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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Kebijakan politik kolonial Belanda di daerah Hindia Belanda mengalami 

perubahan. Perubahan itu dapat dilihat dari pergantian politik di daerah Hindia 

Belanda yaitu politik konservatif, politik liberal dan politik etis. Politik kolonial 

konservatif pertama dijalankan pada masa Tanam Paksa (1830-1870). Dalam 

politik konservatif negara sangat dominan dalam mengendalikan masalah-masalah 

politik, hukum, dan roda perekonomian. Politik kolonial liberal pada tahun 1870-

1900. Dalam politik kolonial liberal, peranan negara hanya terbatas pada 

persoalan-persoalan menjaga ketertiban hukum dan keteraturan masyarakat. 

Urusan perekonomian dijalankan oleh swasta, yang kemudian mendorong 

tumbuhnya berbagai perusahaan swsta di Indonesia. Kedua kebijakan politik ini 

ternyata sama saja artinya bagi rakyat Indonesia (pribumi), sebab mereka tidak 

menikmati kesejahteraan dari kedua politik itu. Pada kebijakan politik konservatif 

yang menikmati kesejahteraan ekonomi sebagian besar adalah negara Belanda. 

Sedangkan pada masa politik kolonial liberal perekonomian negara jajahan 

banyak dieksploitasi ke negara Belanda dan sebagian besar dinikmati oleh para 

pengusaha swasta yang terdiri dari orang-orang Belanda dan Cina (Cahyo Budi 

Utomo, 1995:5-12). 
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 Kondisi demikian ternyata menimbulkan reaksi dari kalangan politisi 

Belanda sendiri yang berhaluan etis. Politisi itu misalnya C. Th. Van  Deventer. Ia 

menerbitkan sebuah artkel yang berjudul Een Eeresshuld ( suatu hutang 

kehoratan) didalam majalah Belanda Ge Gids yang menyatakan bahwa 

keuntungan yang diperoleh dari Indonesia selama ini hendaknya dibayar kebali 

dari perbendaharaan negara. Pada tahun 1901 buah pikiran itu menggema dalam 

pidato raja Belanda : 

Sebagai negara kristen Nederland berkewajiban dikepulauan Hindia 
Belanda untuk lebih baik mengatur kedudukan legal penduduk pribumi 
memberikan bantuan pada dasar yang tegas kepada misi kristen, serta 
meresapi keseluruhan tindak laku pemerintah dengan kesadaran bahwa 
Nederland mempunyai kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap 
penduduk di daerah itu. Berhubung dengan itu, kesejahteraan rakyat Jawa 
merosot memerlukan perhatian khusus, kami menginginkan diadakannya 
penelitian tentang sebab-musababnya(Nasution, 2001: 15-16). 
  
Atas dasar kritik dan saran dari Van Deventer tersebut mulai tahun 1900 

haluan politik pemerintah Hindia Belanda berubah menjadi politik etis. Politik ini 

bertumpu dapa tiga prinsip dasar yang lebih dikenal dengan Trilogi Van Deventer 

yaitu pendidikan, perpindahan penduduk dan pengairan. Dengan adanya Trilogi 

Van Deventer itu pemerintah Hindia Belanda mulai menggerakkan program 

etisnya (Ricklef, 1992: 228). 

Politik etis yang dasar pemikirannya untuk menyejahterakan rakyat itu 

ternyata dalam pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. Pendidikan yang 

semula bertujuan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, tetapi dalam 

kenyataannya diarahkan pada pendidikan yang ditujukan untuk menyiapkan 

tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan swasta Belanda dan untuk tenaga 

administrasi dan birokrasi Belanda. Meskipun terjadi penyelewengan-

penyelewengan yang dijalankan dalam pelaksanaan politik etis, namun secara 

tidak langsung telah mendorong perubahan sosial budaya dalam kalangan 

masyarakat Indonesia. Perubahan itu terutama rakyat Indonesia banyak rakyat 

yang melek huruf serta dapat mengeyam pendidikan Barat. Sebagai suatu cara 

untuk merubah pemikiran yang tradisional bahkan membuat kalangan priyayi 
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menjadi elit intelektual. Dengan demikian satu aspek yang penting dalam politik 

etis bagi perkembangan bangsa Indonesia adalah dalam bidang pendidikan. 

Dalam dunia pendidikan, Pemerintah Hindia Belanda menganut politik 

pemisahan jenis pendidikan berdasarkan ras. Pemisahan jenis pendidikan ini 

dibedakan antara sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa dan sekolah-sekolah 

untuk penduduk pribumi. Sekolah-sekolah Eropa seperti Eerste Large School 

(ELS=sekolah dasar Eropa), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO=sekolah 

menengah pertama Eropa), Algemene Middelbare School (AMS=sekolah 

menengah atas Eropa), dan pendidikan Perguruan Tinggi seperti Stovia, Mosvia, 

dan sebagainya yang berlaku kurikulum berstandar Eropa dengan bahasa 

pengantar Belanda. Guru-guru yang mengajarpun dari kalangan guru-guru 

kebangsan Belanda. Sedangkan sekolah untuk penduduk bumi putera dikenal 

dengan sekolah kelas dua yang ditujukan untuk kalangan rakyat kebanyakan dan 

sekolah kelas satu yang ditujukan untuk kalangan keluarga priyayi. Pada sekolah 

rakyat dibuat kurikulum yang berstandar lokal (sesuai bahasa daerahnya masing-

masing) dengan menggunakan bahasa setempat. Guru-guru yang mengajarpun 

sebagian besar dari kalangan guru-guru dari kalangan bumiputera. Sekolah kelas 

satu pada tahun 1914 berubah menjadi HIS memiliki kurikulum gabungan antara 

Eropa dan lokal dengan bahasa pengantar Belanda dan Melayu. Guru-gurunya 

campuran antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia (Nasution, 2001:50-130). 

 Dengan demikian ada kesempatan bagi pribumi untuk melanjutkan sekolah 

kejenjang yang lebih tinggi karena HIS telah mengarah pada pendidikan Eropa 

yang menggunakan bahasa pengantar Belanda. Sehingga HIS sama kedudukannya 

dengan HCS (Hollandsch Chineesch School). Hasil sekolah HIS pemisahan ras 

dalam pendidikan sudah tidak ada dan bisa melanjutkan kesekolah MULO, AMS 

yang didirikan untuk membawa siswa memasuki tingkat Perguruan Tinggi. Tapi 

hanya untuk siswa yang lulus dari HBS dan kemudian masuk ke Perguruan Tinggi 

di negeri Belanda. Baru tahun 1920 pendidikan Universitas yang tidak 

memandang perbedaan ras dibuka untuk umum. Perguruan Tinggi itu antara lain 

Sekolah tinggi Tehnik di Bandung tahun 1924, Sekolah tinggi Hukum di Batavia 
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dan tahun1927 STOVIA diubah menjadi Sekolah Tinggi Kedokteran (Ricklef, 

1992: 240). 

 Meskipun sebagian kecil  rakyat Indonesia yang mendapat pendidikan 

sistem Barat ternyata menghasilkan kaum elit intelektual. Kaum elit intelektual itu 

banyak yang memiliki rasa kesadaran nasional, harga diri dan wawasan yang luas 

dalam bidang ilmu pengetahuan. Kaum elit intelektual itu makin bertambah 

banyak sehingga menimbulkan pergerakkan nasional yang lebih mantap. 

Pergerakkan nasional itu antara lain Budi Utomo, Sarikat Islam, Perkumpulan 

pemuda dan lain-lain, yang semua itu merupakan dampak positif dari pendidikan 

Barat (Sartono Kartodirjo, 1999:44). 

Tokoh elit pendidikan Barat di Surakarta yang ikut dalam organisasi Budi 

Utomo antara lain R.A. Tirtoloesoemo, P.Ario Notodirojo, R.A. Soeryo Soeparto 

( Sri Mangkunagara VII) dan sebagainya. Dalam kongres Budi Utomo di 

Yogyakarta salah satunya adalah mengusahakan Studiefonds bagi anak-anak 

buniputera yang tidak mampu dan ingin melanjutkan sekolah (Sartono 

Kartodirdjo, 1993: 102). Mengingat bahwa program Budi Utomo terutama 

mencari dana untuk memberikan Studiefonds pada anak-anak yang pandai tetapi 

orang tuanya tidak mampu maka R.A. Soeryo Soeparto secara pribadi 

memberikan Studiefonds kepada Siswa dan melanjutkan serta mengembangkan 

sekolah-sekolah yang telah dirintis oleh pendahulunya dilanjutkan dan bahkan 

diadakan pendirian-pendirian sekolah lain (Bernardinah, 1984: 43-44). 

Sekolah yang mula-mula didirikan adalah sekolah Siswo, sekolah ini 

kemudian pada tahun 1912 diubah menjadi sekolah nomer I (angka siji), yang 

kemudian pada tahun 1914 diubah lagi menjadi H.I.S dengan nama H.I.S siswo 

atau Mangkunegaran School atau H.I.S nomer 4 seklah dengan menggunakan 

bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, sekolah H.I.S ini merupakan sekolah 

yang sangat diminati di Jawa. Meskipun tidak ada pembatasan asal orang tua, 

namun dalam kenyataannya sekolah ini terutama dimasuki oleh anak-anak para 

bangsawan atau anak para pegawai Mangkunegaran, serta anak para perwira 

legiun. Pada tahun 1912 juga didirikan sekolah untuk para gadis dengan nama 

Siswo Rini dengan mengambil tempat dihalaman istana (Tjapuri) (Konsep Berita 
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Oesaha dan Djasa S.P.J. Mangkunagara VII Terhadap Pendidikan dan Pengajaran 

dibuat oleh R.T. Amin Singgih Tjitosomo, Surakarta, 9-XI-2604). 

 Penguasa Mangkunegaran terutama Mangkunagara VII juga banyak 

mendirikan sekolah-sekolah swasta, pengembangan sekolah-sekolah swasta serta 

memberi bantuan terhadap sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta yang 

mendapat bantuan antara lain : Algemeen Nederlandsch Verbond, yang 

merupakan sekolah umum, dan sekolah gadis milik Solosche Van Deventer 

Vereeneging. Selain sekolah untuk para putera sentana,anak-anak perwira legiun 

dan para nara Praja Mangkunegaran yang merupakan sekolah bagi kalangan elit, 

Praja Mangkunegaran juga mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat kebanyakan 

atau sekolah Desa. Berkat perhatian terhadap pendidikan rakyat ini maka secara 

kwantitatif jumlah-jumlah sekolah mengalami peningkatan Pada tahun 1918 

jumlah sekolah Desa di Mangkunegaran hanya sekitar 19 buah kemudian pada 

tahun 1927 meningkat menjadi 53 buah. Selain perhatian Mangkunagara VII 

dalam pembangunan pendidikan, Mangkunagara VII juga memberikan 

Studiefonds pada rakyatnya ( Wasino, 1993: 42). 

Studiefonds ini didirikan oleh Mangkugara VI pada tahun 1912 kemudian 

dilanjutkan oleh Mangkunagara VII. Aturan pemberian Studiefonds ini didasarkan 

pada pranatan Praja Mangkunegaran tanggal 15 Oktober 1913 No.11/Q yang 

kemudian hari diundangkan dalam Rijksblad atau pustaka Praja No.20 tahun 

1917 ( Amin Singgih, 1944: 47). Berdasarkan pranatan itu Studiefonds terdiri dari 

dua kelompok yaitu Studiefonds A ( beasiswa untuk umum) dan Studiefonds B 

(beasiswa khusus untuk putera para sentana, opsir legiun, dan para nara Praja). 

Beasiswa itu diberikan tidak hanya secara cuma-cuma tetapi setelah lulus dan 

bekerja mendapat gaji minimal 50 gulden harus mengembalikan tiap bulan 

seperlima dari jumlah gajinya (Eerste Verslap dari wang Mangkoenagarasche 

Studiefonds diperiksa sampai penghabisan taoen 1923). 

Pada tahun 1929 pelaksanaan Studiefonds Mangkunegaran itu dapat 

dinyatakan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dalam Eerste verslaq Van Het 

Mangkoenagarasche Studiefonds Over Het Boekjaar 1929 yang menjelaskan 

bahwa sampai tahun 1929 Studiefonds Mangkunegaran telah berhasil 
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menyalurkan bantuan kepada 200 orang murid atau mahasiswa yang terdiri dari 

180 orang siswa mendapat bantuan Studiefonds A dan 20 orang siswa mendapat 

bantuan Studiefonds B. Jumlah seluruh siswa tersebut yang berhasil 

menyelesaikan study sebanyak 77 orang siswa, tidak lulus atau keluar sebanyak 

25 orang siswa dan yang masih melanjutkan belajarnya 98 orang siswa.  

Pendirian sekolah-sekolah Mangkunegaran dan pemberian Studiefonds itu 

diperoleh dari kas Mangkunegaran. Hal itu dikarenakan pada waktu 

Mangkunegoro VI ekonominya sangat baik dan sudah mempunyai kas dan dana 

cadangan (Bernadinah Hilmiyah, 1984: 28).  Disamping itu perekonomian Praja 

Mangkunegaran diperoleh dari laba penginapan/hotel, perusahaan perkebunan 

yang berorientasi pada pasar luar negeri dan lebih banyak menjadi sumber 

ekonomi Praja Mangkunegaran adalah dari PG Colomadu dan PG Tasik Madu 

(Pringgodigdo, 1987: 197). 

Dengan dukungan dana dari perusahaan Mangkunegaran, mendorong 

Mangkunegoro VII untuk lebih meningkatkan kemajuan pendidikan dan 

pembangunan pendidikan sesuai kebutuhan rakyatnya.  Tetapi dalam 

perkembangan pembangunan pendidikan sampai tahun 1929 mengalami hambatan 

peningkatan pembangunan pendidikan karena perekonomian Praja 

Mangkunegaran terkena dampak depresi ekonomi. Depresi ekonomi membawa 

bermacam-macam akibat yang tidak diinginkan oleh semuanya. Depresi ekonomi 

berakibat perusahaan-perusahaan milik Praja Mangkunegaran mengalami 

kemunduran sekaligus menyebabkan berkurangnya penerimaan perusahaan. 

Berkurangnya penerimaan perusahaan berarti berkurangnya pemasukan yang 

harus diterima Mangkunegaran (Larson, 1990: 21). Bahkan para pegawai Praja 

Mangkunegaran selama 10 bulan tidak digaji tapi walaupun keadaan ekonomi 

Praja Mangkunegaran seperti itu perkembangan Studiefonds Mangkunegaran 

tetap berjalan tapi dana untuk Studiefonds juga dikurangi. Pada masa depresi 

ekonomi aktivitas Studiefonds Mangkunegaran tetap berjalan dengan baik bahkan 

mengalami peningkatan jumlah yang mendapat bantuan Studiefonds (Agenda 

yang akan diremboek dalam conferentie leden commisie Studiefonds 

Mangkunegaran, No Kode A 645). 
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Pada saat perekonomian Mangkunegaran mengalami goncangan akibat 

depresi ekonomi, timbullah berbagai strategi untuk keluar dari kesulitan ekonomi. 

Salah satu strategi itu misalnya terkenal dengan bezuiniging (penghematan). 

