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PERGERAKAN DAN KAUM PERGERAKAN

• Pergerakan  kebangkitan untuk perjuangan atau
perbaikan;

• Kaum Pergerakan  orang atau sekumpulan orang yg
melakukan gerakan melepaskan diri dari cengkeraman
penjajah dgn menumbuh kesadaran berbangsa;

• Pergerakan nasional  menggambarkan proses perju-angan
seluruh elemen bangsa yg dimulai dari memba-ngun
kesadaran berbangsa;

• Tumbuhnya kesadaran diri ttg kebangsaan kaum terpe-lajar
akibat Politik Etis, mendorong bangkitnya kesa-daran
nasional menuju Indonesia merdeka.



NASIONALISME

Ada 3 teori :

1. suatu bangsa adalah sekelompok manusia dengan per-
samaan kebudayaan (teori cultuur);

2. terbentuknya suatu negara lebih dahulu dgn pendu-duk
yang ada di dalamnya (teori negara (teori staat);

3. adanya kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk
hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa, tanpa
memandang perbedaan kebudayaan, suku, dan agama (teori
kemauan/wils).



MEMBANGUN 
KEBANGSAAN

Bangsa menurut Ir. Soekarno: 

• Sekelomp. orang yg mempunyai ciri-
ciri jasmaniah sama sejak lahir
(Ras); 

• Sekelomp. orang yg sudah mem-
punyai kesamaan dlm kebud. (Volk); 

• Sekelomp. orang yg sudah mem-
punyai kesamaan dan kesadaran
bernegara, berpolitik, tanpa
membedakan ras atau volk, suku, 
agama, ras dan antargolongan
(Nation).
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BIBIT PERGERAKAN (1)

• Masih adanya bumiputra yang setia melakukan pembe-laan
terhadap kebudayaan warisan leluhur;

• Dipicu oleh terbukanya peluang kaum bumiputra mem-
peroleh pendidikan yang sebelumnya tertutup;

• Lahirnya pemimpin pergerakan yg berpikir dan berbica-ra
ttg. “dunia baru”, “kebebasan”, “kemerdekaan” dll; 

• Munculnya fenomena gerakan rakyat dalam bentuk-bentuk: 
tulisan dlm surat kabar dan jurnal, rapat dan pertemuan, 
serikat buruh, organisasi dan partai, novel, nyanyian, teater, 
pemogokan dan pemberontakan;

• Lahirnya “kesadaran kebangsaan” dan kesadaran buda-ya
bangsa”, pikiran dan gagasan baru, dlm merespon
kenyataan pahit yg dihadapi;



BIBIT PERGERAKAN (2)

• Rakyat mulai melihat dunia, dan bergerak karena
pencerahan para pemimpin pergerakan.

• Pergerakan nasional dimaknai lebih besar dan lebih
kompleks dari sekedar bangkitnya rasa nasionalis-me 
Indonesia. 

• Tidak hanya bumiputra yg ikut ambil bagian dlm
pergerakan, ttp juga ada tokoh Belanda, Indo, Cina, 
Arab, dll. 

• Kesadaran baru mempunyai arti penting dan utama
dalam menggerakkan “roda pergerakan”. 
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BOEDI OETOMO



BO DAN KESADARAN 
BERBANGSA (1)

• Pada 1906 M. Ng. Wahidin S., 
merintis kampanye meng-
himpun dana pelajar (Studie
Fund) untuk membantu para 
pelajar bumiputra yg
kekurangan;

• Atas prakarsa dr. Wahidin, pada
20 Mei 1908 berdiri BOEDI 
OETOMO (BO), diketuai oleh
Dr. Sutomo;

• BO berarti usaha mulia, 
bertujuan memajukan warga
bumiputra, menuju kesatuan
suku bangsa ke dalam bangsa.
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BO DAN 
KESADARAN 
BERBANGSA (2)

• 3/10 – 5/10/1908. Kongres BO 
di Yogyakarta

• Angkatan muda (Goenawan, 
Soetomo, dan Tjipto Ma-
ngoenkoesoemo) tidak sefa-
ham dgn angkatan tua (dr. 
Wahidin dan Radjiman) bhw
pendidikan Barat hanya untuk
priyayi, tetapi untuk seluruh
rakyat;

• Tjipto mennginginkan BO 
menjadi organisasi politik, 
karena hanya dgn penyele-
saian masalah politik, ma-
salah pendidikan dan kebud. 
baru dapat diatasi.
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KONGRES 
KEBUDAYAAN JAWA 

5-7 JULI 1918
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PENGGAGAS 
KK PERTAMA

• Batavia menghendaki Kongres Bahasa Jawa; 

• P. Prangwadono (MN VII) pendiri dan

pengurus BO,  menghendaki Kongres Kebud.

