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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Kepak Sayap Merpati di Kota Pahlawan: Sejarah 

Kantor Pos Besar Surabaya 1926-1955” bertujuan untuk mendokumentasi ulang dan 

menjelaskan mengenai aktivitas Kantor Pos Besar Surabaya didalam tiga era 

kekuasaan yaitu Belanda, Jepang, dan Indonesia (Orde Lama). Peran Kantor Pos 

Besar Surabaya terhadap perkembangan sejarah Indonesia cukup besar. Selain 

bertugas dalam bidang pos atau komunikasi, Kantor Pos Besar Surabaya juga ikut 

serta dalam peristiwa yang terjadi di Indonesia.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu melalui tahap 

menentukan topik, tahap pengumpulan sumber, verifikasi data atau kritik sumber, 

tahap interpretasi, dan yang terakhir adalah heuristik. Pengumpulan data dilakukan 

melalui studi kepustakaan dibeberapa perpustakaan. Penulis memfokuskan kepada 

data primer berupa arsip, majalah, dan koran yang terbit antara tahun 1926-1955, 

serta mendukung data tersebut dengan sumber pustaka. Penulis juga menggunakan 

wawancara untuk membantu menguatkan data-data tersebut Data-data tersebut 

kemudian di rangkai melalui metode sejarah, sehingga menjadi tulisan sejarah yang 

sesuai dengan kriteria penulisan sejarah.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pos Besar Surabaya menjadi alat 

komunikasi terpenting di Surabaya khususnya sebelum dan sesudah kemerdekaan. 

Setiap terjadi perubahan pemerintahan di Indonesia mengakibatkan dinamika 

terhadap Kantor Pos Besar Surabaya. Perubahan tersebut membuat Kantor Pos Besar 

Surabaya menjadi lebih baik dalam melakukan pelayanan pos. Pada 1951-1955 

terjadi peningkatan pesat terhadap pelayanan pos di Indonesia. Hal ini dikarenakan 

kemajuan pelayanan pos dan adanya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di 

Indonesia salah satunya adalah pemilu pertama.Maraknya penggunaan pos pada 

tahun 1955 membuat kegiatan surat-menyurat menjadi budaya di Surabaya. Akibat 

timbal balik dari pemerintah dan masyarakat membuat Kantor Pos Besar Surabaya 

semakin baik dalam pelayanan pos. Dengan realitas itu Kantor Pos Besar Surabaya 

tetap eksis dan berkembang hingga sekarang.   
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