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Masyarakat

SISI TERAI{G KOLONIALISME BEI.ANDA
DI BA}IYUMAS

Purnawan Basundoro

,4- Pendahuluan
Hampirsemuamasyarakatlndonesiam.elihatperiodekolonialBelanda
ilfi drrt .atu ri.i*r;il t;ih, sisi -gelapnya. 

Periode kolonial hanva

semata_mata diangga;;;ilg"i p.rioaE e5ftiritasi_yang menguras habis

kekayaan dun mererld;hd martabat binesa Indonesia, Pandangan

semacam ini tidak ruf"il tu*"ulada kenyatuu"rrttyu seiak diberlakukannya

;il;;;; put"u-?Ji"iit"tt"1l pada ra3o,_ e|<sploitasi terhadap

sumber daya ekono-i-[r"e.u -fndonlsia 
terus dilakukan. Eksploitasi

;;;;i"r;"; t.rt uarp .o*6ur auvu ekonomi tersebut telah menciptakan

trauma yang amat *u'ra"fr* bagi-sebagian besar rakyat Indonesia. Para

ffi;- iG*-[LU3rt rUi.an U"ait teiaga kerja maupun tanah vang

hereka mitiXi.
Secarakonseptualsistemtersebutsebenarnyatidakadayangsalah

f.rr.rru a"ngun sistem ini f"g4 tlikenalkan pada ekonomi pasar yang bisa

menehasilkan uans. P;ta,ni dikenalkan pada sistem yang mengharuskan

ilHli;;;*;il-UJf.%r:"t"ras asar hasii pertanian_ yang mereka tanam

I"p.i-*""ir,asil<.ari surpG, it+*, h.anva sekedar *t+ memenuhi

kebutuhan makan ruf"riltu.i saja (subssten). Dengan q$anya surplus

1n*, -et"f.a bisa rn""t"*"uttut' i'ia'p yang lebih baik serta dapat

;;;"rhi u"rurgri-tuuuiuhan yang liin' Namun' implementasi di

lapangan ternyata *"iu"."ng dari ko-nsep awal. Secara sistemik petani

ai'.rii[". f"i"giarr- i";besai petani antata lain dari segi tenaga dan

;rldr, karena niayoritas tenagi 9an waktu mereka terserap pada'sistem

i;"*i d.ogu, i;balan finaniial-yang- tidak sebanding''
Trauma Vu"S kJ"u berasaf dai sistem sosial yan_g tercipta akiEt

keberadaan or"rrg;r*r,g Belanda di Iirdonesia. Selama peri-ode

pu"ju:uiru" sistern-sosiui yuog diciptakan oleh Belanda menempatkan

;;;sJE;;pu paau lapisan vlne piting atas, diikuti oleh orang-orans

ii;sh"; d"" ti-"r-iiing,'dai 6qrr-gJ, Bumiputra ditempatkan pada

hpffi tr"g terbawah. Si"siem sosia[ semacam ini tentu saja san-gat

ffiil;thffi uuei ua;g"a kita yang merupakan pemilik yang sah dari

tanaL dan air yang mereka tempati. 
-

Peperangan Vuni t.tjuai selama periode penjajahan Belanda

lMengenai seluk-beluk dan menyangkut berbagai 
-kerugian 

petani lihat

Robert van l(ie! Sistem Tanam Poksa di' Jaia (Jaka{-a'_Lf3ES, soo3); Sartono-

ililJttdj" Juiibioto i""lr, Sq.r"ah Perkebinan di Indonesfa.' I(g.7'ran Sosial

Ekonomi Ctograkarta: Aditya Media, r99r)'
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Membedah Sejarah dan Budaya Maritim

sampai perang kemerdekaan juga menciptakan trauma yang mendalam
bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Perang besar melawan
Belanda yang sampai saat ini masih terus tersimpan dalam memori (dan

terus dilestarikan melalui pelajaran sejarah di sekolah-sekolah) sebagian
besar rakyat Jawa adalah Perang Diponegoro (Perang Jawa), Perang ini
menjadi simbol perlawanan orang Jawa terhadap Belanda yang paling
kuat dan paling lama. Perang kedua adalah perang kemerdekaan yang
melibatkan sebagian besar rakyat Indonesia yang terorganisasi baik dalam
Iasykar-lasykar rakyat (Hishullah, Pesindo, dan Pasukan Imam) maupun
dalam tentara resmi (BKR, TKR, TNI). Kisah perang kemerdekaan ini
terus-menerus diekploitasi oleh sejarawan lokal untuk menunjukan
heroisme peristiwa tersebut dan cenderung menjadi mitos. Pada tingkat
lokal Banyumas buku jenis ini misalnya: Banjarnegara Berjuang, Cilacap
Bergolak 1g47-1g7o, Banyumas Membara Era Tahun tg45-tg5o, dan
lain-lain.

Eksploitasi yang berlebihan terhadap sisi gelap dari periode
kolonial Belanda (dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang) telah
menutupi sisi terang dari periode tersebut. Padahal, sejarah bukanlah dua
warna yang amat kontras semisal hitam dan putih saja. Sejarah adalah
pergelaran kehidupan yang penuh warna, kadang hitam gelap pekat,
kadang abu-abu, merah, hijau, bahkan putih.

Terlepas dari pandangan sebagian besar masyarakat yang hanya
tertuju pada sisi gelapnya saja, periode kolonial Belanda di Indonesia juga
memiliki sisi terangnya. Bisa jadi sisi terang ini hanya dinikmati atau
diketahui oleh segelintir orang, namun bisa jadi sisi tersebut sebenarnya
menjadi petunjuk jaian bagi bangsa Indonesia untuk menapaki jalan-jalan
menuju Indonesia yang terang secara keseluruhan. Tulisan ini tidak
bermaksud untuk menjadi pembenar bagi sistem kolonial yang oleh
sebagian besar masyarakat sangat menekan dan melahirkan traumatik
yang mendalam, tetapi hanya ingin menunjukkan bahwa apa pun
bentuknya sebuah sistem budaya yang baru pasti membawa bagian-
bagian yang mencerahkan bagi peradaban manusia. Pesan yang
terpenting adalah bahwa kita juga harus adil dalam memandang sejarah
masa lalu bangsa kita. Banyumas akan menjadi contoh dari kasus ini.

B. Kekuasaan Belanda di Banl'umas
Kekuasaan Belanda di Banyrmas pada awalnya merupakan imbas dari
Perang Diponegoro. Ketika Perang Diponegoro berakhir pada r83o,pihak
Belanda ternyata minta kompensasi kepada dua kerajaan di Jawa yaitu
Yogyakarta dan Surakarta. Perlawanan Pangeran Diponegoro dalam
pandangan pemerintah kolonial bukan semata-mata sebuah perlawanan
terhadap kekuasaan kolonial di Jawa, tetapi juga merupakan
pemberontakan terhadap raja yang sedang berkuasa di dua kerajaan
tersebut. Dengan demikian, maka apabila merunut pendapat tersebut
usaha pemerintah kolonial menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro
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Membedah Sejarah dan Budaya Maritim
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bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan meleka, tetapi juga

sebuah usaha untuk membantu raja Yogyakarta dan Surakarta dalam

mempertahankan kekuasaannya dari rongrongan pemberontak yang

digerakan oleh kerabat kerajaan." 
Setelah perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro bisa

dipadamkan (dengan tipu muslihat Belanda), Plhak Belanda ternyat_a

mlnderita kerugiin yang amat besar. Dari segi finansial mereka telah
menanggung bJban ir"tot biaya perang sebesar F 3o'ooo'ooo, belum
termasif biaya khusus untuk keperluan-militer mereka yang berjumlah

titlak kurang dari F z.ooo.ooo. Jumlah korban jiwa_selama pepelangan

tersebut ju[a iuar biasa banyak. Tidak kurang dari -B.ooo serdadu

berkeban[sian Eropa serta tidak kurang dari 7.ooq serdadu Bumiputra

tewas. Ku-rang lebitr zoo.ooo rakyat Jawa juga tewas, yang menyebabkan

penduduk Yoryakarta menyusut separuhnya seusai peperangan'

Bagi pemerintah kolonial, usaha menumpas perlawanan-Pangeran

Oiponego"rd adalah dalam rangka melindungi kerajaan Yogyakarta dan

Suiakarta. Oleh karena itu, segala biaya dan kerugian yang dikeluarkan
oleh pihak Belanda juga menjadi tanggung jawab kedua kerajaan tersebut.

Pihak Belanda tidali mau begitu saja melepaskan Surakarta dari persoalan

ini, walaupun sebenarnya urusan pemberontakan Palgeran_ Diponegoro
adalah peisoalan antara pihak-pihak Kerajaan Yogyakarta dengan pihak
Belanda.

Kerugian yang sangat besar yang diderita o-leh pihak Belanda
hampir seluruhnya dibebankan kepada pihak kerajaan. Pihak kerajaan
sendiri karena tidak memiliki uang yang cukup akhirnya juga tidak mau
menebus kerugian yang diderita pemerintah kolonial Belanda dengan
jumlah yang sangat besar itu. Akhirnya, sebagai gantinya pihak Belanda
minta sebagian wilayah yang selama ini dikuasai oleh pihak kerajaan yaitu
wilayah mancanegora barat, yang terdiri tlari Banyumas dan Bagelen,
dan wilayah mancanegara timur yang mencakup Kediri dan Madiun.

Sebagai langkah awal untuk pengambilalihan daerah mancanegara,
pemerintahkolonial Belanda kemudian membentuk komisi urusan tanah-
tanah kerajaan (Commisie ter regeling der zaken) di Surakarta. Sebagi_an

wilayah Kerajaan Surakarta akan ikut diambil alih oleh pihak Belanda,
walaupun sebenarnya Pangeran Diponegoro berasal dari Kerajaan
Yogyakarta. Alasan pihak Belanda adalah bahwa selama berlangsungnya
reiing Diponegoro ierpaksa mereka terus-menerus melindungi Kerajaan
Surakarta.