Dalam dunia pendidikan, akibat penghematan ini mengakibatkan gaji guru dan 

Studiefonds dikurangi bahkan guru tidak digaji. Begitu pula penghematan ini 

mengakibatkan banyak murid harus putus sekolah karena subsidi untuk 

pendidikan dikurangi. (lembaran Sejarah, No:I, 2003: 55-57). Menurut penelitian 

Retnantara dampak depresi ekonomi itu baru berpengaruh terhadap pemberian 

bantuan Studiefonds setelah beberapa tahun kemudian. Pada tahun awal depresi 

ekonomi itu yang mendapat bantuan Studiefonds Mangkunegaran masih cukup 

banyak, tahun 1930 jumlah siswa yang menerima Studiefonds sebanyak 136 siswa 

dan tahun 1933 yang menerima sebanyak 149 siswa. Akan tetapi mulai tahun 

1935 sudah mengalami penurunan menjadi 128 siswa.hal ini semakin merosot di 

tahun-tahun selanjutya (Wasino, 1993: 51).   

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian yang akan dilakukan 

adalah “Peranan Studiefonds Mangkunegaran  Dalam Memberikan Subsidi 

Pendidikan Bagi Sentono  Praja Mangkunegaran  Pada Tahun 1930 – 1940”. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

 

a. Apakah yang melandasi pemikiran Mangkunegoro VI dalam 

mecentuskan Studiefonds Mangkunegaran ? 

b. Bagaimana eksistensi Studiefonds Mangkunegaran sampai tahun 

1929 ? 

c. Bagaimana peranan Studiefonds Mangkunegaran dalam 

memberikan subsidi  pendidikan bagi sentono Praja Mangkunegaran  pada 

tahun 1930 sampai 1940? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan : 
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a. Landasaan pemikiran Mangkunegoro VI dalam mencetuskan 

Studiefonds Mangkunegaran. 

b. Eksistensi Studiefonds Mangkunegaran sampai tahun 1929. 

c. Peranan Studiefonds Mangkunegaran dalam memberikan subsidi 

pendidikan bagi sentono Praja Mangkunegaran pada tahun1930 sampai 1940. 

  

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa : 

a. Memperkaya khasanah keilmuan khususnya tentang pemikiran 

Mangkunagara VI dalam mencetuskan Studiefonds Mangkunegaran. 

b. Mengkaji secara ilmiah tentang peranan Studiefonds Mangkunegaran 

dalam memberikan subsidi pendidikan bagi sentono Praja 

Mangkunegaran pada tahun 1929 sampai 1940. 

b. Manfaat Praktis 

a. Digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis dikemudian hari. 

b. Memperkaya khasanah keilmuan sejarah lokal khususnya tentang peranan 

Studiefonds Mangkunegaran pada masa depresi ekonomi. 

c. Digunakan sebagai salah saatu syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan di 

Universitas Sebelas Maret. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Politik Etis 

Sejak  zaman VOC hingga masa pelaksanaan politik kolonial liberal 

sebagian kekayaan bangsa Indonesia banyak dieksploitasi dan dibawa ke negeri 

Belanda. Tanpa memperhatikan  kewajibannya terhadap pendidikan dan 

kesejahteraan rakyat jajahan. Dengan demikian yang banyak menikmati 

keuntungan dari hasil bumi dan jerih payah bangsa Indonesia adalah bangsa 

Belanda. Untuk itu bangsa Belanda mempunyai kewajiban untuk membalas budi 

kepada bangsa Indonesia dengan cara memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat 

Indonesia. Menurut Van Deventer sudah saatnya pemerintah kolonial Belanda 

mengubah watak politiknya terhadap Hindia Belanda agar lebih memperhatikan 

kemajuan rakyat jajahan. Kelalaian selama berabad-abad itu harus ditebus dengan 

jasa baik kepada rakyat Hindia Belanda berupa irigasi, edukasi, dan emigrasi. 

Politik ini kemudian dikenal dengan sebutan Politik Etis atau Politik Balas Budi 

(Cahyo Budi Utomo, 1995: 13). 

Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel yang berjudul Een Eereschuld 

(Hutang Kehormatan) oleh Van Deventer dalam majalah De Gids. Dalam majalah 

de Gids Van Deventer mengemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari 

kekayaan Hindia Belanda selama berabad-abad hendaknya dibayar kembali dari 

pembendaharaan Belanda (Nasution, 2001: 15). 

Pidato ratu Wilhelmina pada tahun 1901 di Staten General yang 

menegaskan bahwa Belanda mempunyai kewajiban moral terhadap rakyat Hindia 

Belanda. Sebelum tahun 1901 politik kolonial Belanda hanya mementingkan 

tuntutan ekonomi sehingga penghisapan kekayaan Hindia Belanda selama 

berabad-abad dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat Hindia 

Belanda. Pidato tersebut terasa bernada  untuk menciptakan keseimbangan. 

Setelah tahun 1901 pemerintah Belanda secara praktis memperhatikan kewajiban 

moral terhadap rakyat Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1905 untuk 
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mewujudkan tujuan politik etis kolonial Belanda menngeluarkan 40 juta gulden 

untuk kepentingan rakyat Hindia Belanda yaitu untuk perbaikan ekonomi Jawa 

dan Madura. Sebenarnya jumlah dana ini belum cukup tetapi karena kelesuan 

ekonomi kolonial Belanda sehingga hanya semampunya (Aqib suminto, 1985: 

100). 

Dalam peningkatan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda dengan cara 

perbaikan irigasi,emigrasi dan edukasi sangat menggugah golongan intelektual 

Indonesia sebagai golongan sosial baru yang menjadi sadar akan keterbelakangan 

masyarakatnya (Ricklef, 1991: 26). Menurut Cahyo Budi Utomo bahwa politik 

etis sampai tahun 1914 membawa suasana lebih baik tetapi tahun berikutnya 

masyarakat mulai bergejolak melancarkan kecaman bahwa politik etis gagal. 

Rakyat Hindia Belanda menganggap bahwa politik etis hanya sebatas slogan dari 

pada kenyataan. Pemerintah Belanda takut mendapat kritik dari kaum liberalis. 

Penderitaan atas kaum pribumi yang terus menerus akan menimbulkan 

perlawanan terhadap pemerintah. Kegagalan politik etis terlihat dari sikap 

pemerintah Belanda yang memerlukan diskriminasi rasial yang membatasi hak 

dan kewajiban hukum pendidikan bagi bumiputera. 

Politik etis juga disebut dengan nama politik Paternalisasi atau politik 

perlindungan karena rakyat Hindia Belanda lebih dianggap sebagai objek daripada 

sebagai partisipan yang aktif dalam pemerintahan. Peranan rakyat Hindia Belanda 

tetap pasif dan seperti apa yang dikatakan oleh Boeke adalah sebuah pemerintahan 

Chez Vous Sur Vous Sans Vous. Ketika banyak unsur sosial yang ditinggalkan dan 

tidak ada uang yang tersedia untuk melaksanakan program etis maka beberapa 

orang kritikus menamakan sebagai kata-kata baik tanpa uang atau sebagai prinsip 

emas yang dipasang dalam almari kaca (Sartono Kartodirdjo, 1993: 50). 

Menurut Van Kol bahwa sesungguhnya tidak ada yang disebut politik 

etis ditanah jajahan karena tujuan politik kolonial adalah eksploitasi bangsa yang 

terbelakang. Walaupun tujuan yang sebenarnya sering disembunyikan dibelakang 

kata-kata yang indah. Kesejahteraan rakyat Indonesia tidak kunjung datang. 

Pendidikan yang baik tetap terbatas pada golongan atas. Untuk rakyat 

kebanyakan, pendidikan dijaga agar sedapat mungkin tetap rendah dan sederhana. 
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Hampir tanpa jalan keluar ke pendidikan lanjutan untuk mendapat kedudukan 

yang lebih baik (Nasution, 2001: 19). Dalam penerapan politik etis secara praktis 

di desa-desa erat kaitannya dengan pemerintah halus, yang dijalankan oleh 

anggota-anggota badan pemerintahan dan administrasi. Hal ini dianggap perlu 

demi mendatangkan kesejahteraan ke desa (Van Niel, 1984: 114).  

Tujuan politik etis dalam konsepnya  sangat mulia tetapi dalam 

pelaksanaannya tidak demikian. Pendidikan yang dituntut untuk mengangkat 

harkat martabat penduduk bumiputera dari kebodohan ternyata banyak ditujukan 

untuk mencetak tenaga kerja pada administrasi dan birokrasi Belanda serta 

sebagai buruh dalam perusahaan-perusahaan swasta asing. Dengan segala 

kelemahan politik etis menurut Van Niel (1984) telah mendorong perubahan 

sosial dikalangan penduduk pribumi. Hal itu disebabkan banjyak penduduk 

pribumi yang mengeyam pendidikan Barat, sebagai suatu cara untuk merubah 

pemikiran yang tradisional. Dengan demikian salah satu aspek yang terpenting 

dalam politik etis bagi perkembangan penduduk Hindia Belanda adalah pada 

bidang pendidikan.  

2. Perubahan Sosial 

Setiap manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan, 

baik perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas serta ada pula 

perubahan-perubahan sosial merupakan gejala-gejala yang wajar yang timbul dari 

pergaulan hidup manusia. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan 

dalam unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat dan bersifat 

periodik dan non periodik. 

Beberapa teori tentang perubahan sosial seperti William F.Orghum yang 

dikutip oleh Soerjono Sukanto yang mengemukakan ruang lingkup perubahan-

perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang materiil maupun 

imateriil yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan materiil 

terhadap unsur-unsur imateriil (Soerjono Sukanto, 1990: 336). 

Sedangkan menurut Hendra Puspito (1989: 105) perubahan sosial adalah 

sebagai perbedaan keadaan yang berarti dalam unsur masyarakat dibandingkan 

dengan keadaan sebelumnya dan proses perkembangan unsur sosial budaya dari 
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waktu ke waktu yang membawa perbedaan yang berarti dalam struktur dan fungsi 

masyarakat. 

Perubahan sosial mengarah kearah kemajuan masyarakat. Namun definisi 

Hendra Puspito tersebut belum menjelaskan sifat dari perubahan sosial. Menurut 

pendapat Selo Sumarjan yang dikutip oleh Soerjono Sukanto (1981) perubahan 

sosial sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam 

masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai 

sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok yang ada di dalam 

masyarakat. 

Menurut Robert Louerr (1989) mengemukakan bahwa perubahan sosial 

adalah segala perubahan-perubahan dalam lembaga masyarakat yang 

mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola-pola 

perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Wilbert Moore berpendapat bahwa perubahan sosial sebagai perubahan 

penting dari stuktur sosial dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-

pola perilaku dan interaksi sosial. Perubahan sosial didevinisikan sebagai variasi 

atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial dan bentuk-bentuk 

sosial adalah serta setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standart 

perilaku. Perubahan sosial mengarah normal dan berkelanjutan tetapi menurut 

arah yang berbeda terbagi tingkat kehidupan sosial dengan berbagai tingkat 

kecepatan. (Robert M. Lover, 1989: 73). 

Asorokin dalam Soerjono Sukanto (1981) perubahan sosial merupakan 

gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Perbedaan sosial 

berorientasi kepada kemajuan sebab masyarakat merupakan kumpulan manusia 

yang mempunyai kehendak untuk mengadakan perubahan kepada sesuatu yang 

lebih baik sebagai sifat dasar dari manusia. Walaupun demikian perubahan sosial 

tidak pasti bersifat kemajuan, namun dapat berupa kemunduran. Perubahan sosial 

yang berupa kemajuan adalah suatu perubahan yang sengaja dan direncanakan 

serta proses dari perubahan yang bercirikan kemajuan tersebut bersifat evolusi 

dari tahap yang sederhana ketahap yang lebih komplet sedangkan perubahan 
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sosial yang bersifat kemunduran adalah perubahan yang tidak dikehendaki 

(Soerjono Sukanto, 1981: 35). 

Dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dapat dijumpai faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Menurut Soerjono Sukanto  

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan adalah : 

● Kontak/hubungan dengan kebudayaan masyarakat lain. 

● Sistem pendidikan yang maju 

● Sikap menghargai hasil karya dan keinginan yang kuat untuk maju 

● Orientasi berfikir kemasa depan 

Disamping faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan, Menurut 

Soerjono Sukanto ada juga faktor penghambat perubahan misalnya : 

● Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain 

● Perkembangan ilmu dan teknologi yang lamban 

● Sikap masyarakat yang tradisionalistis 

● Prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru 

● Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya 

Adapun syarat perubahan sosial menurut Soerjono Sukanto adalah terikat 

pada waktu dan tempat tetapi berantai, maka perubahan berlangsung terus 

menerus walaupun diselingi keadaan dimana masyarakat mengadakan negoisasi 

unsur-unsur struktur masyarakat yang terkena perubahan. 

Jadi dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan 

sosial adalah gejala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam 

suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk didalamnya 

nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dan masyarakat. 

 

3. Stratifikasi Sosial Masyarakat  

Stratifikasi sosial dalam masyarakat muncul karena adanya suatau yang 

dihargai atau yang dianggap berharga dalam masyarakat. Sesuatu yang berharga 

itu dapat berupa uang, barang-barang yang bernilai ekonomis, kekuasan, tanah, 

ilmu pengetahuan, kesolehan dalam agam, atau darah sebagai keturunan 

bangsawan (Soerjono Soekanto, 1981: 216). 
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Dalam kerajaan Jawa pada abad ke-18 tampak bahwa masyarakat Jawa 

terdiri dari atas dua lapisan yaitu penguasa atau pejabat yang disebut golongan 

priyayi dan rakyat kebanyakan (wong cilik) (Lance Costles, 1986: 27). 

Terminology tradisional di Surakarta mengakui tiga macam klas sosial yaitu : 

1. Sentana dalem yang terdiri dari keluarga raja seperti para bangsawan dan 

pangeran. Mereka ini dapat digolongkan sebagai kelas penguasa. 

2. Abdi dalem yaitu para pegawai kerajaan. 

3. Kawula dalem terdiri dari rakyat ( Lance Costles, 1986: 82) 

Rakyat kebanyakan yang dimaksud adalah  semua rakyat yang masih 

tinggal di dalam praja, tetapi tidak termasuk dalam golongan bangsawan maupun 

norapraja dan tidak mengabdi pada praja yang lain (Hanggopati tjitrihoepojo, 

1930: 62). 

Menurut Koentjoroningrat dalam masyarakat Jawa pada umumnya dan 

masyarakat Jateng pada khususnya terdpat dua kelas social yaitu wong cilik dan 

priyayi. Menurut Suhartono dua golongan social antara priyayi dan wong cilik ini 

menempati wadah budaya yang berbeda dengan ditunjukkan oleh struktur 

aponage. Disatu pihak priyayi dengan gaya hidupnya, kebiasaan, makanan, dan 

pakaian serta simbol-simbolnya menunjukkan aristrokrat. Dilain pihak bagi wong 

cilik lingkungan pedesaan banyak dipengaruhi oleh tingkah laku mereka. 

Pembagian kelas sosial kedalam wo ng cilik dan priyayi ini sangat jelas di 

Surakarta pada masa kerajaan. Kelas social sentono dalem dan abdi dalem dapat 

digolongkan sebagai wong priyayi dengan perinciannya menjadi priyayi gede dan 

priyayi cilik. Pembagian seperti ini apabila dihubungkan dengan pembagian 

trikotomi masyarakat Jawa menurut Clifford Geertz, yaitu priyayi santri, priyayi 

abongan,, wong cilik santri, dan wong cilik abongan. Menurut Nicholas Timasheff 

jarak sosial antara priyayi dan wong cilik sangat besar. Posisi sosial sangat sukar 

diperoleh dan mobilitas dari wong cilik ke priyayi sangat jarang terjadi 

(Suhartono, 2004: 35-36).    

