan lama yang 

memutuskan untuk menerima modernisasi dan ikut masuk dalam golongan 

priyayi baru. Sementara priyayi modern tidak hanya berasal dari kalangan 

terpandang namun juga berasal dari kalangan rakyat biasa. 

Priyayi Modern adalah golongan priyayi terpelajar atau priyayi profesional 

berasal dari kalangan priyayi angkatan lama dan telah mengalami pendidikan. Di 

samping itu ada pula yang berasal dari pedesaan.10 Golongan profesional yang 

muncul itu terdiri dari para dokter (Jawa), wartawan, dan guru. Golongan ini 

sering digambarkan sebagai pendobrak tradisi status, golongan ini muncul karena 

pendidikan dan pengaruh pemikiran dari barat.11  

Mereka yang bekerja di sebagai pegawai di kantor-kantor pemerintah, di 

kantor  kejaksaan, kantor pengadilan, guru-guru sekolah desa juga disebut priyayi. 

Hal itu menunjukkan bahwa priyayi cilik Surabaya mampu menjadi priyayi 

modern. Maka dengan ini, penulis menggunakan konsep tentang definisi priyayi 

                                                           
9 Sartono, Kartodirjo, op. cit, hlm. 4.  

10 Robert Van Niel, op. cit, hlm. 102. 

11 Kuntowijoyo, op. cit, hlm. 86. 
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dari berbagai tokoh peneliti yang dapat digunakan untuk mendukung penulisan 

skripsi ini sebagai kerangka konsep. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penulisan sejarah merupakan sarana bagi para sejarawan untuk 

melaksanakan penelitian dan penulisan sejarah. Karena metode merupakan salah 

satu ciri dan cara kerja ilmiah yang penting dalam melakukan suatu penelitian, 

khususnya sejarah. Pada buku Metode Penelitian Sejarah,12 terdapat empat 

tahapan dalam melakukan metode sejarah. Empat tahapan ini sekaligus menjadi 

kaidah-kaidah yang disepakati secara umum dalam usaha untuk melakukan 

penulisan sejarah.  

Penelitian berjudul Peran Sosial-Politik Priyayi Modern di Surabaya 

Tahun 1900-1940 an menggunakan beberapa tahapan dalam metode penelitianya. 

Tahap pertama yakni pemilihan tema. Kemudian menginjak tahap kedua yakni 

Heuristik atau pencarian sumber. Dalam tahap heuristik ini peneliti melakukan 

penulusuran sumber primer, sekunder dan tersier yang meliputi data dokumen, 

arsip, serta sumber lisan sebagai bahan utama penulisan sejarah. Penulusuran ini 

dilakukan diberbagai tempat diantaranya adalah Perpusatakaan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Jawa Timur, Badan 

Perpustakaaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (Kantor Arsip Jagir), 

Perpustakaan AWS STIKOM, Perpustakaan Medayu Agung, Perpusatakaan 

Departemen Ilmu sejarah, Perpustakaan Universitas Airlangga, Pepustakaan 
                                                           

12 A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah,  (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012). hlm. 
28-29. 
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Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Peneliti 

juga mengakses beberapa website di internet seperti www.delpher.nl dan 

www.kitlv.nl. 

Penulusuran sumber ini dilakukan untuk memperoleh arsip dan sumber 

yang berhubungan dan relevan dengan tulisan yang akan dibahas oleh peneliti. 

Beberapa penelusuran yang dilakukan di Perpusatakaan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPEDA) Jawa Timur menemukan laporan tentang 

kekuasaan Priyayi Jawa dan Madura, didalamnya di sebutkan beberapa hak dan 

kewajiban sebagai seorang priyayi dan pimpinan masyarakat. Sementara di 

Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah UNAIR juga didapatkan buku dari 

Kuntowidjoyo yang berjudul Raja Priyayi dan Kawula, didalmnya disebutkan dan 

dijelaskan priyayi dalam pembagianya ke dalam beberapa jenis priyayi yang 

memasuki awal abad ke-20 an.  

Di Perpustakaan Nasional Penulis menemukan tesis yang berjudul 

Modernisasi Priyayi, sementara di Arsip Nasional peneliti menemukan beberapa 

arsip mengenai kehidupan tokoh atau priyayi modern di Surabaya, penulis juga 

menemukan perkumpulan atau organisasi yang didirikan oleh priyayi nasionalis di 

berbagai daerah termasuk Surabaya.  

Tahap kedua adalah verifikasi,  dalam tahap ini di peneliti harus 

melakukan kritik sumber. Tahap ini terdiri dari dua jenis yakni kritik eksternal dan 

kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui apakah sumber 

tersbeut asli dikeluarkan oleh lembaga arsip yang tertera di dalam arsip tersbut, 
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sementara kritik internal lebih mengenai seberapa besar arsip tersebut dapat di 

percaya untuk menjadi arsip atau data yang layak bagi tulisan  peneliti. 

Lanjut pada tahap yang ketiga, yakni menginterpretasi sumber-sumber 

yang sudah di peroleh melalui proses kritik sumber pada tahap kedua. Pada tahap 

ini sumber atau data akan dipahami, dianalisa, di jelaskan secara detail dan jelas, 

sehingga sumber-sumber tersebut nantinya akan membentuk beberapa rangkaian 

penjelasan yang berkaitan antara satu dengan yang lainya.  

Tahap paling akhir berada pada tahap keempat, yakni Historiografi. Pada 

tahap ini peneliti harus melakukan penulisan terhadap penelitian yang telah 

dilakukan, yakni tentang Peran Sosial-Politik Priyayi Modern Di Surabaya 1900-

1940 an. Tahap ini dilakukan karena nantinya tulisan ini diharapkan bisa 

bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian pada awalnya, terutama pada bidang 

akademis. 

  

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan bertujuan untuk membentuk suatu kerangka 

pemikiran yang sistematis guna mempermudah dalam proses penulisan sesuai 

urutan peristiwa dan periodisasi. Sistematika penulisan juga berfungsi 

mengendalikan tulisan bagi penulis dan membantu pembaca untuk dapat 

memahami maksud serta alur penulisan ini. Penulisan tentang Peran Sosial-

Politik Priyayi Modern di Surabaya Tahun 1900-1940 an ini dibagi menjadi 

empat bab, yaitu:  
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Bab I adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II berisi tentang kiprah para priyayi modern di Surabaya, pada bab ini 

penulis memaparkan bagaiaman kiprah priyayi modern di dalam birokrasi 

pemerintahan Surabaya. Penulis juga membahas gambaran umum kota Surabaya 

yang dijelaskan secara singkat dari masa kerajaan hingga masa kolonial. Pada bab 

ini juga dibahas mengenai faktor kemunculan priyayi modern di Surabaya. Faktor 

utama yakni faktor pengaruh pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial 

di berbagai tempat. 

Bab III berisi pembahasan yang menjelaskan tentang peran sosial-politik 

priyayi modern dalam dunia pemerintahan dan dunia pergerakan di Surabaya. 

Membahas organisasi-organisasi yang telah berdiri di Surabaya beserta tokoh-

tokoh priyayi modern yang memprakarsainya. 

BAB IV berisi penutup yang merupakan kesimpulan dan saran atas 

penejelasan yang ditulis dalam bab-bab sebelumnya. Yaitu pembahasan mengenai 

“Peran Sosial-Politik Priyayi Modern di Surabaya Tahun 1900-1940an”. 

Permasalahan dari bab-bab sebelumnya akan terjawab pada bab ini yang akan 

dilengkapi dengan saran yang diperlukan. 
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BAB II 

KIPRAH PRIYAYI MODERN DI SURABAYA 

PADA TAHUN 1900-1940 AN  

 

A. Gambaran Umum Kota Surabaya 

Kerajaan Mataram di Jawa dahulu mengenal 4 macam daerah kerajaan, 

yakni pertama, daerah inti atau kota kerajaan, yang dinamakan Nagara atau 

Kuthagara. Kedua yakni Nagaragung yaitu daerah yang terletak di luar dan di 

sekitar Nagara, yang menjadi daerah kaum bangsawan dan pembesar-pembesar 

istana. Ketiga adalah Mancanagara, yakni daerah yang terletak di luar 

Nagaragung dan yang di perintah oleh bupati-bupati yang berkedudukan sebagai 

raja bawahan kerajaan Mataram. Keempat adalah Pasisir, yakni daerah 

Mancanegara di pantai utara Jawa yang memanjang dari Cirebon sampai 

Surabaya.1 

Nama Surabaya selama beberapa tahun dijelaskan dengan berbagai cara. 

Komisaris pemerintah W.H van Ijsseldijk yang pada tahun 1799 mengajukan 

sebuah laporan lengkap pada pemerintah Hindia Belanda tentang kondisi Ujung 

Timur Jawa, menulis dalam Sourabaya dengan bahasa Inggris. Tetapi dia pasti 

mengetahui bahwa juga muncul penjelasan lain, terutama dalam Daghregister van 

het Kasteel Batavia, di mana ditemukan gaya penulisan Surabaja, surrabayoe, 

                                                           
1 Sartono Kartodirjo, Perkembangan Peradaban Priyayi, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1987). hlm. 11. 
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Serrebay, Surabahia, Soribaja, Surobojo dan sebagainya.2 Gaya penulisan 

Surabaya nampaknya juga menentukan simbol yang akan digunakan Surabaya 

kelak. 

Seperti yang ditulis oleh Mpu Prapanca, kerajaan kecil Surabaya itu sudah 

ada sekitar tahun 1365. Kerajaan itu pada mulanya tak lebih dari kelompok 

perkampungan yang berada di muara kalimas. Kerajaan ini dari waktu ke waktu 

mengalami perkembangan, sehingga pusat kerajaan pun pindah ke dalam kota. 

Gelar yang disandang oleh penguasa Surabaya adalah Adipati dan bukan sultan 

atau susuhunan. Karena itulah willayah kerajaan ini sering disebut Kadipaten 

Surabaya. Hingga abad 16-17 Surabaya sudah menjadi kerajaan yang cukup luas. 

Sejak semula Kadipaten Surabaya sudah menonjol dalam bidang niaga di 

Nusantara. Karena inilah Surabaya sudah menjalin hubungan dengan berbagai 

saudagar dari Cina, Inggris, Belanda, maupun Portugis.3 

Surabaya adalah salah satu kota besar dan tertua di Indonesia yang berdiri 

pada abad ke-13. Dengan sejarah perkembangan yang panjang. Surabaya memiliki 

keberagaman etnis penduduk. Daya tarik Surabaya sebagai kota pelabuhan, kota 

perdagangan, dan pemerintahan Hindia Belanda wilayah Timur menarik para 

migrant, baik dari Jawa, luar Jawa, Arab, Tionghoa, India, maupun bangsa barat.4 

Surabaya adalah kota pesisir utara Jawa yang memiliki sejarah masa lalu yang 

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

1931). hlm. 5. 

3 Dukut Imam Widodo, Soerabaia Tempeo Doeleo 2. (Tanpa Penerbit). hlm. 301. 

4 Ismono, “Perkembangan Ekonomi Surabaya Setelah Penerapan Undang-Undang 
Agraria dan Politik Pintu Terbuka (1870-1900)” dalam Jurnal Avatara, e-Journal Pendidikan 
Sejarah Volume 1, No. 1, Januari 2013. hlm. 30. 
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lekat dengan sejumlah kerajaan besar. Kerajaan tradisional Jawa, Singosari, 

Kediri dan kemudian Majapahit yang menjadi pusat-pusat pertahanan di jawa. 

Diantara pusat-pusat pertuanan yang berpusat di Jawa Timur tersebut, Majapahit 

berhasil mendominasi kepulauan nusantara dan pengaruh perdagannya sampai di 

Asia Tenggara. Dengan pola penaklukan, artinya tidak boleh ada kekuasaan lokal 

yang menjadi ancaman keraton sebagai pusat dunia. Surabaya adalah salah satu 

kekuasaan lokal yang dianggap menjadi ancaman. Surabaya yang mencatatkan 

diri sebagai daerah yang berideologi keraton, karena melawan kekuasaan 

Mataram, kendati kemudian berhasil ditaklukan oleh Mataram dengan berbagai 

strategi.5 

Surabaya merupakan sebuah pelabuhan perdagangan yang besar pada awal 

abad XVI, tetapi baru pada awal abad XVII kota pelabuhan ini muncul sebagai 

kekuatan pantai yang terkemuka.6 VOC pada abad ke tujuh belas dan delapan 

belas meluaskan kekuasaanya hampir ke seluruh Jawa. Tidak ada usaha-usaha 

untuk menggantikan pemerintah daerah di Indonesia sepanjang mereka dapat 

bekerja sama dengan pemerintah.7 Pada tahun 1617, VOC telah sampai di 

Surabaya, dibuktikan dengan berdirinya kantor dagang dan sebuah loji.8 

                                                           
5 Zainuddin Maliki, Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan Penguasa. (Yogyakarta: 

Pustaka Marwa, 2004). hlm. 155. 

6 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. (Jakarta: PT Serambi Ilmu 
Semesta. 2005). Hlm. 95. 

7 Robert Van Niel, Munculnya Elite Modern di Indonesia. (Bogor: Grafika Mardi Yuana. 
1984). hlm. 44. 

8 G.H. Von Faber, op. cit, hlm. 7.  
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Pada tahun 1620-1625 secara periodik Sultan Agung mengepung Surabaya 

dan membinasakan hasil-hasil panennya. Akhirnya sungai sungai Brantas 

dibendung dan jatah air untuk kota diputus. Pada tahun 1622, sekutu Surabaya di 

seberang laut Jawa berhasil ditaklukkan. Pada tahun 1624 Sultan Agung berhasil 

menaklukkan Madura yang juga merupakan sekutu Surabaya. Akhirnya pada 

tahun 1625 Surabaya berhasil ditaklukkan, bukan diserang melainkan karena mati 

kelaparan. Setelah itu Sultan Agung bersiap-siap menghadapi Belanda, terutama 

VOC namun selalu mengalami kegagalan. Saat itu Sultan Agung juga berdamai 

dengan Surabaya.9  

Pada tahun 1746 daerah pasisir terrmasuk Surabaya jatuh ditangan 

Belanda, daerah itu menjadi daerah yurisdiksi kumpeni. Bupati-bupatinya menjadi 

bupati Belanda, kewajiban mereka terhadap kerajaan dialihkan kepada Belanda. 

Sesudah tahun 1746 kedudukan Bupati daerah pasisir itu justru bertambah kuat, 

karena Belanda mengakui mereka sebagai satu-satunya penguasa tertinggi di 

daerah masing-masing. Keluarga dan kerabat bupati-bupati pasisir diakui oleh 

Belanda sebagai kelompok aristokrasi dan dipertahankan sesuai dengan adat yang 

berlaku sebagai satu-satunya kelompok sosial yang mempunyai wewenang 

menduduki jabatan pemerintah. Bupati pasisir beserta kerabatnya mempunyai 

gaya kehidupan istana yang khas, kabupaten-kabupaten pasisir seolah-olah 

merupakan kerajaan kecil dengan segala adat lambang dan upacaranya. Pada abad 

                                                           
9 M. C. Ricklefs, op. cit, hlm. 103 dan 110. 
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ke-19 Mancanegara Pasisir menggunakan nama yang diberikan oleh Belanda, 

yaitu Java’s Noorden Oostkust.10  

Gezaghebber van den oosthoek (penguasa dari bagian timur Jawa) yang 

pada awalnya berkedudukan di kota Semarang, tetapi kemudian pindah ke kota 

Surabaya pada tahun 1763. Pembentukan gezaghebber tersebut berkaitan dengan 

Surabaya yang ditetapkan sebagai pusat perdagangan dan pusat pemerintahan.11 

Tidaklah berlebihan apabila gubernur menumbuhkan kesadaran di antara para 

bupati bahwa mereka adalah para pengikut kompeni, karena terutama para 

penguasa pantai Sunan Mataram ini telah menganggap dirinya sebagai raja-raja 

kecil yang otonom dan menyebabkan gezaghebber Ujung Timur, yang harus 

mengawasi mereka dari Surabaya.12 

Sebagai akibat dari posisi dan pengaruhnya, para bupati Surabaya harus 

tunduk kepada pemerintahan Eropa. Karenanya tergantung pada kebijakan 

gezaghebber untuk menggunakan kekerasan dalam menegakkan kekuasanya agar 

bisa bertindak adil sekalgus tegas. Gezahghebber kebanyakan dijabat oleh orang-

orang Eropa, pada masa ini ada kebiasaan bahwa gezaghebber akan menerima 

ucapan selamat dari masyarakat pada tahun baru. Upacara ini diadakan dalam 

ruang resepsi di rumah gezaghebber.13 Selama Surabaya berkedudukan sebagai 

                                                           
10 Sartono Kartodirdjo, op. cit, hlm. 14. 

11 http://basundoro-fib.web.unair.ac.id/ diakses pada 26 Agustus 2016 pukul 21.46 WIB 

12 G.H. Von Faber, op. cit, hlm. 21. 

13 Ibid., hlm. 22 dan 27. 
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gezaghebber kota itu semakin meningkat, terutama pada bidang perdagangan.14 

Tidak heran apabila kota Surabaya bisa menjadi pusat perdagangan. 