Namun, sebelum diadakan kesepakatan mengenai pengambilalihan
tanah-tanah mancanegora tersebut ternyata salah seorang anggota
komisi, JJ. Sevenhoven, pada z4 Mei 1B3o secara sepihak telah
menunjuk Residen Pekalongan M.H. Hallewijn untuk mempersiapkan
penyelenggaraan pemerintahan sipil di Banyumas dan distrik-distrik di
sekitarnya. Ketika Hallewijn tiba di Banyumas pada r3 Juni r83o, kepala
perwakilan sementara pemerintahan Belanda di Banyumas, Borger, yang
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' Membedah Sejarah dan Budaya Maritim

merupakan anak buah Residen Tegal van PoeI, tidak mau mengaau\"q

;;;"h'6ri*a jabatan dengan alisan tidak mendapat perintah dari

;;;""y".Waiaupun demikJan ia tetap mau menjaiankan setiap perintah

dari penguasa yang baru'
DiBanyumassendiripersiapanpengambilalihanpemerintahan

berlangsung t"ror tunfu seizin Susu\unin di Surakarta. Pada 15 Juni

iei;jirif"*iin mintaiepada seluruh bupati di wilayah Banyurnas untuk

*J"v"*hUn" piagam pengangkatlnnya 
-seb.agai 

bupati {a1i, Kelaja11^s-;;k;; 
d;" ?;syrk .t". 6ari pada iz Juni i83o, pemerintah kolonial

;;iffi" 
_-;"rguda*ku., 

perjanjian dengan raja di Surakarta' Dengan

p"r:r":i"" iri,"maka r""irui".-i wilayih mancqneg ara- barat diserahkan

i6;Jil;;rintah fotoniat Belanda. Pemerintah kolonial Belanda

ffi;rk"il masih cokop baik hati kepada {eraiaa-n Surakarta dan

Vodrtuttu, karena mereka ternyata memberi komp-ensasi atas

ai"frUUw"' daerah manconegarc. Pengambilalihan wilayah Banyumas

;it"k;, e""gan kompensasi iebesar r go.ooo. Uang tersebut diberikan

k;fii; pihal Kerajain Surakarta sebeiar F Bo.ooo dan kepatla pihak

i|g;;j"ali *;gyakarta sebesar F to.ooo.z Gara-gara Pangeran fiponegor-o
tulat metuoiin Belanda, maka wilayah Banyumas harus re-la menjadi

barang tebusan, atau isiilahnya menjadi barang g3+ta3' Sejak saat itu
*ituyut nuryomas diperintah bteh kekuasaan kolonial Belanda.

C. Sistem Tanam Paksa: Perkenalan Petani dengan Tanaman-
tanamanBaru

Perang Diponegoro yang berlarut-larut telah menyeblbkan kas negeri

feUnia ,ourr{rtu*i a-enst. Perang tersebut telah 'menye!abk-.a1

tersedotnya qriggurut daiam jumlah. besar d.a1 menyebabkan kondisi

kuorrrgur, ,efeiltrelanda moiat-marit. Negeri Beianda pada waktu itu
memiiiki bebln hutang yang besar yang tidak dapat ditanggulangi _sendiri,
karena itu mencari pJ*".ahurnyu di daerah jajahannya y-aitu_Indonesia.

Gagasan yang amat-cemerlang datang dari Johannes van den Bosch yang

paJa rBSo diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Gagasan

iang dicEtustan*aa*aU peigenalan sistem tanam paksa atau yangdikenal

d"rr!u, nama cultuuriteliet. Sistem ini menghendaki petani wajib
menanam tanaman-tanaman perdagangan (cash crops) yang hasilnya
harus diserahkan kepada plmerintah. Dengan moilel - ini petani

dikenalkan dengan berbaeai tanaman baru yang harus ditanam dan

dikembangkan o"leh?nereki. Tanaman-tanaman baru tersebut antara lain
adalah te6u, kopi, indigo (tom, tarum), teh, tembakau, dan lain-lain'
Apabila saat ini ai5u*pai beraneka ragam tanaman tersebut di Indonesia,

kli.rsrrstya di Jawa, itu adalah sisa-sisa dari sistem tanam paksa yang

2Uraian terperinci mengenai ploses pengambilalihan mancaneg ara dapat

dilihat pada vincent J.H. Houben, Kraton dan Kompe\i:_ surakarta dan
Yogyakarta fi3o-r87o (Yogyakarta: Bentang Budaya, zooz), bab r.
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oembudidayaannya diteruskan oleh para pengusaha {3n qejani Indonesia'

""^^^"T;;H; i"* 
-v""g 

dikenal pertama kali oleh masyarakat

nanl*mas pada masa Ji.i""* tanam piksa adalah kopi. Pada awalnya

netani di Banyuma. Iif."",ift"n dengan kopi arcbica yang be-rasal dari

firu"r.ilJri;--ad;-6 a.rgun" kopi' liberta, dan _terakhir kopi

robusta.s fada rSS8, ;;h;" ko[i yanf ditanam di seluruh wilayah

g";o;;ur-berjumlih' ir.r4o.7r, poLon-dengan Hasifikasi kopi hltln
"b ;: ;:;;ffiil,''["p, tffi 'tntin-Fiffii l. dan liopi pasar (p as s er -koffi )'+

br*p"i iiiri" isse 
-i"*jul, 

tet!1arga petanl -v.ans 
t"+'Bt dalam

...f.:"U""u" kopi di Keresidenan Banyurnas adalah: untuk Kabupaten

ilffi;;u"t:'"-lrrt r5.22g keluar[a, Purbalingga -4'o!1 keluarga'

ffi$ip^.}" i. e 86 ili"ur[a, oayaluhuis.6sz keluarga,- dan Banjarnegara

;;3t keluarga. Totd leluaiga yang terlibat dalam penggarapan

I""i"trrr1rn ktpi di Keresidenan B".ryu*a. pada lB38 adalah gz.o6t

ffiffi"#. *h#il;.r";r;; i"i-Lr..urr.di z.oro desa dan kampung.s

i;;;fi;", wajib untuk fomoditas kopi berlahan-lahan mulai dikurangi

danierhapus seteJah tahun tgzo'o-..- -iuriu*an 
kedua yung dik.nalkan kepada petani d-i Banyumas

adaiah indigo 1torn, tlu.rirl. Keresidenal Banyumas_ dan Bagelen

ffi-6r1.*i""gturii indigo t-ertinggi.unt,k seluruh Pulau Jawa, YanB

mencapai 51 persen auri s"i"*}, proauksi.z Jumlah keiuarga yang terlibat

il;;;;i*"" a"" pengolahan indigo di Keresidenan Banyumas pada

iS36 u^dAul, r'.rzo keluarfa dengan perincian: di Kabupaten _Banyrmas
;"..i65-k;Gta, faUupatei por*of..tto g.5gr kelua-rga, dan Kabupaten

Baniarneqara r.389 
- 'keluarga.s Sementaia itu, di Dayaluhur tidak

iff.JiU"riit"" pJrtJ"U"nu., irii. Pudu 1836, dari seluruhkebug YanE 
ada di

Keresidenan Banyumas, menghasilkan indigo yang_1elah diolah sebanyak

tz}.4g4 pon atau 6q.z+Z k[, dengan perincian Kabupaten Ban;Trmas

*"ngiri.iff.rn 4r.oz8 po", fuU"paten Purbalingga 6r'313 pon' Kabupaten

Purviokerto :r7.65zpon, dan Kabupaten Banjarnegara B'5or pon'r

Di Keresiderr*'Buryo-a. 5t'gu dikembangkan -perkebunan 
teh'

kayu manis, dan iada. perkebunan teh hanya terdapat di Distrik
-1[ 

u"g[oUui Kabupaten Banjarnegara. Itu pun drg,, jumlah yang sangat

;.diktl Tanah yarrfi digooukin hanya s bau dan ditanami zg's+z batang

pohon teh serta digarap oleh r3B keluarga'
'----- S"-"ntara fayu'manii hanya diianam di Sokaraja 4 bau, Adireja

3R. Poerwasoepradj a, B ab ad B anj oemas (Purwokerto: TP, r 932), hlm' 54'
qSltatiestiek d6r risid.entie Banjoemas t8g9, Iitt, No 9, Arsip Banyrmas

zo,t6.
ilbid..
6William J. o. Malley, "Perkebunan r83o-r94o: Ikhtisar", dalam Anne

Booth, et iI., Seiaroh Ekonomi Indonesfa (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm'zr7'
zKartodirdjo dan Suryo, op. cit., hlm. 6r-
sstatistiek- der residintie Banjoemas, Litt, No.rz.Arsip Banyumas zo'16.

' e lbid..
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. Membedah Sejarah dan Budaya Maritim

26,5 bau,keduanya di Kabupaten Banyrmas' Di Jambt t bau serla di

Jeruk Legi 5,5 Aor.J'-fuf'' keluargi yang menggarau^ !29-keluarga
dengan jumlah ponon yang ditanu* "o'oig 

batang' Sedangkan lada

hanva ditanam di D;;ilfrt v"it di Dis:trik Majenang' Davaluhur'

illi,l["*ii, il";#t;#. sJtr*l tanaman vang terdapat di empat

distrik di atas u.,:o*ifi-Bg.6oo pohon. Keluaiga yang terlibat dalam

penanaman ruau u.rjoiliui''s'osz tttluarga' ekai tetapi' sampai tahun

1838 ternyat, tu,aro'J-,'rt"v" *'i'rt dun iuau belum menghasilkan apa-

apa.
Tanaman tembakau ditanam di -Banjarnegara' 

Purwokerto' dan

Dayaluhur vurg *r.inii''uttilil;: perkebunannya hanya zo-o bau' r9o

hcu, dan tt bau. p#?"il;;fft*rUuLr" ai nanilrt egaia dikelola oleh

oihak swasta, yaitu ;l"h C'i;"^D;fioiny -d""gT 
rnasa kontrak selama z5

iuhoo sebesar go cJ;!i;;; il p* iut'utlsedangkan kebun tembakau

iffi,ffi;;o 6u" nuvutu;ur dimlliki penduduk setempat'

Ferkebunan yang cukup,pentrng dikembangkan d]' Banlumas

a*lalah perkebunan i*p?u' i:"tt"i'"nan- ini hanya terdapat di Kabupaten

Purwokerto, tepatny'a"f,ipittt'it r"i*okerto' Ajibarang' dan Jambu serta

*i'r.p"iriri""'D"t;fihJi;G lrt'puti Distrik Dayaluhur' Majenang,

Pegadingan, a"'"te"iit tsli' ilyu yang digunakan untuk perkebunan ini

Iuas seluruhnyu S.o3q biu' Namun demikian' dari perkebunan yang

;kd"il i*irr"toii.r"Vute hanya menghasilkan kapas yang sangat

sedikit. Sebagai contoh, pada masa put'6t' tahun rgi6 dari seluruh

nerl<ebunarr trpu. vui.rg iJt i"*v"ta'hanva menghasilkan kapas 483

ffiili";;f;1#[ib*-i;;f'-rata, maka satu bau hanvi menghasilkan kapas

t,iopil"irt. .r,: r:1-^-.^r ^rol, norq
Tanaman penting lain yang mulai dikenal oleh para petani di

Banyumas paaa masa-siitem tanani paksa adaiah tebu. Narnun, tebu tidak

dita.nam secara p";;;;melaintan melalui sistem perkebunan yang

;;iil; iiliJ"i, "rJ 
pJmerintah. penanaman tebu di wilayah Banyumas

nertama kari dilar<rir<a#;;;;;iirii ai u.*r sarvah seluas 56 bau' wilavah

fiffi;;;;-ff;;"it"u, aa-dat, di sebelah selatan Sokaraia' tepatnva

di Desa xalibagor. of Desa Kalibagor nada waktu itu masih terdapat

sawah yang luas y"r;bi*8 "**ii"U" 
secara bergilir dgngan tanaman

padi. Pada awalnya-p?rkembangan penanaman tebu amat lambat' Selama

dua tahun sejak regl-;r*ri r5+o areal persawahan yang ditanamai tebu

hanya seluas qoo t*i. Kendala utamanya adalah t1tu1+ transportasi'