Secara garis besar struktur sosial dari masyarakat tradisional jaman 

kerajaan terbagi menjadi dua lapisan sosial yaitu pejabat (punggowo) yang 
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dinamakan golongan priyayi (abdi dalem) dan rakyat kebanyakan (wong cilik) 

(Suyatno, 1986: 27). 

 

1. Priyayi. 

Untuk dapat menentukan kedudukan seorang priyayidalam masyarakat 

dapat digunakan dua kriteria : pertama prinsip kebangsawanan yang 

ditentukan oleh hubungan darah seseorang dengan pemegang pemerintahan. 

Kedua prinsip kebangsawanan yang ditentukan dengan posisi seseorang 

didalam hirarki birokrasi. Untuk kriteria pertama dan kedua, mereka sering 

disebut priyayi bangsawan dan priyayi jabatan (Sartono Kartodirdjo, 1993: 

78). Hampir sama dengan pandangan Koentjoroningrat membedakan antara 

priyayi prangreh praja dan priyayi bukan prangreh praja. (orang-orang 

terpelajar) (Koentjoroningrat, 1984: 234). Seseorang karena mempunyai satu 

atau dua criteria tersebut dianggap masuk kedalam golongan elite. Mereka 

yang diluar golongan elite itu dianggap sebagai rakyat kebanyakan (Mirriam 

Budiarto, 1987: 35). Kaum priyayi atau kaum elite mencoba mempertahankan 

kesatuan dan kemurnian darah mereka dengan mengadakan suatu pembatasan 

yang keras kedalam identitas sosial mereka. 

Menurut pandangan kedua pendapat itu pada prinsipnya mampunyai 

maksud yang sama dengan pendapat-pendapat lainnya. Namun karena 

perjalanan jaman maka istilahnya mengalami perkembangan pula, sesuai 

kemajuan pendidikan di Indonesia. Pada akhir abad XIX dan awal abad XX 

golongan priyayi merupakan kelompok yang sedang mengalami perubahan. 

Oleh karena itu didalam kelompok priyayi terjadi pertambahan pegawai dari 

orang-orang yang digolongkan sebagai intelektual atau golongan professional. 

Pada tahun pertengahan abad XIX pemerintah Belanda mulai 

memperhatikan terhadap pendidikan orang Indonesia. Sejumlah anak priyayi 

yang dipilih dari kalangan atasan atau priyayi tingkat tinggi diijinkan 

memasuki sekolah-sekolah dasar Eropa, yang didirikan khusus di Jawa sejak 

tahun 1910. pada tahun 1898 disediakan dana untuk sekolah-sekolah orang 

Jawa. Sekolah-sekolah ini direncanakan untuk mendidik juru tulis, dan 
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pamong dengan murid-murid diambilkan khusus dari keluarga priyayi. di 

Mangkunegeran  telah didirikan sekolah yang disebut HIS Sisworini. 

Kebanyakan dari mereka yang menempuh  pendidikan itulah pada akhir abad 

XX dianggap sebagai golongan priyayi. Walaupun mereka bukan keturunan 

dari priyayi tingkat tinggi. Kedudukan mereka dalam dinas pemerintah yang 

strukturnya semakin berkembang mengakibatkan mereka masuk kedalam 

kelompok elite. 

2. Wong Cilik  

Wong cilik ialah setiap orang yang bukan pejabat (pegawai) seperi 

seorang petani, seorang pedagang atau yang lainnya. Rakyat biasa 

bagaimanapun kayanya adalah tetap mempunyai status sebagai wong cilik 

(Suyatno, 1986: 7). Karena dasar kriteria dari wong cilik adalah keturunan 

bukan kekuasaan, wong cilik hanyalah merupakan golongan pemikul 

kewajiban untuk raja dan kerajaan sehingga wong cilik tidak mempunyai hak. 

Jadi hak dan kewajiban dianggap sesuatu yang telah ditakdirkan (Soemarsaid 

Soertono, 1985: 19). Wong cilik hanyalah golongan yang memenuhi 

kewajiban untuk atasan tidak mempunyai hak untuk menuntut seperti 

golongan atas. Akan tetapi golongan wong cilik ini tetap mempunyai harapan 

untuk melakukan mobilitas sosial, selama yang bersangkutan menghendaki. 

Hal ini dimungkinkan karena pergeseran status sosial hal yang mustahil 

terjadi. Disamping itu digolongan priyayi sendiri tidak menutup kemungkinan 

itu, golongan priyayi tetap terbuka bagi wong cilik. 

Wong cilik yang ingin menjadi priyayi harus melaui jalur 

suwito/ngenger atau ngawulo yaitu mengabdikan diri pada seorang priyayi, 

setelah beberapa tahun ngenger dan dianggap baik oleh tuannya dan 

dimagangkan dikantornya. Dengan jalan magang itu maka terbukalah olehnya 

untuk menjadi priyayi (Sartono Kartodirejo, 1987: 6). Pada masa magang ini 

masih digolongkan sebagai calon abdi dalem yang sudah mendapat tugas atau 

pekerjaan, namun belum mendapat gaji (Darsih Soeratman, 1987: 343). 

Nyuwito dimulai sejak anak berumur 12 tahun dan dilaksanakan 

dirumah priyayi tingkat tinggi. Masa nyuwito ini menjalankan pekerjaan yang 
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tergolong asar maupun halus, karena pada hakekatnya nyuwito ini belajar 

dengan cara menyelami sendiri kehidupan kasar maupun halus. Kemudian 

juga be;lajar mengamati seluk-beluk tata krama dilingkungan yang lebih tinggi 

tersebut secara langsung. Dari segala kegiatan tersebut diharapkan ia akan 

mepmperoleh ketrampilan professional seperti membaca, naik kuda juga 

ketrampilan dalam kesenian (trutama kesusastraan, seni tari dan musik) 

(Soemarsaid Moertono, 1987: 111). 

Petani yang tidak mempunyai hubungan baik dengan priyayi tingkat 

tinggi mengalami kesulitan untuk memperoleh keluarga yang dapat dipakai 

untuk tempat nyuwito bagi anaknya. Untuk mengatasi hal ini, mereka dapat 

menggunakan protnan client yaitu mengadakan pemberian kepada priyayi 

yang akan dimaksudkan, misalnya pemberian hasil panen, pemberian ini 

merupakan suatu lambing mohon perhatian akan jerih payahnya. Disamping 

mempunyai maksud agar priyayi yang bersangkutan tidak keberatan menerima 

anaknya untuk mengabdi (Darsiti Soeratman, 1987: 350). 

Selama pemerintahan Belanda berkembanglah suatu system kelas 

lainnya yang sejajar struktur masyarakat pribumi yaitu kelas-kelas yang 

setingkat dengan kaum bangsawan, priyayi dan orang-orang biasa. Kelas baru 

yang makin mapan dan sejajar dengan kelas atas adalah orang-orang Belanda. 

Mereka terdiri dari kelompok kecil tetapi kehadiran mereka mencolok, karena 

perbedaan sosial warna kulit, kekayaan materiil, kebudayaan dan kekuasaan 

mereka yang melebihi penguasa pribumi (Selo Soemardjan, 1981: 57).  
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B. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Pada awal abad ke-XX timbul politik etis dengan  kebijakannya yang 

dikenal dengan tiga prinsip dasar untuk merubah kondisi sosial ekonomi rakyat 

Hindia Belanda yaitu migrasi, irigasi dan educasi. Wilayah Hindia Belanda 

penduduknya sangat padat sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk 

mengadakan migrasi keluar Jawa dengan tujuan mendapat tenaga kerja yang 

mudah untuk dikerjakan di perkebunan di daerah luar Jawa. Fondasi 

perekonomian wilayah Surakarta secara umum ditopang dari hasil perkebunan 

seperti tebu, kopi, tembakau, lada dan hasil bumi lainnya maka untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat diadakan perbaikan irigasi untuk pengairan 

perkebunan. Sehingga di daerah Vonsterlanden khususnya Mangkunegaran yang 

Politik Etis 

Edukasi Irigasi 

Perkebunan 

Migrasi 

Studiefonds 
Mangkunagaran 

 

Praja 
Mangkunagaran 

Elit Intelektual 

Perubahan Sosial 
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ditanami tanaman ekspor sangat menguntungkan dan hasilnya dimasukkan dalam 

kas Praja Mangkunegaran. 

Dibandingkan dengan penguasa Vonstenlanden lain. Raja Mangkunagaran 

ternyata mempunyai tingkat intimitas yang paling tinggi dalam menjalin 

hubungan dengan bangsa Belanda. Sebagai akibat Raja Mangkunagaran yang 

peling cepat menyerap dan mengadopsi budaya Barat. Dalam kebijaksanaan 

ekonomi misalnya Mangkunagara IV sudah berani menanam investasi ala Eropa 

dengan mendirikan pabrik gula, perkebunan, rumah penginapan dan sebagainya. 

Usaha Mangkunagara IV berlanjut sampai pada raja Mangkunagara VII yang 

sudah banyak memberikan keuntungan terhadap kas Mangkunagaran. Sebagai 

akibat dari keuntungan produksi Pabrik Gula Milik Mangkunegaran maka laba 

pabrik gula milik Mangkunegaran itu dapat dibentuk dana cadangan untuk 

digunakan pada kemudian hari kalau ada kebutuhan dana yang mendadak. 

Perkembangan ekonomi Praja Mangkunegaran sangat baik maka dari situ 

Penguasa Praja Mangkunegaran dapat meningkatkan pembangunan pendidikan di 

daerah Praja Mangkunegaran bahkan mendirikan dana pendidikan (Studiefonds) 

bagi siswa yang pandai rapi terhambat masalah biaya. 

Sedang kebijakan yang terakhir edukasi, yaitu membuka sekolah-sekolah 

bagi penduduk bumi putra khususnya kalangan bangsawan/priyayi. Lama 

kelamaan pemerintah Hindia Belanda sangat memperhatikan pendidikan dan 

pengajaran Barat. Pendidikan modern yang diperkenalkan oleh pemerintah 

kolonial Belanda merupakan suatu fenomena sosial kultural yang tidak 

terpisahkan dari perkembangan sistem kolonialisme Belanda dan sejarah 

pergerakan nasional. Pada mulanya pendidikan modern itu hanya ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan Belanda maka dalam 

perkembangannya berfungsi sebagai mobilitas sosial sekaligus emansipatonis 

kesadaran kebangsaan sebagai bangsa yang terjajah. 

Pemberian dana belajar yang dilakukan oleh  Praja Mangkunegaran 

sejalan kebijakan politik Etis yang bersemboyan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat seperti perkebunan dan pabrik mengalami perkembangan dan kemajuan 

terutama dalam bidang irigasi, peningkatan pelayanan kesehatan model Barat dan 
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industrialiasasi sehingga  kesejahteraan rakyat semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya hasil perkebunan. Namun pada tahun 1930-an terjadi depresi yang 

berskala internasional dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat 

Mangkunagaran karena sebagian besar perekonomian Mangkunagaran bertumpu 

pada hasil tanaman ekspor seperti yang dikatakan Burger bahwa berbagai hasil 

bumi sampai melimpah dengan harga yang murah. Hal tersebut berpengaruh pada 

produksi gula dalam negeri sampai  terjadi kemerosotan produksi gula. 

 Dampak dari depresi ekonomi itu mengakibatkan memasukkan  kas Praja 

Mangkunagaran juga berkurang sehingga timbul berbagai strategi untuk keluar 

dari kesulitan ekonomi. Salah satu strategi itu dikenal dengan penghematan 

(bezuiniging). Dalam dunia pendidikan akibat dari penghematan ini 

mengakibatkan subsidi pemerintah terhadap pendidikan dikurangi.  

Pihak pemerintah Hindia belanda sejak awal telah memperhitungkan 

dampak dari penerapan pendidikan sistem Barat di negeri jajahan. Dengan secara 

hati-hati, diskriminasi dan sangat selektif pendidikan sistem Barat itu diberikan 

kepada anak pribumi. Tetapi pendidikan itu hanya diberikan kepada anak 

bangsawan dan Belanda serta anak-anak keturunan Timur Asing (Arab dan Cina).  

Sejak diperkenalkan sistem pendidikan modern oleh pemerintah kolonial 

Belanda di Hindia Belanda merupakan suatu fenomena-fenomena sosial kultural 

yang tak terpisahkan dari perkembangan sistem kolonialisme Belanda disatu pihak 

dan sejarah pergerakan nasional Indonesia dipihak lain. Jika pada mulanya 

pendidikan modern itu hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

pada perusahaan-perusahaan Belanda. Maka dalam perkembangannya lalu muncul 

sebagai fungsi mobilitas sosial sekaligus sebagai fungsi emansipotanis kesadaran 

kebangsaan sebagai bangsa yang terjajah. Hal ini ditandai dengan lahirnya 

berbagai organisasi sosial seperti Sarikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Budi 

Utomo dan sebagai yang kesemuanya tidak bisa lepas dari perndidikan modern 

itu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian dari judul Peranan Studiefonds Mangkunegaraan Dalam 

Memberikan Subsidi Pendidikan Bagi sentono Praja Mangkunagaran Tahun 1930-

1940 dilakukan dengan cara studi Pustaka. Untuk memperoleh data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti banyak memanfaatkan perpustakaan. 

Perpustakaan yang digunakan untuk tempat mencari data penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Perpustakaan Fakultas  Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta 

Perpustakaan Pusat universitas Sebelas Maret Surakarta 

Perpustakaan Pusat Universitas Gajah Mada Yogyakarta 

Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran Surakarta 

Perpustakaan Monumen Pers Nasional Surakarta 

Waktu penelitian direncanakan selama 9 bulan yaitu pada bulan Maret sampai 

Desember 2005 

Metode Penelitian 

 
Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methos, yang berarti cara 

atau jalan, dan teodhos yang berarti masalah. Jadi metode dapat diartikan menjadi 

cara atau jalan untuk menyelesaikan masalah. Sehubungan dengan karya ilmiah, 

maka metode menyangkut masalah-masalah, cara kerja untuk memahami obyek 

yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1997: 70). 

Sedangkan menurut Helius Sjamsudin (1994: 2), metode ada hubungannya 

dengan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan obyek (bahan-bahan yang 

diteliti). Dengan demikian metode merupakan cara yang utama untuk mencapai 

tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Dalam penelitian ilmiah, metode 

memegang peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan penelitian yang 
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dilaksanakan, karena tanpa menggunakan metode yang sesuai maka penelitian 

sejarah tidak dapat dilanjutkan pada penulisan sejarah. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha merekonstruksikan 

peristiwa peranan Studiefonds Mangkunagaran dalam memberikan subsidi 

pendidikan bagi sentono Praja Mangkunagaran tahun1930-1940. Mengingat 

peristiwa yang menjadi pokok penelitian, maka penelitian ini dapat dikategorikan 

sebagai penelitian historis (historis research). Tujuan dari penelitian historis 

adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif 

dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan serta 

mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan 

yang kuat. (Sumadi Suryabrata, 1998: 16). 

Menurut Helius Syamsudin (1994:30) metode sejarah adalah bagaimana 

mengetahui sejarah seorang sejarawan menempuh secara sistematis prosedur 

penyelidikan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu pengumpulan bahan-

bahan sejarah sehingga ia dapat menjaring informasi selengkap mungkin. 