Pada tahun 1817 kota ini menjadi tempat kedudukan Residen Surabaya, 

dengan demikian Surabaya merupakan ibukota karesidenan. Pada periode ini 

pengelolaan kota berada dibawah otoritas kerasidenan dan secara teknis urusan 

kota diserahkan kepada Asisten Residen. Karesidenan Surabaya membawahi 

Kabupaten Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten 

Mojokerto.15 Pada tahun 1853 kota ini menjadi pusat utama pasukan Belanda, 

dengan menghancurkan kawasan lama dan memaksa penduduknya yang padat 

untuk melakukan pemukiman kembali. Dibukanya wilayah pedalaman Jawa 

Timur bagi kepentingan sistem tanam paksa Belanda, Surabaya dengan cepat 

memperoleh posisi penting dalam roda perekonomian. Menjelang akhir abad ke 

Sembilan belas ia merupakan kota terbesar di Hindia Belanda.16 

Pada masa kolonial, terutama sebelum 1906, nama Surabaya digunakan 

untuk tiga kategori administrasi, yaitu Karesidenan, Kabupaten, dan Distrik.17 

Pada 1906, kota Surabaya ditetapkan sebagai gemeente, berdasarkan staatsblad 

No. 149 tanggal 1 April 1906, yang merupakan implementasi dari undang-undang 

desentralisasi De wet houdende decentralitatie van het bentuur in Nederlands-
                                                           

14 Soenyono, “Perkembangan Pemukiman Di Bantaran Sungai Surabaya Dari Perspektif 
Sosiologi” dalam jurnal Penelitian Humaniora, vol. 11, No. 2, Oktober 2006. hlm. 91. 

15
 http://basundoro-fib.web.unair.ac.id/ diakses pada 26 Agustus 2016 pukul 21.46 WIB 

16 William H. Frederick, Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi 
Indonesia (Surabaya 1926-1946). (Jakarta: PT Gramedia. 1989).  hlm. 2. 

17 Purnawan Basundoro, Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-
1960. (Tangerang: Marjin Kiri. 2013). hlm. 29. 
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Indie, yang disahkan pada 23 juli 1903. Status baru tersebut menetapkan kota 

Surabaya sebagai sebuah pemerintahan otonom dan tidak terlalu bergantung pada 

pemerintah pusat.18 Sejak saat itu kota ini dengan cepat mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Secara fisik, kota Surabaya mengalami perluasan ke segala 

arah.19 

Pemerintah Surabaya harus mencari dana untuk menunjang pembangunan 

gemeente Surabaya. Terdapat beberapa hal yang tidak boleh dibebankan kepada 

anggaran pemerintah pusat diantaranya adalah pemeliharaan, perbaikan jalan dan 

pembangunan jalan umum, alun-alun taman kota, tanggul sungai, selokan, rambu 

lalu lintas, jembatan, gorong-gorong, saluran air, pemandian umum, kakus, rumah 

potong hewan dan gudang pasar. Dengan demikian pertumbuhan gemeente yang 

cepat, unit usaha yang telah dijalankan menghasilkan keuntungan untuk 

dimasukkan ke manajemen gemeente. Hal ini diperlukan untuk memenuhi biaya 

operasional gemeente yang semakin besar.20 Birokrasi dan kebijakan pemerintah 

Gemeente banyak menuai protes dari masyarakat kecil karena pembangunan yang 

dilakukan pemerintah mengakibatkan rakyat kelas bawah kehilangan tanahnya. 

Peraturan pemerintah tersebut banyak ditentang oleh beberapa kaum 

terpelajar dan organisasi di Surabaya. Mereka banyak membantu rakyat dalam 

                                                           
18 Ibid., hlm. 30. 

19 Purnawan Basundoro, Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial 
Sampai Kemerdekaan, (Yogyakarta: Ombak. 2009). hlm. 24. 

20 Widi sudawarman dan Purnawan Basundoro, “Aktivitas Gemeente Surabaya Tahun 
1906-1943” dalam jurnal Verlden: Jurnal Kesejarahan, Vol. 3, No. 1, Desember 2013. hlm. 2. 
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menyampaikan protes untuk pemerintah. Selain itu mereka juga menjadi wadah 

atau tempat mengutarakan keluh kesah rakyat Surabaya. 

   

B. Kiprah Priyayi Modern dalam Birokrasi dan Kebijakan 

Pemerintahan Kota Surabaya 

Kekuasaan para bupati yang tetap menjadi perantara diantara pemerintah 

dan penduduk.  Residen menjadi orang paling berkuasa di wilayahnya, mengawasi 

setiap orang dan bebas mengangkat atau merekrut aparat rendahan. Semakin 

beragam tugas pemerintahan itu, semakin banyak aparat yang muncul yang 

diawasi pekerjaannya oleh inspektur di setiap cabang dinasnya dan semakin 

banyak dana yang diperlukan. Selama tahun-tahun ini banyak perubahan dalam 

organisasi pemerintahan yang terjadi, yang memiliki pengaruh kuat pada sifat 

pejabat pemerintah, yang kembali mengakibatkan bahwa aparat pemerintah 

Eropa. Terutama pada pertengahan kedua abad XX ketika peraturan pemerintah 

pusat megalami perluasan, sebagai akibatnya inisiatif bebas sekaligus 

kesewenang-wenangan dari para pejabat daerah akan dibatasi.21 

Priyayi, baik yang bersal dari kota, dekat dengan kultur keraton maupun 

keluarga priyayi  atau bangsawan lokal yang berasal dari tingkat kelurahan di 

pedalaman sebagai sumber utama elite penguasa birokrasi di Surabaya. Birokrasi 

yang banyak mengakomodasikan masuknya kelas bangsawan atau priyayi.22 

                                                           
21 G. H. Von Faber, op. cit, hlm. 92. 

22 Heater Sutherland, Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi. (Jakarta: Penerbit Sinar 
Harapan. 1983). Hlm. 198. 
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Termasuk priyayi tradisional yang memasuki dunia modern maupun priyayi baru 

yang berasal dari masyarakat biasa. 

Menjelang akhir abad ke-18 pengaruh VOC meluas meliputi bagian besar 

pulau Jawa. Pasisir utara berada di bawah keuasaan Gubernur yang berkuasa 

penuh atas pantai timur-laut dan berkdudukan di Semarang. Jawa Timur dengan 

ibukotanya Surabaya juga tunduk kepada Belanda.23 Surabaya yang termasuk di 

dalam daerah pasisir dengan priyayi-priyayi kecilnya dan bupati yang berkuasa 

harus ikut tunduk pada pemerintah kolonial Belanda.  

Daendels (1808-1811) menjalankan pemerintahanya dengan memberantas 

sistem feodal yang sangat diperkuat oleh VOC. Untuk mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan hak-hak bupati mulai dibatasi, terutama menyangkut kekuasaan tanah 

dan tenaga rakyat. Sesuai dengan prinsip-prinsip kebijaksanaanya Daendels 

membatasi kekuasaan para raja, antara lain  hak mengangkat penguasa daerah 

diatur kembali, termasuk larangan untuk menjual-belikan jabatan itu. Dengan 

dibangunya Jalan Raya Pos diletakkanya prasarana yang sangat penting bagi 

perkembangan ekonomi sosial dan politik di Jawa. Hal ini juga mencakup bidang 

administrasi pemerintahan dan mobilitas sosial.24 

Pada tahun 1808, Surabaya dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hindia 

Belanda ke-36 yaitu Herman Willem Daendels. Ia membangun benteng fort 

Kalimas dengan fungsi sebagai tempat memantau dan melindungi kota Surabaya 

                                                           
23 Ibid., hlm. 33. 

24 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium 
Sampai Imperium. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1992). hlm. 291-292. 
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dari ancaman serta bahaya yang datang. Masa pemerintahan Daandels adalah 

masa di mana pembangunan sistem pertahanan kota semakin dikembangakan. Ia 

juga menggebrak birokrasi Surabaya dengan menerapkan ideologinya.25  

Masa pemerintahan Deandels adalah masa di mana pembangunan sistem 

pertahanan kota semakin dikembangkan. Ia melakukan perombakan tembok kota I 

dan benteng Belvedere dengan menggantinya menjadi Benteng pertahanan 

Lodewijk, yang berfungsi untuk antisipasi serangan yang akan datang. Di bawah 

pimpinan Deandels, Surabaya semakin meluas hingga selatan kota tepatnya di 

kawasan Simpang. Akan tetapi, kepemimpinan Deandels di Surabaya hanya 

bertahan selama tiga tahun. Pada masa Daendels wilayah Karesidenan Surabaya di 

sebelah barat merupakan batas wilayah Surabaya dengan Lamongan, sebelah 

Timur (Selat Madura), Utara adalah Laut Jawa. Sebelum tahun 1875 pulau 

Madura masuk Afdeling Surabaya, sebelah selatan adalah batas Surabaya.26 Hal 

ini membuat letak kota Surabaya menjadi jelas dalam sistem administrasi 

pemerintah kolonial.   

Tugas utama Dandels adalah menyiapkan pertahanan di Jawa. Sebuah titik 

strategis yang sangat penting seperti Surabaya tidak boleh dilupakan. Garnisun 

Surabaya diperkuat, tindakan lain yang dilakukan Daendels untuk melindungi 

kota Surabaya terhadap pengeboman oleh armada musuh, yaitu reruntuhan batu 

yang harus menghubungkan Jawa dengan Madura di sebelah timur pelabuhan dan 

                                                           
25 Ismono, op. cit, hlm. 27. 

26 https:// digilib.uinsby.ac.id/10983/8/bab%25203.pdf&ved= (diakses pada 22 Juni 2016 
pukul 22.00 WIB). 
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hanya memungkinkan ruang yang sangat diperlukan bagi perkapalan.27 Rencana 

pertahanan Daendels sehubungan dengan Surabaya adalah membangun sebuah 

pabrik peralatan dan kebutuhan perang. Kini dia memperkuat tempat itu dan 

menempatkan sebuah garnisun. 

Setelah Daendels digantikan dari jabatanya itu, tentara inggris menyerang 

Jawa. Pada 1811 Gubernur Jendral Hindia Belanda menyerah tanpa syarat. Pulau 

Jawa diserahkan kepada Thomas Stamford Raffles.28 Pada masa pemerintahan 

Raffles (1811-1816) ia bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang 

dijalankan oleh Inggris di India, yang kemudian terkenal dengan sistem pajak 

tanah (landrent-system). Pokok-pokok sistem Raffles diantaranya adalah 

penghapusan sistem wajib kerja bagi rakyat dan bebas bertanam, pemerintah 

mengawasi tanah dan hasilnya dipungut langsung tanpa perantara dan yang 

terakhir adalah penyawaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan 

kontrak. politik kolonial Raffles bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat dengan memberikan kebebasanya. Pada jaman Raffles bupati hanya diberi 

tugas kepolisian pribumi, Bupati menjadi penjabat yang digaji dengan tanah atau 

dengan uang.29  

Pelaksanaan politik liberal itu berarti bahwa struktur tradisional dan feodal 

perlu dirombak dan diganti dengan sistem baru yang didasarkan atas prinsip legal-

                                                           
27 G.H. Von Faber, op. cit, hlm. 38. 

28 https:// digilib.uinsby.ac.id/10983/8/bab%25203.pdf&ved= (diakses pada 22 Juni 2016 
pukul 22.00 WIB). 

29 Sartono Kartidirjo (1987), op. cit, hlm. 17. 
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rasionalitas. Pemerintahan perlu tersusun dari suatu birokrasi yang melepaskan 

fungsi-fungsi tradisional dan feodal. Belum sempat melaksanakan pembaharuan 

tersebut, Inggris membuat perjanjian dengan Belanda untuk mengembalikan 

Hindia Belanda kepada Belanda, perjanjian ini membuat Raffles kecewa, terutama 

harus menyerahkan pulau Jawa.30 

Pada tahun 1819 Van Der Capellen (1819-1825) diangkat menjadi 

gubernur jendral Hindia Belanda setelah Belanda berhasil merebut kembali 

Indonesia dari pihak Inggris, diantara pembaruan-pembaruan yang dicoba oleh 

Van Der Capellen adalah pembaruan sistem perdagangan yang akhirnya 

mengundang kemarahan orang-orang Eropa terhadapnya. Dalam tahun 1821 Van 

Der Capellen mengeluarkan undang-undang yang melarang segala bentuk 

perdagangan Eropa. Lalu pada tahun 1823 ia juga mengeluarkan peraturan bahwa 

orang-orang Eropa dilarang menyewa tanah rakyat. Anggaran Belanja Negara 

semasa pemerintahan Van Der Capellen senantiasa menunjukkan defisit, sehingga 

Belanda harus menutupinya. Karena pemerintahanya yang seperti itu, maka pada 

tahun 1825 ia ditarik kembali ke negeri Belanda.31 Dari mulai pemerintahan 

Daendels hingga Gubernur Jenderal berikutnya, Surabaya mengalami pergantian 

sistem dan kebijakan dalam berbagai hal. 

Surabaya berganti masa kepemimpinan dan pemerintahan berkali-kali, 

menjadikan kota itu semakin berkembang, terutama dalam kekuasaan Gubernur 

                                                           
30 Ibid., hlm. 293. 

31 http://www.google.co.id=a_kardiyat_wiharyanto+masa+kolonial+belanda.pdf diakses 
pada jumat, 26 September 2016 
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Jenderal. Di Surabaya juga terdapat birokrasi pribumi yang dipegang oleh para 

bupati, sekitar tahun 1838 masih dijumpai empat keluarga bupati yang menduduki 

jabatan resmi pemerintah dan khususnya jabatan bupati Surabaya. Jelas banyak 

intrik yang terjadi sehingga pada 1840 Cokronegoro III diberhentikan sebagai 

bupati. Digantikan oleh Raden Adipati Kromojoyo yang menjabat selama 19 

tahun. Bupati ini diberhentikan secara terhormat dan wafat pada 7 September 

1861.  Kromojoyo digantikan oleh Cokronegoro IV (1863-1901) yang karena 

jasa-jasanya diangkat menjadi Adipati pada tahun 1878. Setelah itu putra 

sulungnya dari tahun 1901-1912 menduduki jabatan pemerintahan pribumi 

tertinggi di Surabaya. R.A.A Cokronegoro V (1900-1912), bupati terakhir dari 

keturunan Kasepuhan, yang kerabatnya selama sepuluh tahun menjadi pemimpin 

pemerintahan di Surabaya.32 Setelah berakhirnya kekuasaan bupati terakhir 

tersebut, tambuk kepemimpinan Surabaya di ambil alih sepenuhnya oleh 

pemerintah kolonial. 

Surabaya yang termasuk dalam daerah Pasisir, daerah yang dipimpin oleh 

bupati, yang kebanyakan menduduki jabatan birokrasi sejak lama, dapat juga 

disebut juga elite birokrasi. Terdapat proses perkembangan dalam elite itu, suatu 

proses pembangsawanan. Oleh karena itu Pasisir sebagian dari golongan priyayi 

masuk dalam kategori bangsawan, namun bangsawan ini berbeda dari bangsawan 

kerajaan pada umumnya.33 Maksud dari perbedaan itu adalah bila bangsawan 

                                                           
32 G.H. Von Faber, op. cit, hlm. 77, 78 dan 93. 

33 Sartono Kartodirdjo (1987), op. cit, hlm. 52. 
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dalam golongan kerajaan maka didasarkan pada garis keturunan, maka bangsawan 

pasisir ini sama sekali tidak terikat garis darah keturunan dari raja-raja terdahulu. 

Setelah Surabaya di tetapkan sebagai gemeente pada 1906, maka sistem 

birokrasi pemerintahan kota terus mengalami perubahan. Pada saat kota Surabaya 

ditetapkan sebagai gemeente pada masa kolonial, tanah di kota ini dikuasai oleh 

tiga golongan besar, yaitu tanah yang dikuasai pemerintah, tanah yang berada di 

tangan swasta dan tanah yang dikuasai oleh gemeente Surabaya.34 Pembagian 

tanah ini menyebabkan beberapa pihak tidak bisa menguasai tanah dengan mudah, 

terutama tanah gemeente Surabaya yang akan segera dipakai untuk lokasi 

pembangunan beberapa gedung yang dibutuhkan.  

Asisten Residen E.F Lutter merupakan Ketua Dewan pertama yang 

merangkap sebagai pimpinan awal Gemeente Surabaya sebelum Burgemeester 

dibentuk. Gemeente Surabaya baru mendapat kebijakan dengan mengangkat 

walikota tahun 1916.35 Surabaya diperintah oleh seorang walikota, yang diangkat 

oleh Gubernur Jendral dan Gemeenteraad yang terdiri dari 27 orang. Perangkat 

birokrasi di kantor walikota Surabaya besar terdiri atas 20 Departemen yang 

berbeda dan memperkerjakan beberapa pegawai yang tiga perempatnya berasal 

dari Indonesia. Banyak program kota praja seperti halnya yang berkenaan dengan 

pembanguna pasar besar dan bangunan terbuka yang diajukan untuk kepentingan 

Eropa.36 

                                                           
34 Purnawan Basundoro, (2013), op. cit, hlm. 47. 

35 Widi Sudawarman dan Purnawan Basundoro, op. cit, hlm. 2. 

36 William H. Frederick, op. cit, hlm. 4-5. 
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Pada pelabuhan Surabaya pejabat pribumi nampaknya juga menjadi 

penghubung antara  Belanda dengan para pekerja buruh yang berasal dari pribumi. 