Jangan bayangkan irfr*, tifuvah Banyumas pada waktu itu sudah seperti

sekarang, ai mana"jli""-iJ* sudah diaspal-halus sampai ke pelosok-

oelosok desr, nanyri**r, pJ" *rltu_itu masih mempakan wilaya,h yang

i.T[""ir, ;X; 
".;#"il;ffi- u;rr-* d ip e rh atikan oleh pe m erintah an di

atasnya, vaitu teraji""-'ai i"i^t i'rtu du, Yogyakarta. Akibatnya jalan-

jil;ffi;;ea ai al'ilr, i"iil;" masih sempit-iempit, bahkan jalan-jaian

ke areal p"r.r*rtii^;;;ih';;*pakan jalan setapak. Padahal kita tahu

'tebu-tebu vur,g .iiuf'-a1pu""" harus diangkut ke pabrik gula dan
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memerlukan jalan yang cukup lebar agar alat angkut yang pada waktu itu

;;il};t""f. tir" [Jriuru". ra1e1i jalan-jalan yang ada masih sulit,

l"f.i ,l8Urt"v" perkemLangan perkebunan tebu juga amat lambat'.**-* 
i;;;t V"riS aig""akaln untuk perkebunan tebu adalah tanah milik

aesa aan ia"af, irifif *"t,urakat. Perjanjian tenta-ng penggunaan tanah

yr"g ,f.r*aitanami tebu biasany-a dilakukan oleh Kepala.Desa setempat

h""Eu"- e":ufrt p""jajuh Belanda yang -Teng"*s.i p.erkebunan'

Masyarakat p""g*uru;"il;rn birrurry, tidal fiikutkan ,dan tidak boleh

, tahu seperti upu pfru"ii*t yut'g dibuat oleh mereka' Perjanjian itu

Ufrl"V-i;f1-f.r6" *1,."i" terrutup agar masyarakat tidak tahu. Pada

*"rr-trutu a*ut pu*U"t aat p*rkeblinan tebu di Banyumas' pejabat

il;il; trrs b*i;k ;;urt"rti",perjanjian dengan para kepala desa di

;;;;;.-ffid"h b.E, Dott"p,aldln J'w'van Barneveld'
----'-S"iri.rg dengan dimulainya _pembukaan perkebunar tebu di

Banyumas, *"t" i^au rB3B ju[a dibansul pabrik F*-1i Kalibagor'

."f.iiu. tigu f.ifo*"t^". urutt,Ielatai Sokaraja.- Sayang sekali pabrik gula ini

;;;igg".r" t"rur, aitotup glgh p.emerintah harena selalu merugi, serta

I;ily;;t:h;*s digiting sdah tidak ada karena masyarakat Banyumas

;;d"d;]E k:*uu riji ,i".,uou* tebu. Pada pelkembpg.an selanjutnva

areal untuk p"rru.rufiu" tebu diferluut-sampui ke Purbalingga" Pada z9

Nopember ig55 pemerintah tolonial Belanda mengeluarkan surat

Keputusan No. ,i-tfu dijadikan dasar penyewaan'tanah kepada

ffi;;ark o"t"i. ,r*t iurunaman tebu' Dalam surat keputusan itu

[it"tupf.u" bahwa kontrak tanah persawahan $i s-eiuru[ Keresidenan

;;;y,i;; ;ilk dttanami tebu dilai<ukan untgk_lalgka waktu tiga tahln.
i[iiii"irpi, pada rr'Aprii rB57 pemerintah kolonial mengeluarkan lagi

."*i t*p"triu" Ua* va"g is"invi me-mperlnnjang.masa kontrak tanah

--' - ili#a per-iode r34o sarnpai periode rakhir r35o:anluas areal tebu

di nanyumau murif, ra"tiit"tup V"ito sekitar 4oo biu,Peningkata:r bali
*Jri i.t:rai pada 186o, yaitu 

-bertambah 
merijadi 5-oo bcu' Namun'

*iairfr- iifrrn^ 186o tanah-tanah yang semula produktif mengalami

p*ou*rrun. Hal itu terjadi sampai- qit itat tahun r66e. Hat itu disebabkan
'oLii ."rut hujan begiiu tinggi,-sehingga menyulitkan penggarapl"-143"
dan memburi turr"i.u, tefiir'rnenjadi jelek. .Faila periode awal. ketika

,i.t"* tanam paksa diiaksanakan di ,Xeresidenan Banyumas hamplr

;;;;,p"rrdrauk dikerahkan .untuk melaksanakan program pemenntah

penjajair,tersebut. pada rB37 prosentas_e pendy{u]< yang terlibat da}am

peninaman tanaman yang diwajibkan oleh penjajah meSc-an1i 77 percen'
pada rg4o turun menjadi?B peisen, tetapi pada rB4S naik lagi menjadi 74

loUraian lengkap mengenai penanaman ielu di Keresidenan, Ban;umas

puau **u- t ot*iui finui iinto Sukardi, "Perkebunan Tebu di Karesidenan
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Sistem tanam paksa telah memperkenalkan tanaman-tanaman baru
kepada para petani di Banyumas. Tanaman tersebut ada yang masih
dibud.idayakan sampai saat ini seperti kopi, teh, kayu manis, lada, dan
tembakau, namun ada juga tanaman yang sudah tidak dikenal lagi di
Banyumas seperti indigo. Tanaman bahan pewarna pakaian ini sudah
tidak tersisa lagr karena sudah sangat lama tidak dibudidayakan.
Penemuan pewarna kain sintetis turut mempercepat kepunahan tanaman
indigo. Tanaman tebu masih dikenal di Banyumas, namun sudah tidak
dibudidayakan lagi secara masal. Kematian pabrik gula Kalibagor, yang
merupakan pabrik gula peninggalan Belanda terali*rir di Banyumas pada
199o-an menjadi penyebab surutnya budidaya tebu diwiiayah Banyumas.

D. Pengembangan Infrastruktur Transportasi
r. Perbaikan Jalan Darat
Sebelum kedatangan bangsa Belanda, Banyumas merupakan daerah yarig
sangatterisolasi. Daerah ini seperti terkurung daiam batas-batas geografis
yang sulit ditembus. Di utara dan selatan terdapat pegunungan Serayu
yang cukup sulit untuk dilalui. Di sebalah barat terdapat sungai besar
yaitu sungai Citandui. Jalan-jalan darat masih amat sempit, sebagian
besar malah berujud jalan setapak; Sarana transportasi masih amat
minim, kalaupun ada adalah berupa binatang yaitu kuda. Sebagian lagi
berupa transportasi sungai dengan memanfaatkan sungai Serayu. Pada
awal pelaksanaan sistem tanam paksa komoditas pertanian setoran dari
petani masih diangkut dengan berbagai alat angkut tradisional, seperti
dipikul, dinaikan ke punggung kuda dan binatang lain, serta dengan
perahu-perahu kecil untuk pengangkutan ke pelabuhan Cilacap.

Berbagai peningkatan dan perbaikan infrastruktur transportasi di
Banyrmas baru dilakukan pada pertengahan abad ke-rg. Pada 1843
sampai tahun rB45 dibangun jaln pos (posf ueg) dariBanyumas menuju
ke Buntu. Jalan tersebut kemudian diteruskan ke arah timur (Gombong)
dan ke arah barat (Rawalo).r, Pembangunan jalan ini rnerupakan p"oyek
besar pertama di Banyumas sejak berkuasanya Belanda di daerah ini.

Ketika pihak swasta mulaiterlibat secara aktiJ dalam pengangkutan
produk-produk milik pemerintah di Banyumas terutama sejak
diberlakukannya Undang-Undang Agraria rBTo yang menandai
Iiberalisasi ekonomi di Jawa, maka perbaikan serta pengembangan
infrastruktur transportgsi mrrlai ditingkatkan. Hal ini tidak saia karena
intensitas pengangkutan menjadi semakin tinggi, tetapi sering kali para
pengusaha yang mendapatkan .konsesi pengangkutan mengeluhkan
kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Keluhan itu pernah diajukan
oleh pengusaha Luitenhage dan kawan-kawan melalui surat yang diajukan

Banyumas t838-t9oo" (Tesis pada Program Studi Sejarah, program pascasarjana,
Uniyersitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1996).

ttR. Wirjaatmadja, Babad Banjoemas ( Purwokerto I Tp., r93z ), hlm. 39
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kepada Gubernur Jenderal yang ditandatangani di Cilacap pada z7

oktober 1883. Ia mengajukan permohonan supaya sarana transportasi ke

pelabuhan Cilacap melalui terusan Kali Yasa_agar secepatnya diperbaiki.
'Kesiapan 

perahu--perahu penolong sangat diperlukan pada saat aiiran
kanai menjadi dangkal; sedangkan fasilitas lainnya yang harus

dipersiapkan adalah jalan-jalan darat serta jembatan-jembatan yang

mitiotaii sungai.rz gat ini terkait erat dengan intensifikasi perkebunan

tebu di Bauyumas. Perluasan perkebunan tebu di daerah ini memerlukan
dukungan infrstruktur yang memadai untuk mengangkut tebu dari
perkebunan ke pabrik.- 

Sejak tahun 7874, jalan dari Banyumas ke 
- 
Adireja pun

dikembangkan lagi dengan memperlebar jalur tersebut. Jalan dari Buntu
ke Bagelen yang mulai dibangun pada 1843 juga diperlebar. Jalan lain
yang diperlebai adalah dari Cilacap ke kota Banjar di Keresidenan

irriangan. Jalan iui tidak saja penting untuk memperlancar arus
komoditas perkebunan pemerintah atau swasta, tetapi juga sanglt penting
untuk kepentingan militer. Dari seluru-h jalur jalan raya yang diperbaiki
sampai tahun 1875 yang terpenting adalah jalur dari Banyumas ke arah
Banjarnegara sampai wonosobo, serta jalur dari Purwokerto ke arah
Tegal, Ciiebon, dan Priangan. Jalur-jalur ini mulai dikeraskan dengan
batu. Sementara itu jalan-jalan di kota Purwokerto, Ban;/umas,
Banjarnegara, Purbaiingga serta Cilacap perlahan-lahan juga dikeraskan.
Jalur-jalur di atas mengalami kenaikan pemakaian yang sangat tinggi bagi
alat-alat transportasi seperti gerobak, cikar, dan. dokar.