Kuntawijaya dalam bukunya Metode Sejarah (1994) menyatakan bahwa 

metode merupakan prosedur kerja sejarawan untuk menuliskan kisa masa lampau 

berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau. Menurut Gilbert J. 

Gorragan dalam Dudung Abdurrahman (1999 : 43) menyatakan bahwa metode 

penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan 

mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dapat dicapai dalam bentuk tertulis. 

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode 

sejarah adalah suatu kegiatan mengumpulkan data/fakta sejarah untuk diuji dan 

dianalisa secara kritis mengenai data atau peninggalan-peninggalan masa lampau 

tersebut serta usaha untuk melakukan sintesa dan menyajikannya dalam bentuk 

histografi. 

Sumber Data 

Sumber sejarah disebut sumber data yang berarti bahan sejarah yang 

memerlukan pengolahan, penyelesaian dan pengkategorian. 
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Menurut Sidi Gizalba (1996 : 88) sumber sejarah dapat dibagi menjadi tiga 

yaitu : 

1) Sumber lisan yaitu sumber ucapan, misalnya hasil wawancara 

2) Sumber tulisan yaitu catatan-catatan peristiwa atau buku-buku sejarah, 

buku harian dan sebagainya. 

3) Sumber visual yaitu segala sesuatu yang berbentuk berupa benda dan 

gambar bergerak. 

Sumber tulisan dibagi atas dua jenis sumber yaitu sumber sejarah primer 

dan sejarah sekunder. Sumber sejarah primer adalah sumber outentik / sumber 

yang pengarangnya mengalami / menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa yang 

dikisahkannya atau sumber dari tangan pertama tentang masalah yang 

diungkapkannya. Sumber tertulis sekunder adalah sumber yang ditulis dan tidak 

pernah dialami oleh penulisnya atau keterangannya diperoleh dari sumber lain 

(Nugroho Noto Susanto, 1971: 19) 

Louis Gottschalk (1986 : 35) menyatakan bahwa sumber primer adalah 

kesaksian daripada saksi dengan mata kepada sendiri atau dengan panca indera 

yang lain atau dengan mekanik seperti detaikfon yang berupa orang atau alat yang 

ada saat peristiwa tersebut yang kemudian menceritakan. Sedangkan sumber 

sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan kesaksian 

dari siapa pun yang bukan merupakan saksi mata, yakni dari seseorang yang tidak 

hadir pada peristiwa yang dikisahkan. 

Sumber Sejarah yang digunakan berupa sumber tertulis, baik primer 

maupun sekunder. Dalam penelitian ini sumber primer berupa : 

a.  Rijksblad Mangkunagaran sebagai berikut : 

Rijksblad tahun 1917 No. 20 tentang dana belajar untuk para putera 

sentono dan para narapraja. 

Rijksblad tahun 1933 No. 12 tentang pemungutan pajeg krisis. 

Rijksblad tahun 1930-1940 No. 33 tentang anggaran keluar masuknya 

uang milik praja Mangkunegaran. 
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b. Majalah berupa: 

Majalah Djawa yang diterbitkan Java Insituut tahun IV 1924 tentang 

dana Praja Mangkunagaran untuk beasiswa. 

c.  Arsip Mangkunagaran adalah berupa : 

1. Eerste verslag van het Mangkoenegorosche Studiefonds over het 

boekjaar 1929. 

2. Verslag van het Mangkoenagorosche Studiefonds over het 

boekjaar 1930. 

3. Het triwindoe gedenkboek Mangkoe Nagoro VII. 

4. Geschieedenis der eigendommen van het Mangkoeneogorosche 

rijk. 

5. Keterangan tentang apa yang disebut Studiefonds A dan B. 

6. Surat keterangan permohonan Studiefonds Mangkunagaran. 

7. Staat dari adanya moerid-moerid yang soedah bolehnya sekolah 

yang masih mempunyai pinjaman oewang kepada Studiefonds 

Mangkunagaran dan belum menjtitjil sana sekali dalam tahun 

1931. 

8. Berkas-berkas keuangan Studiefonds Praja Mangkunagaran tahun 

1930-1931. 

9. Konsep berita oesaha dan djasa S.P.J Mangkunagoro VII terhadap 

pendidikan dan pengajaran. 

10. Serat peringatan kepada mereka yang berbulan-bulan tidak 

menyetor uang cicilan Studiefonds. 

11. Keadaan uang Studiefonds buat sentono yang belajar di Legede 

School dalam tahun 1931-1937. 

12. Daftar nama yang mempunyai uang daleman dan telah membayar 

tahun 1938. 

13. Daftar murid yang keluar dan masih mempunyai pinjaman 1931 

dan angsuran tidak baik karena gaji kurang dari f 50 dan lain 

sebagainya 
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           Sedangkan sumber sekunder yang digunakan antara lain buku-buku 

liteerature yang ditulis oleh para sarjana seperti John angl                                                                                                                                                           

eson, sartono Kartodirjo, George D. Larson, D.H Burger, Prof. Dr. Nasution dan 

lain sebagainya, Majalah Djawa institut, lembaran sejarah terbitan fakultas Sastra 

dan Budaya Universitas gajah Mada, disertasi thesis dan majalah ilmiyah yang 

semua itu diperoleh di Perpustakaan. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh peneliti 

untuk memperoleh data yang diperlukan sehingga data yang diperlukan menjadi 

sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan ada sumber data yang digunakan maka dalam penelitian ini 

digunakan teknik kepustakaan dalam mengambil data yang diperlukan, yaitu 

dengan melakukan pengumpulan sumber tertulis melalui membaca literature 

majalah, dokumen, surat kabar, dan bahan-bahan pustaka lainnya. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : 

a. Studi Pustaka 

Teknik pustaka adalah mengumpulkan data atau informasi dengan 

menggunakan akat Bantu atau material yang terdapat diruangan perpustakaan. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan cara membaca 

literature atau sumber yang berkaitan erat dengan penelitian untuk kemudian 

menjadikannya data yang akan digunakan dalam penyusunan hasil penelitian. 

Teknik pustaka yang dipakai adalah membuat catatan-catatan yang 

bentuknya terbagi menjadi empat bagian yaitu quotation (kutipan langsung), 

citation (kutipan tak langsung), summary (ringkasan) dan comment (komentar). 

Sistem ini sangat berguna bagi peneliti dalam menarik kesimpulan, karena data 

yang sudah terkumpul ditafsirkan dengan membandingkan sumber yang satu 

dengan yang lain (T. Ibrahim Alfian : 1954) 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah tehnik dalam mencari data dengan cara melakukan 

kegiatan berupa tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengalami langsung atau 

saksi mata dalam peristiwa. 

Koentaraningrat (1983:46) mengatakan bahwa wawancara mencakup cara 

yang dapat untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden 

dengan cara bercakap-cakap berhadapan muka dengan lawan bicara. 

Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisa data historis yaitu suatu analisa yang 

menggunakan ketajaman dalam melaksanakan kririk dan interpretasi data sejarah. 

Dalam proses interpretasi sejarah, seorang peneliti harus berusaha mencapai 

pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Data 

sejarah kadang mengandung beberapa sebab yang membantu mencapai hasil 

dalam berbagai bentuknya. Analisa data merupakan langkah untuk mencari dan 

merancang secara sistematis semua data yang terkumpul agar peneliti memahami 

maknanya sehingga dapat disajikan dan dipahami oleh orang lain dengan jelas. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam peneliti ini adalah teknik analisis data 

historis. Menurut Helius Sjamsudin (1996: 89), teknik analisa data historis adalah 

analisa data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk 

menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah.  

Interpretasi dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan data, guna 

menyingkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama 

(Dudung Abdurrahman, 1999: 65). Interpretasi data sejarah dilaksanakan dengan 

cara melaksanakan pengumpulan terhadap berbagai materi atau data yang sesuai 

dengan tema penelitian ini. Dari data yang telah terkumpul tersebut kemudian 

dilaksanakan kritik sumber dengan cara membandingkan antara data yang satu 

dengan yang lain untuk mendapatkan data yang seobyektif mungkin. Data yang 

telah diseleksi tersebut kemudian ditafsirkan sehingga menghasilkan fakta-fakta 

sejarah. Fakta merupakan bahan utama bagi sejarawan untuk menyusun 

historiografi, sedangkan fakta sejarah selalu mengandung unsur subyektifitas 
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sehingga dalam menganalisis diperlukan konsep seperti penyeleksian, 

pengidentifikasian, dan pengklasifikasian (Sartono Kartodirdjo, 1992: 92). 

Jadi untuk mengetahui sebab-sebab dalam suatu peristuwa sejarah itu 

memerlukan pengetahuan tentang masa lampau sehingga saat penelitian, peneliti 

akan mengetahui situasi pelaku, tindakan, dan tempat peristiwa itu. 

Menurut Laxy J. Moleong (1995:103) mengatakan bahwa analisis data 

adalah proses mengorganisasika dan mengerutkan data kedalam pola, kategori dan 

satua urutan dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis histories yaitu analisis yang 

menggunakan ketajaman dalam melakukan kritik dan interpretasi atas data 

sejarah. 

Nugoho Notosusanto (1978) mengatakan bahwa analisis data histories 

adalah analisis data sejarah dengan mengguankan metode untuk meneliti sumber 

yang dibutuhkan dalam penelitian sejarah. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan analisis data 

adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan sumber-sumber data yang paling mendukung penelitian, 

sehingga mempermudah perbandingan antar sumber. 

2. Menggunakan pendekatan yang berupa kerangka teori, konsep, 

metodologi yang berfungsi sebagai kriteria penyelesaian, edentifikasi 

dan pengklarifikasian. 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian, mulai 

pengumpulan data hingga penulisan hasil penelitian. Menurut Louis Gottschalk 

(1986:17), prosedur penelitian dalam metode sejarah terdiri dari empat kegiatan 

yaitu mengumpulkan jejak-jejak masa lampau atau heuristik, meneliti jejak masa 

lampau tersebut atau kritik, menafsirkan peristiwa masa lampau atau interpretasi 

dan menyampaikan hasil rekonstruksi masa lampau menjadi kisah sejarah atau 

historiografi. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode historis yang 
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meliputi empat tahap. Prosedur penelitian yang harus dilewati adalah sebagai 

berikut: 

a. Heuristik 

Heuristik berasal dari bahasa Yunani heuriskein artinya to find. To 

find berarti tidak hanya menemukan tetapi mencari dahulu baru 

menemukan. Jadi heuristik ialah proses mencari untuk menemukan 

sumber-sumber (Nugroho Notosusanto, 1978: 11). 

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan menemukan sumber-

sumber sekunder dan primer yang relevan dengan materi penelitian, 

melalui teknik pustaka. Perpustakaan yang banyak ditemukan buku-buku 

literature yang terkait dengan penelitian adalah Perpustakaan Pusat 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Universitas 

Sebelas Maret, Perpustakaan Fakultas ilmu Budaya, Perpustakaan Jurusan 

Program Sejarah, Perpustakaan Rekso Pustaka mangkunagaran dan 

Perpustakaan lainnya. 

Dari pencarian data ke berbagai perpustakaan tersebut, peneliti 

banyak mendapatkan data dan informasi. 

b. Kritik 

Kritik artinya menguji sumber-sumber yang telah diketemukan. 

Setelah sumber-sumber diketemukan maka dilakukan kritik. Kritik ada 2 

macam yaitu kritik eksteren dan interen. 

Menurut Nugroho Notosusanto (1978: 38), kritik eksteren bertugas 

menjawab tiga pertanyaan mengenai suatu sumber : 

1. Adakah sumber itu memang sumber yang dikehendaki ? 

2. Adakah sumber itu asli atau turunan ? 

3. Adakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah ? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas pertama sumber 

dokumen yang diketemukan sesuai dengan yang peneliti kehendaki, sesuai 

dengan informasi dari sumber sekunder. Menjawab pertanyaan yang 

kedua bahwa sumber itu asli, keyakinan demikian karena pertimbangan, 
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sumber primer tersebut telah teruji melalui kritik eksteren, yang meliputi 

penilaian, tinta, bahan, penulis/pihak yang mengeluarkan. Menjawab 

pertanyaan yang ketiga, dilakukan kritik teks, dan disimpulkan sumber 

dokumen tersebut utuh dan tidak diubah-ubah. Menurut Nugroho 

Notosusanto (1978: 39), Meskipun sumber sejarah hanya hasil salinan, 

tetapi untuk keperluan sejarah itu dapat dianggap asli. 

Kritik interen dilakukan setelah kritik eksteren selesai, kritik 

interen menurut Nugroho Notosusanto (1978: 39), dapat diperoleh dengan 

2 cara : 

1. Penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber. 

2. Membandingkan-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber. 

Proses pertama yaitu penilaian intrinsik yang dimulai dengan 

menentukan sifat dari sumber-sumber primer. Karena sumber primer 

tersebut berupa Veslag tahunan, buku kas pemasukan uang Studiefonds 

Mangkunagaran, Rijskblad Mangkunagaran dengan persetujuan Residen 

Surakarta. Sumber sekunder peneliti menggunakan buku-buku yang ditulis 

oleh sejarawan. 

Proses kedua dari kritik interen adalah membadingkan-bandingkan 

kesaksian berbagai sumber. Pada proses ini peneliti mencoba 

menghubung-hubungkan data dari satu sumber dengan data dari sumber 

lain, kemudian dipastikan data yang valid dan dapat dipercaya 

kebenarannya, sehingga melalui mkritik sumber diperoleh data sejarah 

yang valid. Dari data-data yang valid tersebut diperoleh fakta sejarah. 

c. interpretasi 

Setelah melakukan kritik eksteren dan kritik interen, maka telah 

terhimpun banyak informasi mengenai materi penelitian. Berdasarkan 

segala keterangan yang diperoleh maka tersusun fakta-fakta sejarah yang 

telah dibuktikan kebenarannya. Menurut Gottschalk dalam Nugroho 

Notosusanto (1978: 40), fakta sejarah atau histirical fact adalah sesuatu 

unsur yang dijabarkan secara langsung atau tidak langsung dari dokumen-

dokumen sejarah dan dianggap dapat dipercaya, setelah diuji dengan 
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seksama sesuai dengan ketentuan-ketentuan metode sejarah. Jelas bahwa 

fakta sejarah tidak sama dengan  data sejarah, fakta sejarah harus dapat 

dibuktikan kebenarannya.  

Pada tahap ini, dilakukan perangkaian dan menghubung-

hubungkan fakta sejarah sehingga menjadi kesatuan yang harmonis dan 

masuk akal melalui interpretasi. Meskipun fakta sejarah telah teruji, tetapi 

tidak semua fakta dapat dimasukkan dalam penulisan sejarah. Oleh karena 

itu dilakukkan pemilihan fakta sejarah yang relevan dengan meteri 

penelitian. Penafsiran meliputi penentuan periodesasi, merangkaian fakta 

secara berkesinambungan dan masuk akal.   

d. Historiografi 

 Tahap terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi yang 

artinya cara penulisan. Pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah 

yang telah dilakukan. 