Dinas pasar Gemeente berdiri pada tahun 1915, keadaan di dalam pasar ketika 

masih menjadi pasar yang berdiri di atas tanah partikelir sedemikian rupa 

sehingga demi kepentingan penduduk perlu dilakukan perbaikan. Jika awal 

pendirianya hanya ada dua pasar, maka dalam beberapa bulan jumlah itu 

bertambah menjadi enam pasar. Secara berangsur-angsur, pasar baru berdiri 

mengambil alih pasar lama.37 Pasar-pasar ini menjadi tempat perbelanjaan yang 

memudahkan penduduk Surabaya terutama penduduk Eropa untuk membeli 

kebutuhan sehari-hari. 

Pada kebijakan keamanan, pemerintah kolonial membuat lembaga kunci di 

masyarakat kota yang dirancang untuk mengendalikan atau sekurangnya 

menampung konflik didalamnya serta mencegah dilemahkanya struktur 

pemerintahan oleh adanya semacam tekanan ialah kekuatan polisi. Mulai tahun 

1919 pasukan polisi regular dioperasikan di Surabaya. Polisi terdiri dari orang-

orang Belanda atau orang Indo. Secara populer disebut polisi kota praja 

(Stadspolitie), pasukan ini dikendalikan langsung oleh pemerintah kolonial pusat 

melalui Residen sebagai wakilnya.38 

Pada 1939 gemeente membentuk stadswacht, semacam polisi kota yang 

bertugas menjaga ketentraman masyarakat. Tiap hari stadswacht berpatroli ke 

                                                           
37 Widi Sudarmawan, Purnawan Basundoro, op. cit, hlm. 3. 

38
 Ibid., hlm. 6. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN SOSIAL-POLITIK PRIYAYI... AIMATUL MUKAROMAH



35 

berbagai sudut kota. Akibatnya, orang-orang ketakutan karena berkeliaran dijalan 

akan dimasukkan ke penjara sebagai tuduhan menganggu ketrentraman.  Salah 

satu problem yang dihadapi gemeente dalam rangka mengontrol rakyat miskin 

yang mengambil ruang secara illegal adalah adanya dualism pengelolaan wilayah, 

dualism itu menyulitkan gemeente untuk mengontrol seluruh wilayah kota, 

wilayah tersebut secara administratif masuk wilayah kampung dan desa berada di 

bawah kekuasaan bupati. Sementara itu jarang ada upaya dari bupati untuk 

memperbaiki kondisi perkampungan di Surabaya. Untuk menghentikan dualism 

itu, maka pemerintah berencana menyatukan seluruh wilayah surabaya dalam satu 

otoritas, yakni gemeente.39 

Kedudukan para priyayi modern dalam dinas pemerintahan yang 

strukturnya semakin berkembang melibatkan mereka untuk dimasukkan dalam 

golongan priyayi modern Indoensia. Sepanjang abad keduapuluh pelayanan 

pemerintah kian berkembang mencari orang-orang dengan pendidikan formal 

Barat untuk mengisi jabatan ini secara otomastis masuk kedalam kelompok 

priyayi modern yang sedang mencari jalan untuk memperbaiki posisi mereka 

sebagai kaum elite modern.40 

Apabila kabupaten Pasisir berfungsi sebagai pusat peradaban priyayi 

(Peradaban Pasisir), maka banyak unsur tradisi yang disimpan dan diteruskan 

lewat generasi selanjutnya. Proses penerusan itu terjadi dalam proses pendidikan 

                                                           
39 Peter Kasenda dkk, Dokter Soetomo. (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional. 2013). 

hlm. 77. 

40 Robert van Niel, op. cit, hlm. 47. 
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sehari-hari. Pada tahun dua puluhan, generasi baru priyayi terutama yang hidup di 

kota kecil, terdiri atas orang baru yang sebagai tamatan sekolah menduduki 

jabatan semi profesional, seperti dalam bidang kedokteran, pertanian, peternakan, 

pekerjaan umum, perguruan, pengadilan dan pelbagai cabang administrasi. 

Mereka diangkat sebagai pegawai Hindia Belanda dalam jabatan-jabatan teknis 

itu.41 Di mata masyarakat Surabaya priyayi meliputi beragam tipe sosial dan 

ekonominya, sebagaimana halnya orang-orang yang mempunyai kedudukan jelas 

pada profesi-profesi modern. Bagi masyarakat kebanyakan, setiap orang yang 

bekerja di balik meja atau bekerja bagi pemerintah jajahan dianggap sebagai 

bagian dari elite. Selain itu priyayi juga masuk dalam jajaran pemerintah 

gemeente.42  

Salah satu tokoh yang gigih memperjuangkan pemukiman yang layak bagi 

pribumi adalah dr. Soetomo. Sejak 1923 sepulang dari Negeri Belanda dr. 

Soetomo menetap di Surabaya. Sejak 1924 ia diangkat sebagai anggota 

Gemeenteraad Kota Surabaya. Di lembaga ini ia sering menyuarakan keinginan 

rakyat terurama dibidang perbaikan kampung-kampung dan kesehatan rakyat kota 

Surabaya. Namun apa yang disuarakan oleh dr. Soetomo selalu ditentang oleh 

anggota Gemeenteraad dari golongan Eropa. Mengapa usulan-usulan dr. Soetomo 

di Gemeenteraad selalu mendapat tentangan dari anggota lain yang 

berkebangsaan Eropa, hal itu bisa jadi merupakan permainan penguasa Eropa agar 

tercipta opini bahwa yang berhak melakukan perbaikan pemukiman adalah 
                                                           

41 Sartono Kartodirjo (1987), op. cit, hlm. 77 dan 102. 

42 Willam H. Federick, op. cit, hlm. 28. 
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penguasa Eropa. Karena usulanya selalu ditentang oleh anggota Eropa lainya 

maka pada 14 Maret 1925 dr. Soetomo menyatakan keluar dari Gemeenteraad.43 

Pada akhir 1930-an, banyak penduduk yang meminta bantuan kepada 

kelompok politik dan kelompok sosial di Surabaya untuk memperjuangkan hak-

hak mereka. Kelompok politik yang membantu rakyat kelas bawah adalah Sarekat 

Islam, sedangkan kelompok sosial adalah Raad Sinoman. Sinoman sering menjadi 

penghubung antara pihak penghuni desa dengan Gemeente dalam urusan apapun, 

terutama urusan yang menyangkut tanah. Dalam rapat Gemeenteraad Surabaya 

1940, salah satu orang wakil dari golongan Bumiputra, yaitu Soendjoto, 

memprotes keras tindakan para tuan tanah yang melakukan perubahan peruntukan 

tanah, dari kawasan hunian Bumiputra yang akan dijadikan bangunan baru. 

Soendjoto juga memprotes pemberian izin  kepada tuan tanah untuk mengubah 

peruntukkan tanah. Soendjoto termasuk dalam golongan priyayi modern yang 

masuk menjadi anggota Gemeenteraad selain Dr. Soetomo.44 

Sinoman berasal dari bahasa Jawa yakni sinom yang artinya pemuda yang 

merujuk pada organisasi komunitas yang telah ada sejak abad ke empat belas. 

Sinoman merupakan perangkat yang melayani tujuan sosial, sinoman beroperasi 

disebuah kawasan desa tertentu. Para anggotanya terdiri dari mereka yang 

dianggap sebagai penghuni asli desa. Sinoman menyandang sejumlah prinsip 

sosial yang harus dipegang baik oleh pemuda Surabaya diantaranya adalah adalah 

hak indvidu untuk berbicara terus terang, keinginan untuk bertetangga, mau 
                                                           

43 Purnawan Basundoro (2009), op. cit, hlm. 52-53. 

44 Purnawan Basundoro (2013), op. cit, hlm. 154 dan 164. 
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bergabung dalam kegiatan-kegiatan penting, tidak melupakan martabat dasar 

sebagai pengguni desa. Fungsi yang umum dan wajar dari sinoman ialah gotong 

royong yang memusatkan untuk fokus pada kegiatan tertentu.45 

 

C. Pendidikan Sebagai Sarana Priyayi Modern di Surabaya 

Pemerintah Belanda memperkenalkan satu sistem penting dan berpengaruh 

yaitu lembaga-lembaga pendidikan mereka, dengan nama pendidikan Belanda 

menjadi suatu modal yang kuat untuk meningkatkan status sosial.46 Pengaruh 

pendidikan Belanda tersebar luas hingga menarik minat golongan masyarakat 

tertentu, selain untuk meningkatkan status sosial, pendidikan ini juga menjadi 

jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik terutama dalam pemerintahan. 

Pada akhir abad-19 timbul jabatan-jabatan baru pada hierarki pemerintah 

kolonial sebagai akibat dari kepentingan kolonial yang makin meluas. Jabatan ini 

memerlukan ketrrampilan khusus, jabatan tersebut diantaranya adalalh guru, 

dokter, mantra hewan, mantri kesehatan dan lainya. Jabatan ini memerlukan 

pendidikan khusus, pendidikan keterampilan khusus itu diselenggarakan oleh 

pemerintah kolonial, pada awalnya hanya terbuka bagi anak-anak priyayi. Karena 

hal ini pula muncullah golongan baru yang disebut priyayi modern yang 

mempunyai sedikit keterampilan khusus.47 

                                                           
45 Wiliam H. Frederic, op. cit, hlm. 24-25. 

46 Savitri Prastiti Scherer,Keselarasan dan Kejanggalan Pemikiran-Pemikiran Priyayi 
Nasionalis Jawa Awal Abad XX. (Depok: Komunitas Bambu. 2012). hlm. 13. 

47 Sartono Kartodirjo, op. cit, hlm. 22. 
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Anak-anak atau kerabat para bangsawan pribumi yang memiliki ambisi 

untuk menempuh karir sebagai pejabat di surabaya memasuki sekolah pemerintah 

pribumi kampung Krambangan, yang pada tahun 1860 didirikan atau menerima 

pendidikan sekolah pemerintah Eropa, sementara anak-anak bupati atau kepala 

distrik menerima pendidikan swasta pada orang-orang Eropa. Juga di sini mereka 

bisa menyambut berdirinya sebuah sekolah Jawa saat itu, yang oleh 

Maaatschappij ttot Nut van het Algemeene dibuka dengan kira-kira 70 murid pada 

tanggal 1 Februari 1853, yang tidak perlu membayar uang sekolah dan menerima 

pendidikan dari seorang Cina Kristen dan putranya. Sekolah pribumi di 

Krambangan, yang pada tahun 1869 setiap bulan dikunjungi oleh kira-kira 60-70 

siswa, pemuda dididik dalam bahasa Belanda. Sebagai pimpinan lembaga 

pendidikan ini terdapat seorang mantri48 guru yang dalam pekerjaanya dibantu 

oleh seorang guru bantu dengan gaji f 12 sebulan. Para murid duduk di sebuah 

ruangan kecil berdesakan.49 

Kebanyakan orang pribumi yang tidak tinggal di ibukota atau yang 

orangtuanya tidak bisa membiayai pendidikannya, belajar membaca, menulis dan 

berhitung. Suatu latihan teratur dalam hal sekitar tahun 1870 hanya bisa diberikan 

di sebuah tempat di karesidenan ini, yakni di Gunung Kendeng oleh seorang juru 

tulis bantu dari Wedono yang diberikan kepada empat orang anak. Kebutuhan 

yang dirasakan untuk menjadi cakap lewat mempelajari berbagai fungsi sampai 

                                                           
  48 Nama pangkat atau jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas (keahlian) khusus. 
(kbbi.web.id/mantri). 

49 G.H Von Faber, op. cit, hlm. 255. 
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pada tahun 1870 hanya diberikan oleh sekolah pribumi swasta. Pada tahun 1864 

atas perintah Residen Steinmetz beberapa sekolah distrik didirikan, yang menarik 

banyak anak dan memberikan banyak hasil. Meskipun karena kurangnya guru 

yang cakap masih harus dibenahi, anak-anak pribumi memanfaatkanya dengan 

cara yang berguna dan menguasai cara membaca dan menulis.50 Dalam 

mengembangkan sekolah kejuruan telah ada usaha permulaan, antara lain 

membuka sekolahan pertanian di Bogor dan sekolah Dokter Hewan di Surabaya.51 

Pada tahun 1872 pemerintah secara khusus mulai memperhatikan 

kemajuan pendidikan bagi orang pribumi, di mana-mana sekolah pribumi 

didirikan ketika Komisi Pengawas dibentuk. Di Surabaya Komisi ini terdiri atas 

asisten residen urusan keamanan sebagai ketua dan selanjutnya Tuan J.W.A 

Roesner (ahli ukur tahan klas-1), J. Vister (kapten Infanteri dan kepala staf pada 

komando militer di daerah 3), Dr. G.C.P. de Reuyter (dokter kota klas-3) dan tiga 

orang pribumi yang berpengaruh yaitu Haji Abdul Kadir alias Mas Ngabehi 

Tirtokusumo, Raden Panji Cokrokusumo, dan Mas Ngabehi Bei Condrodipuro 

sebagai anggota.52 Sejumlah kecil orang Indonesia yang dipilih dari kalangan 

atasan diizinkan memasuki sekolah-sekolah dasar Eropa yang didirikan khusus di 

Jawa. Sekolah-sekolah ini direncanakan untuk mendidik juru tulis dan pamong 

                                                           
50 Ibid., hlm. 256. 

51 Sartono Kartodirjo (1987), op. cit, hlm. 356. 

52 G.H. Von Faber, loc. cit, hlm. 256. 
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dan murid-muridnya diambil khusus dari keluarga priyayi yang keturunanya 

membuat mereka berhak atas kedudukan itu.53 

Pada awal abad ke 20, ketika pendidikan sekolah model Eropa mulai 

muncul, maka remaja lebih banyak terserap kepada pendidikan sekolah itu. Adat 

menjalani masa di padhepokan54 dan pesantren mulai ditinggalkan, terutama 

karena lewat padhepokan dan pesantren tidak ada jalan menduduki jenjang 

kepriyayian.55 Bagian terbesar golongan priyayi agaknya diturunkan dari para 

pengatur administrasi zaman kolonial Belanda. Pemerintah Belanda melestarikan 

ketersendirian golongan ini secara tajam dengan membatasi penerimaan siswa 

pada sekolah pendidikan untuk para pegawai administratif. Terutama bagi 

golongan kelas bawah atau yang berasal dari rakyat biasa. 

Fasilitas pendidikan di Pulau Jawa bertambah pesat dengan menambah 

perluasan pengaruh pendidikan. Dari perluasan tersebut ditemukan akar yang dari 

perubahan sosial yang memperngaruhi elite Indonesia.56 Kondisi pendidikan yang 

ada di Surabaya pada masa kolonial mendapat perhatian dari pemerintah Hindia 

Belanda. Tujuan dibentuknya sekolah di Surabaya yaitu memperhatikan 

                                                           
53 Robert Van Niel, op. cit, hlm. 47. 

54 Tempat dimana pemuda-pemuda berguru untuk menimba ilmu dan berlatih 
keterampilan pada seorang guru yang dipercaya memiliki keterampilan yang tinggi pada suatu hal. 
(Zaini Muchtarom, Santri dan Abangan di Jawa. (Jakarta: INIS. 1980). hlm. 43. 

55 Drs. Karyono. Laporan Penelitian: Pergerseran Gaya Hidup Priyayi Mangkunegaran 
pada Awal Abad XX. (Semarang: 1995). hlm. 65. 

56 Robert Van Niel, op. cit, hlm. 75. 
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pendidikan di tanah jajahan dan menyediakan tenaga terdidik.57 Selain itu 

pemerintah juga menyiapkan tenaga administrasi yang dapat membantu 

pemerintah dalam mengatasi masalah perkotaan.  

Hanya anak-anak para pejabat tinggi yang dapat memasuki sekolah 

berbahasa Belanda. Orang tua dari lingkungan ini nampaknya sangat sadar akan 

keuntungan-keuntungan pendidikan. Suatu peraturan umum bahwa anak-anak 

pribumi harus memiliki pengetahuan bahasa Belanda yang cukup untuk bisa 

masuk ELS dan wajib membayar uang sekolah. Syarat-syarat masuk sekolah 

dapat diubah oleh gubernur Jenderal yakni oleh BB setempat. Keadaan ini juga 

menguntungkan para priyayi tinggi, merekalah yang paling mempunyai koneksi 

dengan penjabat Eropa setempat.58 

Priyayi modern memperoleh pendidikan Belanda dengan berbagai cara 

dan dalam beberapa proses. Para ayah yang terkemuka dan berpengaruh dapat 

memasukkan putra-putrinya ke sekolah dasar Belanda (ELS) yang setara degan 

SD.59 Hal ini juga disebabkan oleh pengaruh pendidikan Belanda yang mulai 

memiliki banyak peminat dari berbagai kalangan di dalam masyarakat. Proses 

pendidikan paling dasar dari priyayi modern nampaknya dimulai dari jenjang 

pendidikan tersebut. 

 

                                                           
57 Indra Cipta jaya, “Horgere Burgerschool (HBS): Pendidikan Untuk Kaum Elite di 

Surabaya Tahun 1923-1950” dalam jurnal Verleden, Vol. 1, No. 1. Desember 2012.  hlm. 14. 