Ketika infrastruktur transportasi sedikit demi sedikit dibenahi,
keterlibatan pihak swasta dalam perekonomian pun semakin meningkat.
Pada 1BB9 berdiri pabrik gula di Klampok yang dipimpin oleh
Administratur J.T. de Ruijter. Pada r8gr berdiri dua pabrik gula swasta
masing-masing di Bojong yang dipimpin oleh administratur H.C.C
Fraissinet, dan di Kalimanah yang dipimpin oleh administratur
Ch.Conradi. Dua tahun kemudian tepatnya pada 1893 berdiri pula pabrik
gula di Purwokerto yang dipimpin oleh administratur M.C. Brandes.
Disusul kemudian berdiri pabrik gula di Majenang.

Berdirinya pabrik gula-pabrik gula tersebut serta semakin
meluasnya peikebunao tebu, juga memberikan timbal balik terhadap
perkembangln infrastruhur transportasi, baik bagi peningliatan jalan-
jalan yang ada serta jenis angkutan yang ada. Berdirinya pabrik-pabrik
gula tersebut telah mendorong semakin baiknya jaringan-jaringan jalan
yang telah ada sebelumnya. Pada 1891 untuk memperlancar
pengangkutan tebu dari kebun-kebun tebu di Kabupaten Banyrmas. ke
pabrik gula Kalibagor, di atas Sungai Serayu dibangun jembatan
permanen yang panjangnya kurang lebih n5 m.a. Dengan selesainya

Membedah Sejarah dan Budaya Maritim

tzMailraportrSS5 No, 7S8, ANRI Jakarta.
r?R. Wirjaatmadja, op. cit, hlm. 54.
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pembangunan iembatan ini, maka rakit yang ::!:]:-Yfier"peran 
untuk

ilenyebitangkan orang dan barang di Sungai Serayu menghilang'"'*- p;d;-!erioa" ielanjutnya pengembangan 5aringan 
^transportasi

-"-uu*u-dimpak y;il;ili ."di_tiit".rradip kondisi sosial ekonomi

masyarakat ,"t"-putlii'a-i"i Ui.u dilihat dari laporan penguasa kolonial

setempat yang menS;itLq- froyeJ<-prgyek peningkatan jalan dengan

keberadaan puiaryun-g ada di iepaljans lintasan jalan''+*----t"lanj5"r* 
yu"! Jir."*uiostL" untura tain jalan dari Purbalingga

t" 
"tur, 

r"rip.iil ib;k i;riiitii-g"uotsari dan ielanjutnya m-elalui ibu

kota onderdistrik J;[g"rrg ru*p"i ke -perbatasan 
Kabupaten Pemalang.'d;;"H;l;l"r 

ini se6elulmnva-vans gapat dilewati gero!3\ dan dokor

ffiil;#pui r.titu-i-ar" prt'g"u'a*i, Bobotsari. selebihnya_ harus

;il,;dfi;;;;ffi; "i", :ir"* 
kaki. Antara purbalingga- dan Bobotsari

;eri.a[; ;;;;;k lereng vans curam dan menimbulkan kesulitan

transPortasi'ts
Dari Bobotsari ke arah timur melalui ibu kota Oqderd'istrik

raranfanyar r"*puiiu, loia onderdistrik Merbung_deng.an jalan cabang

menuju Karangmon.J, fi.-"aiun juga dikeraskan dan dilebarkan. Jalur

ilruk"p ;;;?ini r.ut""u terdapat 
-putut desa yang cukup besar dan

i;;"iil i,t; jalan" i"i aipoto"g oluh beberapa sungai yang cukup besar

;;i* sffi"i-r<rr*ltg, 's;;# I:ab3r,lg !v-etan, dan sungai rambra'
'S"U"f"-"V" hanya Slungai klawinglah ya,ns. memiliki jembatan yang

;ilJffi knyo,'r"au"j intuk kedui sungai lainnya baru diberi jqmbatal

setelah tahun tgoo. P;E 19o6 dibangun Jerybltan v.anSygliq:asi Sungai

Klawing di Desa Pasren. Jembatan ini menghubung\ln Kota?urbalingga

aa" piltrif. Cah,ana Varrg sebelumnya-lu"Vu bisa di-lewati dengan rakit

"tu" 
p".utt". Biaya ying disediakan oleh pemerintah adalah F 1o.ooo.

s"i""I"t"v, d;fi";"bida F r7.ooo.dtPu"g"" j-embltp di atas Sungai

Serayu yurrg m"rgttoUrngkan ibu kota Distrik Cahyala (Bukateja)

iu"d"" ioaripok. i"r,gun Eib".rgo,nya kedua jembatan ini'.maka daerah

BJ;G" din ."kit"u.tty, .inguf . diuntungkan, -1p.u}q 
dengan

alfi;;"",, jembatan yang me5;tasi Sungai Sjtuyo' Hal-ir;i karena di

rcumiof. tetatr aaa;alui kei'eta api Serajoedal Stoomttam Maatschap-p-ij

iS-O$1 O""g"" a"rriit ian penjualin kopia dari Bukateja semakin mudah.

iiig;k t":iselain terdapat pasar yang ramai juga terdapat pasar hewan

V""g -""ipakan satu-satorryu pusur hewan di Kabupaten Purbalingga.rz

a

ulihat laporan dari komisi kesejahteraan dalam onderzoek naar de

mindere weluaait der inlandsche beuotkiig op Jaua en Madoera, in de residentie

Banjoemas (Batavia: G. Kolff& Co, 19o6), hlm' 5-6'- " 
"$; entrekking uan de 

'afdeelingsuerslag_en 
.ou_er le uitko.msten der

onaerrohrtliiri n;,o, itet ueruoeniezen ii de residentte Banjoemas (Batavia: G.

Kolff & Co, 19o6), hlm. 5.
t6lbid..
rzlbid.,hlm.6.
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Perbaikan-perbaikan jalan yang menghubungkan ,. 
ibu kola

r.rtrpit"#ffis#il;'ili" ii"ttilt it"tlp'n ibrikota onderdiskik iuga

fl :ffi il,$"*1,"1*",'1:n=ilr.*":yti+*_,t,n:'i;1#tiffi
mendatar dengan cara men

menshubun8kan Wanadadi - il1.n];;';"g" kemudian ke Reiasa dan

Madukara, dengan keputusat 
-Dii;["; 

P"ekerjaan umum. tanggal l5

Acustus 1905 juga diperlebar' Bi"*; vans dikeluarkan untuk proyek ini

afalah F 3oo.r8 Demikian :,g"ltr"tn'a"i s;njarnegara ke Karangkobar

dan Kalibenins, di samping diil;t6; di [eberipa ruas jalan juga

' ut'"t'"i1t;u.o* 
abad ke-zo, hampir seluruh ryas ialSn vang ada di

Banyrmasterutamavung*"nfh'-b'"f; H,"Y'l-.:"#l1t;''-::Ti""-iri::ihu "kota distrik dan onderdistl
ffi ;;t;ft;".,t-'g a * rt"-'aiut ditinBtatkan adalah,jalan YanB

#;,iil*J;#'rr.ilt'it"ut p"Jo""tit'' ba"ik vang -menshubungkan

;;;l;";" d;., maupur rt"^- * 
"v"r'-*it"vatr- 

proauui komoditas

perdagangan.
Di Banwmas seDetan selatan dan barat perbaikanjalan juga teru.s

airrr.#""]i"'u-rsi"" .iur- a"i Wanareja melalui Desa Madura menu;u

;:,tril#A;H;;, "vuitu t"i'rt Ciu*itali tumpai sungai.cijolang' juga
Pai#ffi#. i;l;i;;i up'Lita m"'i' r'"1un dutu'g selalu kebanjiran

;il';;;;;i-ct i,aui au'i s"i'i ci:"t"i'g'. Sehingsa' di sampins

;ilr#;i[;;; i,i r."'iurl-iiaitinssiku;aune'n iara diuruk Biava

;,,ilili#l#ffi;'ri.t,r'i o'"ti"ln*s ffin ini at*rirnva menvambung ke

Keresidenan Cirebon.'s
Perbaikan serta pengembangan jalur-jalur- jalan di samping

."rp"irrn"ui-.ou;titas^ p"nJ"a'k" 5ugu -e'np"rlancar arus barang'

Perluasan perkebunan tebu pun menjafiiebih mudah' Dalam sebuah nota

i.ho.* k6nttolit Majenang, D Rodersma pada -zq Agustus 1904

il;;;;tk;;;;nauputnvibul*a dengan perbaikan jalan di wilavahnva

::H'";"#;;f; ;'";ilsil; i;'d"d"uk pun menj-adi. terrarik untuk

##i;;T",;;-t,"tit--iotonP' vans sibelumva belum disarap'o

i]'i,lX",ii ii"'[,. i il;;-k; l;iu,i ;";':*tnva adarah. aru s imisrasi j auh

i"iliffi ;;:'ffi;;fr ;; ;;'i';fi;; swastimenjadi berkembang' pajak

iiiii, a"i ,i:"kli,"tt" ,""'ri"sk"i' A.ot perdagan[an vang di]akukan oleh

te"dua* i"ie-pat pun menjadi lebih lancar'

,glbid..

'eIbid.. hlm. 7.

""1(ilil,T"ri"ra" ueantwording van \taag 476 van ilen leidraad 

" 

Bijlage r

ilalam Ibid..
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Pembukaan Jalan BanYumas-Buntu
(Sumber: Koteksi Pangeranan Banyumas)

2i Era Transportasi Moderen: Trem .Serajoed.ol Stoomtrsrn
Maatsehappii

tompatan yang-amat jauh pada sektor transportasi di Banyumas terjadi
ketika pemerintah koloniil memutuskan untuk membangun sarana

transpoitasi moderen yaitu trem/kereta api untuk jarak dekat. Pada Mei
1895 dengan modal sebesar F 1.Soo.ooo jalan kereta api lembah Seralu
(Seiajoeiat Stoomtram Maatschappii/SDs) mulai dikerjakan di bawah
pimpinan Ir. C. Gro11.21 Secara berturut-turut jalur yang dibangun pada

iut up pertama meliputi Maos-Purwokerto-Sokaraja-Banjarsari-
P.unrvareja-nanjarnegara. Jalur tersebut hampir persis men;,rrsuri sungqi
Serayu sejak dari Maos sampai Purwokerto. Yang pasti jalur trem ini tidak
meninggitkan atau tidak jauh dari pabrik-pabrik gula yang ada di
Banyrrnas, karena dari pabrik-pabrik gula inilah nantinya pengangkutan
rutin akan dilakukan. Di samping itu juga karena sebelumnya pihak
pabrik gulalah yang sering menyampaikan usulan tentang perlunya dibuat
sebuah sistem pengangkutan yang moderen dan cepat.