Setelah dilakukan kegiatan-kegiatan mencari, mengumpulkan 

kemudian melaksanakan kritik, interpretasi, sehingga klimaksnya adalah 

historiografi. Pada tahap ini untuk menyususn fakta sejarah dibutuhkan 

kemampuan mengungkapakan bahasa secara baik, kemampuan untuk 

menempatkan fakta sejarah sesuai dengan periode sejarah, kemampuan 

untuk menjelaskan apa yang telah ditemukan dengan menyajikan bukti-

bukti dan membuat garis umum yang dapat diikuti secara jelas oleh 

pemikiran pembaca. 

Untuk mencapai histiriografi yang ideal, maka peneliti berusaha 

untuk menggunakan bahasa yang benar, dan merangkaikan periodesasi 

secara kronologis sereta memberikan bukti-bukti fakta sejarah yang ditulis 

baik dari sumber primer atau sumber sekunder. Sehingga didapatkan 

penulisan sejarah yang menarik, masuk akal dan dapat dipercaya tanpa 

meninggalkan sifat keilmiahannya. 
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Dari uraian diatas dapat dibuat skema sebagai berikut : 

 
 

 

 
 
 
 
 

Heuristik Kritik Interpretasi Historiografi 
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E. BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A.  Sejarah Praja Mangkunegaran 

Mengungkap peristiwa berdirinya Praja Mangkunegaran, tidak bisa lepas 

dari sejarah sebelumnya yaitu kerajaan Kartasura pada masa pemerintahan sunan 

Amangkurat jawi yang bertahta dari tahun 1719-1727 sebagai seorang raja dan 

berputera banyak maka beliau telah mempersiapkan calon penggantinya di kelak 

kemudian hari yaitu putera tertuanya (Adipati Aryo Mangkunegoro) tetapi setelah 

sunan Amangkurat Jawi wafat sebagai penggantinya bukan Pangeran Adipati 

Aryo Mangkunegoro seperti yang telah diwasiatkan sebelumnya,melainkan 

kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom  Mangkunegoro (Putra kesepuluh dari 

urutan usia). Semua ini bisa terjadi karena pengaruh kompeni Belanda dengan 

menggunakan kekuasaan patih kerajaan, pada waktu itu adalah Raden Adipati 

Sindurejo. Adapun gelar yang dipakai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom 

Mangkunegoro yaitu sinuhun kanjeng susuhunan Paku Buwono II, Beliau lahir 

dari permasiuri Kanjeng Ratu Ageng (Babad Panambangan, 1970: 20-21). Dalam 

hal ini pedoman yang diambil untuk pengangkatan penggati raja adalah garis 

keturunan. Adapun Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro terpaksa harus 

meninggalkan keraton Kartasura dan diasingkan ke Afrika Selatan (Tanjung 

Harapan). Hal ini dilakukan karena ada dasar-dasar politis supaya Pangeran 

Adipati Aryo Mangkunegoro tidak menggantikan tahta ayahnya. 

Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro dalam pengasingan meninggalkan 

putera-puteranya di Kartasura, diantaranya Raden Mas Said sebagai  putera tertua. 

Tetapi kehidupan putera-puteranya inipun tidak jauh berbeda dengan nasib 

ayahnya, tidak memperoleh kedudukan sebagai mana mestinya. Setelah Raden 

Mas Said dewasa, beliau diberi pangkat Mantri gandek dengan sebutan Raden 

Mas Ngabei Surya Kusuma dalam kerajaan Kartasura (Moh Dalyono, 1939: 4). 

Kesenangan yang dialami serta keprihatinan yang selalu ditanamkan oleh 

neneknya, Raden Ayu Sepuh yang mengasuhnya di Kartasura sepeninggal 

ayahnya dari pengasingan, menimbulkan rasa dan pengertian adanya pelakuan 
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yang tidak adil yang dilakukan oleh pihak kompeni Belanda  terhadap 

keluarganya. Karena dorongan itulah maka Raden Mas Said mengambil tindakan 

meninggalkan kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap sunan dan 

penguasa kompeni Belanda, pada waktu itu Beliau baru berumur 16 tahun. 

Perginya Raden Mas Said meninggalkan kerajaan ini pada tahun 1741 

(Dwijosono, 1972: 11), setelah keluar dari kerajaan Raden Mas said beserta 

pengikutnya pergi ke Wonogiri ke desa Laroh, bekas wilayah ayahnya dengan 

maksud untuk memperoleh dukungan dari masyarakat setempat. Usaha ini 

ternyata disambut dengan baik dan masyarakat mendukung cita-cita dan keinginan 

Raden Mas Said. Di desa Loroh ini kemudian disusun sarana-sarana yang 

dibutuhkan untuk mengadakan perlawanan. Hasil dari mufakat bersama 

memutuskan Raden Mas Said diangkat sebagai pemimpin (Babad Penambangan, 

1970: 46). 

Hubungan baik serta persatuan diantara kedua pangeran yang melawan 

sunan dan kompeni tidak abadi, bahkan telah beralih menjadi permusuhan yang 

hebat oleh karena itulah Mangkubumi yang pengikutnya sanggup menggabungkan 

diri pada tentara kompeni dan sunan untuk memberantas Raden Mas Said. Dalam 

pertempuran ini Raden Mas Said mengalami kekalahan dan pengikutnya semakin 

berkurang, tetapi Raden Mas said belum mau menyerah (Pringgodigdo, 1983: 5). 

Raden Mas Said beserta pengikutnya sudah merasa siap untuk 

mengadakan perlawanan, oleh karena itu sebagai langkah awal beliau beserta 

pengikutnya menggabungkan diri dengan Raden Mas Ganedi (Sunan Kuning) raja 

tandingan yang disebut dalam perang Cina-Jawa (1740-1743) yang pada waktu itu 

berada di Randu lawang. Kemudian oleh Raden Mas Garendi, Raden Mas Said 

diangkat sebagai panglima perang dengan gelar Pangeran Prangwadono. Cukup 

lama juga Raden Mas Said bertempur untuk pasukan Raden Mas Garendi, namun 

setelah Raden Mas Garendi pergi kearah timur, maka Raden Mas Said 

memisahkan diri dan pergi ke Sukowati (Moh. Dalyono, 1939: 4). 

Pada tahun 1749 Raden Mas Said bergabung dengan Pangeran 

Mangkubumi (pamannya) yang juga menerima perlakuan tidak adil dan tidak rela 

seluruh kerajaan Mataram diserahkan kepada Kompeni Belanda oleh Paku 
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Buwono II. Kedua pangeran bersekutu dan mulai menyerang Sunan dan kompeni 

Belanda. Hubungan keduanya semakin erat lagi karena Raden Mas Said 

dinikahkan dengan Raden Ajeng Inten puteri sulung Pangeran Mangkubumi 

(Pringgodigdo, 1983: 2). 

Setelah sekian tahun berperang, Raden Mas Said bersedia untuk diajak 

berunding dengan Sunan Paku Buwono III untuk menghentikan peperangan yang 

dipimpinnya dan kembali ke Surakarta sebagai langkah selanjutnya kemudian 

diadakan perundingan dengan Sunan Paku Buwono III di Salatiga pada tanggal 17 

Maret 1757 (Muhammad Husodo P. 1983: 6). Dalam perundingan tersebut sempat 

terjadi tawar menawar selama  3 jam, akhirnya dicapai beberapa kesepakatan yang 

isinya sebagai berikut: 

1) Mas Said diangkat oleh Susuhunan menjadi Pangeran Miji (Pangeran 

terdekat/Pangeran Istimewa) dan berhak menggunakan gelar ayahnya 

yaitu Pangeran Mangkunegoro. 

2) Sebagai konsekuensi jabatan itu ia mendapat tanah opanage yang 

luasnya 400 karyo dengan status Precario yang meliputi daerah 

kedung, laroh, matesih dan gunung kidul. 

3) Ia harus tinggal di Surakarta dan pada hari pisowanan yaitu senin, 

kamis dan sabtu ia harus hadir dan menerima perintah Sunan. 

Persetujuan Salatiga ini dibuat Salatiga dengan diberi materai Sunan 

KGPAA Mangkunegoro dan dilakukan atas permintaan dari fihak Sunan maupun 

KGPAA Mangkunegoro serta kompeni (Pringgodigdo, 1986: 10). Selain 

menyetujui permohonan tersebut, Sunan juga mengajukan larangan-larangan 

antara lain sebagai berikut : 

1. Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro tidak boleh duduk di 

Singgasana. 

2. Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro tidak boleh membuat alun-alun. 

3. Pangeran Adiapti Aryo Mangkunegoro tidak boleh membuat 

Bolowitana (untuk duduk para Putri). 

4. Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro tidak boleh menjatuhkan 

hukuman mati kepada seseorang (Babad Panembangan, 1970: 145). 
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Perjanjian Salatiga ini menjadi dasar Raden Mas Said membangun 

dinasti KGPAA Mangkunegoro untuk mengadakan pemerintahan maka Beliau 

membangun istananya yang kemudian dikenal dengan nama Pura 

Mangkunegaran. 

 

B. Landasan Pemikiran KGPAA Mangkunegoro VI Dalam Mencetuskan 

Studiefonds Praja Mangkunegaran 

1. Ekonomi Praja Mangkunegaran 

Kanjeng Aryo Dhoyoningrat menggantikan KGPAA Mangkunegoro dan 

dinobatkan pada tanggal 21 Nopember 1896 (Sidomukti, 1960: 11) dengan gelar 

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro yang bertahta keenam di 

Praja Mangkunegaran. 

Masa sulit harus dihadapi KGPAA Mangkunegoro VI dalam menerapkan 

kepemimpinannya, karena pada saat itu wilayah kekuasaannya sedang terjerat 

perekonomian yang sulit. Beban berat yang harus dipikulnya adalah membangun 

kembali keuangan Praja Mangkunegaran yang mengalami kemerosotan. Keadaan 

ini terjadi karena perkebunan-perkebunan yang menjadi andalan perekonomian 

Praja Mangkunegaran terserang hama yang hebat dan menimbulkan kerugian 

yang cukup besar. Selain itu pemerintah Belanda mempermainkan harga barang 

yang dijual ke pihak Belanda yaitu memberi harga serendah mungkin, sehingga 

mengakibatkan Praja Mangkunegaran kasnya kosong, banyak hutang yang 

menyebabkan Praja tidak bisa memberi gaji kepada para pegawainya selama 6 

bulan (Wawancara Soemarso 27 Juli 2005). 

Dalam menghadapi keadaan perekonomian yang bangkrut itu, tindakan 

pertama yang dilakukan oleh KGPAA Mangkunegoro VI dengan penghematan. 

Sebagai pemimpin yang baik, Beliau langsung memberi contoh atas kebijakan 

yang dibuatnya tersebut. Kemudian dalam kehidupan sehari-harinya KGPAA 

Mangkunegoro VI langsung mengadakan beberapa perubahan dalam rangka 

berhemat. Perubahan yang dijalankan itu antara lain : 
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1. Gaji/pepancen yang biasanya para pendahulu KGPAA Mangkunegoro 

VI menerima 10.000 gulden maka atas permintaannya sendiri hanya 

menerima 2.000 gulden. 

2. Memberi batasan yang tegas antara keperluan pribadi dengan Praja 

dan mendirikan Reksabusana yaitu kantor yang mengurusi keperluan 

pribadi. 

3. Untuk kepentingan-kepentingan keluarga bukan lagi menjadi 

tanggungan Praja, tetapi memakai uang pribadi (Sidomukti, 1960: 29). 

Perubahan yang dilakukan oleh KGPAA Mangkunegoro VI  bertujuan 

untuk kesejahteraan rakyat, serta memperkuat keuangan perusahaan-perusahaan 

dan keuangan Praja (Ponggodigdo, 1950: 147-148). Pemikiran-pemikiran 

KGPAA Mangkunegoro VI yang cemerlang tersebut sedikit demi sedikit telah 

menampakkan hasilnya. Beliau berhasil mengembalikan kemakmuran pemerintah 

Mangkunegaran pada tahun 1899 dan hutang-hutang yang menumpuk pada masa 

sulit telah dapat dilunasi, bahkan masih ada simpanan harta untuk waktu yang 

akan datang. 

Kondisi keuangan Praja Mangkunegaran semakin kuat, KGPAA 

Mangkunegoro VI mulai mengambil sikap untuk memajukan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyatnya. Langkah awal untuk memujudkan cita-cita itu, KGPAA 

Mangkunegoro VI mengadakan pembenahan diberbagai bidang kehidupan, 

diantaranya pembenahan administrasi Praja, penghasilan Praja, pembenahan 

dalam kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pertanian dan peternakan (Martinus 

Mijnoff, 1950: 147-148). 

Dalam bidang pendidikan KGPAA Mangkunegoro VI sangat besar 

perhatiannya, dengan membangun sarana pendidikan dan menyediakan bantuan 

dana belajar untuk anak-anak yang akan melanjutkan sekolahnya tetapi tidak ada 

biayanya, kemudian bantuan itu lebih dikenal dengan studiefonds (Madisubroto, 

1960: 25). KGPAA Mangkunegoro VI sangat besar perhatiannya terhadap 

kesejahteraan rakyatnya, karena pada masa kanak-kanak dan remajanya sangat 

menderita kehidupannya disebabkan oleh sikap Belanda yang begitu sewenang-

wenang terhadap rakyat priyayi Indonesia, terutama dengan politik ekonomi 
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Belanda saat itu yang sangat merugikan rakyat Indonesia yaitu politik Batiq Slot. 

Dengan adanya politik tersebut bukan hanya kemelaratan yang diderita rakyat 

Indonesia tetapi juga kebodohan sebab pemerintah Belanda tidak memberi 

kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk menikmati pendidikan. Sehingga 

penderitaan itu semakin berat karena dengan berkurangnya pendidikan maka 

rakyat Indonesia kesulitan dalam menanggulangi politik yang dijalankan oleh 

Belanda tersebut. Oleh karena itu KGPAA Mangkunegoro VI berpendapat apabila 

ingin maju dan tidak tertindas oleh sikap Belanda maka perlu adanya peningkatan 

pendidikan bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Mangkunegaran pada 

khususnya (Sidomukti, 1960: 8). 

Berdasarkan pemikiran itulah maka setelah keadaan keuangan 

Mangkunegaran membaik maka kesejahteraan rakyat terutama dalam hal 

pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar. Selain berdasarkan pengalaman 

pribadinya, perhatian KGPAA Mangkunegoro VI yang besar terhadap pendidikan 

itu juga dipengaruhi oleh program Budi Oetomo (Akira Nagasumi; Tempo 4 Juni 

1988). KGPAA Mangkunegoro VI juga turut serta mewujudkan program yang 

dicanangkan Budi Utomo dilingkungan praja Mangkunegaran yang dipimpinnya, 

dan ternyata mendapat perhatian dari rakyat Mangkunegaran setelah keinginan 

tersebut terwujud dan mulai berjalan. Program tersebut ialah memberikan 

studiefonds untuk kerabat Mangkunegaran untuk membantu mereka yang ingin 

melanjutkan pendidikannya tetapi tidak mampu dalam biaya pendidikan. 

Studiefonds itu diberikan kepada kerabat Mangkunegaran dengan syarat bahwa 

setelah mereka selesai belajarnya dan bekerja mendapat gaji lebih dari f 50 harus 

mencicil dana studiefonds yang telah mereka nikmati itu (Djawa, 1924: 3). 