58
 Heather Sutherland, op. cit,  hlm. 100 

59 J.D Legge, Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan. (Jakarta: Pustaka Utama 
Grafiti. 1993). hlm. 30-31. 
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1. HIS (Hollands Inlandsche School) 

Sekolah HIS mulai didirikan oleh Belanda (1912) sebagai sekolah dengan 

masa studi tujuh tahun, HIS merupakan sekolah yang banyak diminati oleh 

pribumi pada waktu itu. Bagi generasi muda dari keluarga strata bawah atau 

masyarakat rendahan, memasuki sekolah Belanda merupakan peluang dalam 

menguasai bahasa Belanda. Penguasaan bahasa tersebut membuka peluang kerja 

bagi yang bersangkutan. Pengajaran bahasa Belanda bagi sekolah formal 

dimaksudkan untuk mendekatkan pribumi dengan budaya kolonial. Siswa pribumi 

memiliki peluang dalam mengikuti atau meniru budaya barat melalui pendidikan 

formal dan penguasaan bahasa Belanda.60 

Sekolah kelas satu yang, yang pada tahun 1914 dikukuhkan sebagai HIS61. 

Sekolah ini menggunakan pengantar Bahasa Belanda dan hanya diperuntukkan 

bagi anak-anak golongan elite dari masyarakat pribumi. Sistem kurikulum 

pengajaranya ditempuh dalam ikatan asosiasional. Golongan professional baru ini 

disebut sebagai golongan priyayi.62 Di Surabaya terdapat HIS negeri dan HIS 

bersubsidi. HIS negeri didirikan pada tahun 1914 dengan masa belajar 7 tahun. 

Bagi pribumi HIS adalah jalan utama untuk meningkatkan derajad sosial. HIS 

bersubsidi didirikan oleh perkumpulan yaitu Soerabaia Inlandsche School di jalan 

Regenstraat. Terdapat empat dasar penilaian untuk masuk HIS, yaitu keturunan, 

                                                           
60

 Pardi Suratno, Masyarakat Jawa dan Budaya Barat. (Yogyakarta: Penerbit Adi 
Wacana. 2013). hlm. 67.  

61 Sekolah Dasar berbahasa Belanda untuk kelas menengah yang bisa masuk ke sekolah 
itu. (William H. Frederick, op. cit, hlm. 31). 

62 Bedjo Riyanto, op. cit, hlm. 45. 
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jabatan, kekayaan, dan pendidikan.63 Empat dasar penilaian ini menjadi syarat 

utama untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya di HIS, itu 

artinya apabila tidak memenuhi empat penilaian ini maka tidak diizinkan untuk 

bersekolah di HIS. 

Sekolah di atas segala-galanya, merupakan penjejangan sosial. Pendidikan 

Belanda yang terbatas pada kelas priyayi. Sekalipun demikan, pada awal 1920-an 

pun sudah banyak calon siswa dari berbagai kedudukan sosial berusaha mencari 

berbagai cara supaya bisa masuk sekolah. Mereka yang memasuki sekolah dasar 

pribumi Belanda (Hollands Inlandse School, HIS), misalnya sering mengelakkan 

aturan masuk dengan cara memperoleh rekomendasi dari seorang Belanda atau 

mengajukan diri sebagai anggota pangreh praja.64 

Sekolah-sekolah Belanda merupakan media bagi pribumi untuk memasuki 

hidup sebagai priyayi baru (bukan priyayi bangsawan). Akibat didikan sekolah 

Eropa atau Belanda para pegawai pemerintah beserta keluarganya cenderung 

memiliki gaya hidup Belanda-Jawa. Pendidikan barat turut mengubah cara 

berpikir masyarakat Jawa, khususnya keluarga priyayi baru, menjadi sesuai 

dengan pola hidup budaya modern.65 Jumlah keseluruhan murid dari golongan 

bumiputra yang bersekolah di HIS adalah 796 orang. Jumlah ini mengatakan 

                                                           
63 G.H. Von Faber, op. cit, hlm. 254. 

64 William H. Frederick, op. cit, hlm. 47. 

65 Pardi Suratno, op. cit,  hlm. 36. 
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bahwa penduduk bumiputra Surabaya cukup baik dalam mengikuti pendidikan 

Barat.66  

Apabila dilihat, pendidikan barat menjanjikan beberapa hal yang membuat 

masyarakat terutama kaum muda untuk mengikuti pendidikan sampai ketingkat 

selanjutnya. HIS adalah pendidikan yang paling banyak dimasuki oleh para 

priyayi modern di Surabaya. Bisa dikatakan bahwa HIS adalah pendidikan yang 

paling banyak diminati oleh penduduk lokal di Jawa. 

2. Sekolah Ongko Loro (De Scholen der tweede Klasse) 

Pendidikan rendah di Surabaya yaitu Sekolah Ongko Loro, lama 

pendidikanya adalah 3 tahun dengan menggunakan bahasa melayu. Sekolah ini 

disediakan untuk anak-anak bumiputra golongan menengah. Kurikulum sekolah 

rendah kelas dua sangat sederhana yaitu membca, menulis, dan berhitung. Sekolah 

ini berfungsi untuk mempersiapkan berbagai macam pegawai rendah untuk kantor 

pemerintahan dan perusahaan swasta.67 

Sekolah ini didirikan pada 1859, mengalami perkembangan setelah tahun 

1901, diantaranya penambahan studi yang awalmnya 3 tahun menjadi 5 tahun. 

selain itu, penambahan mata pelajaran pendidikan jasmani dan perubahan yang 

awalnya menggunakan bahasa daerah kemudian diganti menjadi bahasa melayu.68 

Bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah dan mampu dipahami oleh 

                                                           
66 Purnawan Basundoro (2013), op. cit, hlm. 91. 

67 G.H. Von Faber, op. cit, hlm. 62. 

68 Gusti Muhammad Prayudi, op. cit, hlm. 26. 
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penduduk pribumi. Munculnya sekolah ini membawa pengaruh besar bagi 

kelangsungan pendidikan pribumi.  

3. Sekolah Desa (Volkschool) 

Sekolah desa yang dibuka sebagian besar biayanya ditanggung oleh 

penduduk desa sendiri, tetapi dengan bantuan pemerintah seperlunya. Seperti 

halnya dengan perbaikan etis lainya, pemerintah menetapkan apa yang baik untuk 

rakyat Indonesia dan sesudah itu memberitahukan berapa yang harus mereka 

bayar demi perbaikan itu. Uang sekolah dipungut, sehingga desa-desa kurang 

menyambut gagasan tentang sekolah desa tersbut. Pihak Belanda mulai 

menggunakan desakan halus yang menjadi ciri pendekatan pihak Belanda untuk 

mensejahterakan desa.69 

Pada tahun 1907 berdiri lembaga yang bernama Inlandsch 

Volksonderwijs, lembaga yang mengusahakan pendidikan bagi penduduk desa. 

Lama belajar tiga tahun. Pengetahuan yang diajarkan yaitu kepandaian membaca, 

menulis, bahasa melayu, menggambar dan berhitung.70 Sekolah ini didirikan pada 

tahun 1914, berfungsi untuk memberantas buta huruf, selain itu menjadi penyebar 

buah pikiran dan pengetahuan bangsa Belanda, serta mendorong masyarakat agar 

menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan.71 Pada tahun 1912 telah berdiri 

lebih dari 2.500 sekolah desa.72 Banyaknya lembaga pendidikan yang berdiri 

                                                           
69 M. C. Ricklesf, op. cit, hlm. 334. 

70 Ibid., hlm. 26. 

71 G.H. Von Faber, op. cit, hlm. 301. 

72 M.C. Ricklefs, loc. cit, (2005). Hlm. 334. 
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semakin membantu pemerintah untuk melaksanakan program pendidikan. Banyak 

priyayi modern yang berasal dari sekolah desa yang kemudian pindah ke kota 

untuk mencari pendidikan lanjutan. 

4. Sekolah Lanjutan (Vervolgschool) 

Sistem pendidikan Eropa semakin meluas ke tingkat desa tahun 1907 

dengan adanya sekolah desa (Volkscholen) dengan masa pendidikan tiga tahun. 

Dari sekolah desa, pribumi dapat melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi, 

yakni sekolah lanjutan (Vervolgschool) yang berada di kota. Sekolah sambungan 

(schakelschool) sebagai perantara dari sekolah desa untuk melanjutkan ke sekolah 

yang ada di kota.73 

Sekolah lanjutan yang didirikan pada tahun 1916, yakni kelanjutan dari 

Sekolah Desa. Lama belajar yakni 2 tahun dn disediakan untuk murid yang 

berprestasi dari Sekolah Desa.74 Jadi tidak sembarang orang dari desa bisa 

memasuki sekolah ini. Namun nampaknya kebanyakan murid berprestasi yang 

dimaksud adalah para putra-putri pejabat desa. Sekolah lanjutan ini setara dengan 

kelas 4 dan kelas 5, sekolah ini sangat jarang peminatnya, sebagian dari sekolah 

ini khusus disediakan bagi perempuan yang mendapat tambahan pelajaran 

membuat kerajinan rumah tangga.75 Namun pada 1929 sebagian besar sekolah 

                                                           
73 Pardi Suratno, op. cit, hlm. 30. 

74 Gusti Muhammad Prayudi, op. cit hlm. 27. 

75
 G.H. Von Faber, op. cit, hlm. 319. 
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sambungan itu ditutup.76 Penutupan ini terjadi nampaknya disebabkan oleh 

kurangnya peminat dari kalangan masyarakat, terutama golongan masyarakat 

menengah ke bawah dan kurangnya tenaga pengajar. 

5. MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) 

Sekolah ini merupakan kelanjutan dari sekolah dasar dengan pengantar 

Bahasa Belanda, sehingga sekolah ini masuk dalam jenjang sekolah lanjutan. 

MULO pertama kali dirikan di Surabaya pada tahun 1916. Jumlah mata 

pelajaranya yaitu 36 jam pelajaran, dalam mata pelajaran MULO lebih ditekankan 

berhitung, bahasa Inggris dan Bahasa Belanda.77 Pelajaran Bahasa sepertinya 

lebih diutamakan, terutama pada sekolah yang banyak diminati oleh kalangan 

kaum pribumi, mereka pun nampaknya juga ingin fasih berbahasa Belanda.  

Selama tiga tahun masa pendidikan di MULO, Ambtenaren mendapatkan 

uang sewa untuk buku pelajaran dan pendaftaran ujian kelas 1e, 2 e dan 3 e.78 

Buku pelajaran yang digunakan untuk belajar sehingga dapat mengiuti ujian untuk 

memasuki pendidikan ke jenjang berikutnya. ELS yang setara dengan SD menjadi 

sekolah yang latar belakangnya sangat baik dalam berbagai pandangan, maka dari 

itu tak heran apabila banyak penjabat pemerintah yang ingin menyekolahkan 

anaknya di sekolah tersebut. 

 

                                                           
76 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern. (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press. 

1991). hlm. 241. 

77 Gusti Muhammad Prayudi, op. cit, hlm. 27. 

78 De Indische Courant Zeterdag  23 Juli 1938 no. 258 17 de jaargang Eerste Blad III 
MULO. 
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6. AMS (Algemeene Middelbare School) 

AMS didirikan sebagai sekolah lanjutan MULO dan sekaligus sebagai 

persiapan untuk memasuki perguruan tinggi dengan lama belajar 3 tahun yang 

sekarang ini setara dengan SMA. Didirikan di Surabaya pada tahun 1938, mata 

pelajaran yang ditekankan adalah Ilmu Pasti, Ilmu Alam dan Ilmu Kimia.79 

Peminat pada mata pelajaran tersebut nampaknya sangat banyak, dan juga 

disesuaikan dengan Tenaga yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam bidang sains. 

AMS yang berlatang belakang pendidikan dan budaya di mana siswanya 

agak campuran, tetapi juga menganut pola pendidikan Belanda dengan tenaga 

pengajar Belanda. Disini murid pribumi merupakan mayoritas.80 AMS dengan 

biaya yang dapat dijangkau sepertinya memiliki banyak peminat dari kalangan 

pribumi, terutama pemuda-pemuda yang ingin melanjutkan pendidikannya dan 

ingin memperoleh pekerjaan yang layak. Tenaga yang berkompeten pada 

bidangnya dibutuhkan untuk mengajar pelajaran yang berlaku di kurikulum 

sekolah AMS, hingga mengajarkan kursus pada pelajaran terntentu.81 

7. HBS (Hogere Burger School) 

Sekolah ini didirikan di Surabaya pada tahun 1875 yang setara dengan 

SMA sekarang. Lama masa belajar yakni 5 tahun. kurikulum HBS lebih 

ditekankan pada mata pelajaran bahasa Belanda, selain itu juga Bahasa Perancis, 

                                                           
79 Gusti Muhammad Praydi, op. cit, hlm. 28. 

80 Dukut Imam Widodo, op. cit, hlm. 247.  

81 Soerabaiasch-Handelsblad Zeterdag 4 Juni 1941 no. 137 
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Bahasa Jerman, dan bahasa Inggris, berhitung dan Aljabar.82 Para siswa juga 

beragam dalam hal gagasan yang terbentuk tentang sifat kehidupan kolonial. Pada 

mata pelajaran kewarganegaraan dan pemerintahan pada jenjang HBS, yang 

hanya sedikit orang Indonesia bisa memasukinya, sedikit sekali bukti bahwa mata 

pelajaran akademik tertentu berpengaruh dalam kerangka berpikir kebanyakan 

siswa.83 

HBS disetujui sebagai pendidikan yang akan didirikan di Surabaya, 

pendidikan tingkat lanjut atau yang lebih tinggi dari sekolah sebelumnya. Namun 

pada awalnya sekolah ini hanya diperuntukkan siswa Eropa saja, sehingga 

peluang masuk bagi siswa pribumi sangat kecil.84 

Gambar 3.1. Gecostumeerd bal op de HBS te Soearabaia (1922) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://media-kitlv.nl/ diakses pada 27-04-2016 pukul 20.30 WIB 

                                                           
82 Gusti Muhammad Prayudi, loc. cit, hlm. 28. 

83 Willam H. Frederick, op. cit, hlm. 47. 

84 Soerabaia Den 24 Sten, November 1929. 
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Jumlah anak-anak pribumi yang masuk sekolah HBS pada masa peralihan 

masih sangat sedikit. Pada tahun 1900 jumlah anak-anak pribumi di HBS hanya 

2%. Walaupun di tahun 1915 sudah ada kenaikan namun tetap saja sedikit yakni 

6,1%. Selain itu, sampai tahun 1907 bahasa Belanda tidak diberikan dalam kelas 

satu, sekolah dasar lainya yang didirikan khusus untuk pendidikan anak-anak 

Jawa.85 Pada periode kolonial HBS di Surabaya pernah menempati 3 lokasi, yang 

pertama pada tahun 1875-1881 di Jl. Baliwerti, kemudian tahun 1881-1923 berada 

di Regenstraat, dan yang terakhir tahun 1923-1950, yaitu  di jalan Ketabang. HBS 

didirikan untuk kalangan menengah ke atas, untuk kalangan dari taraf ekonomi 

rendah pihak HBS sudah memberikan toleransi biaya menurut besarnya gaji orang 

tua.86 

8. NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School) 

Sekolah latihan kedokteran pribumi, atau sekolah dokter Jawa, didirikan 

sejak permulaan tahun 1851. Ia membebaskan uang sekolah dan bahkan 

memberikan biaya-biaya pemondokan bagi mereka yang bersedia dididik menjadi 

asisten-asisten kesehatan. Sekolah itu mulai dengan tiga tahun lama pendidikan, 

kemudian diperpanjang dan diperbaiki menjadi pendidikan lima tahun, kemudian 

menjadi tujuh tahun dan akhirnya menjadi Sembilan tahun pada tahun 1908.87 

Sistem kurikulum ini diubah juga demi kebaikan pendidikan yang dijalankan. 

                                                           
85 Ramadhan KH, Perjalanan Panjang Anak Bumi. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2008). hlm. 40. 

86 Indra Cipta Jaya dan Gayung Kasuma, op. cit,  hlm. 16 dan 19. 

87 Savitri Prastiti Scherer, op. cit, hlm. 45 
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NIAS adalah pendidikan tingkat lanjut yang juga merupakan cikal bakal 

didirikanya perguruan tinggi diberbagai daerah di Indonesia. 

Pada tahun 1856 pendidikan ditingkatkan menjadi 3 tahun. Dengan 

perubahan ini, maka kursus juru kesehatan berubah menjadi Sekolah Dokter Jawa 

dan para lulusan sekolah ini diberi gelar Dokter Jawa. Karena masih belum 

memenuhi persyaratan, maka pada tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda 

memutuskan meningkatkan Sekolah Dokter Jawa menjadi Stovia. Pada tahun 

1913 STOVIA mengadakan reorganisasi diantaranya adalah perbaikan kurikulum, 

penyelenggaraan praktikum hingga membuka pintu bagi segala bangsa yang ingin 

belajar di STOVIA dengan biayanya sendiri.88 

Sekolah Dokter Hindia Belanda di Surabaya didirikan pada 1 juli 1914. 