Satu tahun setelah proyek ini dikerjakan, trem siap untuk
dioperasikan. Berturut-turut jalan cabang Maos-Purwokerto dibuka untuk
umum.pada 16 Juli 1896, Purwokerto-Sokareja pada 5 Desember 1896,

Sokaraja-Purwareja pada 5 Juni 1897, dan Purwareja-Banjarnegara pada
18 Mei rB9B, setelah sebelumnya diujicobakan terlebih dahulu untuk
pengangkutan barang milik pemerintah.z' Untuk selanjutnya di samping

2'S,A Reitsma, Eenige bladzijden Indische: Spoorwegpolittek. De lijn in
het Serajoedal(Tegal: J.D. Boer, r9r5), hlm. 4o.

zzSerajoedal Staomtram-Maatschappij verslag ouet het jaat tgoo
(Amsterdam: J.H. De Bussy, rgor), bijlage 4.
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mengoperasikan gerbong barang, perusahaan ini juga mengoperasikan
gerbong penumpang untuk masyarakat umum, yang terdiri dari gerbong
kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga.

Dalam pengembangan selanjutnya perusahaan ini berpikir untuk
memperluas aktivitasnya. Perwakilan utama di Hindia Belanda pada rz
Mei rBgB meminta konsesi tambahan bagi SDS untuk membuka dan
mengeksploitasi cabang dari Banjarsari menuju arah timur laut ke kota
Purbalingga. Alasan yang dipakai adalah bahwa sepanjang lintasan ini
terdapat dua pabrik gula yaitu pabrik gula Kalimanah dan pabrik gula
Bojong yang membutuhkan keberadaan kereta api. Permintaan ini
dikabulkan lewat Surat Keputusan Pemerintah tanggal zz September
rBgB No.rg.ze Namun demikian, pemerintah meminta syarat kepada
pihak SDS untuk membuka kota Banyumas bagi jalur trem ini, karena
Kota Banlrrmas mempunyai peranan penting bagi pemerintah. Di sana
terdapat kantor residen dan memerintah seorang bupati. Diharapkan
dengan d.ibukanya kota ini bagi jalur trem, maka urusan pemerintahan
menjadi lebih lancar. Akan tetapi, syarat dari pemerintah ini tidak dituruti
oleh SDS. Lewat suratnya tanggal 3r Mei lB99 No.7 mereka minta kepada
pihak pemerintah untuk mencabut syarat tersebut, karena untuk
membuka kota Banyumas dari jalur trem akan memakan biaya yang
sangat besar, sementara keuntungan yang akan didapatkan dari jalur itu
hampir pasti tidak ada. Permintaan itu hanya dikabulkan olei pemerintah
lewat sebuah jawaban yang diberikan pada z6 Juni 1899. Segera setelah
itu jalur dari Banjarsari ke Purbalingga dibuat. Pada r Juli rgoo jalur ini
mulai dioperasikan dan dibuka untuk umum. Penolakan untuk membuka
jalur kereta api ke kota Banyumas menandakan bahwa perusahaan
transportasi tersebut semata-mata mementingkan kepentingan ekonomi
perusahaannya tanpa memperhatikankepentingan pemerintah.,+

Selain untuk kepentingan pengangkutan barang-barang komoditas
ekspor, alat transportasi ini juga diperuntukan untuk mengangkut
penduduk yang akan bepergian. Trem SDS ini ternyata sangat diminati
oleh masyarakat Banyumas sebagai sarand transportasi yang efektif dan
murah. Ketika tim yang bergabung dalam Komisi Kesejahteraan mencoba
melakukan pengukuran selama sepuluh hari pada r9o4 di beberapa halte
SDS, didapat keterangan tentang jumlah penduduk yang memanfaatkan
jasa trem sebagai berikut.

23Reitsmh, tgt1, op. cif., hlm. 4o.
"4lbid,hlm. 4o-4r.
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Jumlah Penumpang Trem SDS di Beberapa Halte
Selama ro hari PadaTahun r9o4

Mandirancang
Sokaraja
Banjarsari
Klampok
Mandiraja

176 orang
1.296 orang

586 orang
753 orang
564 orang

2

Sumber: naar de der beuolking

op Jaua en Madoera, Residentie Banioemas (Batavia: G'Kolff &
Co., 19o6), hlm.ro'

.Pengukuran yang dilakukan selama sepuluh hari berturut-turut
pada bebeiapa halte dan stasiun di wilaya! Purwokerto memberikan bukti
Luh*a sarana trem setiap hari rata-rata dimanfaatkan oleh sekitar r'6ro
orang untuk kunjungan leluarga, 34o orang untuk pergi ke pasar, 42o
oran[ untuk berdagang di daerah lain, dan B5o ora-ng- untuk tujuan lain.
Pengukuran di staiiun Purbalingga menunjukkan bahwa -per hari rata-
ratirzo orang naik trem, 26 orang di antaranya adalah.pedagang.
Penumpang yang turun di stasiun ini ada 145 orang, 37 orang di antaranya
adalah-pedagang. Di Banjarnegara dari r9-3r Juli 1904, jumlah orang
yang naik trem antara halte Pasar Binorong dan slasiun Banjarnegara
iebinyak g.2sL, termasuk 1.508 orang untuk melakukan kunjungan
keluarga, dan 8r orang melakukan kunjungan dan kegiatan kerja. Selama

tahun r9o3, jumlah masyarakat Bumiputra yang berangkat dan tiba di
Banjarnegara berjumlah BZ.4tg orang, di Pucang zz.6ot orang,,di
Mantrianom 3B.9SB orang, di pasar Binorong 14.6o4 orang. Penduduk
memang banyak memanfaatkan jasa trem untuk bepergian, di samping
taripnya murah, juga cepat. Tarip untuk tiap kilometer adalah satu sen

dengan tarip gratis bagi barang pasar yang dipikul.'s
Perusahaan-perusahaan swasta besar yang paling berkepentingan

dan paling banyak menggunakan jasa trem adalah perusahaan gula. Sejak
trem SDS beroperasi maka seluruh muatan milik pabrik gula, kecuali tebu
dari perkebunan, baik yang dari pabrik maupun yang ke pabrik diangkut
dengan trem. Barang-bdtang milikpabrik gula yang diangkut dengan trem
antara lain perlengkapan pabrik seperLi batu gamping, mesin, barang
logam, bahan bakar, dan pembungkus gula. Selain itu, dimuat juga
perlengkapan perkebunan tebu seperti bibit dan pupuk. Barang:barang
tersebut semuanya didatangkan dari luar Banyumas, bahkan dari luar

zsOnderzoeknaar de mindere weluaart der Inlandsche bevolking op Jaua
en Madoera, Residentie Bqnjoemas (Batavia: G.Kolff & Co., 19o6 ), hlm. rr.
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negeri. Sedangkan yang dibawa keluar dari Banyumas misalnya gula dan

sirup tebu. s"r"rg-f;tili'i;iltbil; ke pllabuhan 
. 
cilacap unhrk

;;l"'"jffy; ailt"p'ri"" t"li* "tgt'i- 
u1':' bara-ng-barang tersebut dibawa

ke stasiun Muo, orrtuk;;;j"tt?oleh kereta api negara (SS],$ibawa ke

Batavia.25 pada rSgi;;6;'eari seluruh birang- vang- diangkut ke

;;;;;*; ;;r;s -;;;i; piu'it' gula. dan perlebyna3 .tebu 
mencapai

ild8 
';;tt 

t"r"rir, urt*i v*q dP1skut, atau b-erjumlah 1'579 ton'

Memasuki a"Ua" rc?iru u'brd k;-ro, daerah pedalaman yangluya

a"ogun ilrrif Fk"6;-a""-p"rtu"ia1.yiito Wonosobo masuk pula ke

dalam jaringan tt""tpott"ti Lem mitiL SDS' Jaringan trem Maos-

Banjarnegara pada ;ktffi; diperpanjang sampai ke Wonosobo' Pada

ilifi;g", 1u":rr'rug"i*Wo'rroioU6, am*a untuk umum. Jaringan

tambahan ini sangat i"-;titlg -9-"9"gu.t daerah Wonosobo sebelah utara

(Dieng) merupakan' penihasil 
-tembakau yang- sangat .potensiai'

Sebelumnya, pengirimaln-ifib"k"" ke Batavia dilakukan melalui jalan

darat lewat fekafong;i. p"a"["t j*an darat lewat jalur ini sangat sulit,

karena harus meleJati daerah piguoungan Kalibening. Di antara jalur

ill;A;;;-wo"o*[o loaup^"i.tebeiapa halte dan. stasiun vang

*ilG-riuti"g t"tdrp"t di -Banjarnegara' 
Sokan-andi' Singomerto'

Sigaluh, Prigi, nani;iga-n, Bojonegoro,-Tunggara' Selakrama' Krasa\

Selamerta, PEnawangan, dan Wonosobo'27

3. Kendaraan Darat LainnYq
sekitar tahun rsqo-";ruteda-(fets) mulai masuk ke wilayalr Banyumas.

orang pertama vung 
-**rt-r]a jd$ kendaraan ini adalah insinyur

;;;;;d; dt s"i:#ts; r.*taiu" P-1Ia 
plmbesar Bumiputra di

wilayah ini pun #;ik untuk m"miliki.rt Demikian juga tlengan

kendaraan ue"-otor 
-rada 

tBgT kendaraan bermotor- j-enis mobil mulai

;;tj-"kd roa""y, ai Uanyumas. Pgnilik pertama u**1u! administratur

;;t;it s"d rojorig irlr*ir1"ssa), Frevsenet' Pemilik lainnva- adalah

anemerDos Loze. S&etut ii" halnipir seEtua pegawai pemerintah dan bos-

;;;;;bril g"-t" b".k burrgruun Beianda di Bany,mas memilikinya.'e

ang
tlandsche beuolking
(Batavia: G.Kolff&

hari berturut-turut
o memberikanbukti
rn oleh sekitar t.6to
pergi ke pasar, 42o
s untuk tujuan lain'
ahwa per hari rata-
a adalah pedagang.

7 oralrrgdi antaranYa
r9o4, jumlah orang
tasiun Banjarnegara
iakukan kunjungan
:siatan kerja. Seiama
xangkat dan tiba di
s. zz.6ot orang, di
64 orrt g. Penduiluk
:pergian, di samPing
eter adalah satu sen

iling berkePentingan
:rusahaan gu1a. Sejak
rrik gula, kecuali tebu
Lg ke pabrik diangkut
liangkut dengan trem
rping, mesin, barang
dn itu, dimuat juga
upuk. Barang-barang
as, bahkan dari luar

schebeuolking oP Jaua
t., i9o6 ), hlm. rr.

26c.L.J. Martens, serajoedol stoomtram Maatschappij (Batavia: 's-

Gravenhage, rSgZ), hlm. 9'
2TPurnawan Basrindoro, '"Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan

Sao)"r*ar-6lrrn rS,o-r94o"' ,(Tesis_ 
pada. Program- Stu4i Sejarah, Program

F*Jururiuru. Universitas Gadjah Mada Yoryakarta 1999), hlm' 2o1.

'dR. *irjaatmadja, oP. cif., hlm' 59'
' zslbid., hlm.58.

474

.:I

i

I
I

i
I
,
1

i

I

I

I

!