 

2. Ide Politik Etis 

Politik etis yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak 

permulaan abad XX, salah satu kebijakan politik etis adalah memajukan 

pendidikan di Hindia-Belanda. KGPAA Mangkunegoro VI semula berniat 

membendung westernisasi pendidikan di Mangkunegaran ini dengan melarang 

anak-anaknya sekolah di lembaga pendidikan Barat. Namun usaha itu gagal 
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karena semangat zaman telah mengarah pada kerugian. KGPAA Mangkunegoro 

VII yang menjadi pengganti KGPAA Mangkunegoro VI justru menggerakkan 

modernisasi pendidikan model Barat demi kemajuan rakyatnya (Wasino, 1993: 

55).  

Pada masa pelaksanaan politik etis, raja yang berkuasa di 

Mangkunegaran adalah KGPAA Mangkunegoro VI (1896-1916) dan KGPAA 

Mangkunegoro VII (1916-1944). Dua penguasa ini pernah pengeyam pendidikan 

formal Eropa bahkan KGPAA Mangkunegoro VII pernah belajar ke negeri 

Belanda pada masa mudanya. Hal itu menyebabkan para penguasa KGPAA 

Mangkunegoro khususnya KGPAA Mangkunegoro VI dan KGPAA 

Mangkunegoro VII sangat progresif dalam memikirkan dan mengusahakan 

kesejahteraan serta kemajuan rakyatnya agar tidak ketinggalan zaman. Hal itu 

antara lain dijalankan dengan memberi prioritas utama kepada pembangunan-

pembangunan infrastruktur dan pembangunan dunia pendidikan.   

Pada tahun 1920 sekolah HIS Siswo telah dibuatkan gedung baru yang 

berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Hasrat untuk mencerdaskan rakyat melalui 

bacaan telah dipikirkan dengan mendirikan ruang baca dan perpustakaan untuk 

umum pada tahun 1920 bertempat didekat Sositeit Mangkunegaran dengan 

harapan agar para pemuda memperluas pengetahuannya dan mengerti 

perkembangan dunia dengan cara membaca tulisan-tulisan dari buku-buku, 

majalah, koran dan sebagainya. Praja Mangkunegaran juga membangun 

perpustakaan khusus untuk rakyat yang didirikan pada tahun 1926 dengan 

menyisihkan dana keuntungan dari pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu.  

Penguasaan bahasa asing adalah penting untuk berkomunikasi dan 

menambah pengetahuan maka raja Mangkunegaran telah memerintahkan mulai 

tahunn 1924  semua pegawai pembantu penulis keatas dan perwira Legiun agar 

mengikuti kursus bahasa Belanda dan tambahan pengetahuan umum. 

Untuk pihak-pihak lain yang ingin mendirikan sekolah, diberikan tanah 

dengan cuma-cuma sehingga daerah Mangkunegaran penuh dengan sekolah-

sekolah seperti AMS dengan asramanya, Christelijke MULO, 1 Ste dan II de HIS 
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Gubernemen, Nautrale HIS, Neutrale Europese School, Koningin Wilhelmina 

School (HIS untuk anak-anak perempuan), Cristeleijk Huis Hoodschool, Huishoul 

School Aisiah, Van Deventer School dan sebagainya (Hilmiyah, 1984: 43-44).  

 

C.  Eksistensi Studiefonds Mangkunegaran Sampai Tahun 1929 

1. Berdirinya Studiefonds 

Pada tahun 1900 jumlah penduduk asli Jawa dan Madura 28,4 juta jiwa 

sedangkan jumlah seluruh pelajar Indonesia yang menuntut ilmu pada saat itu 

hanya 265.940 anak. Selanjutnya, sampai dengan tahun 1930 jumlah penduduk 

Indonesia terhitung 59,1 juta jiwa dan jumlah pelajar yang menuntut ilmu pada 

lembaga pendidikan Barat 1,7 juta anak(Ricklef, 1992: 233). Dengan demikian, 

dapat dilihat betapa terbatasnya kesempatan bagi penduduk pribumi untuk 

menikmati jalur pendidikan, sebab angka terakhir menunjukkan hanya 2,5% dari 

keseluruhan jumlah penduduk yang dapat menikmati pendidikan. 

Budi Utomo, sebagai suatu organisasi sosial yang mengutamakan 

kebudayaan dan pendidikan, menyadari bahwa salah satu cara untuk 

mempertinggi derajad intelektual rakyat agar terlepas dari kemiskinan, kebodohan 

dan segala keterbelakangan serta memungkinkan terbukanya kesadaran akan 

harga diri kebangsaaannya. Kebutuhan akan pendidikan juga atas dorongan yang 

timbul sebagai akibat munculnya aspirasi-aspirasi untuk mengadakan inovasi atau 

modernisasi model Barat. Oleh karena itu memperluas dan memperbaiki sistem 

pengajaran.pendidikan, menjadi prioritas utama bagi program kerja Budi Utomo, 

meskipun perhatian utamanya baru diarahkan pada golongan priyayi Jawa dan 

Madura (Larson, 1990: 79). 

Berangkat dari keadaan itulah maka pelaksanaan program pendidikan 

dan pengajaran di Mangkunegaran tidak bisa lepas dari pengaruh gerakan Budi 

Utomo, terlebih pada masa pemerintahan KGPAA Mangkunegoro VI yang secara 

terbuka menerima dan mendukung kegiatan Budi Utomo. 
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Sebagai langkah awal bagi terwujudnya gagasan Budi Utomo tersebut 

salah satu usaha adalah dengan mendirikan sekolah “Siswo” yang diperuntukkan 

bagi kaum kerabat dan masyarkat Mangkunegaran, tetapi juga terbuka bagi 

masyarakat umum. Selain itu, KGPAA Mangkunegoro VI juga menaruh perhatian 

yang sangat besar terhadap nasib para Sentono, abdi dalem atau hambanya yang 

tidak mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah. Untuk merealisasi 

kehendaknya itu kemudian didirikanlah studiefonds, yaitu suatu badan yang 

memberikan pinjaman uang untuk melanjutkan sekolah bagi para pelajar yang 

berprestasi tetapi secara ekonomis tidak mampu. Apabila mereka telah berhasil 

menyelesaikan studinya dan sudah bekerja, dengan gaji paling sedikit f 50 maka 

diwajibkan untuk mengangsur dengan jumlah angsuran maksimal 1/5 dari gaji 

yang diterima perbulan, tanpa bunga dan waktunya tak terbatas (Djawa, 1924: 3). 

Terwujudnya studiefonds atas kehendak KGPAA Mangkunegoro VI 

tersebut juga atas dukungan dari Residen Surakarta G.P. Van Wijk dan ditetapkan 

dengan surat pranatan (peraturan) tanggal 15 Oktober 1913 no.11/a (Jaarverslag 

Studiefonds Mangkunegaran Boeat taoen 1929). Akan tetapi sebelum peraturan itu 

dikeluarkan, sejak tahun 1912 dana pendidikan itu sudah berjalan. Pada saat itu 

diambil anggaran dari pemerintah untuk pertama sebanyak yang dipinjamkan 

kepada putra dalem, Sentono, para opsir dan pegawai dari pemerintah 

Mangkunegaran. 

Sebagai dasar untuk mengetahui jalannya pemberian dana belajar 

tersebut terdapat dalam Pranatan Pustaka Praja ( Rijksblad) no.20 tahun 1917       

( Rijksblad tahun 1917 No.20). Dalam proses pelaksanaannya mulai tahun 1918 

KGPAA Mangkunegoro VII membentuk suatu komisi Penasehat (Commisie Van 

Advies) yang terdiri dari: 

1. Bupati Patih (Ketua). 

2. Utusan khusus dari Mangkunegaran (Anggota). 

3. Komandan Korp Legiun Mangkunegaran (Anggota). (Jaarverslag 

studiefonds Mangkoenegaran boeat taoen 1929, arsip Mangkunagaran 

No kode A 646). 
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Dengan dibentuknya komisi penasehat tersebut, maka pengurus harian 

dilaksanakan oleh pegawai Praja Mangkunegaran, jabatan sekretaris dipegang 

oleh Panewu Nitiworo (kemudian menjadi Wedono Hamongpraja) dan mulai 

tahun 1924 dipilih bendahara, yaitu pemegang buku (boekhouder) dari kas 

pemerintah Mangkunegaran yang selain bertanggung jawab masalah keuangan 

juga bertugas menitipkan uang cicilan kepada Bank (Jaarverslag studiefonds 

Mangkoenegaran boeat taoen 1929, arsip Mangkunegaran No kode A 646). 

Studiefonds Mangkunegaran terbagi menjadi tiga jenis studiefonds yaitu  

1. Studiefonds A. 

Adapun yang dimaksud dengan studiefonds A (Rijks studiefonds) yaitu 

studiefonds yang sumber pendanaannya diambil dari uang negara atau 

anggaran praja. Berdasarkan pada pranatan dalam  Rijksblad 

Mangkunegaran tahun 1917 No. 20 studiefonds A diberikan untuk para 

putera Sentono, opsir legiun dan para nara (Keterangan tentang 

studiefonds A dan studiefonds B, arsip Mangkunagaran No kode A 

559). 

2. Studiefonds B. 

Studiefonds B yaitu suatu dana belajar yang sumber dana pendanaannya 

diambil dari para peminjan yang telah lulus sekolah dan sudah bekerja. 

Angsuran-angsuran yang telah terkumpul oleh Commisie Van Advies 

kemudian disimpan di bank dengan tujuan agar memperoleh bunga. 

Selanjutnya kepada mereka yang membutuhkan dana berikutnya, itulah 

yang dimaksud dengan studiefonds B atau Terugbetalde studiefonds.   

Berdasarkan pada pranatan dalam  Rijksblad Mangkunegaran tahun 

1917 No. 20 studiefonds A diberikan masyarakat umum praja 

Mangkunegaran sedangkan pelaksanaannya dimulai pada tahun 1915 

(Keterangan tentang studiefonds A dan studiefonds B, Arsip 

Mangkunegaran No kode A 559).  

3. Studiefonds Kas Daleman.  

Studiefonds kas Daleman (Civiele Lijst) atau uang Mandrapura, yaitu 

dana belajar yang sumber pendanaannya berasal dari uang milik 
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KGPAA Mangkunegoro pribadi. Berbeda dengan studiefonds A dan 

studiefonds B, studiefonds kas Daleman ini tidak dipegang oleh 

Commisie Van Advies, tetapi dikelola oleh Kabupaten Mandrapura. 

Sedangkan pelaksanaannya dimulai pada tahun 1919 (Pengetan arta 

Warna-warni kas daleman tutup taoen 1937, Arsip Mangkunegaran No 

kode A 673).   

Dana ini terwujud karena kondisi ekonomi Praja Mangkunegaran 

mengalami kemajuan yang pesat setelah beberapa waktu merosot tajam 

sebagai akibat pemerintahan KGPAA Mangkunegoro V. 

 

2. Syarat Permohonan Studiefonds 

Pada awal pelaksanaannya, dana pendidikan hanya disediakan untuk para 

putra dalem, Sentono dalem, para opsir dan pegawai dari pemerintah 

Mangkunegaran saja (  Rijksblad tahun 1917 No.20). Hal ini berarti bahwa calon 

pemohon studiefonds harus memenuhi persyaratan utama sebelum memenuhi 

syarat-syarat yang bersifat administratif lainnya. Peraturan ini dibuat oleh karena 

terbatasnya dana yang ada dengan berdasarkan kondisi zaman itu. 

Dengan adanya kewajiban bagi setiap pemakai studiefonds untuk 

mengangsur pinjaman mereka, maka terkumpullah sejumlah modal yang dapat 

diberikan kepada pemohon berikutnya. Dengan cara seperti ini maka kesempatan 

untuk memperoleh dana pendidikan akan lebih luas, bukan lagi terbatas pada 

lingkungan Praja Mangkunegaran akan tetapi juga terbuka untuk umum, 

meskipun relatif masih amat terbatas. Apabila mereka bukan berasal dari putra, 

Sentono, priyayi maupun opsir Mangkunegaran, selain memenuhi persyaratan 

umum juga harus ditanggung dan dimohonkan oleh seseorang yang mempunyai 

hubungan langsung dengan praja Mangkunegaran seperti Sentono, priyayi atau 

opsir Mangkunegaran (Berkas–berkas permohonan studiefonds, Arsip 

Mangkunegaran No kode A 676), disamping juga harus melengkapi persyaratan 

yang syarat administratif, seperti:  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

1. Surat permohonan dari orang tua murid yang memerlukannya 

studiefonds. 

2. Raport terakhir dari murid yang memerlukan studiefonds. 

3. Surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan anak tersebut 

benar-benar murid sekolah yang bersangkutan (Berkas-berkas tentang 

studiefonds kas daleman, Arsip Mangkunegaran No kode A 676). 

Setelah berkas-berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Commisie 

Van Advies, dan selanjutnya diperiksa oleh sekretaris komisi dengan 

mempertimbangkan berbagai kemungkinan permohonan untuk dikabulkan, maka 

keputusan terakhir harus mendapat persetujuan dari KGPAA  Mangkunegoro 

yang diperkuat oleh Residen Surakarta. 

Pada tahun 1924 syarat-syarat administrasi permohonan lebih diperketat 

akibat semakin besarnya jumlah peminat studiefonds yang tergolong mampu 

dengan biaya sendiri. Jadi sebenarnya mereka tidak memerlukan lagi studiefonds. 

Hal ini dapat dilihat dari  peraturan-peraturan sebagai berikut : 

1. Keterangan boeat ongkost makan dan  mondok dari yang dipondoki 
(Kostheer) jang misti dengan digezien oleh directurnja sekolahan. 

2. Jang toeroet menanggung ini, misti ambil poetra, Sentono, officieran 
atau prijaji jang mendapat belandja dari kas negeri atau kas legioen 
Mangkoenegaran. Dan misti ambil seorang-orang jang oemoernja 
koerang dari 60 taoen. 

3. Dalam soerat permohonan haroes dilampiri soerat keterangan, brapa 
banjak anaknja bapa atau voogd jang ampoenja soerat permohonan 
itoe, brapa jang soedah tiada diperlindoengi hidoepnya dan brapa jang 
beloem sekolah haroes diterangkan dimana tempat tinggalnja sekolah 
itoe (Tweede jaarverslag dari Mangkunegarasche studiefonds diperiksa 
sampai penghabisan taoen 1924, Arsip Mangkunegaran No kode A 
645). 

 

Selain itu, ditetapkan pula bahwa para Sentono, opsir dan priyayi yang 

menanggung, tidak diperkenankan menanggung lebih dari tiga anak. Sedangkan 

pemohon dana pendidikan yang bukan berasal dari putra, sentana opsir maupun 

priyayi yang menanggung harus dua orang, hal ini berlaku juga untuk pemohon 

studiefonds B (Agenda jang akan diremboek dalam conferents leden commisie 
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studiefonds Mangkunegaran tertanda hari djoeni 1930, Arsip Mangkunegaran No 

kode A 643).  

Berbeda dengan studiefonds A maupun studiefonds B, maka studiefonds 

Kas Daleman tidak secara khusus memprioritaskan pada putra, Sentono, opsir 

maupun priyayi saja, melainkan didasarkan adanya tingkat loyalitas permohonan 

dengan KGPAA Mangkunegoro VII. Sebagai contoh misalnya pemohon 

studiefonds sudah ada hubungan baik ataupun telah berjasa kepada KGPAA 

Mangkunegoro. Akan tetapi untuk syarat-syarat administrasinya sama dengan 

syarat administrasi studiefonds A maupun studiefonds B (Staat dari adanya 

moerid-moerid jang mendapat toeloengan dari studiefonds Mangkoenegaran 

dalam arsip Mangkunegaran Arsip Mangkunegaran No kode A 617). 