(KK) Jawa, lalu Batavia “tunduk”;

• MN VII yg menengahi perdebatan ttg peserta

asing;

• MN VII yg menengahi perdebatan ttg peser-ta 

dari non-Jawa;

• Kongres diberi nama: “Congres voor
Javaansche Cultuur Ontwikkeling” (Kongres

Guna Membahas Pengemb. Kebud. Jawa);

• Berlangsung pada tgl 5-7 Juli 1918 di 

Surakarta.
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PEMAKALAH
1. dr. Satiman Wirjosandjojo; 

2. R.M. Soetatmo Soerjo-
koesoemo; 

3. dr.Tjipto Mangoenkoe-
soemo; 

4. dr. Radjiman; 

5. R.A. Karlinah;

6. D. van Hinloopen Labberton; 

7. A. Muhlenfeld; 

8. J. Rottier; dan 

9. Z. Stokvis. 
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1. SATIMAN 
WIRJOSANDJOJO

• Bangsa Timur mesti berjuang
untuk kemandirian masing-
masing untuk membuat per-
hitungan dgn Barat (Belanda); 

• Intelektual bangsa Barat ha-
rus dilawan dgn. senjata inte-
lektual; 

• Untuk mempertinggi intelek-
tual bangsa Jawa sistem pen-
didikan perlu diperbaiki; 

• Untuk dapat menyerap ilmu
pengetahuan Barat, perlu
menguasai bahasa Belanda; 

R. Sastrowidjono, Ketua 

Panitia KKJ 1918 (Sumber: 

wikipedia)



2. SOETATMO SOERJOKOESOEMO

• Bangsa Jawa memiliki kebud. yg

dibanggakan dan dijunjung tinggi yg

penting sebagai pembentuk kesadaran

nasionalisme (Jawa);

• Perlu penggalian sejarah Jawa

/Indonesia;

• Bangsa Jawa perlu diberikan

pengetahuan sejarah dan kebud.

sendiri.



3. Dr. TJIPTO MANGOENKOESOEMO

• Kebud. Jawa harus berkembang dgn

menyerap budaya Barat, karena “Wong 

Jowo sengoro ora ngowahi” (Prof. Dr.

Poerbatjaraka);

• Menjunjung tinggi kebudayaan jangan

menimbulkan kebanggaan yg berlebihan

(chauvinisme);

• Harus memilih faham nasionalisme yg

tidak sempit (Jawa) tetapi nasionalisme

yg meluas (Barat). 11



SIAPA TJPTO MANGOENGKOESOEMO?

• Ia dijuluki “Een begaafd leerling” yg artinya “Murid yang 
berbakat”, dan dijuluki “Onze Tjip” (“Tjip kita”);

• Ia menemukan kebebasannya berpikir dan mengemu-kakan
pendapat di STOVIA;

• Ia mengkritik dan menyerang pemerintah kolonial dan
kaum feodal bumiputra, dan dicap sebagai “radikalis”;

• Ia mendirikan Indische Partij (IP) dgn semboyan “Indië voor
Indiërs”

• Ia pada 1912 dianugerahi bintang jasa Ridder in de Orde
van Oranje Nassau dari Ratu Wilhelmina.



4.  Dr. RADJIMAN WEDYODININGRAT

• Kehadiran budaya baru (Barat) tidak
memutuskan hubungan dgn kebud. lama. 
Menurut Radjiman: “Jika pribumi dipisahkan
sepenuhnya dan secara paksa dari masa 
lalunya, yang akan terbentuk adalah manusia
tanpa akar, tak berkelas, tersesat di antara
dua peradaban”.

• Barat tidak akan dapat membaratkan orang 
Jawa (wong Jowo ora bakal dadi Londo 
jalaran mangan keju);

• Pendidikan tidak hanya mengembangkan
akal tetapi juga rasa.
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5.  R.A. KARLINAH

Arah pendidikan harus jelas 

tujuannya; 

Belajar bahasa Belanda tidak

menggeser bhs ibu;

Perlu dikembangkan pendi-dikan

dalam keluarga, teru-tama peran

ibu dalam proses pembudayaan.

29/07/2021 18



6.  DIRK Van 
HINLOPEN 
LABERTON

Kebud. Jawa perlu dikemb. 

secara horizontal maupun

vertikal;

Penyerapan ilmu pengetahuan

Barat itu perlu, tanpa menghi-

langkan kebud. asli;

Bangsa Jawa berkewajiban

ikut memajukan kebud. bang-

sa-bangsa lain; 

Agar diadakan program  Guru 

Keliling (rondreizende Goeroe-
Djåwå’s)  untuk mengajar

baca-tulis;
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7. A. MUHLENVELD

Perlu pendid. sejarah bagi

kaum bumiputra menuju

sebuah “natie”, bangsa yg

memiliki  watak (karakter), 

dan rasa percaya diri setelah 

hilang berabad-abad; 

Bahasa Ibu harus masuk ke 

dalam materi pelajaran;

Di masa depan diperlukan 

sebuah lingua franca baru.