I
I
I

-t
t
i

l

l

i

:

1

i
l
I

I

I

L

i

I

i

rl

i,

I

:

li
t,
I

I

I

I

I
I

I

i

i

I

I

I
I

i

I

i

I

j

I

I

I

L

I

I

l

|.
i

I

I
i

l



*Mopilygng dinaiki Bupati Banyrmas memasuki kompreks pendopo si
Panji di Purwokerto padaT Januari 1937 ketika kantoi kab;pate, resmi

pindah dari kota Banyrmas ke kota purwokerto (sumberiKoleksi, Pangeranan Banyumas)

Da]qm perkembangan selanjutny,a kendaraan-kendaraan bermotor
i,ni ju.sa.drjadikan kendarian sewa untuk umum. I(endaraan iri;;i;-;;i;
dari jenis outobis. Muncurnya kend.araan b";*oi;; p;rrioii'i"narruu,
umum dilatarbelakangi- oreh beberapa keadaan. p""tu*u, padapertengahan 192o-an beberapa- jaran utama di Keresidenan tsuryo*r.sudah menjadi jqlan 

. 
beraspal, walaupun masih sederhana. tJil;;yalaup}n jalur kereta api iudah menglru[ungr.u"-^ i.oiu-r.otu diKeresidenan B_anrumgq, tetipi rintasan jalari t"ir"u-"i 

-tiaur. 
.bororrnyutepat melewati oemukiman pend'rduk, iehingga p""a"a"i. sering t<atikesulitan tJuk iepergian a_91sr"-ri"r"ta api. 

"rieti[", t"r.""r"gr otomotif
f::g^::ltl _-_r_l:,,o"ry 

adikan kendaraair be.*6to, :""i. 
- 

i"i s"bugui
Kendaraan yang praktis serta bisa melewati-medan yang sulit yang tid"akbisa dijangkau oleh kereta api, trem, atau dokar. '- 

'.

_ Pada rgze outobis murai beroperasi untuk uil1um di Keresidenan
Banyumas. pada arvalnya memang tiiak begitu ar.i"rii, ;;hil;;;ilii
beberapa bulan dihentiftanoperasi"yu. er.u" tetapi, ketika ruas-ruas jaran
mulai diperbaiki jenis angkritan ini justru *""jlrdi;iiiii* lerauaot.r"

Membedah Sejarah dan Budaya Maritim
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PerusahaanangkutanyangpertamakaliberdiridiBanyrmasadalahmi]ik
seorang Cina b ernam"f n' fi "nig;-va n g b erkeduf ukan 

1i -'^Y-"\"-"o' 
P ad a

tgzo-an kota Purwoil; ;ilh mEnjad-i kota yang ramai' jauh lebih

ramai dari kota B";y;";. t"tit u awal beroperasi H'B' Njoo hanya

memiliki lima buah ;il;; 'ntfuvu"i 
t11vek Purwokerto - Patikraja -

Cilacap, PurwokertJ'-' ej'iUu'u"g - wut'got" serta Purwokerto

Purbalingga - Klampok.rr - :-: -^*^r,r- L-n.
Ketikapeminat"j^eniskendaraanbermotorinisemakinbanyak,Njoo

menambah u*uarryil*"r'i"gi" padargzT ia mempunySi u bis' Namun

demikian, apabila dtbJi;;ffi :d;;qq; keresidenin lain' pertambahan

:t#f ^i. 
ti,,d*"r" U.r*.t"r- d i Keres'idenan Banyu.mas tergolong sangat

lambat. taoa rgzT Ju-mlah kendaraan bermotor di Keresidenan Banyrmas

ij'Jfi ;E t"-rr.l,"lir 
""t"r.- 

;juo Jawa. D en gan sem akin bertamb ahnva

anskutan umum' #yek';;; ;il'v* iY' diperluas sampai ke

il?ril#;J;jtrii r,rtir'e hari riinat penduduk vang ingin menggunakan

bis memang ,"*l'f.i"" ltnggr Demikianlair perllembangan dan

pertumbuhao irrrruriri,rto'--t?i"tpottasi vans berdampak luas bagi

masyarakat nuoyo*us tu-p^i 
"itu'urrg' !u'ilt- ^se]<ali 

pada r97o-an

sistem pengangkuturiit.,,,-'rolut p""ittlgahn sbs harus menghadapi

kekalahan bersaing dengan transportasf darat yang lain (bis), dan

akhirnya harus difrentiiai "p"r*i"V, 
oleh pihak-PJKA yang merupakan

;"E;lirl" perkeretaapian setelah Indonesia merdeka'

E. Pendirian Fasilitas Kesehatan Moderen
Sebelum orurrg-orurrgiT"ima" a"t'ng di Banwmas' masyarakat daerah

ini belum mengeoal' ;trd p.rrgob"utu, -od"r.rr. Fasilitas kesehatan

moderen berupa **ur,,ur.ii j-ugu"ua"m ada. Jika ada orang sakit maka

;;;;;ffi;;ri a."eu;'.u.u iiualiio 
"ur 

den g 1n mem anf aatkan tabib atau

dukun. Mungkin un;;k ;;;;t i1-penyakit 
"ringun 

hanya memanfaatkan

obat-obatan tradisional berupa ramuan jariu-jamual. duT tumbuh-

tumbuhan yuog uau di ."titu. mereka. Daiam alam piki-ran tradisional,

;;ild;G;tTiarr. r.ail utan semisal sakit panas vang berkepanjangan

;#""y" i"ri" a*uiitun a.,,gu' 
'oh-'oh 

ha-lus' seper1;i kesambet' kena

sanlan, kesurupan, [itiip,tiry.lin, $an lain-lain' Cara pengobatannya

bermacam-macam, ;t"k i;g kisambet, kesurupan' dan keternpelan-jin

;i;;;;ild,;rrt,'o,rirt v"rit"ry slwaT malfng bias anva dibrobos-kan

ke dalam pugu, ,rrnutr'vuig dilubangi (dibedhah)' Anak-anak yang

sumeng biasanya ;il; .ii"U"rti dengai dilotoh tibar (campuran jeruk

"rpt 
a"r" trr,"*) ,"*[it aiU",i mantia, dan pengobatan-pengobatan lain

yang amat banYak ragamnya.
Sistem p"rrgofulu" moderen baru dikenalkan kepada -masyarakat

gu"y;u, ,;fitrirf.f,ir 
"Uud 

k"-tg. Serhula pengobatan moderen hanya

srCommisievoorMotorverkeer,Rapportenuoorstellenuandecommisie
,"rkeerriioog stuk, D eeli, (Weltewedenr Lindsdrukkerij, r9z8), h1m'r9-23'
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ditujukan untuk orang-orang,P"l11d-1l3g ada di daerah ini' namun

seiring dengan p-"4ut-'-t'u" daku p"'gou'ii' moderen juga dikenalkan

keoada masyarakat iuliip'i'u di sutty"*as' Pada r't'aktu itu yang

o".tu*u kaii mempeJrt"""ri"it i"" g"uuti" *oaeren kepada masyarakat

iuas bukan p"*"'i'iu^i,'i"ooi'l.tii i. z""iiii c 
"r 

ei a- g er ei a'Reforma s i

Rotterdam (penyeUui" a;ffi lkisten)' Rumah sakit pertama vang

dibanzun oleh misi Zt;'diG terdapat di Purbalingga yaitu di Desa

fl'*1trh#"#h*:a;3,xt}:e.,i*1+'TH"'#',""i'i^"1;':1ffi1
setempat *.r,v.u't''| {; i;d;;1 utu" rl]*"r' suttit tiJnggiling' Ketika

rumah sakit terseb'it"aii'""i""1 u"p* vu"g *"*trintah Purbalingga

adalah Raden eaipati'q;io oi[urt'otto-"n1u 
y1'sirada arvalnya gedung yang

di gunakan untuk #H",;k.; lJurur, u"r.u.'rultL indigo (pervarna kain

dari tumbuhun "'o'r'ii*'p'""g"p'rtln .q'- 
r u''s u*pai dengan tahun r 9 8 o-

an masvarakat sekitaryang mau berobat fte rumatl sakit tersebut biasanya

,r"nguiuxa" 
fi a; i:u:;'f"'Jjl;gaha pabri| gula di Banyrmas sebenarnva

telah mendirikan uj"i ir."?"uatan moderE",1J"pi masih berupa ldinik

i,"^,^g;Fj"r.*.*:';L'r^*J:frHtri"|.ffi .l*ii-***lii*l
kepentingan masyal
Klhiek Poerwokerto (!e.rkumptttq',.iiinit Purwokerto)' Setelah

;;;;+,*o"Tl1i#?iltt#Sf :','"titilT't[Hi!,El;
f,?#Xfl :"ilfr : Hffi'r,ff "r*'i ;ktl T"l* ai l"i' Purwolierto' Rum ah

sakit ini melayani iiitvutuftut t"us a"t'gutt kapasitas go'tempat tidur'

pembangunu,, **# 3rf.n'iqf J".ui-iudrr5 Agustus- r9r4' Direltur

rurnah sakit vang ffi;;;d;l"h dr' P'{' b'dnau"d Gerkens' Ia dibantu

oleh Dokter J"*' i;i;;" SToVtA U"'"u*u d;' M' Samingoen'ag Rumah

sakit ini ."-p*t#lii'r u^"rta-ity+* sakit umum Daerah Margono

Soekario. Pasien ai**"it 
-'"itlt *i a'g'g J'i berbagai tempat seperti

ilfc^ti;;* ?;il;;;;i, Ju" au'i Keresiden an Pekalon gan'

Dari rezg ;;.fai;;ft'j't. resesi ekonomi global atau vans

dikenar dengan riiiiln' riii,rirri._nt"po.i*por maJet di sana-sini,

oerekonomiun arri#'iou."if"iJ. e"rbaiai komoditas ekspor dari Jaiva

iidrk r^ko, d"" #1,yil"**,*p"rt Ji goau"rgu'qa1s 
-di 

pelabuhan'

Kondisi tersebut 
'#i&;;i';;e; **;t .ut ir di Purwokerto vang

sebelumnya *"r;;;il'^r'.r,tif.r" aunu--Iuii pabrik gula dan dari

oerusahaan r."r"tfffi sus.'^i;r^u"ri-pabrik guli di seluruh'Bany*mas

hitotup akibat,r;;i;r" 
"#;; ;il;;i.- P;;"frr-pr" pabrik gula tersebut

Ii[#5r;*#u*fr;d;du p""Juputu., p"*sairaun kereta api sDS vang

32R. Wirjaatmadja,op' cif'' hlm' 64'

ss soedarmua:i, 
.,fi,J#^i'ilil; u*lr* Daerah Prof. Dr. Y3lso.1o Soekarjo

Purwokerto: Ou.i f"'ft'ilpof*uo Xii"iL 'u*pui 
5"ngan RSUD" (Draft tidak

dGrbitkan, Purwokerto, r99 8)'
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.aerah ini, namun
n juga dikenalkan

waktu itu yang
epgda masYarakat
-gereja Reformasi
dt pertama Yang
ga .yaitu di Desa
tersebut bernama
,Lgga).Masyarakat
trenggiling. Ketika
intah Purbalingga

'alnya gedung Yang
ligo (pewarna kain
engan tahun r98o-
t tersebut biasanYa

yumas sebenarnYa
rasih berupa Hinik
dan tidak untuk

namaVereeniging
,rrokerto). Setelah
dinik tersebut juga
breeniging Kiniek
'urwokerto. Rumah
; 90 tempat tidur.
rus 1914. Direltur
lerkens. Ia dibantu
midgoen.s3 Rumah
r Daerah Margono
rgai tempat seperti
lgan.
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sebelumnya banyak mengangkut -srrl3 
dan segala peralatan pabrik gula.