 Pemberian dana pendidikan kepada setiap pemohon, pada awalnya 

ditetapkan dengan besluit Paduka Kanjeng Gusti dan disetujui oleh Kanjeng Tuan 

Residen, akan tetapi mulai 1928 hanya ditetapkan dengan besluit Bupati–Patih 

KGPAA Mangkunegoro setelah dimusyawarahkan oleh Kanjeng Tuan Gubernur 

dan Paduka Kanjeng Gusti. Dana tersebut dapat diterima oleh orangtuanya atau 

walinya, dapat pula diambil oleh anaknya sendiri, asal ada surat kuasa dari 

orangtua atau walinya. 

 

3. Pelaksanaan Studiefonds Sampai Tahun 1929 

Studiefonds yang dirintis oleh KGPAA Mangkunegoro VI mengalami 

kemajuan yang pesat setelah KGPAA Mangkunegoro VII menjadi penguasa baru 

di Istana Mangkunegaran (1916-1943). Hal itu membuktikan bahwa dirinya 

sebagai administrator penguasa tetap memberi sumbangan penting terhadap 

kebangkitan Jawa khususnya di bidang pendidikan, walaupun baru terbatas pada 

lingkungan Mangkunegaran ( Larson, 1990: 105). 

Kontribusi yang paling nyata dengan didirikannya studiefonds bagi 

perkembangan pendidikan di lingkungan Mangkunegaran dapat dilihat dari 

keberhasilan lembaga itu dalam menyalurkan dana bantuannya. Tingkat 
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keberhasilan lembaga dana pendidikan (studiefonds) itu juga dapat diketahui dan 

dinilai berdasarkan kriteria-kriteria : (1) jumlah dana yang disalurkan (2) jumlah 

murid yang mendapat bantuan dan (3) jumlah angsuran yang berhasil 

dikembalikan oleh para pemakai jasa studiefonds. Berdasarkan kriteria-kriteria 

seperti diuraikan itulah realisasi dari program studiefonds praja Mangkunegaran 

akan ditelaah.  

Sampai dengan tahun 1929 pelaksanaan kegiatan lembaga itu dapat 

dinyatakan cukup berhasil. Beberapa catatan resmi sangat mendukung pernyataan 

itu bahwa selama 17 tahun perjalanan studiefonds ternyata telah berhasil 

menyalurkan bantuan kepada 200 orang murid/mahasiswa. 180 orang siswa 

mendapat bantuan dari  studiefonds A, yang sumber dananya berasal dari subsidi 

praja, sisanya 20 orang sisa mendapat bantuan melalui studiefonds B. Dari 

seluruh siswa tersebut yang berhasil menyelesaikan studi sebanyak 77 orang siswa 

(39%), tidak lulus/keluar 25 orang (13%), dan yang masih melanjutkan belajar 

sebanyak 98 orang murid (48%) (Eerste verslag van het Mangkoenegorosche 

studiefonds over het boekjaar 1929, Arsip Mangkunegaran No kode A 647). 

Gambaran lebih lengkap tentang jumlah siswa penerima beasiswa dari praja 

Mangkunegaran sampai dengan tahun 1929 baik yang sudah lulus, belum lulus 

maupun yang drop out akan ditunjukkan dalam daftar di bawah ini. 

Tabel 1 Daftar Sekolah Penerima Bantuan Studiefonds  

Praja Mangkunegaran Tahun 1912-1929 
Sekolah Lulus Tidak Lulus Masih 

Belajar 
Jumlah 

Di BELANDA     
1. Akademi seni patung - 2 - 2 
2. S.T. Hukum Leiden 1 - - 1 
3. S.T. Kedokteran Nederland 1 - - 1 
4. S.T. Tehnik Delft 1 - - 1 
DI INDONESIA     
1. MULO 2 3 58 63 
2. Sekolah Tehnik 18 3 - 21 
3. Sekolah Van Deventer - 1 6 7 
4. Sekolah Perempuan Juliana 4 - 3 7 
5. Sekolah Guru - - 2 2 
6. OSVIA 13 5 3 21 
7. AMS dan HBS 4 2 13 19 
8. STOVIA - 2 1 3 
9. Kursus Gula - 2 - 2 
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10. Sekolah Kon. Wilhemina 4 - 1 5 
11. Yaysan Kupok 4 - - 4 
12. Sekolah Tehnik Malam 5 1 1 7 
13. Sekolah Dagang - 1 - 1 
14. Sekolah Pertanian Menengah 3 1 - 4 
15. Sekolah Kon. Emma 4 1 - 5 
16. BHS 7 1 3 11 
17. Sekolah Tinggi Guru 2 - 1 3 
18. Seolah Hukum Pribumi 2 - - 2 
19. Sekolah Tinggi Tehnik Bandung 1 - 1 2 
20. Sekolah Kebudayaan - - 1 1 
21. Kursus Pembukuan 1 - - 1 
22.Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta - - 2 2 
23. Sekolah Tinggi Hukum - - 2 2 
     Jumlah 77 25 98 200 
Sumber : Eerste Verslaq Van Het Mangkoenegarasche Studiefonds Over Het 

Boekjaar 1929 dalam arsip Mangkunegaran No kode A 646. 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sampai dengan tahun 1929 siswa 

yang terbanyak mendapat bantuan studiefonds Mangkunegaran adalah dari Meer 

Uitqebreid Lager Onderwijs atau sekolah pendidikan rendah setingkat SMP 

(MULO) sebanyak 63 siswa, 25 siswa drop out dan selebihnya 58 siswa masih 

melanjutkan dan mendapat bantuan studiefonds Mangkunegaran. Peringkat kedua 

21 siswa diduduki oleh sekolah Tehnik dan Opleiding School Voor Inlandche 

Ambtenaren atau pendidikan untuk pegawai-pegawai negeri (OSVIA). 

Adanya Studiefonds bagi para siswa di wilayah Mangkunegaran ini 

sangat mendukung bagi peningkatan  kualitas sumber daya manusia di wilayah 

Mangkunegaran. Dengan bantuan studiefonds tersebut banyak rakyat 

Mangkunegaran yang menempuh pendidikan menengah dan Perguruan Tinggi 

baik didalam negeri maupun di luar negeri. 

 

D. Peranan Studiefonds Mangkunegaran Dalam Memberikan Subsidi 

Pendidikan Bagi Sentono Praja Mangkunegaran  

Pada Tahun 1930-1940 

1. Eksistensi Studiefonds Tahun 1930-1940 

a.  Ekonomi Praja Mangkunegaran Pada Masa Depresi 

Dasawarsa 1930-an sejarah perekonomian dunia terutama bagi negara 

yang menggunakan sistim perdagangan bebas, seperti Indonesia ditandai oleh 
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segala krisis ekonomi yang berkepanjangan. Gejala ekonomi tersebut diikuti oleh 

kemunduran kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga mencapai titik yang sangat 

rendah, yang dalam terminologi ekonomi sering dikatakan dengan istilah depresi 

ekonomi (Abdurrahman, 1991: 329). Istilah depresi (ekonomi) itu definisinya 

adalah : 

Suatu gejala penurunan kegiatan perekonomian dan bisnis pada titik yang 
sangat rendah, yang ditandai oleh rendahnya tingkat harga dan tingkat 
bunga serta tingginya tingkat pengangguran. Daya beli masyarakat sangat 
rendah sehingga kegiatan perekonomian dan bisnis menjadi rendah. Depresi 
merupakan tahap terendah dalam situasi bisnis dan biasanya didahului oleh 
tahap resesi yang ditandai dengan kemunduran kegiatan ekonomi. Dalam 
tahap ini kegiatan berbelanja konsumen berkurang sehingga persediaan 
barang-barang diperusahaan meningkat. Keadaan ini mendorong perusahaan 
untuk mengurangi kegiatan dan tenaga kerjanya. Akibatnya pengangguran 
meningkat daya beli masyarakat semakin merosot, produktifitas menurun 
dan banyak barang-barang modal tersedia tidak dipergunakan (Magdalena 
Kembabaruan dan B. Soewardoyo, 1992: 139).  
 

Sejak tahun 1929 sampai tahun 1933 hampir semua negara di dunia 

mengalami krisis yang disebabkan oleh depresi ekonomi. Dalam ilmu ekonomi 

yang dimaksud depresi ekonomi ialah periode yang lemah atau rendah dengan 

cirinya seperti pengangguran yang hebat, produksi rendah daya beli konsumen 

rendah dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan resesi relatif sudah lebih 

ringan dan berlangsung dalam jangka waktu pendek (Abdurrahman, 1982:  329). 

Keadaan perekonomian mengambarkan tidak adanya kesinambungan 

dimana produksi pertanian terlalu diutamakan dengan menggunakan tenaga rakyat 

Indonesia. Sedangkan industri kurang mendapat perhatian dan hal itu akan mudah 

terpengaruh oleh harga pasaran dunia. Dengan demikian bangsa Indonesia depresi 

itu merupakan jatuhnya harga yang mengakibatkan malapetaka dan 

menumpuknya persediaan seperti gula, karet dan timah yang tidak dijual (Burger, 

1983:  33). 

Depresi meyebabkan masalah kesejahteraan menjadi masalah yang hebat 

pada tahun 1930-1940, sebab dengan keadaan perekonomian yang kacau, 

pemerintah, Belanda berusaha mengadakan penghematan. Adapun jalan yang 

ditempuh tidak menghiraukan lagi penderitaan rakyat. Usaha-usaha itu antara lain 
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mengurangi gaji pegawai, pengurangan biaya pendidikan, kesehatan dan 

sebagainya. 

Rakyat Indonesialah yang mengalami akibat langsung dari kebijaksanaan 

pemerintah Belanda tersebut. Banyak pegawai Indonesia yang diberhentikan atau 

dikurangi gajinya. Sedang penghematan kemajuan pendidikan anak-anak banyak 

yang ditutup atau dipersempit gerak usahanya dengan memberhentikan bangsa 

Indonesia yang sangat membutuhkan pendidikan tersebut. Sehingga menambah 

jumlah pengangguran (Machie, 1964: 145).  

Menurut data statistik pengangguran tersebut adalah suatu petunjuk atas 

akibat-akibat pada masa depresi terhadap masyarakat Indonesia yang terlatih dan 

terdidik. 

Tabel 2. Total Pengangguran Terdaftar 
Bulan dan Tahun Eropa Indonesia Cina 

Januari 1931 
Desember 1931 
Desember 1932 
Desember 1933 
Desember 1934 
Desember 1935 
Desember 1936 

1822 
2042 
3095 
3575 
3829 
4301 
5709 

3224 
5676 
9018 
9851 
11671 
12942 
17663 

- 
- 

743 
930 
1205 
1104 
1109 

Sumber : John Ingleson, 2004: 107 

Akibat pemecatan buruh perusahaan tersebut, merupakan kebanyakkan 

kembali kedesanya masing-masing sehingga menambah beban rakyat dapat 

dibayangkan keadaan ekonomi di desa-desa mengalami goncangan dan 

kekurangan makanan dimana-mana, keadaan kehidupan yang sangat sulit dan 

meningkatnya kerusuhan dan kejahatan. 

Kondisi perekonomian yang tidak teratur hampir melanda diseluruh 

pelosok Indonesia termasuk juga Praja Mangkunegaran yang pada saat itu 

perekonomiannya cukup kuatpun juga terkena dampak depresi ekonomi hal ini 

dapat dilihat pemasukan keuangan perusahaan praja Mangkunegaran berkurang. 

Masyarakat yang menghasilkan barang primer terutama yang berasal dari bidang 

pertanian seperti bahan makanan (gula, beras, teh, kopi) dan bahan baku/mentah 

(karet, minyak tanah) mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan 

negara-negara penghasil barang industri. Hal ini disebabkan bahan primer dan 
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bahan baku mengalami kemerosotan harga yang hebat. Sehingga negara-negara 

penghasil bahan baku dan bahan primer seperti Indonesia lebih menderita akibat 

depresi ini (Burger, 1977: 33). 

Mangkunegaran sebagai suatu Praja mempunyai beberapa sumber 

keuangan sebagai penunjang kehidupan praja Mangkunegaran, sumber keuangan 

tersebut yang utama adalah dari hasil penarikan pajak-pajak sewa tanah dan laba 

dari perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan kehutanan yang dimiliki 

oleh Praja Mangkunegaran (Metz, 1987: 103). Apabila dilihat dari sumber 

keuangan yang dimilikinya, depresi ekonomi yang terjadi sekitar 1920-an sangat 

mempengaruhi perekonomian Praja Mangkunegaran. Karena pajak-pajak 

biasanya dalam penarikan lancar, tetapi pada tahun 1930 masa depresi ekonomi 

menjadi tersendat-sendat. Hal ini dikarenakan para wajib pajak juga mengalami 

kesulitan ekonomi, sehingga apabila ada uang mereka utamakan untuk biaya 

hidupnya, sedangkan kewajiban membayar pajak menjadi tertunda bahkan lupa 

dan tidak membayarnya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang dimiliki Praja 

Mangkunegaran juga mengalami kerugian. 

Merosotnya pertumbuhan ekonomi Praja Mangkunegaran ini dapat 

dibuktikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Praja Mangkunegaran (APBPMN) 

yang pada massa tahun 1920-an selalu di atas f  2.000.000 tetapi sejak tahun 1933 

anggaran pendapatan belanja Praja Mangkunegaran cenderung menurun tajam. 

Misalnya pada tahun 1928 dan 1929 adalah puncak pendapatan/perekonomian 

Praja Mangkunegaran yang diperintah oleh KGPAA Mangkunegoro VII dengan 

anggaran pendapatan belanja Praja Mangkunegaran mencapai f 3.745.767 dan 

3.422.700 sedangkan pada tahun 1936 dan 1937 merupakan puncak kelesuan 

ekonomi Praja Mangkunegaran yaitu sebesar f 1.488.406 dan f 1.392.111.  
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Tabel 3 Sumber Keuangan Praja MangkunegaranTahun 1925-1940 

Tahun APBPMN Iuran wajib Pajak 
1925 f 2.296.558 f 550.000 f 671.194 
1926 f 2.542.837 f 550.000 f 202.414 
1927 f 2.458.313 f 550.000 f 991.250 
1928 f 3.745.767 f 550.000 f 987.718 
1929 f 3.422.700 f 550.000 f 990.475 
1930 f 2.910.000 f 550.000 f 720.870 
1931 f 2.509.083 f 550.000 f 743.950 
1932 f 2.162.502 f 300.000 f 742.000 
1933 f 1.951.543 f 150.000 f 875.168 
1934 f 1.539.322 - f 901.437 
1935 f 1.544.464 - f 995.017 
1936 f 1.488.406 - f 968.484 
1937 f 1.392.111 - - 
1938 f 1.819.816 - f 1076.019 
1939 f 1.785.313 f 175.000 f 940.298 
1940 f 1.944.871 f 311.300 f 1000.821 

    Sumber : undang-undang bab nentokaken perantaman lebu wetuning dhuwit 
kagungan Praja Mangkunegaran dalam  Rijksblad dan begrooting 
Mangkunegaran tahun 1925-1940. 

Menurunnya Anggaran Pendapatan Belanja Praja Mangkunegaran 

disebabkan semakin kecilnya pemasukan dari sektor industri atau persagangan. 