29/07/2021 20



8.  J. ROTTIER

 Tidak setuju persatuan
Insulinde (Indonesia) 
menghalangi berkem-
bangnya suku bangsa;

 Yg  perlu menjadi perha-
tian utama adalah pengu-
asaan ilmu pengetahuan
alam dan teknik; 

 Agar bangsa Jawa me-
nyambung kembali hu-
bungannya dengan masa 
lampau yg telah terputus; 

29/07/2021 21

Kapal Op Ten Noort untuk transportasi

dan akomodasi KK 1937 di Bali



9. Z. STOKVIS

 Diperlukan sistem pengajaran yg

sedekat mungkin berhubungan dgn

kebud. dan lingkungan yg dikenal anak

sejak lahir; 

 Agar bangsa Jawa tidak terting-gal, 

perlu menyerap nilai-nilai yang baik

dari kebudayaan Barat;

 KK akan menunbuhkembangkan

pergerakan yg lama terpendam.

29/07/2021 22

Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat dan

istri hadir di KK 1937, di Bali



HUBUNGAN BO DAN KK 1918 (1)

Kongres ditangani oleh orang-orang pergerakan dlm BO;

Antara BO dan KK I memiliki konsep, kebijakan dan strategi yg
sama;

BO dan para penggagas kongres sama-sama memaklumi ttg fakta
keberagaman budaya yg ada di Nusantara;

Sesuai misi BO, cakupan materi yg dibahas dlm kongres meluas
tidak hanya kebud. Jawa (termasuk kebud. Sunda, Madura, Bali)
dan bahkan kebud. Indonesia.

Tema pokok perjuangan BO dan KK 1918 sama-sama memfokus-
kan perdebatan ttg model pemajuan pendidikan dan kebudayaan.
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HUBUNGAN BO DAN KK 1918 (2)

Menariknya, pikiran pemakalah bangsa Eropa justru mem-

perkuat cita-cita kebud. dan kebangsaan;

KK 1918  tidak hanya sebagai “gerakan kebud.”  tetapi  juga 

“gerakan kebangsaan” seperti yg diperjuangkan BO;

KK 1918 tidak hanya digerakkan oleh “orang budaya” (man of 
culture) tetapi juga oleh “orang kuasa” (man of power) dan “orang 

politik” (man of politic).;

KK menelorkan polemik ttg “Javanese nasionalism”

(Sutatmo/Pandita) versus “Indies nasionalism” (Tjipto 

Mangoenkoesoemo/Satria, merupakan titik awal pembica-raan

(polemik) ttg keindonesiaan kebudayaan kita. 



GAMBARAN HUBUNGAN BO DAN KK 1918 
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KONGRESN 
KEBUDAYAAN  
1918, 1919,
1921, 1924, dan
1926. 

1928
SUMPAH 
PEMUDA

1908
BOEDI 

OETOMO

20 
tahun

17-8-1945
INDONESIA 
MERDEKA

17 
tahun

RATUSAN 

TAHUN  

DIJAJAH

 KONGRES 
BO I, 
1908

 KONGRES 
BO II, 
1909

3 
tahun

1948
KONGBUD I

KULTUR 

STELSEL (1835-

an)

POLITIK ETHIS
(1901-an)

1945
MUSY. 

KEBUD.
• KONG. 

PEMUDA I,  
1926

• KONG. 
PEMUDA II, 
1928

• KONG.  
PEMUDA III,  
2016

KONGRES 
KEBUDAYAAN  
1929 dan, 
1937

PERANG JAWA 

(1825-1830)

1951
KONGBUD II

DST.

37 tahun



SIMPULAN: SUKU BANGSA  BANGSA

• Boedi Oetomo (1908):  membincangkan
nasib bangsa (kebangsaan) menuju bangsa
yang berdaulat.

• Kongres Kebudayaan (1918):  merumus-kan
dan merealisasikan arah kesadaran kebud. 
bangsa sebagai identitas kebang-saan dan
pemersatu;

• Sumpah Pemuda (1928):  melahirkan kea-
kuan sebagai Kami, untuk menuju kebersa-
maan sebagai Kita;

• Indonesia Merdeka (1945):  melahirkan
bangsa baru, berdaulat (KEBANGSAAN) yg
mengakui adanya persamaan budaya
(kesatuan) dan satu bangsa dalam perbedaan
(persatuan).



TERIMA KASIH