Tujuan didirikanya NIAS adalah untuk mendidik dokter-dokter yang langsung 

bekerja untuk melayani kesehatan masyaralat. Kurikulum NIAS disesuaikan 

dengan STOVIA di Batavia dengan masa pendidikan 10 tahun. Pada tahun 1928 

lama masa studi NIAS diubah menjadi 8,5 tahun. Lulusan NIAS secara resmi 

disebut dengan gelar Dokter Djawa.89 

Di sekolah kedokteran Surabaya (NIAS), semua milik mahasiswa yang 

lulus diambil dan dibagi-bagikan kepada adik-adik kelas mereka. Hal ini 

merupakan semacam perlambangan bahwa apapun keadaan mereka ketika masuk 

sekolah tersebut, mereka lulus dalam kedudukan yang sama.90 Para lulusan NIAS 

                                                           
88 Dukut Imam Widodo, Soerabaia Tempoe Doeloe 2. (Tanpa Penerbit). hlm. 187. 

89 Gusti Muhammad Prayudi, op. cit, hlm. 30. 

90 Dukut Imam Widodo, op. cit, hlm. 48.. 
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yang telah menamatkan pendidikan  mendapat gelar Indies Arts.91 Perlambangan 

yang berlaku untuk setiap suku atau ras yang memasuki NIAS dan lulus secara 

bersama-sama. 

9. STOVIT (School Tot Opleiding van Indische Tandartsen) 

Sekolah Dokter Gigi STOVIT dibuka pada tahun 1928 yang diprakarsai 

oleh Dr. Lonkhuizen di Surabaya, ia meminta Dr. R.J.F Van Zaben (pemimpin 

NIAS untuk memimpin STOVIT). Sekolah ini satu komplek dengan NIAS. Pada 

Juli 1928 sekolah ini resmi menerima pendafaran siswa, syarat utama untuk bisa 

diterima yaitu lulusan MULO dengan lama pendidikan 5 tahun, termasuk latihan 

klinik 3 tahun. Siswa yang dapat diterima di sekolah STOVIT ini hanya sedikit 

disebabkan kurangnya lahan dan tempat.92 

Pendidikan kolonial telah menghasilkan golongan terpelajar yang 

dipandang oleh masyarakat sebagai golongan priyayi yang kemudian menjadi 

cita-cita paling utama bagi orang pribumi, walaupun status priyayi didapatkan atas 

dasar pendidikan bukan dari faktor keturunan. Setelah status priyayi dikuasai oleh 

golongan berpendidikan, maka criteria untuk berpangkatan dari berbagai dinas, 

baik itu dari lembaga pemerintahan maupun pada perusahaan-perusahaan swasta 

dilihat dari status pendidikanya.93 

Munculnya sekolah-sekolah di Hindia Belanda telah mendorong adanya 

hasrat untuk menuntut ilmu dari kalangan bumiputra. Akibat dari kemajuan 
                                                           

91 Robert Van Niel, op. cit, hlm. 77. 

92
 Gusti Muhammad Prayudi, loc. cit, hlm. 30. 

93 Ibid., hlm. 31. 
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pendidikan ini maka banyak pula dari kalangan bumiputra yang mengambil peran 

sebagai pegawai diberbagai kantor milik pemerintah kolonial, selain sebagai guru 

dan berbagai pekerjaan lainya. Hal ini telah mendorong munculnya kelompok 

priyayi baru, yaitu kelompok maysarakat baru yang diperoleh karena mendapat 

pera sebagai kalangan terpelajar.94  

Tidaklah semua yang dianggap sebagai kaum terpelajar di Surabaya pada 

tahun 1900 an pernah mengalami pendidikan bergaya barat, yang menggunakan 

bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan kurikulum diatur atau didasarkan 

pada kurikulum yang telah disetujui oleh pemerintah kolonial. Tetapi pengalaman 

tersebut merupakan hal penting dalam membentuk sikap-sikap tertentu yang 

akhirnya dianut bersama oleh seluruh anggota priyayi baru. Sebagian siswa masuk 

sekolah dengan gagasan yang cukup jelas tentang baik perangkatb akademik yang 

mungkin bisa mereka peroleh dari mata pelajaran-mata pelajaran yang 

ditawarkan, maupun tujuan yang mungkin mereka kejar. Para siswa juga beragam 

dalam hal gagasan yang berbentuk tentang sifat kehidupan kolonial. Kekecualian 

pada mata pelajaran kewarganegaraan dan pemerintah pada jenjang HBS, yang 

hanya sedikit orang Indonesia bisa memasukinya.95 

Pendidikan kolonial ini diarahkan kepada usaha untuk mencetak tenaga 

administrasi dengan upah yang murah, seperti pegawai kantor. Pada masa 

                                                           
94 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pemikiran Indonesia Modern. (Jakarta: Direktorat Sejarah 
dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 
2013). hlm. 56. 

95 Gusti Muhammad Prayudi, op. cit, hlm. 47 
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pemerintahan kolonial Belanda pesantren tidak dimasukkan ke dalam perencanaan 

pendidikan kolonial. Karena sistem pendidikan pesantren terlalu tradisional. 

Gerakan modernisasi dalam bidang pendidikan pada kelompok ini mulai tampak 

dengan munculnya sejumlah perguruan dan organisasi yang mendirikan sekolah-

sekolah non pemerintah.96  Dampak positif pengajaran sistem barat bagi kalangan 

elite tradisional adalah penguatan dasar legitimasi atau keabsyahan bagi 

kedudukan mereka. Dengan pengajaran barat, elite tradisional ini merasa lebih 

percaya diri sebab pada mereka telah terbentuk dalam dua jenis yakni keturunan 

berdasarkan tradisi yang terkait erat dengan jabatan dan pengajaran barat, yang 

memungkinkanya untuk menjadi perantara dengan penguasa asing.97 

Pendidikan yang membuat para priyayi untuk berubah ke arah 

modernisasi, pengaruh pendidikan membuat mereka berubah dalam berbagai 

aspek. Terutama dalam pemikiran dan pandanganya mengenai kehidupan. 

Golongan kaum terpelajar ini mempunyai peran penting dalam masyarakat, yaitu 

sebagai pelopor berdirinya pegerakan dan organisasi yang dapat berguna untuk 

bangsa dan Negara. 

                                                           
96 Gusti Muhammad Prayudi, loc. cit, hlm. 30. 

97 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit, hlm. 36. 
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BAB III 

TOKOH PRIYAYI MODERN DAN PERANANYA DI SURABAYA PADA 

TAHUN 1900-1940 

 

A. Tokoh Priyayi Modern dan Peranya Melalui Organisasi 

Surat kabar Pewarta Priyayi1 memuat artikel yang berhubungan dengan dunia 

priyayi. Isi surat kabar tersebut adalah mendorong masyarakat priyayi agar 

mengetahui berbagai aturan yang harus dijalankan baik kalangan oleh priyayi sendiri 

maupun untuk masyarakat umum, menambah pengetahuan bagi para priyayi sebagai 

bekal menjalankan tugas sebagai pegawai pangreh praja, dan hal-hal yang terkait 

dengan masyarakat dan kebudayaan Jawa.2 

Soera Oemoem adalah pers di daerah Surabaya yang didirikan oleh 

sekelompok organisasi pribumi. Tugas dari pers ini adalah menyuarakan pendapat-

pendapat para priyayi terpelajar atau pribumi terpelajar. Namun sempat terdapat 

larangan dari penerbit lain terhadap pers ini.3 Namun hal ini sepertinya tidak 

menghalangi pers ini untuk terus menulis dan membantu organisasi-organisasi 

pemuda pribumi yang dalam masa kebangkitan. 

                                                           
1 Surat kabar dengan bahasa melayu rendah yang terbit di Semarang sebagai surat kabar 

Bulanan. (Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pemikiran Modern Indonesia,( Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013). hlm. 49) 

2 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit, hlm. 49. 

3 Donderdag 17 Agustus 1933 Het Nieus van Den Dag voor Nederlandsch-Indie, Vier Bladen. 
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Terbitnya Soerat Kabar Bahasa Melajoe pada tahun 1856 di Surabaya oleh 

penerbit E. Fuhri, tidak hanya menandai bermunculanya penerbitan surat kabar 

berbahasa melayu di Hindia Belanda ketika itu, melainkan secara tidak langsung juga 

menjadi semacam tonggak munculnya suatu bentuk komunikasi intelektual bagi 

orang-orang yang telah mampu membaca dan menulis dalam bahasa melayu. adanya 

media yang mampu berperan sebagai wahana berdialog menjadi penanda munculnya 

suatu wacana kemodernan di Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19 tersebut. 

Berlandas akan kenyataan bahwa suatu komunikasi yang ada tidak lagi sebatas 

tuturan atau hanya berlangsung secara lisan dan terjadi secara tertulis. Meskipun tentu 

saja bentuknya masih sangat sederhana dan dengan pola yang masih belum bersistem 

atau ketat secara kaidah kebahasaan.4 

Awal kehidupan berorganisasi sebenarnya juga bermula dari rasa solidaritas 

yang primodial ini. Tetapi, sejalan dengan peningkatan kesadaran, baik sebagai akibat 

pengaruh dari guru-guru dan suasana sekolah yang serba teratur, maupun dari 

pengetahuan umum, maka hasrat mendirikan organisasi yang formal, Ketika inilah 

bukan saja organisasi yang formal dibentuk, dasar ideologi dari organisasi pun 

dirumuskan. Maka organisasi diharapkan berfungsi sebagai penengah solidaritas 

sosial, penyalur cita-cita, dan juga memupuk cita-cita itu.5 

                                                           
4 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit,, hlm. 155.  

5 Ahmaddani. G. Martha dan Tim,  Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan 
Bangsa. (Jakarta: Fa Sinar Bahagia, 1984). hlm. 22 
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Organisasi mereka bukan saja menyediakan forum bagi pendidikan 

kemasyarakatan, bahkan secara tak langsung politik, tetapi juga saluran bagi 

terjadinya dialog antar pemuda. Forum yang disediakan organisasi ini bisa saja 

menyadarkan mereka akan segala kekurangan organisatoris ataupun ideal yang 

mereka punyai. Berdirinya ikatan priyayi di Surabaya terinspirasi dari berdirinya 

organisasi yang sama di Bandung. Pemimpinya adalah Bupati Bandung, lalu 

menyebar ke Pekalongan, Semarang hingga sampai di Surabaya. Diketahui bahwa 

nama organisasi tersebut adalah Sarekat Priyayi.6 

Perkembangan-perkembangan pokok pada masa ini adalah munculnya ide-ide 

baru mengenai organisasi dan dikenalnya definisi-definisi baru dan lebih canggih 

tentang identitas. Kalangan priyayi Jawa yang baru atau yang lebih rendah, pejabat-

pejabat yang maju dan yang memandang pendidikan sebagai kunci menuju kemajuan, 

adalah kelompok pertama yang mengambil prakarsa. Pada tahun 1907 diambil 

keputusan untuk membentuk suatu organisasi pelajar guna memajukan kepentingan 

priyayi rendah.7 Pergerakan nasional sebagai fenomena historis adalah hasil dari 

berbagai faktor, seperti faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan dengan 

semua keterkaitanya. Jadi tergolong fenomena yang kompleks dan multidimensional. 

Pembentukan organisasi nasionalis didorong oleh pertentangan kepentingan sosial 

dengan kaum penjajah karena perbedaan rasial pertentangan ini menjadi lebih serius. 

                                                           
6 De Indische Courant Woensdag, 12 Maart 1930. 

7 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 
2005). hlm. 342. 
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Organisasi itu fungsinya menjadi lebih nyata dan menunjukkan perbedaan 

kepentingan-kepentingan tersebut secara lebih jelas. 

Aspirasi untuk mencapai kemajuan di kalangan kaum terpelajar meluap-luap 

dan mereka mengidentifikasikan diri sebagai kaum maju. Kesempatan menuntut 

pelajaran rupanya tidak memadai dengan kebutuhan akan sekolah yang meledak itu. 

Idealisme yang menggerakkan kaum terpelajar untuk mencapai kemajuan telah ada di 

udara. Dipandang dari latar belakang masyarakat pribumi yang masih sangat bersifat 

tradisional. Asal-usul pengaruh priyayi pada gerakan-gerakan ekonomi disebabkan 

oleh hubungan-hubungan antara ekonomi dan politik, pikiran-pikiran politik modern 

dan marxisme. Pengaruh priyayi pada ekonomi dinyatakan melalui ini, tekanan-

tekananya pada sifat moral dari ekonomi seperti gotong-royong  dan apapun yang 

ingin dilihat sebagai organisasi yang diinginkan.8 

Sejumlah para penjabat Eropa mengakui keseriusan dan kedalaman 

organisasi-organisasi ini. Beberapa penjabat Eropa setuju bahwa para penjabat 

pribumi adalah benteng pertahanan yang penting dalam menghadapi nasionalisme. 

Pangreh praja tidak lagi merupakan sebuah kelas penguasa tradisional, dan para 

pejabat pribumi pun semakin banyak diambil dari lapisan sosial terendah. Lebih 

lanjut ia menerangkan bahwa birokratisasi telah mengubah korps itu.9 

                                                           
8 Ibid., hlm. 109. 

9 Heather Sutherland, Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi.(Jakarta: Penerbit Sinar harapan. 
183). hlm. 203. 
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Surabaya pada awal 1930-an dicirikan dengan persaingan ketat untuk mencari 

pengaruh di kalangan arek Surabaya oleh kalangan terpelajar yang secara politis aktif. 

Kaum terpelajar memanfaatkan tawaran itu dengan penuh semangat, secara seragam 

menjalankan pengabdian kepada rakyat, dan mengingatkan para anggota mereka akan 

pentingnya massa, termasuk mereka yang ada diperkotaan. Kampung Surabaya 

dihujani oleh pesan persamaan dan pandanga kesetiakawanan untuk menentang 

pemerintah Belanda.10 

Pada 1900-an hasrat akan kemajuan yang telah dimulai kurang lebih pada 

dasawarsa terakhir abad sebelumnya, telah mewujud dalam bentuk tumbuhnya 

masyarakat koperasi yang mendirika toko-toko priyayi di beberapa tempat. Jika pada 

dasawarsa terakhir abad ke-19 beberapa kelompok dan asosiasi kecil lokal dibentuk 

oleh kalangan priyayi dan guru, pada 1900 kebutuhan akan organisasi masyarakat 

Jawa yang lebih besar dan beranggotakan kelompok yang lebih luas oleh kalangan 

elit kaum pribumi. Ada sebuah dorongan terhadap para pemuka priyayi untuk 

mendirikan sebuah organisasi Jawa yang dapat menggali soal persatuan Jawa, kerja 

sama saling menguntungkan, pengembangan pendidikan, mendorong priyayi Jawa 

agar mengharagai profesi di bidang pertanian dan perdagangan, mendorong semangat 

belajar, memupuk minat membaca surat kabar dan buku, serta memungkinkan orang 

Jawa mengerti kewajiban mereka terhadap masyarakat dan pemerintah.11 

                                                           
10 Peter Kasenda dkk, Dr. Soetomo. (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.2013). hlm. 39. 

11 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan. op. cit, hlm. 51. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN SOSIAL-POLITIK PRIYAYI... AIMATUL MUKAROMAH



61 

 

Jadi kaum terpelajar berdiri tegar dalam posisi memimpin, menjauh dari elit 

lama. Para kelompok organisasi di Surabaya cocok dengan bentukan priyayi baru. 

Mereka, dan hampir semua pemimpin organisasi lainya berasal dari lapisan yang 

paling terdidik dan sering percaya bahwa latar belakang pendidikan mereka 

merupakan faktor utama, meskipun bukan satu-satunya atas pilihan mereka dalam 

organisasi semacam itu. Mereka di terima oleh berbagai kalangan, bagi kaum 

terpelajar organisasi menawaran jalur yang tidak pararel bagi masa depan masyarakat 

kampung kelas menengah.12 

Gerakan-gerakan sosial yang pada abad ke 19 berpusat di desa dengan tokoh-

tokoh kharismatik yang digantikan oleh tokoh-tokoh pelajar kota dan kaum 

pedagang.13 Para lulusan sekolah tinggi itu merupakan elite baru yang belum 

mendapat tempat dalam birokrasi kolonial. Mereka sudah semestinya mendapat 

jabatan dalam birokrasi kolonial, tetapi jabatan itu sudah diduduki oleh orang 

Belanda. Karenanya mereka mempunyai orientasi baru yang harus menciptakan 

lapangan kerja baru yang ada di luar pemerintah kolonial. Mereka berpendapat bahwa 

menjadi birokrat kolonial berarti mereka mengabdi pada penjajah. Dengan dibukanya 

usaha baru yang bersifat swasta ini mereka menegakkan prinsip berdiri di atas kaki 

sendiri. 

                                                           
12 William H. Frederick, Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi 

Indonesia (Surabaya 1926-1946). (Jakarta: PT. Gramdeia. 1989). hlm. 90. 

13 Kuntowijoyo, Demokrasi dan Budaya Demokrasi,(Yogyakarta: Yayasan Bentang 
Budaya.1994).  hlm. 175. 
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Seni untuk bisa berbicara daripada bertatap muka dengan hati-hati 

dikembangkan serta menjadi semacam permainan yang menarik dengan para penulis 

priyayi modern. Menulis bukanlah satu-satunya dari sedikit pekerjaan yang dijalani 

oleh kaum terpelajar dengan imbalan yang cukup. Perpaduan penulisan dan 

penerbitan di Kota Surabaya bisa menambah taraf penghasilan asal mempunyai 

pelanggan tetap dan iklanya dipertahankan.14  

Sebuah organisasi tidak akan berjalan apabila tidak terdapat seorang 

pemimpin atau tokoh yang cerdas. Surabaya telah melahirkan beberpa tokoh priyayi 

modern sebagai pemimpin dan orang yang dapat menuntun masyarakat ke arah 

kemajuan. Tokoh-tokoh priyayi modern tersebut diantaranya adalah: 

 

1. Dokter Soetomo 

Soetomo (1888-1938), dilahirkan di desa Ngepeh, Nganjuk, Jawa Timur. 