.a,kibutr,yu, dana untuk tl-ut .aliit iog' terhenti, sehingga rumah sakit

-"r"f.u" diserahkan kepada misi Zending di Purbalingga. Akibat

pemindahtanganan pengelolaan alr*rirnya nama rumah sakit diganti
'*""j"ai Zeidingsiiekinhuis te Poenuokerto (Rumah Sakit Zending

i"-#"trt"). Ketiia rumah sakit tersebut dikelola oleh Zending malah

berkembang pesat. Kapasitas tempat tidur bertambah menjadi zoo

tempat tidui pida 1937 dan menjadi 375 pada r94r'--- '-iuau , gzS ditii"g*)".-as jugi diditikut rumah sakit yang diberi

or*u R -air Sakit Juliani. Rumah sakit tersebut diresmikan tepat

bersamaan dengan ulang tahun Putri Mahkota Belanda sri Ratu Juliana

p"a" g;April r"gz5. n ri"r, sakit ini dibuat dan dibiayai oleh pemerintah
'd;;;# G"*"it).* puau 1935 zendingsziekenhuis te Po,erwokerto

[n -rf,'dakit lending furwokerto) membuka cabangnya di Sidareja'

b-ifr""p arfrm bentuk fti"it. Klinik ini banyak dikunjungi q1.1." kurang

;i;i fir*f aa"rar, Sidareja dan sekjtalnya sering dilanda kelaparan'

Fr.i* f"irnya adalah penderita malaria 
- 
dan frambusia. Dokter dari

p"r*Lf..rto Uerf.""j"ni 
-sekali 

dalam seminggu ke klinik tersebut.as Pada

ig,iz diBanjarnegai; j"g, didirikan rumah s-ikit, yang merupakan embrio

rumah sakit daerah saat ini.
Pembangunu, irsiiitat kesehatan moderen berupa rumah sakit di

beberapa tempiat di Banyrmas san-gat membantu masyarakat setempat

;""g;d beibagai perawatan med'is- moderen, juga membantu dalam

m""Eutusi UerU"agai macam penyakit tropis yalg tgtil.g diderita

masfarakat setempat. Kondisi ku.at g makan yang b-anyak dialami oleh

masyarakat Banyumas di pedesaan, terutama pada. masa malaisse'

;;,"drkan tufiuh *.r.ku^ amat lemah dan menjadi-sarang nepVaklt
;;p;hi penyatjt gudhig, koreng, kaki bengkak, pathek, dan borok'
pl'"vrr.if i"n,r"nrr"dun ilalaria juga banyak menelan korban. Salah satu

misieri kematian yang sering melanda masyarakat Banyumas juga

berhasil dikuak, yaitri t<emat-ian akibat keracunan tempe bongkrek

(iiru/*rndem' bongkrek)' Tempe bonglirek a{{$ makanan khas

Banyr*nas yung u*ri populer pad-a ,aman dulu. Makanan ini biasanya

dikonsumsi oleh masyairakat keias bawah sebagai lauk na_si' Makanan ini
dibuat dari ampas kelapa, bungkil, nangka qlda,- dan campuran-

.utnpurun lain. da\yat yang tidak mampu membeli makanan yang sehat

sering kali terpaksa mengiii perutnya denga-n tempe bongkrek. Namun,

serin[ kali tempe bongkrek menimbulkan kematian, orang Banyuryas

-""f"but tempi bonglirek yang menyebabkan kematian dengan istilah
tempe gembtuig (tempe gili). Zaman d_ulu orang pelcaya bahwa tempe

g"iUtirg diseb"abkan 
-ole[ 

hat-t rt yan_g berbau magis, atau dalam proses

iembuatinnya tidak sempurna. Ada yang percaya bahwa tempe

sqR. Wirjaatnadja, op. cit', hlm. 65.
ss Soedarmadji, op. cit.
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gemblung disebabkan oleh tempat yang digunakan untuk mengolah
terbuat dari tembaga. Karat tembaga yang berwarna hijau dianggap
sebagai penyebab keracunan yang berujung kematian. AI<an tetapi,
berbagai dugaan itu ternyata tidak benar.

Peresmian Rumah Sakit Juliana di kota Banyumas
pada 3o April 19z5 (Sumber: Koleksi Pangeranan Banyumas)

R.M. Wirasmo Partaningrat merupakan salah seorang.dokter di
Banyrrnas yang telah berjasa mengungkap kematian akibat .u)uru

bongkrek.Ia mencurahkan tenaganya untuk meneliti penyebab kematian
akibat tempe bongkrek selama dua tahun, yaitu pada 1993-1934. Ia
mengumpulkan berbagai bahan yang diduga menjadi penyebab uuru
bongkrek dan mengirimnya ke Geneeskundig Laboratorium di Jakarta.ao
Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ternyata berbagai ramuan
bahan baku tempe bongkrek, terutama bungkil, sering kali menjadi media
yang amat efektif untuk berkembang biak bakteri pseudomonas
coccouenenans ketika dalam proses peragian. Bakteri itu menghasilkan
racun kuat yang bisa menyebabkan orang meninggal dunia.ez

36S.M. Gandasuurara, Kenang-kenangan 1g37-1g7o (purwokerto:
Pertjetakan Seraju, r95z), hlm. 8.

gzlstilah ilmiah untuk bakteri tersebut saya dapatkan dari buku karangan
novelis_Banyumas (yang amat saya kagumi) Ahmad-Tohari, Ronggeng Duicuh
Parulc (Jakarta: Gramedia, zoo3), hlm. 33. Dalam bab r novel teisebut Ahmad
Tohari bercerita dengan amat mencekam ketika puluhan orang di Dukuh paruk
tumbang satu per satu, yang berujung pada kematian massal,-akibat keracunan
tempe bongkrek. Kejadian seperti itu terjadi secara nyata ketika orde Baru masih
berjaya pada rgSo-an di Kecamatan Lumbir, Banyumis.
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Pendiriair berbagai fasilitas kesehatan moderen di Keresidenan

Banyumas oleh pemer-intah kolonial Belanda telah banyak "menolong
,*ry"rri.rt daerah ini ketika.mereka sakit. Berbagai bydayl hidup_sehat

i"*u aitrforkan oleh para dokter dan juru rawat !<gra{a- penduduk

;;i;r"ili. Fasilitas kesihatan moderen ini kemudian diwariskan kepada

masyarakat Banyumas ketika kekuasaan kolonial harus hengkang dari

auu.ut ini. Rumah sakit Juliana di kota Banyumas berub1h menjadi

RSiD nutyo*"t ketika Indonesia merdeka' .z7f4i!9-ldgkenhuis te

i oerbating ga atau Rumah Sakit Trenggiling menjadi- q!q? ?urbalingg3,

a"" p"a" iiggo-an dipindah ke Wir-aJina liarena suilah tidak memenuhi

ru"r":t. v"r"|ntgtng tAnia, Poerwokerto merupakan cikal bakal Rumah

Sikit trlargono Sukaryo Purwokerto.

F. Pendidikan Barat dan Lahirnya EIit Moderen Ban5rumas

Tidak banyak yang bisa diceritakan dari sejarah pendidikan di Banyumas

fui.ru sumber-s,Imber sejarah mengenai hal tersebut cukup langka,

Sektor pendidikan memiliki pera! yang amat-penting bagi perkembangall

s"Surut *ituyah Banyumas. Perubahan-perubahan sosial yang terjad-i di

#tayatr ini tidak bisa dilepaskan dari peranan se-ktor pendidikan. Sebelum

pemerintah kolonial Belanda meryrbangun sekolah-sekolah di wilayah
-Au"yo-ut, mayoritas penduduk Banyumas !"t:1n .mengenyam
p"niidiku.r moderen. Sebagian kecil mungkin hanyabelajar di pesantren-

iesantren atau langgar-ianggar yang ada di sekitar mereka. Sistem

pendidikan modereJfaru dikembangkan di wilayah Banyumas padl qwaJ

ubud k"-zo ketika ada gerakan politik etis, yang meliputi edukasi
(pendidikan), irigasi (pengairan), dan transmigrasi (pemindahan
penduduk ke luar pulau)

Pendirian sbkolah-sekolah di BanyTrmas pada awalnya ditujukan
untuk anak-anak Belanda yang orang tuanya bekerja di daerah ini, baik
yang bekerja di pabiik guia,'pemerintahan, atau lembaga-lembaga-lain'
"Selfin 

itu,- yanf berha[ bersekolah di lembaga pendidikan moderen
tersebut aail*r anak-anak para pembesar di daerah ini seperti anak

bupati atau anak wedana. sekolah pertama yang didirikan pada awal abad

ke-zo adalah Europeesche Lagere school (ElS/sekolah Rendah Eropa),
yaitu sekolah dasaiuntuk anak-anak Eropa' Di pabrik gula Klampok juga
hidirikan ELS untuk anak-anak para pegawai pabrik gula tersebut yang

berkebangsaan Eropa. Anak-anak Bumiputra bisa sekolah di tempat
tersebut isalkan orang tuanya memiliki jabatan tinggi di pemerintahan.
Bupati Banyrmas periode 1933-1950, S.M. Gandasubrata, adalah lulusan
ELS, kemudian melanjutkan ke HBS di Semarang dan Jakarta's8

gsGandasubrata, op. cit., hlm. 6
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Europeesche Lag er e S cho ol Klampok, Banjarnegara

isumber: Koleksi Pangeranan Banyumas)

Anak-anak Bumiputra bisa sekolah di sekolah Bumiputera

(lnlan-diche Sciool) kelai dua (Tweede Klasse) atau yang,dikenal tlengan
'iriitii 

""glr" 
lora, atau di Sekolah Desa atau Sekolah Rakygt

fihji"nirD. s"t otuir Desa pertama kali didirikan di Indonesia pada

igoi. 
-S"k"iah-sekolah r"*a"i* ini pada awal abad ke-zo iumlahnya

;4.h;rht banyak di Keresidena, dunyrmas. Hal itu bisa dilihat pada

tabel di bawah ini.