Nama aslinya adalah Soebroto. Ia adalah putera pertama dari tujuh bersaudara 

pasangan Raden Soewadji dan Raden Ayoe Soedarmi. Sejak kecil ia tinggal bersama 

kakekanya di desa Ngemplak, Nganjuk, Jawa Timur. Ayahnya menjabat sebagai 

Wedana di Nganjuuk, cita-cita kakek Soetomo adalah agar Soetomo menjadi seorang 

priyayi. Namun ayahnya berpendirian bahwa anak-anaknya tidak boleh ada yang 

memasuki pemerintahan.15 

                                                           
14 William H. Frederick, op. cit, hlm. 65. 

15 Savitri Prastiti Scherer, Keselrasan dan Kejanggalan Pemikiran-Pemikiran Kaum 
Nasionalis Jawa Awal Abad XX. (Depok: Komunitas Bambu. 2012).  hlm. 148 dan 150. 
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Soetomo tidak tinggal dengan ayahnya, setiap hari ia diasuh oleh neneknya. 

Menginjak usia 7 tahun Soebroto kecil harus tinggal bersama orangtuanya di 

Bojonegoro. Setahun kemudian ia memasuki ELS di kota Bangil. Ia melanjutkan 

pendidikanya di STOVIA. Setelah lulus mendapat pos dinas pertama di Semarang, 

Malang, hingga Blora. Di Blora Soetomo menikah dengan janda Belanda. Pada 1919 

ia meneruskan pendidikanya ke Belanda di Universitas Amsterdam, selama di sana ia 

mengikuti Indische Vereeninging. Setelah selesai dengan studinya disana ia 

melanjutkan ke Universitas Hamburg, baru pada 1923 ia dan isterinya kembali ke 

tanah air.16 

Sekembalinya dari Belanda ia mendapat tugas di Rumah Sakit Simpang 

Surabaya. Ia juga menjadi pengajar di NIAS, sementara sore hari ia membuka praktek 

di rumahnya. Ia juga mendirikan Indonesiesche Studie Club di Surabaya. Ia juga 

merupakan anggota Gemeenteraad Surabaya, peran dan pergulatanya dalam berbagai 

organisasi membuatnya dikenal sebagai tokoh nasional yang kuat dan mampu 

memajukan pergerakan dikalangan kaum terpelejar.17 

Hal-hal baru yang menjadi perhatian Soetomo serta pandangan barunya 

diperkenalkan dengan cara tidak bertentangan dengan sistem sosial yang sedang 

berlaku. Ia hanya memperkenalkan pandangan Barat dimana pandangan itu tidak 

mengacaukan sistem sosial. Demi tercapainya keserasian dan membentuk suatu 

                                                           
16 Peter Kasenda dkk, op. cit, hlm. 146-160. 

17 Ibid., hlm. 168 dan 195.  
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barisan priyayi yang bersatu sebagai golongan, ia menyesuaikan prinsip-prinsipnya 

untuk memenuhi selera golongan priyayi yang baru berkembang itu.18 

Dokter Raden Soetomo yang masih sekolah di STOVIA bersama kawanya 

mendirikan Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908.19 Lahirnya Boedi Oetomo 

didorong oleh keadaan sangat kompleks dari rakyat yang tertindas oleh penjajah. 

Kondisi keterlantaran rakyat terjajah mendorong hasrat para kaum pelajar STOVIA 

mendirikan perhimpunan pelajar yang bertujuan mempercepat usaha ke arah 

kemajuan rakyat. Dengan sendirinya kaum priyayi terpelajar pada umumnya berada 

di barisan progresif.20 Nama Boedi Oetomo diambil dari perkataan Budi dan Utomo, 

Budi artinya perangai atau tabiat, sedangkan Utomo berarti baik atau luhur. Jadi BO 

yang dimaksud oleh pendirinya itu adalah perkumpulan yang akan mencapi sesuatu 

beradasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat.21 

Nasionalisme dalam berbagai variasinya menjadi ideologi kelas menengah 

sejak awal abad ke-20. Budi Utomo yang mewakili kelas menegah profesional dan 

kaum priyayi progresif menganut nasionalisme kultural pada mulanya.22 Dalam tahun 

1908, priyayi-priyayi ini, meskipun bukan ningrat atau bukan birokratis, atau 

berpendidikan Belanda dan terdidik berdasarkan profesi, telah bersatu dan muncul 
                                                           

18 Savitri Prastiti Scherer, op. cit, hlm. 157. 

19 Dukut Imam Widodo, Soerabaya Tempoe Doeloe. (Tanpa Penerbit). hlm. 178. 

20 Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Baru II: Sejarah Pergerakan Nasional Dari 
Kolonialisme Sampai Nasionalisme. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992). hlm. 102. 

21 Dukut Imam Widodo, op. cit, hlm. 189. 

22 Kuntowijoyo, op. cit, hlm. 90. 
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sebagai satu golongan yang secara resmi mengumumkan kepada seluruh masyarakat 

penguasa Jawa lainya tentang kemunculan mereka sebagai suatu kekuatan sosial.23 

Soetomo membiarkan masyarkat priyayi memutuskan arah tindakan baginya, 

kemudian ia membentuk dan menuangkan konsepnya mengenai situasi yang ada pada 

waktu itu. Dengan demikian Soetomo dapat menyesuaikan situasi dan lingkungan 

priyayi terhadap dirinya, Soetomo telah memulai kegiatan-kegiatanya dalam masalah 

umum sejak masih sangat muda. Soetomo menulis dan menjalin hubungan dengan 

golongan priyayi itu dengan gaya priyayi. Ia melibatkan para pembaca tulisanya 

untuk memberikan saran dengan penggunaan kata-kata yang sederhana. Karena 

Soetomo merupakan tempat mengutarakan pendapat yang dirasa tepat oleh para kaum 

priyayi modern.24 

Sepanjang menyangkut sejarah priyayi, tahun 1908 merupakan tahun di mana 

priyayi profesional, birokrat-birokrat buka ningrat, dan mahasiswa-mahasiswa muda 

STOVIA memutuskan bersama bahwa BO menjadi pemimpin Jawa konformis. 

Priyayi-priyayi lain yang mengehendaki perubahan sosial secara radikal dari pada 

melalui kegiatan kebudyaan harus membentuk dan mengembangkan organisasi lain 

untuk mewujudkan gagasan memodernisasikan masyarakat jawa.25 Seperti yang 

ditulis dalam laporan atas kongres BO, wakil dari Surabaya yakni Soendjoto 

mengajukan pemikiran, bahwa masa kerja atau masa tuga harus selalu diperhatikan. 
                                                           

23
 Peter Kasenda dkk, op. cit, hlm. 9. 

24 Savitri Prastiti Scherer, op. cit, hlm. 161 dan 166. 

25 Peter Kasenda dkk, op. cit, hlm. 14. 
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Terutama dalam menyatukan dan mengembangkan organisasi, hal ini dalakukan 

untuk kepentingan rakyat pribumi.26 BO dalam lima tahun pertama benar-benar 

merupakan kancah atau muara keinginan-keinginan bergerak maju dengan medan 

tanpa ada yang membatasi. Adapaun, hal yang hendak dicapai adalah kehidupan 

terhormat bagi bangsa yang dapat ditafsirkan menjadi watak khas perjuangan guna 

mencapai kemerdekaan dari semua pergerakan kebangsaan Indonesia.27 

Pada tahun 1924 Dokter Soetomo mendirikan Indonesische Studie Club di 

Surabaya, yaitu sebuah perkumpulan para kawula muda terpelajar di Jawa Timur.28 

Kelompok studi ini dimaksudkan agar dapat menyatukan elite baru, dan 

mengembangkan kesadaran nasionalisme Indonesia.29 Lewat wawancara dengan 

Koran Sin Tit Po30 Soetomo menjelaskan tujuan dari Kelompok Studi Indonesia. 

Dalam wawancara itu Soetomo menjelaskan bahwa tujuan kelompok ini adalah untuk 

memperkuat persatuan nasional, menumbuhkan suatu kesadaran mengenai arti-arti 

dari hal yang umum, memajukan perkembangan intelektual dan perkembangan moral 

                                                           
26 Boedi Oetomo, (Arsip Nasional Republik Indonesia). hlm. 23. 

27  Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan. op. cit, hlm. 61. 

28 Dukut Imam Widodo, loc. cit, hlm. 178.  

29 Dr. Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 
1908-1945. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1994). hlm. 58. 

30 Wakil dari pers Tionghoa peranakan yang bersedia menerima penuh ideology nasionalisme 
Indonesia. Pengelola surat kabar yang juga menjadi corong setengah resmi Partai Tiongjoa Indonesia 
(PTI) ini menganggap Indonesia sebagai tanah airnya dan bersedia berjuang untuk kemerdekaan. 
Merkea juga merasa nasibnya telah terikat dengan nasib orang Indinesia pribumi. Tidak aneh jika Sin 
Tit Po juga ikut dalam menyebarkan ide-ide nasionalis Indonesia yang diusung oleh para kaum 
pemuda. (http://gelora45.com/news/KiprahTionghoaDalamPersIndonesia.pdf diakses pada Kamis, 19-
05-2016 pukul 1.34 WIB). 
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dari golongan bumiputera, menciptakan suatu hubungan intelektual antara golongan-

golongan masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kemerdekaan Indonesia. 

Sementara itu Kelompok Studi Indonesia di Surabaya ini adalah organisasi kaum 

nasionalis yang paling berhasil dalam mengorganisasikan para pekerja di sektor 

swasta.31 

Dr. Soetomo berusaha memperbaiki konsep politik Indonesia yang tidak 

selektif, terutama warisan para pejabat pribumi terdahulu. Ia yakin, bahwa 

kepemimpinan harus tumbuh dari kaum intelektual, tetapi itu harus kepemimpinan 

yang meliputi bangsa Indonesia, tidak satupun dapat tertinggal di belakang. 

Kecenderungan dan pengalamanya dalam mengorganisasi kaum intelektual telah 

dibentengi oleh kenyataan, bahwa intelektual Indonesia tampaknya merupakan satu-

satunya kelompok yang sanggup melalui keyakinan dan pendidikan, untuk 

menggerakkan gerakan organisasi Indonesia ke garis-garis baru yang bermanfaat.32 

Dasar utama pandangan Soetomo yang pokok adalah menjaga bentuk sosial yang ada 

sambil memodernisasikan masyarakat, tertutama dalam hal pendidikan. Jadi, 

meskipun masyarakat harus menyusaikan dengan dunia modern, tidak harus 

mempengaruhi bnetuk sosial Jawa seperti biasanya.33 

Simbol kelompok Studi Indonesia diwakili oleh kop surat dan publikasinya, 

terdiri dari gambar seluruh tangan memegang arit dan sebuah tangkai padi sementara 
                                                           

31 Peter Kasenda dkk, op. cit,  hlm. 33 dan 55  

32 Robert Van Niel, op. cit, hlm. 320. 

33 Savitri Prastiti Scherer, op. cit, hlm. 187. 
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tangan satunya memegang pena. Ia menyimbolkan keinginan agar baik masyarakat 

umum maupun intelektual bekerja bahu-membahu dan adanya tanggungjawab dari 

kalangan terpelajar terhadap buruh dan petani. Kelompok studi yang muncul di Jawa, 

pada tahun 1920-an memiliki kesamaan komitmen rasa dan ideology untuk 

meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat biasa. Dengan anggota 

perorangan dari Surabaya, kelompok studi sejak semula sudah terlihat di dalam 

sarekat buruh. Kadang kala sebagai anggota eksekutif atau penasihat, mereka adalah 

partisipasi aktif dalam organisasi perkotaan di Surabaya pada tahun 1925 dan 1926.34 

Kepemimpinan Soetomo dalam organisasi lain sudah barang tentu tindakanya 

mantap dan orientasinya luas, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Kelompok Surabaya setapak lebih maju, karena pada tahun 1926, 

kelompok studi mengadakan Kegiatan komite itu pada puncaknya berupa 

pembentukan federasi parta-partai politik di Indonesia. Kelompok Bandung dan 

Surabaya ternyata menjadi barisan terdepan dalam menyusun kaum kekuatan 

nasionalis baru.35 

Klub Studi ini, seperti dimaksudkan oleh Seotomo, mempunyai tujuan 

merangsang rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran politik di kalangan orang 

Indoenesia yang berpendidikan. Diskusi-diskusi diarahakan kepada masalah yang 

bertalian dengan segi nasional dan lokal, dan kegiatanya diarahkan untuk 

                                                           
34 Peter Kasenda dkk, Op. cit, hlm. 34. 

35
 Ibid., hlm. 60. 
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menggairahkan usaha yang konstruktif. Klub studi ini siap sedia untuk memberikan 

nasihat kepada organisasi lain. Klub ini juga mendirikan sekolah, bank, klinik 

kesehatan, panti asuhan dan membuat patokan untuk membatasai perkawinan kanak-

kanak dan pelacuran.36 Selain fokus pada Klub Studi, Soetomo juga aktif terlibat 

dalam pembangunan koperasi desa, pembangunan Bank pribumi yang pertama yaitu 

Bank Nasional Indonesia, pembangunan panti-panti asuhan, rumah sakit lepra, serta 

lembaga-lembaga kesehatan umum lainya.37 

Supaya kegiatan-kegiatan mereka dihargai dan didukung oleh masyarakat 

yang lebih luas, tugas Soetomo dan rekan-rekanya sesame priyayi berpendidikan 

menuntun rakyat ini supaya mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri dan memutuskan 

apa yang diinginkanya. Untuk memperoleh dukungan umum terhadap gerakan 

menuju kemerdekaan dan kejayaan bangsa, rakyat harus dibuat sadar akan kewajiban 

mereka terhadap bangsa. Soetomo mengharapkan kemajuan menuju kemerdekaan 

sebagai suatu proses yang melibatkan pembangunan rakyatnya secara berangsur-

angsur. Bagi Soetomo dukungan dari golongan priyayi merupakan bagian penting 

untuk memimpin kegiatan-kegiatan rakyat mencapai kemerdekaan. Bagi golongan 

priyayi yang bekerja pada pemerintahan, Soetomo hanya memberi saran supaya 

mereka membantu pembangunan sekolah-sekolah dan panti-panti asuhan, 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran.38 

                                                           
36 Robert Van Niel, op. cit, hlm. 321.  

37 Savitri Prastiti Scherer, op. cit, hlm. 145. 

38 Ibid., hlm. 176-178. 
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Beberapa partai yang membentuk federasi adalah BO, SI, PNI, Ikatan 

Sumatra, kelompok Studi Indonesia dari Surabaya dan Kaum Betawi. Tujuan dari 

terbentuknya federasi tersebut adalah kebebasan nasional untuk para pribumi dalam 

mendapatkan hak yang sama, baik hak pendidikan, bebas berpendapat dan hak sosial 

ekonomi. Pertemua federasi ini dilangsungkan di Surabaya.39 Setelah kelompok ini 

menjadi partai politik, Soetomo ikut serta mengusulkan berbagai pendapatnya. 

Namun mengapa usulan-usulan dr. Soetomo di Gemeenteraad selalu mendapat 

tentangan anggota lain yang berkebangsaan Eropa, hal itu bisa jadi merupakan 

permainan penguasa Eropa agar tercipta opini bahwa yang memiliki otoritas 

melakukan perbaikan pemukiman miskin pribumi adalah orang Eropa.40 

Sekitar tahun 1928. Ketika para aktivis klub ini menaruh minat yang 

bersungguh-sungguh pada persoalan kampung, Dr. Soetomo diperkenalkan pada 

dengan karya dan dan gagasan dari seorang penggagas yang luar biasa dalam ludruk, 

yaitu Cak Gondo Durasim.  Kritik-kritik yang dibawakan dengan cara halus dan 

dengan kejenakaan yang dikenal rakyat kampung terpadu dalam format ludruk. Dr. 

Soetomo melihat kemungkinan yang luar biasa. Gaya baru yang dimainkan itu 

tampak tajam dan progresif.41 

                                                           
39 De Indische Courant, Donderdag, 22 Desember 1927. 

40 Purnawan Basundoro. Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial 
Sampai Kemerdekaan. (Yogyakarta: Ombak, 2009).  hlm. 53. 

41 William H. Frederick, op. cit, hlm. 83-84. 
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Menjelang 1930 kelompok studi ini mendirikan sarekat yang mengurus 

masalah kerja para pegawai percetakan serta sebuah sarekat umum untuk seluruh 

pekerja Surabaya. Terjadi depresi pada sarekat buruh yang mereka dirikan, 

keanggotaan merosot, keterlibatan menurun, dan terpaksa mengurangi jumlah 

pengurus yang digaji mereka tetap sebagai bagian penting kehidupan buruh 

Surabaya.42 Sejak awal klub ini memusatkan perhatian kepada para penghuni 

kampung Surabaya. Harapanya ialah bahwa dengan membiasakan anggota-

anggotanya dengan kesusahan kampung, akan bisa ditemukan pemecahan persoalan 

tersebut, yang kemudian dapat diterapkan secara lebih luas bagi kondisi seluruh orang 

Indonesia dibawah pemerintah jajahan.43  

Organisasi ini juga berhasil melaksanakan salah satu usahahnya yakni 

mendirikan koperasi-koperasi, sekolah pertenunan, koperasi daging, pusat kerajinan 

tangan, perserikatan-perserikatan buruh, N.V Bank Nasional Indonesia, percetakan-

percetakan “Indos” yang mendirikan berbagai macam koran dan majalah, dan masih 

banyak usaha lainya lagi. Asal-usul pengaruh priyayi pada gerakan-gerakan ekonomi 

disebabkan oleh hubungan-hubungan antara ekonomi dan politik.44 

Kelompok Studi ini juga mengadakan perkumpulan dan membahas suatu 

masalah di beberapa tempat.  Misalnya adalah gedung atau tempat berkumpul para 

pekerja. Dalam perkumpulan itu R. Goendoekosoemo berbicara tentang pentingnya 
                                                           

42 Peter Kasenda dkk, op. cit, hlm. 59. 

43 William H. Frederick, op. cit, hlm. 67-68. 

44 Ong Hok Ham, Runtuhnya Hindia Belanda. (Jakarta: PT Gramedia, 1987). hlm. 106. 
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kerukunan dan persatuan diantara masyarakat. R. Soetomo juga ikut serta dalam 

perkumpulan tersebut.45 Pada tahun-tahun berikutnya diadakan perkumpulan di 

Surabaya, yang mengundang beberapa perwakilan dari berbagai daerah, diantaranya 

adalah Tuan Singgih dari Solo, Dr. Soepardjo dari Lamongan, Dr. Slamet Soedibdjo 

dari Banyuwangi, Soedjono dari Bangil dan Abdullah Mangoensiswo dari Wlingi. 

Dokter Soetomo yang kembali menyuarakan bahwa gotong royong untuk saling 

mempersatukan bangsa itu penting.46  

Setelah melalui perjalanan waktu maka pada tanggal 16 Oktober 1930, 

kelompok belajar ini berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI).47 

Yaitu sebuah partai yang kini menerima juga orang-orang non-cendekiawan menjadi 

anggotanya dan lambat laun menempuh haluan politik yang lebih tegas.48 Koran 

Soeara Oemoem memang digunakan sebagai corong oleh PBI. Dokter Soetomo yang 

sebagai ketua PBI. Sementara tujuan PBI sendiri sudah jelas, yaitu mencapai 

kedaulatan bangsa dan dan tanah air yang sempurna. Untuk itu perlu dikembangkan 

pengajaran dan pendidikan, kebudayaan, lapangan kerja, kerajinan tangan, 

perdagangan, koperasi, dan lain sebagainya. Semangat anggota PBI semakin hari 

semakin menyala-nyala. Pada 1930 PBI mendirikan PCI (Persatuan Cooperation 

                                                           
45 Soerabaisch-Handelsblad Tweede Blad,  Maandag 25 November 1929. 

46 Jeudg Beweging, (Jakarta: ANRI. 1923). hlm. 708 

47 Dukut Imam Widodo, loc. cit, hlm. 178.  

48 S.L. Van der Wal. Kenang-Kenangang Pangrehpraja Belanda 1920-1942. (Jakarta: 
Penerbit Djambatan Perwakilan KITLV. 2001). hlm. 196. 
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Indonesia) yang berfungsi sebagai pusat pembelian. PBI juga membuka toko 

pertukangan yang bertugas sebagai penghubung antara pengrajin dan pemakai.49 

Pada 1935 Soetomo berhasil menggabungkan partainya, partai Bangsa 

Indonesia dengan Boedi Oetomo dan menamakan partai baru itu Parindra (Partai 

Indonesia Raya). Dengan itu dapat dikatakan bahwa penggabungan priyayi 

profesionalis dan priyayi birokratis, priyayi berpendidikan Barat dan tradisional, 

telah di selesaikan dengan baik. Penggabungan ini karena priyayi yang berpikiran 

maju dan lebih radikal.50 

Dalam bidang pendidikan, PBI mendirikan Lembaga Pergoeroean Rakjat 

PBI. Dalam bidang politik, PBI jelas bersikap non kooperatif terhadap pihak 

penjajah. PBI semakin berkembang, jika dalam tahun 1931  jumlah cabang hanya 15 

buah, maka pada tahun 1932 menjadi 32 buah. Pada tahun 1932 PBI mendirikan 

Rukun Tani, suatu organisasi yang bertujuan mengayomi kehidupan para petani. PBI 

terus bergerak. Pada tahun 1935 membentuk Rupelin51 dan Surya Wirawan52.53 

Pergerakan PBI ini tidak hanya melibatkan beberapa kaum intelektual dan priyayi 

                                                           
49 Dukut Imam Widodo, op. cit, hlm. 182. 

50 Savitri Prastiti Scherer, op. cit, hlm. 145. 

51 Rukun pelayarn Indonesia, yaitu organisasi para ABK (Anak Buah Kapal) yang ada di 
Surabaya. (Dukut Imam Widodo, loc. cit, hlm. 182). 

52 Organisasi Kepanduan yang sangat gaul dan mentereng di Surabaya. Kelompok ini juga 
mempunyai lagu mars sendiri yang diciptakan oleh komponis kenamaan WR Supratman. (Ibid., hlm. 
182). 

53 Ibid., hlm. 184. 
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modern di Surabaya, namun nampaknya pergerakan ini juga mulai mengajak 

masyarakat terutama rakyat kecil untuk saling gotong royong membangun bersama. 

Salah satu tema paling menarik yang dibahas Soetomo dalam tulisanya adalah 

konsepnya mengenai kewajiban masing-masing orang kepada Negerinya. Soetomo 

mengemukakan bahwa kewajiban yang paling penting mengenai cinta seorang 

kepada tanah air adalah melaksanakan pekerjaan membangun negeri dengan 

memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Tiga faktor utama yang sangat penting dari 

konsep Soetomo tentang bagaimana masyarakat dapat mencapai kemerdekaan dan 

kesejahteraan. Pertama, kewajiban moral terhadap negerinya. Kedua, mengabdi 

kepada negeri dengan memilih keahlian yang sesuai dengan perorangan. Ketiga, 

seseorang harus melaksanakan pekerjaanya yang selaras dengan masyarakat. 

Kemerdekaan Negeri tergantung pada kewajiban perorangan terhadap negerinya. 

Pandangan Soetomo memgenai pembangunan adalah sekuat dan semantap mungkin 

apabila kemerdekaan sudah ada suatu masyarakat yang sehat dan kuat untuk 

melaksanakan tugas-tugas menjadikan negeri yang baik dan mulia. Kesejahteraan 

dan kebahagiaan rakyat lebih penting bagi Soetomo daripada konsep kemerdekaan 

yang abstrak dan samar.54 

 

 

 

                                                           
54 Savitri Prastiti Scherer, op. cit, hlm. 170-171, dan 195. 
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2. Doel Arnowo 

Doel Arnowo pada tahun 1904 di kampung Genteng di dekat pusat kota 

Surabaya, ayahnya bekerja sebagai pegawai pada perusahaan ekspor gula milik 

Belanda. Ia mempunyai kekayaan yang cukup jika diukur standar masyarakat kelas 

menengah ke atas. Ayah Doel Arnowo sendiri tidak lulus sekolah dasar, tetapi ia 

memutuskan bahwa anaknya harus memperoleh kemajuan dengan memasukanya ke 

sekolah Belanda. Karena Doel Arnowo menentang keputusan ayahnya itu, maka 

ayahnya memaksanya untuk belajar dan bersekolah di HIS. Setelah lulus dan 

menambah dua tahun belajar di sekolah menengah teknik Belanda, Doel Arnowo 

menghentikan sekolah formalnya karena ayahnya meninggal. Doel Arnowo 

merupakan pengkritik keras dari kalangan pemuda pada masanya, ia berpendapat 

bahwa kebanyakan pemuda tidak mempunyai simpati atau pemahamanan tentang 

kerakyatan. Semua yang berhubungan dengan kaum terpelajar dianggap mengarah ke 

masa depan sosial yang benar.55 

Doel Arnowo bekerja di Kantor Pos Surabaya selama tiga belas tahun, selama 

masa ini ia membaca apa saja dalam rangka mendidik dirinya sendiri, lalu bergabung 

dengan PNI, terutama dengan tujuan berkumpul bersama dengan kaum terpelajar 

muda dan yang bercita-cita tinggi lainya. Kemudian pada bulan Agustus 1933 ia 

dipanggil pemerintah dan dipaksa untuk memilih bekerja pada pemerintah atau 

memilih jalan pergerakan. Doel Arnowo lebih memilih menekuni jalan pergerakan 

                                                           
55 William H. Frederick, op. cit, hlm. 64 dan 91. 
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karena sudah siap untuk hal tersebut. Doel Arnowo memutuskan untuk memilih kariri 

kewartawanan. Karena lembaran cetak telah menjadi saluran terpenting bagi gagasan 

politik, ia membeli mesin cetak dan mulai menyusun dwimingguanya dengan nama 

Berjoeang. Penerbitan ini memuat tentang pokok-pokok berita setempat juga memuat 

tulisan-tulisan tentang keadaan jajahan pemerintah dan pertentangan di dalam 

pergerakan.56 

Penerbit Doel Arnowo dengan kamus Marhaen juga dimaksudkan untuk 

mengajar para anggota dan pengikut PNI serta pengikut pergerakan lainya. Buku 

tersebut memuat hal-hal yang radikal dengan pemakaian kata-kata yang bersifat 

politi, dengan sudut pandang kaum terpelajar pergerakan.57 Kamus Marhaen tersebut 

kemudian disita oleh pemerintah kolonial, karena kamus tersebut dianggap ancaman 

bagi pemerintah. 58 

Hal ini mengundang perhatian pemerintah, yang mengemukakan bahwa anak 

seperti Doel Arnowo mampu mengartikan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia 

dengan canggih. Setelah itu, ia dipenjarakan selama delapan belas bulan.59 Usaha 

Doel untuk membangun kembali penerbitanya tidak berhasil, kemudian ia 

melanjutkan pekerjaan sebagai pencetak dan pengecer hingga akhir 1940 an.60 

                                                           
56 William H. Frederick, loc. cit, hlm. 64. 

57 Bataviasch Niuwsblad Disdag Desember 1934 

58 De Insdische Courant Jumat, 20 Oktober, 1933. 

59 Soerabaiasch-Handelsblad Selasa, Desember 1934 

60 William H. Frederic, op, cit, hlm. 66. 
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Namun tidak berapa lama ia bertahan denga pekerjaanya itu, Doel Arnowo diangkat 

menjadi ketua Komite Nasional Indonesia kota Surabaya.61 

 

3. HOS Tjokoroaminoto 

Orang tua Oemar Said (1912-1934) adalah seorang Pangreh Praja dengan 

pangkat Wedana di Kleco, daerah Madiun yang bernama Raden Mas Tjokroamiseno, 

keturunan langsung dari Raden Mas Adipati Tjokronegoro, Bupati Ponorogo. Dia 

adalah anak laki-laki Kiyai Bagus Kasan Besari sesepuh dan ulama di sana. Isteri 

Kiyai Bagus Kasan Besari adalah pemberian Susuhunan Pakubuwono III. Sebagai 

anak bangsawan yang bergelar Raden Mas Oemar Said berhasil mengecap ilmu 

pengetahuan yang cukup memadai, dia berhasil menamatkan studinya di OSVIA. 

Mereka yang sudah lulus itu dijadikan pegawai Pangreh Praja oleh Belanda, mulai 

dari jabatan terendah yaitu magang, lalu Jurutulis, kemudian naik menjadi mantra 

polisi, Asisten Wedana dan begitus seterusnya hingga menjadi Bupati.62 

Setelah lulus OSVIA ia menjadi Jurutulis, namun jabatan itu tidak 

berlangsung lama. Keluarga HOS Tjokroaminoto lalu pindah ke Surabaya dan 

mulailah ia tergerak untuk terjun ke dalam kancah perjuangan bangsanya. Dengan 

adanya SI, dalam waktu singkat ia berhasil mendapatkan kepercayaan dan terpilih 

menjadin ketuanya. Ketika SI mengadakan kongres di Surabaya pada 1913, namanya 
                                                           

61 Purnawan Basundoro, Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Suraba 1900-
1960an. (Tangerang: Marjin Kiri. 2013). hlm. 179. 

62 Soebagijo I.N, Harsono Tjokroaminoto: Mengikuti Jejak Perjuangan Sang Ayah. (Jakarta: 
PT Gunung Agung. 1985). hlm. 1-2. 
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semakin dikenal luas.63 Dari sinilah beliau memulai pergerakan dan aktivitasnya 

untuk mengabdi pada bangsanya. Melakukan gerakan yang menentang penjajahan 

Belanda melalui organisasi. Ia dijodohkan dengan Raden Ajeng Soeharsikin, 

mempunyai lima orang anak yaitu Siti Oetari, Anwar, Harsono, Siti Islamijah dan 

Soejot Ahmad.64  Sebagai seorang priyayi ia mahir tarian Jawa dan Gamelan. Aib 

bagi seorang priyayi apabila tidak dapat menari Jawa setelah lulus OSVIA.65 Setelah 

berhasil berjuang untuk bangsanya, HOS Tjokroaminoto semakin sibuk dengan 

aktivitasnya hingga menginjak umur yang sudah tua. Kesehatanya melemah seiring 

berjalanya waktu. Namun ia tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, yakni fokus 

mengurusi organisasi dan bangsanya.66 

Sarekat Islam lahir di Solo pada tahun 1912 sebagai reaksi atas monopoli 

perdagangan batik Cina di Lawean Solo. SI didirikan juga bertujuan untuk 

melindungi pedagang pribumi dari penguasaan para pedagang Cina. Sarekat Islam 

kemudian melanjutkan perjuanganya di Surabaya. Di Surabaya SI berkembang 

dengan baik di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. SI di Surabaya menggunakan 

rumah HOS Tjokroaminoto sebagai tempat berdiskusi untuk memikirkan dan 

memutuskan pergerakan. Soekarno menjuluki rumah tersebut sebagai Dapur 

                                                           
63 Ibid., hlm. 7. 

64 htps://www.google.co.id/url?q=http://repository.usu.ac.id/ diakses pada 22 Juli 2016 pukul 
23.47 WIB 

65 Soebagio I.N, op. cit,  hlm. 8-11. 

66 htps://www.google.co.id/url?q=http://repository.usu.ac.id/ diakses pada 22 Juli 2016 pukul 
23.47 WIB 
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Nasionalisme Indonesia. Rumah yang terletak di kawasan perkampungan Peneleh 

Surabaya.67 

Para pengikut Sarekat Islam dipersatukan oleh pernyataan akidahnya, 

meskipun mereka tidak sepakat mengenai penafsiran agama atau mengenai peranan 

yang seharusnya dimainkanya dalam kegiatan Sarekat Islam. Dalam kenyataanya 

gerakan Sarekat Islam menarik banyak santri yang ingin melihat kemajuan. Sarekat 

Islam juga mendapat dukungan dari para tradisionalis Jawa, yakni priyayi Jawa 

angkatan muda dalam perkumpulan BO.68 Pada bulan Januari 1913, kongres Sarekat 

Islam diadakan di Surabaya dan mulai saat itu popularitas dan kenggotaan organisasi 

itu membengkak. Fondasi untuk bergerak dan berkembang dalam kota Surabaya telah 

disediakan oleh suatu kombinasi perdagangan yang mendukung untuk surat kabar 

yang menyediakan media bagi pedangag-pedagang islam. Perkembangan Sarekat 

Islam yang terbesar bukanlah di kota-kota besar, tetapi malahan di daerah pedesaan 

(terutama Jawa Timur) yang pada tahun-tahun permulaan banyak orang yang 

berbondong ikut masuk organisasi tersebut.69 

Sarekat Islam Surabaya menerbitkan Oetoesan Hindia (1913-1923) setelah 

kongres Sarekat Islam pada tanggal 26 Januari 1913. Redakturnya adalah HOS 

Tjokroaminoto, Sosrobroto dan Tirtodanoedjo. Sebagai corong Sarekat Islam, 

                                                           
67 Peter Kasenda dkk, op. cit, hlm.  66. 

68 Zaini Muchtarom, Santri dan Abangan di Jawa. (Jakarta: INIS. 1980). hlm. 45.  

69 Robert Van Niel, Munculnya Elite Modern Indonesia. (Jakarta: Pustaka Jaya. 1984). hlm. 
140 dan 142. 
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Oetoesan Hindia menyuarakan Islamisme dan bersifat radikal nasionalistis. Pada 

tahun 1923, Oetosan Hindia terpaksa menghentikan penerbitannya, karena terjadi 

perselisihan internal dalam SI dan banyak pelanggan yang tidak membayar uang 

langganan.70  

Di Surabaya, poros kegiatan untuk Jawa Timur, Tjokroaminoto tetap 

memegang kepemimpinan. Penampilanya di daerah ini adalah yang terbesar dan 

orang pun dalam jumlah besar menumpuk ke Sarekat Islam. Kegiatan organisasi 

Surabaya sebenarnya berada di tangan Mas Tondokusumo dan Raden Adiwijaya, 

yang merupakan kawan muda Tjokro.71 Keberanian anggotanya yang disatukan 

dengan menggunakan islam sebagai dasarnya, selain itu mereka juga berani 

melakukan perlawanan dalam wujud gerakan sosial seperti sosialisasi tentang 

perjuangan Indonesia.72 

Sarekat Islam adalah partai politik kota Surabaya yang secara sadar memiliki 

ideologi gerakan dengan harapan dapat terbebas dari penjajahan yang membelenggu 

rakyat. Pada pidatonya yang dikumandanngkan pada rapat SI 1916, HOS 

Tjokroaminoto membicarakan persoalan tanah partikelir yang menjadi masalah rakyat 

                                                           
70 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. op. cit, hlm. 50. 
 