Membedah Sejarah dan Budaya Maritim
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Jumlah Murid dan Sekolah Bumiputera
af-S"i"*tt Keresidenan Banyumas, r9t6

Inlandsche

Jenis Sekolah

School

Sekolah Murid
Jumlah
Sekolah Murid

51
5
o

11.o63

496

442

11.991

271

58

Swasta Tidak
Bersubsidi

J

58 12.OO1 6r ,.2.262

J M kanJumlah
Sekolah

Sumber:

Kelas
I Kelas II

uan 7917, P

ilI
11

D

Daritabeldiatasdapatdilihatbahwaantusiasmasyarakat
go_iputr; 

""t"r. 
*ur"r. ke sekolah-sekolah moderen ternyata amat

ting$.Apabila airataiaii:"tr"r, *"rid di tiap sekolah angka loro pada

1916 berjumlah zor^;;ti;;- ;dangkan- rata:rata di Sekolah Ralryat

beriumlah zs murid ";*it';d-d'plsekolah' 
Walaupun l"-]+ sekolah

iliffi ;;;; il;[ ;;;t";;;'ild dae-rah/desa, ]3T]: j"-rah tersebut

cukup signifikan rntrr.-*.r"ur."r.u" ierubahan sosial di Banyrmas. Ketika

kota Purwoketto Uerf.emUang meniadi kota yar-rq.lmai setelah dibukanya

ialur kereta upi SpS, il"Juift-tototti kotaini diairittan Normaal School

tt.i"i;h $;'; i>,-ii"ri i i, g eb.r eirt _r 
as er onderwii s (MULo, s etin gkat

SMp), Xweekscnooi-tS.f.'"f"it *;1, Ambachtssschool (sekoiah

i"-rfiillp"ttukuttgur),danse,ko,la,hN$ntriKesehatan'ss----i""ai.iurr "r"i.otut -sekolah Barat_ di Keresidenan Banyumas

memitiki peranan yr;;;"gJit"til's dalam melahirkan elit moderen di

;i;;iiHt.rvr"'"r.lu;id"hi;i;;pokierpelaja'Y"ry j1"l-lerp€randalam
;;;j;ilk;r roau pemerintahan ierla menjilankan tungsi-tungsi lainnva

ketikasebagiant".u'.*u.vu'ui.atBumiputradiwilayahini.belumdapat
;;G;ffi p."ataL* ;;a;;. Fungs,^i-tungsi lain yang dijalankan oleh

elit moderen di ganyum;s antara lain- sebagai dokter, guru' juru rawat'

dan lain-lair,. g"puti-ilputi di Keresidenan Banlmmas pada.abad ke-zo

ffirh 
-;ht 

i".p"iular-aiaikan sekolah-sekolah Barat. Bupali Banlmmas

periode 1933-1950,'i.frarc""aasubrata, adalah lulusan ELS' kemudian

ssIbid., hlm. zr
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melanjutkan ke HBS di Semarang dan Jakarta. Bupati lain pada periode
sezaman, antara lain Bupati Banjarnegara Sumitro Kolopaking
?urbonegoro adalah lulusan HIS Banjarnegara. Setelah itu melanjutkan
ke HBS di Jakarta, dan akhirnya meneruskan sekolahnya di negeri
Belanda. Ia adalah salah seorang"putra Banyrmas yang ikut aktif dalam
pergerakan nasional di negeri Belanda.ao Bupati purbalingga Sugondho
adalah lulusan HBS Semarang. Setelah bekeda beberapa saat di
lingkungan Pangreh Praja kemudian melanjutkan ke Bestuurs chool di
Jakarta. Bupati Cilacap Tjokrosiswojo adalah alumni Opteidingschool
uoor InlandscheAmbtenoren (OS\|LA, Sekolah untuk pendidikan pegawai
Bumiputera)JVlage1ang. setelah bekerja beberapa saat ia juga melanjutkan
ke Bestu urs cho ol dt Jakarta.

_ Bu,pati-bupati di atas adalah bupati terakhir yang diangkat
berdasarkan keturunan (monarchi). setelah periode bupatidi itas (zaman
kemerdekaan) bupati sesudahnya dipilih melaiui Dewan perwakilan
Ralcyat Daerah DPRD). Pendidikan moderen di Banyumas telah turut
p_empersiapkan generasi terpelajar yang nantinya akan mengisi berbagai
jabatan berdasarkan kecakapan, bukan berdasarkan keturunan. Seliin
bupatibupati di atas banyak anak-anak dari masyarakat kebanyakan yang
akhirnya bisa mengalami mobilitas vertikal karena mereka sekolih dI
sekolah-sekolah Barat di wilayah Banyumas.

Selain mereka yang kemudian a}tif di pamong praja, putra
Banyumas juga- banyak yang melanjutkan pendidikan di" sekoiah t'inggi
kedokteran, baik di school tot opleiding uan Indische Artsen (sroyfr)
,lakalta maupun dt Nederlandsche-Indische Artsen schooi (NIASi
surabaya. Beberapa putra Banyumas lulusan dari sekotah kedokteran
lltary lain dr. Bunyamin, dr. Angka, dr. Gumbreg.al perintis ilmu bedah
di Indonesia, Prof. dr. Margono soekarjo juga putia Banyumas. Namanya
diabadikan menjadi nama Rumah sakii balrah di kota purwokerto.
Dokter_lain pltla _Bqnyumas adalah dr. R. Djojosoemitro, putra Mantri
Polisi sokaBja kelahiran tahun r83r, dr. tvl. wongsoredjq dan dr. R.
Ranoeatmodjo.-Ketiga nama terakir adalah lulusan sekolali Dokter Jawa,
yang mendidik bumiputera menjadi ahli vaksin (vaksinatur)

G. Beberapa Proy,ek Lain
selain hal-hal di atas sebenarnya cukup banyak peninggalan d.ari zaman
kolonial yang_memiliki manfaat besar bigi misyaiakat E"unyo*u, .*t;i.
con-tohnya adalah Ststem irigasi modere-n. se6agian u"ru..irt"* irigasi
moderen {i laqrum_as yang masih ada saat ini mJrupakan rintisan zaman
pemerintah kolonial Belanda. sistem irigasi ters6but telah membuat
ribuan hektar tanah-tanah kering berubah menjadi persawahan yang

- ooHqrry A.Poeze, DiNegeri lenjajah: orang Indonesta diNegeri Beranda
t6oo-tggo (Jakarta: KpGdan KITLV, zboS).

41 Nama-nama tersebut saat ini dijadikan nama jalan di kota purwokerto.
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sangatproduktif'PadarBB4sistemirigasimoderenP!rta.rr.ra.{ibang}ndi
i;fi ;H;il;;; Jtb.rt nama irigasi 

-sin-gamerta. rrigasi ini berasal dari

sungai Serayr yang dibendury qi Desa Singamerta' kurang lebih enam

fO"il"", r.it"tut tI*". kota B"anjarnegtra. Aliran irigasi tersebut ke arah

il;;ia;t mengairi tutotu, t'",tar sa'iah yang semula merupakan sawah

i"arf, fr":"". bi nitirif. I6ampok, ga.luian iriglasi tersebut membelah

*"rj"aidua dengan ;;;, saluruan irigasi Blimbing dan s-aluran irigasi

Siwuluh'PadareqopemerintahkoionialBelandadiBanyrmas
membentuk dinas khusus yang menangam masalah irigasi yang dikepalai

oleh seorang insinlur Belanda.az"'-- - p"au'rg* difungun [embali sistem-irig.asi yanglebih,fes. dengan

membendunf sungai Se.ayo persis- di sebelah utara kota tsanSarnegara'

irflrrf frf aifieri "i^i niiaiir-Tj.ahj ana Wateruterken (disingkat BTW),

i;.;; ;;"ialir dari kota nanlarnegara sampai ke Distrik cahyana

t 
g"ilqj 

") 
[ii"* at;dr. s aluran air,r]a m ene mbus b.ebrrap a 

_perbukitan
6fr"-*t"i*Uus di fiiilah sungai lain yaitu sungai,Merawu di Desa

;;;;ffi;. oi ,ini ;1"*" air f,arus dibuatkgn syphon (sorong-gorong

;;rffi;p"J. e;iiu" iriilri;;-r*b*i tidak boleh bercimptrr dengan air dari

;;"g;i"Ni;;.*.,- r."i""u uit tongai -Merawu 
menurut peneiitian ahli

p""-S"ir""- B"fr"au tiart baik Jntuk mengairi sawalr' Pembangunan

saluran irigasi A""ii ii-n iij ana Water,s eiken tergolong- sangat _lama

;;il;-;;;"i lima tit ".. 
[o."na pengerjaannya sangat sulit dan harus

in"-Urrrt'beberapa terowongan yang paniang. menqmbus,bukit dan

il;;;h;;ui. g"iLutlrigu.i iii ribuan-tanatr i.eiit s bisa disulap menjadi

persawahan Yang subur.+s

Bandungan Bandi ar-Tjahj ona Watenue*en (BTW) di Banjarnegara
(rgiS) lsumber: www'kitlv'nl)'

qzR. Wirjaatrnadja, op. cft., hlm' 63-64'
4.3lbid..
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Pembangunan irigasi juga dilakukan di Purwokerto. Pada t9o6
dibuat saluran irigasi Karanganjing yang mengambil air dari sungai
Banjaran. Aliran air irigasi ini sampai ke Onderdistrik Patikraja mengairi
ratusan hektar tanah-tanah kering yang akhirnya menjadi persawahan
subur. Pada 1938 beberapa proy'ek besar di Banl'umas juga selesai
dikerjakan. Proyek-proyek tersebut antara lain pembangkit listrik tenaga
air di Desa Ketenger, Baturaden dan bendung Gambarsari di Rawalo.
Dengan adanya pembangkit listrik di Ketenger, maka sebagian wilayah
Banyumas sudah bisa menikmati listrik. Sementara itu, air dari
bendungan Gambarsari dapat mengairi sawah-sawah di Kebasen, Kroya,
dan Sumpiuh. Peresmian kedua proyek tersebut dilakukan oleh Gubernur
Jenderal Hindia Belanda terakhir yaitu Tjarda van Starkenborg
Stachouwer di Kebasen.++

Pembangunan saluran irigasi Ciwara\ Karanggintung, Banyumas
pada tg z6 (Sumber : Koleksi P angeranan Banyumas).

H. CatatanAkhir
Sejarah bukanlah pengadilan untuk mengadili masa lalu. Banyak
pelajaran yang bisa dipetik dari masa lalu bila kita melihatnya dengan fiati
terang tanpa prasangka. Tulisan di atas, bukanlah pembelaan atau
pembenar atas kolonialisme Belanda di Indonesia, liJrususnya di
Banyumas. Dengan melihat berbagai sumber sejarah serta dengan melihat
realitas masa kini, nnka kita bisa mengambil manfaat dari kepahitan di
masa lalu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kolonialisme Bilanda di
Banyumas ternyata juga banyak meninggalkan hal-hal yang positif selain
hal-ha1 yang bersifat negatif, berupa kesengsaraan. Kita hirus melihat
masa_lalu_dengan adil, bahwa tidak ada satu pun zaman yang hanya
menghasilkan kesengsaraan.

+rGandasubrala, op. cif., hlm. 33.
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