71 Robert Van Niel, op. cit, hlm. 164. 
 
72 Gusti Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri, “Pendidikan Pada Masa Pemerintahan 

Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901-1942” dalam Jurnal Publika Budaya. Volume 1, Nomor 3. 
Maret 2015. hlm. 30. 
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kelas bawah.73 Rakyat mengalami berbagai hambatan untuk bisa tinggal di tanah 

partikelir tersebut. Sementara HOS Tjokroaminoto beserta anggota SI menjadi 

penghubung dan suara rakyat kelas bawah terhadap pemerintah kota. 

Sarekat islam erat berhubungan dengan pribadi HOS Tjokroaminoto, ia 

seorang pembicara yang menarik dan bersemangat. Ia telah menawan hati banyak 

orang dan menjadi simbol harapan bagi mereka merasa tertekan dan yang sudah 

bebas. Ia telah menjadi perantara untuk menyuarakan kesusahan-kesusahan yang 

melanda masyarakat kecil. Rakyat desa berkerumunan mendengarkan ia berbicara, 

memegang pakaianya, mencium kakinya.74 

Di bawah HOS Tjokroaminoto, SI di Surabaya menggunakan landasan 

ideologis islam untuk membangun kesadaran kebangsaan. Tampilnya SI dalam 

perjuangan dan pemikiran kebangsaan menjadi justifikasi atas adanya pendapat 

bahwa islam pada awal abad XX menjadi salah satu kelas pembebas dari belenggu 

penjajah. SI tidak menggunakan senjata dalam melawan kolonial, melainkan dengan 

membangun gagasan yakni organisasi sosial politik.75 SI telah menanamkan ideologi 

kebebasan namun juga kewajiban terhadap pedoman agama islam. Karna landasan 

pergerakan organisasi ini adalah islam. Namun dengan kebabasan dan ideologi 

tersebut mereka dapat melawan dan menentang kaum kolonial sehingga menunjukkan 

kemajuan. 

                                                           
73 Purnawan Basundoro (2013), op. cit, hlm. 145 dan 149. 

74 Robert Van Niel, op. cit, hlm. 145. 

75 Ibid., hlm. 64. 
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Seorang pemuda Jawa yang bernama Semaun (1899-1971) menjadi anggota 

SI cabang Surabaya. Berkat kecapakanya Semaun langsung tampil ke depan sebagai 

sekertaris SI Surabaya pada tahun 1914. Pada kongres Nasional SI yang ke-3 

diselerenggarakan di Surabaya pada 1918, peserta kongres mendukung Semaun dan 

sikap sosialismenya. Pada tahun berikutnya 1919 SI mengadakan kongersnya yang 

ke-4 di Surabaya yang membahas perlunya didirikan organisasi sentral kaum buruh.  

Ia bersama rekan-rekan sepemikiranya mendirikan ISDV (Indische Sociaal 

Democratische Vereeniging) di Surabaya. Pada 23 Mei 1920 ISDV mengganti 

namanya menjadi Perserikatan Komunis Hindia. Hal ini menjadi satu faktor yang 

menyulut perepcahan dalam tubuh SI, ketika sebagian anggota SI merangkap menjadi 

anggota Perserikatan Komunis Hindia.76 

Perpecahan dalam tubuh SI mencapai puncaknya pada saat diadakan kongres 

tahun 1921 di Surabaya. Semaun tidak dapat mempertahankan kader PKI di Sarekat 

Islam. Akhirnya Semaun dari anggota SI yang merangkpa menjadi anggota PKI 

secara resmi dikeluarkan dari SI. Akibat peristiwa tersebut SI pecah menjadi 2 aliran 

yaitu SI Merah yang dipimpin Semaun dan SI Putih yang dipimpin Agus Salim.77 

Perpecahan ini menjadi faktor utama dari kelemahan SI, terutama SI di Surabaya 

hingga menyebabkan tujuan awal pergerakan yang tidak dapat tercapai. 

                                                           
76 Tsabit Azinar Ahmad, “Sarekat Islam dan Gerakan Kiri di Semarang 1917-1920” dalam 

jurnal Sejarah dan Budaya, Tahun Kedelapan, Nomor 2, Desember 2014. Hlm. 227 dan 230. 

77 Ibid., hlm. 229. 
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Tjokroaminoto masuk penjara sementara Semaun meninggalkan Indonesia 

pada tahun 1921. SI merasa kesulitan karna tidak ada dua tokoh tersebut, pada tahun 

1922 Semaun kembali ke Indonesia untuk berusaha mendirikan kembali serikat-

serikat kerja PKI dengan menegakkan pengaruh PKI pada cabang-cabang dan sekolah 

SI. Tjokroaminoto dibebaskan, dalam kongres SI pada 1923 ia mendirikan Partai 

Sarekat Islam (PSI) yang memiliki disiplin partai. Ia bertekad menidirkan cabang PSI 

di setiap tempat SI Merah berada, Sarekat Rakyat menjadi nama baru untuk SI merah, 

sementara pertikaian pun terus berlanjut.78 

SI di bawah Semaun merupakan pelopor yang menggunakan senjata dalam 

perjuangan melawan imperialism, ialah teori perjuangan Marxisme. SI dan SR 

berusaha untuk mendapatkan sokongan massa dan dalam hal ini keduanya cukup 

berhasil. Keadaan di dalam tubuh SI demikian yang menyebabkan pemimpin SI, 

Tjokroaminoto mengadakan studi banding ajaran islam dan Marsxisme. Tahun 1927 

merupakan tahun terakhir dari masa transisi untuk menciptakan struktur yang kuat. 

Pada 1928 dan 1929 PSI berusaha untuk mengatur organisasinya dengan sebaik 

mungkin, namun ternyata tidak mampu mencegah kemunduranya yang berjalan 

secara perlahan. Pada tahun 1930 PSI berubah nama menjadi PSII (Partai Sarekat 

Islam Indonesia).79 

                                                           
78 M. C. Ricklefs, op. cit, hlm. 364-365. 

79 Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman 
Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda. (Jakarta: Balai Pustaka. 2010). hlm. 345. 
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Pada tahun 1930 hubungan PSII dengan golongan nasionalis lain memburuk, 

PSII sudah kehilangan pengaruhnya di bidang politik. Pada bidang ekonomi dan 

agama PSII mendapat saingann dari Indonesische Studieclub. Pada kongres PSII ke-

17 diputuskan untuk mengadakan pembaharuan organisasi, pada saat itu kesehatann 

Tjokroaminoto sudah mulai menurun. Pada akhir 1930 PSII yang semula bergabung 

dengan PPPKI karena anggota dari organisasi lain kurang menghargai keberadaan 

mereka.80 

 

4. Imam Supardi 

Imam Supardi lahir pada tahun 1903 sebagai anak dari seorang pegawai 

perkebunan tembakau di Lumajang. Ia menempuh pendidikanya pada sebuah sekolah 

desa, dengan bantuan keluarga Belanda yang menaruh perhatian padanya. Setelah 

lulus ia memperoleh pekerjaan di sekolah desa, karena minatnya pada surat kabar ia 

mulai menulis untuk beberapa peneribitan. ia merupakan orang dengan kepribadian 

pendiam, bukan tipe penuh humor seperi yang terkesan pada tulisan-tulisanya dan ia 

juga menghindari publisitas. Tulisan Imam Supardi lebih banyak mngenai 

pergerakan, pada 1929 ia diminta datang ke Surabaya untuk menulis pada penerbitan 

Swara Oemoem. Ia melatih dirinya untuk menulis dengan humor yang tajam dalam 

menyampaikan gagasan. Pada 1933 ia diajak Soetomo untuk bekerja di Penjebar 

Semangat, sebuah mingguan yang terkesan berani dan berbahasa Jawa. Imam Supardi 

                                                           
80 Ibid., hlm. 346. 
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juga mulai menulis di serangkaian pamflet mengenai beraneka ragam masalah 

tradisional dan kontemporer. Gayanya lugas dan pesanya langsung, tidak tercampur 

dengan politik, namun menggunakan sudut pandang pergerakan priyayi baru.81  

Imam Supardi selalu berhati-hati dengan langkah yang diambilnya, dalam hal 

ini ia tampak lebih bersifat khas seperti priyayi baru atau priyayi modern. Imam 

Supardi menjadi orang kepercayaan Dr. Soetomo, terutama mengenai menyunting 

tulisan secara terselubung. Terdapat tokoh priyayi modern lainya di Surabaya 

diantaranya adalah Raden Sudirman dan istrinya Raden Ajeng Siti Sudari, mereka 

menolak dunia pangreh praja dan lebih memilih profesi pada bidang pekerjaan 

swasta. Sutadji, bergabung dengan Parindra dan banyak membantu organisasi cabang 

daerah lain. Sungkono yang menjadi anggota organisasi kepanduan, lalu Ajat yang 

juga berasal dari Parindra. Satu lagi tokoh priyayi Modern yakni Achmad Djais yang 

diangkat menjadi pemimpin partai PBI cabang Surabaya.82 

Para kaum nasionalis Indonesia akhirnya akan menyadari adanya hal-hal yang 

mempersatukan mereka, dan bahwa hal-hal ini dianggap lebih penting daripada 

masalah-masalah yang memecah belah mereka. Nasionalisme yang sebenarnya akan 

lahir, hal ini menjadi suatu langkah baru yang dapat mempersatukan seluruh 

msayarakat dari berbagai golongan.83 Sebuah perjuangan yang masih akan 

dilanjutkan oleh para pemuda Indonesia, khususnya kaum muda Surabaya. 

                                                           
81 William H. Frederic, op. cit, hlm. 60. 

82 Ibid., hlm. 53-58. 

83 M. C. Rikclefs, op. cit, hlm. 373. 
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Surabaya menjadi saksi dan tempat berdirinya beberapa organisasi yang 

mempunyai pengaruh besar di kalangan masyarakat. Selain bertujuan mengumpulkan 

anggota untuk memperkuat organisasi, banyak dari perkumpulan ini yang juga 

memperjuangankan kesejahteraan rakyat lokal, terutama dalam hal pendidikan hingga 

pekerjaan. Para pendiri dan pelopor organisasi tersebut memiliki latar belakang dan 

dasar untuk membuat sebuah organisasi yang kuat dan mampu berkembang. Hingga 

akhir hayatnya, mereka yang disebut sebagai priyayi modern, pendiri, perintis, dan 

pelopor pergerakan mendedikasikan sisa hidupnya untuk kelangsungan organisasi. 

Walaupun pada akhirnya organisasi-organisasi itu meredup secara perlahan. Akan 

tetapi perjuangan kaum muda itu telah diwariskan oleh generasi selanjutnya yang 

berupa nasionalisme. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

Priyayi adalah adik raja yang masih mempunyai garis keturunan dengan 

bangsawan setara dengan raja. Priyayi dibedakan menjadi dua jenis, yakni priyayi 

tradisional dan priyayi modern. priyayi tradisional adalah bangsawan feodal yang 

masih melestarikan dan menganut sistem pemerintahan lama kerajaan. Priyayi 

modern adalah priyayi yang sudah terpengaruh oleh modernisasi yang dibawa oleh 

Belanda ke tanah Hindia  Belanda. Priyayi modern mencari dan menemukan 

identitasnya melalui pemikiranya yang didapat dari pendidikan kolonial Belanda. 

Priyayi modern ini termasuk dalam kaum intelektual yang terpelajar. 

Surabaya adalah kota dengan segala kemegahanya pada masa lalu, kota yang 

modern pada masa kekuasaan pemerintah Belanda. Segala macam fasilitas seperti 

pembangunan gedung-gedung di dalam pusat kota, perbaikan jalan hingga 

mendirikan beberapa sekolah di kota tersebut. Meskipun fasilitas-fasilitas tersebut di 

bangun untuk masyarakat Eropa yang menetap di Surabaya, namun para golongan 

lain seperti Timur Asing dan pribumi juga ikut menikmatinya. Selain membangun 

fasilitas, Belanda juga mengubah sistem pemerintah kota Surabaya, mulai dari 

struktur jabatan hingga birokrasi pemerintahan. Beberapa wakil bumiputra ada yang 

ikut masuk dalam jabatan tersebut, sebagai perwakilan dari pribumi. 

Pendidikan merupakan peluang bagi para pribumi untuk memperoleh 

pekerjaan menjadi pegawai pemerintah dan untuk mendapatkan pekerjaan lainya. 
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Beberapa sekolah yang didirikan oleh Belanda di Surabaya ialah ELS, HIS, HBS, 

MULO, NIAS, STOVIT. Sekolah-sekolah ini awalnya hanya dapat dimasuki oleh 

anak-anak dan remaja orang Eropa. Sehingga pribumi yang menetap di desa juga 

mendirikan sekolah, diantaranya adalah Sekolah Ongko Loro, Sekolah Desa hingga 

Sekolah Lanjutan. Namun karena sepi peminat, maka secara perlahan sekolah-

sekolah desa tersebut ditutup. Akhirnya Belanda mengeluarkan kebijakan bahwa 

anak-anak pribumi diizinkan memasuki sekolah-sekolah Eropa yang ada di kota. 

Pada masa kolonial, di Surabaya sudah terdapat banyak macam pekerjaan 

yang baru dan masih asing bagi para  lulusan pribumi, contohnya adalah mantra, 

guru, hingga dokter. Priyayi modern mempunyai peranya sendiri dalam perlawanan 

melawan penjajah. Akibat dari sekolah Belanda itu, beberapa diantara priyayi modern 

itu ada yang mendirikan organisasi dan ikatan karena pemikiran dan gagasanya untuk 

bisa membebaskan rakyat terjajah. Dokter Soetomo adalah tokoh priyayi modern 

yang sudah mendirikan organisasi bersama teman-teman sekolahnya di STOVIA. 

Organisasi adalah wadah satu-satunya yang mampu menampung partisipasi 

anggota maupun masyarakat pada umumnya. Munculnya beberapa organisasi-

organisasi ini diakarenakan pemerintah kolonial dirasa tidak adil dalam mengatur 

hak-hak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di Surabaya banyak 

berdiri organisasi yang didirikan oleh kaum terpelajar, diantaranya ialah Indonesische 

Studie Club yang diprakarsai oleh Dokter Soetomo. Sarekat Islam yang diperkuat 

oleh HOS Tjokroaminoto dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut 

mengajak para kaum muda terpelajar untuk bersatu saling menuangkan gagasan dan 
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ide dalam memajukan bangsa dan masyarakat pribumi. Tantangan yang dihadapi oleh 

para kaum intelektual ini adalah kuranya minat dan kesadaran masyarakat awam 

tentang betapa pentingnya pendidikan bagi bangsanya. 

Beberapa organisasi kaum muda itu juga mendirikan beberapa fasilitas 

diantaranya adalah Indonesische Studie Club yang membangun lembaga koperasi, 

dalam bidang perbankan, hingga masalah pendidikan. Sementara Sarekat Islam 

menguatkan para padagang kecil dan pengusaha pribumi lainya. Perjuangan para 

kaum intelektual ini bukan melalui perang pertumpahan darah untuk melawan 

penjajah. Melainkan melalui ide, gagasan serta ikatan yang kuat diantara bangsanya 

untuk bisa bangkit diatas tanah air sendiri.  

Tokoh-tokoh priyayi modern diantaranya adalah Dokter Soetomo yang 

menghabiskan hidup dan perjuanganya di Surabaya, melalui pemikiranya yang 

cemerlang ia dapat di terima di berbagai kalangan. Dokter Soetomo tidak pernah 

berhenti dalam bergerak dan mengabdi untuk bangsanya. Tokoh nasional yang 

sederhana dan menggunakan segenap ilmu yang dipelajarinya untuk kepentingan 

masyarakat. Dokter Soetomo tidak pernah menggunakan gelar bangsawanya, meski ia 

keturunan bangsawan dan orang terpandang. HOS Tjokroaminoto yang pindah ke 

Surabaya dan memulai pergerakanya. HOS Tjokroaminoto membuang gelar  

bangsawanya karena merasa tidak dibutuhkan. 

Kemudian Imam Supardi, pemuda intelektual yang menjadi wartawan serta 

Doel Arnowo yang juga berkiprah dalam dunia wartawan di Surabaya. Selain para 
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tokoh tersebut terdapat pula sosok priyayi modern seperti Raden Sudirman, 

Sungkono, Sutidjo, Achmad Jaiz, Ajat dan lain sebagainya. Para tokoh tersebut 

memiliki peran masing-masing dalam ikut serta menyadarkan masyarakat pribumi 

betapa pentingnya untuk menyadari rasa nasionalisme diantara bangsa sendiri. 

perjuangan kaum terpelajar itu berhasil, sebab banyak masyarakat yang ikut 

memasuki organisasi. Selain itu jasa-jasa mereka juga  menjadi motivasi bagi 

generasi selanjutnya untuk terus memperbaiki kehidupan bangsanya sendiri. 
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