Merosotnya pendapatan Praja Mangkunegaran juga dapat dilihat dalam bukunya 

M Metz (1987) Menjelaskan bahwa dana yang diperoleh dari tahun ketahun 

sebagai berikut : 

Tabel 4. Pendapatan Praja Mangkunegaran Tahun 1918-1931 

Tahun Jumlah Uang Ket 
1918 f 807.911,46  
1919 f 2.199.864,56  
1920 f 4.513.576,33  
1921 f 1.858.633,11  
1922 f 854.591,35  
1923 f 1.296.644,42  
1924 f 2.475.626,07  
1925 f 1.961.899,22  
1926 f 675.624,42  
1927 f 1.820.087,02  
1928 f 1.777.269,51  
1929 f 969.196,34  
1930 f 566.042,03 Rugi 
1931 f 1.313.082,68 Rugi 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sumber keuangan Praja 

(APBPMN) menurun begitu juga Sumber dana yang dibentuk oleh KGPAA 

Mangkunegoro VII pada tahun 1930 dan 1931 mengalami kerugian. Semua itu di 

sebabkan oleh depresi ekonomi. Meskipun pada saat itu sumber keuangan Praja 

Mangkunegaran mengalami penurunan tetapi kas Praja Mangkunegaran masih 

memperoleh pemasukan dari iuran wajib perusahaan-perusahaan sebesar               

f 550.000 tetapi mulai  tahun 1932 iuran wajib Perusahaan Praja Mangkunegaran 

sudah berkurang yaitu menjadi f 300.000 dan f 150.000 pada tahun 1933 bahkan 

perdapatan selama lima tahun berturut-turut (1934-1938) perusahaan-perusahaan 

milik Praja Mangkunegaran tidak mampu lagi membayar iuran wajib bagi kas 

Praja Mangkunegaran. 

Untuk mengatasi ekonomi Praja Mangkunegaran, diambillah kas 

cadangan praja (Rijksreserve) yang akhirnya kas cadangan tersebut habis untuk 

menutup kebutuhan praja (Metz, 1987: 7). Adapun yang dimaksud dengan kas 

cadangan praja (Rijksreserve) adalah suatu kas praja yang dibentuk dengan 

tujuan untuk mengatasi kesulitan keuangan pada masa buruk seperti misalnya 

depresi ekonomi (Pringgodigdo, 1950: 147), kas cadangan praja (Rijksreserve) itu 

hasil pemikiran dari KGPAA Mangkunegoro VI dan terbentuk pada saat Praja 

KGPAA Mangkunegoro mengalami kesulitan perekonomian yang disebabkan 

perkebunan-perkebunan milik Praja terserang hama yang hebat, yang 

menimbulkan banyak hutang yang harus ditanggungnya. Kas cadangan praja 

(Rijksreserve) tersebut berasal dari hasil penghematan yang dilakukan oleh 

KGPAA Mangkunegoro VI dengan cara menyisihkan sebagian dari gajinya, 

mengurangi biaya hidupnya sesederhana mungkin dan sebagainya (Pringgodigdo, 

1950: 148).  

Dalam menghadapi problem keuangan tersebut maka ditempuhlah tiga 

jalan pemecahan yaitu : 

a) Mengeluarkan dana atau kas cadangan Praja (Rijksreserve) 

Kas cadangan dikeluarkan untuk menutup kebutuhan praja 

Mangkunegaran dalam menghadapi problem keuangan antara lain : 
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· Kas cadangan untuk pengeluaran besar pada perusahaan-

perusahaan sendiri (untuk pembangunan, perluasan atau 

pembaharuan). 

· Kas cadangan untuk keperluan pembayaran kepada pihak 

ketiga (sumbangan kepada rykskas atau kas praja). 

· Kas cadangan untuk penambahan modal tanpa disebutkan 

secara khusus ternyata bahwa yang disebut terakhir ini 

bermanfaat sebagai cadangan untuk menutup kekurangan atau 

kerugian (Pringgodigdo, 1987: 255). 

b)  Penggalian sumber keuangan Praja  dari sektor pajak 

Awal tahun 1932 pemerintah Mangkunegaran mulai 

memperhatikan sektor perpajakan yaitu dengan dikeluarkannya 

kebijaksanaan perpajakan yang disebut pajak krisis yang mengatur 

tentang ketentuan khusus bagi warga Mangkunegaran yang 

berpendapatan diatas   f 900 per tahun ( Rijksblad, 1933 No.12). 

Selain tahun 1933-1936 pemerintah Praja Mangkunegaran banyak 

mengeluarkan peraturan tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan 

pajak seperti pajak bumi, pajak kepala, pajak pendapatan, pajak 

tontonan, pajak perjudian, pajak perkawinan, pajak kendaraan 

bermotor, pajak minuman keras dan sebagainya. Semua pajak itu 

peranannya diperketat untuk menutup kas Praja Mangkunegaran ( 

Rijksblad, 1933 No.10). 

Penarikan pajak berjalan dengan baik tetapi para wajib pajak 

krisis mempunyai permohonan untuk pengurangan dari tarif pajak 

krisis kalau tidak mampu akan dikurangi ( Rijksblad, 1933: 116). 

Pajak krisis tersebut pada tahun 1938 sudah bisa memperlihatkan 

hasilnya secara maksimal dengan pemasukan sebesar f 1.076.019, jadi 

dengan pemasukan pajak krisis tahun 1938 itu dapat untuk menutup 

penyusutan/penurunan pendapatan Praja dari perusahaan milik Praja 

Mangkunegaran. Pada saat depresi atau krisis dunia itu perpajakan 

merupakan lahan potensial bagi keuangan Praja karena kotribusinya 
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sudah lebih dari setengah dari anggaran pendapatan belanja Praja 

Mangkunegaran (lihat tabel sumber keuangan Praja Mangkunegaran). 

c). Mengadakan penghematan 

Selain pelaksanaan kebijaksanaan yang bersifat eksploratif, 

pemerintah Mangkunegaran juga merupakan kebijaksanaan yang lebih 

efisisen yaitu dengan melaksanakan berbagai langkah penghematan. 

Langkah penghematan itu terlihat dari adanya anggaran pengeluaran 

Praja yang cenderung semakin diperkecil, disesuaikan dengan 

anggaran pendapatanya. Misalnya anggaran untuk pemulangan desa 

tahun 1930 dan 1931 sebesar f 46.363, 1933 menjadi f 44.650 dan 

tahun 1934 anggaran pemulangan desa sebesar f 38.926. Anggaran 

pemulangan desa ini sudah kelihatan nyata bahwa anggarannya 

semakin lama semakin menyusut ( Rijksblad Mangkunegaran tahun 

1931-1934). 

 Penghematan yang dilakukan adalah bagi dinas pekerjaan 

umum tidak membuat bangunan-bangunan baru untuk sementara 

mempergunakan yang telah ada, mengurangi gaji pegawai dan menata 

perluasan pendidikan di desa-desa (Metz, 1987: 104). Selain itu dalam 

rangka penghematan dilakukan juga pengurangan pegawai yang 

dilakukan berdasarkan serat dhawuh tertanggal 6 Februari 1935. 

Dalam serat tersebut memutuskan bahwa, para pegawai yang telah tua 

dan telah lama mengabdi untuk segera dipensiunkan kemudian 

digantikan dengan pegawai-pegawai yang baru dan masih muda. 

Dengan gaji yang lebih rendah sebab belum berpengalaman. 

Selanjutnya isi serat dhawuh tersebut juga memuat tentang 

penggabungan beberapa cabang pekerjaan, maksudnya cabang-cabang 

yang hampir sama dijadikan satu dan cukup dikepalai/dipimpin 

seorang saja (Pustaka warti Praja atau   Rijksblad Mangkunegaran, 

1935 No.24). 
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b.  Subsidi Pendidikan dan Studiefonds. 

Anggaran pemerintah Mangkunegaran untuk pendidikan termasuk 

subsidi studiefonds pada masa depresi cenderung menurun apabila dibandingkan 

dengan beberapa tahun sebelumnya. Menurunnya anggaran pendidikan di 

Mangkunegaran ini disebabkan oleh kondisi negara yang cenderung dilanda 

depresi ekonomi dan disebabkan juga oleh adanya kebijaksanaan baru dibidang 

pendidikan sesuai dengan anjuran dari Gubernur Surakarta Van Helsdolngen 

dalam surat edaran pada akhir tahun 1932 maka pemerintah Praja menjadi 

semakin hati-hati dan lebih selektif dalam memberikan subsidi dan ijin 

menyelenggarakan/mendirikan sekolah di wilayah kekuasaannya (Soerat noto dari 

kantor gubernur oentoek pemerintah Praja Mangkunegaran). 

Akibatnya merosotnya anggaran pendidikan itu maka banyak program 

pemerintah Praja Mangkunegaran yang tidak terealisasikan. Misalnya program 

bidang pendidikan yang menyangkut pengembangan sekolah-sekolah rakyat dan 

kegiatan studiefonds. Sejak tahun 1918 pemerintah Mangkunegaran telah 

mencanangkan bagi pengembangan pendidikan rakyat. Diprogramkan agar setiap 

3-5 dusun (desa) diwilayah Mangkunegaran paling sedikit memiliki sebuah 

sekolah rakyat, dan diperkirakan dengan jalan demikian pada tahun 1935 

Mangkunegaran sudah akan mempunyai 150 buah sekolah desa. Akan tetapi 

berhubung dengan beberapa keadaan pada akhir tahun 1932 Mangkunegaran baru 

memiliki 81 buah sekolah desa yaitu dalam kabupaten Wonogiri 51 buah sekolah 

desa dan dalam kabupaten kota 31 sekolah Desa. 

Oleh karena sejak tahun 1933 sekolah Goebernemen angka II dijadikan 

dua bagian yaitu menjadi Veruolgschool (bagian atas) dan sekolah Desa (bagian 

bawah/rendah) maka bagian yang rendah itu (sekolah Desa) sedikit demi sedikit 

diserahkan semuanya kepada pemerintah Mangkunegaran yaitu dalam tahun 1933 

(3 buah) tahun 1934 (7 buah) dan tahun 1935 (12 buah). Jadi pada akhir tahun 

1935 Mangkunegaran mempunyai 103 buah sekolah pertama (Amin Singgih T, 

tanpa tahun). 
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Tabel 5. Anggaran Pendidikan dan Subsidi Untuk Studiefonds Mangkunegaran. 

Tahun Anggaran Pendidikan Subsidi Studiefonds 
1925 f 112.775 f 25.600 
1926 f 121.397 f 21.000 
1927 f 117.545 f 20.000 
1928 f 121.802 f 20.000 
1929 f 118.380 f 20.000 
1930 f 127.775 f 20.000 
1931 f 134.003 f 22.000 
1932 f 94.036 f 20.000 
1933 f 85.070 f 18.000 
1934 f 71.505 f 10.000 
1935 f 60.131 f 10.000 
1936 f 59.384 f 8.000 
1937 f 90.639 f 7.000 
1938 f 75.639 f 8.000 
1939 f 76.677 f 8.000 
1940 f 89.678 f 10.000 

Sumber  : Pustaka Praja ( Rijksblad) Mangkunegaran tahun 1925-1940 

Tabel di atas dapat menjelaskan bahwa Praja Mangkunegaran benar-benar 

memperhatikan pendidikan dengan memberi subsidi pendidikan dari tahun ke 

tahun semakin tinggi yaitu tahun 1925 sebesar f  112.775 dan tahun 1931 sebesar f 

134.003. Sedangkan subsidi untuk studiefonds Mangkunegaran pada tahun 1925 

sebesar  f  25.600, tahun 1926  f  21.000, selama 4 tahun (1927-1930) subsidi 

studiefonds Mangkunegaran stabil sebesar f 20.000, pada tahun 1932 subsidi 

studiefonds Mangkunegaran mengalami kenaikan sebesar f  2.000 sehingga 

menjadi f  22.000. Hal ini membuktikan bahwa pada masa depresi ekonomi 

subsidi studiefonds Mangkunegaran belum terkena dampak dari depresi tersebut 

dan tahun berikutnya mengalami kemerosotan sampai  f  7.000 pada tahun 1937.  

Subsidi untuk sekolah ketrampilan putri (sekolah Siswa Rini), Van 

Deventer School juga dipersempit. Pada tahun 1920-an anggaran Praja 

Mangkunegaran untuk sekolah Siswo Rini dan Van Deventer School selalu diatas 

f 35.000 maka pada masa depresi ekonomi hanya dua pertiganya saja bahkan 

anggaran untuk peralatan sekolah sudah dihapuskan ( Rijksblad Mangkunegaran, 

1933 No.5). Dalam  Rijksblad tahun 1936 menerangkan bahwa daerah-daerah 

yang mengajukan pemulangan desa masih ditunda (isih dipengerti) karena pada 

masa itu keuangan Praja Mangkunegaran masih dalam keadaan masih sulit. 
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2.  Pelaksanaan Studiefonds Mangkunegaran Tahun 1930-1940 

Depresi ekonomi yang terjadi sekitar tahun 1930 pengaruhnya sangat 

besar terhadap kehidupan perekonomian Praja Mangkunegaran. Sehingga banyak 

aktifitas yang ada di Praja Mangkunegaran terganggu karena situasi depresi 

ekonomi tersebut. Diantara aktifitas tersebut yang sangat terpengaruh oleh kondisi 

ekonomi saat itu adalah yang ada kaitanya dengan uang. Tetapi bukan berarti 

semua aktifitas yang ada kaitanya dengan uang terganggu. Seperti halnya dengan 

kegiatan studienfonds Praja Mangkunegaran dengan adanya depresi ekonomi 

ternyata tidak melumpuhkan aktifitas studiefonds. Karena uang studiefonds yang 

tersimpan di Bank dari hasil angsuran yang telah terkumpul dapat dijadikan modal 

kembali sehingga dapat dipinjamkan kepada pemohon studiefonds berikutnya. 

Akan tetapi apabila dibandingkan dengan periode sebelum depresi, maka 

perkembangan studiefonds pada masa depresi ekonomi cenderung menurun. Pada 

tahun 1931 ada 41 penerima studiefonds yang sebenarnya sudah  harus 

mengangsur tetapi dengan adanya depresi ekonomi tersebut mereka sama sekali 

belum mengangsur studiefonds yang telah dipergunakan (lihat lampiran staat dari 

adanja moerid-moerid jang soedah lancar bolehnja sekolah, jang masih 

mempoenjai pinjeman oewang kepada studiefonds Mangkunegaran dan beloem 

menitjil sama sekali dalam taoen 1931). 

Studiefonds A yang anggarannya mutlak dari kas Praja Mangkunegaran, 

pada masa depresi ekonomi juga tidak terlambat kegiatannya. Dalam laporan-

laporan keuangan studiefonds Praja Mangkunegaran maupun laporan tahunan 

sekitar tahun 1930-an, tidak menunjukkan adanya gejala kemacetan dalam 

masalah keuangannya. (Berkas-berkas tentang keuangan studiefonds Praja 

Mangkunegaran tahun 1930-1941). Pada masa depresi itu masih banyak juga yang 

mengajukan permohonan studiefonds, dan permohonan tersebut ternyata masih 

bisa dikabulkan juga. Hal ini bisa terjadi sebab dalam rangka penghematan yang 

dilakukan untuk mengatasi depresi ekonomi, Praja Mangkunegaran berusaha 

untuk tidak menggangu kesejahteraan rakyat, khususnya yang bertujuan untuk 

kemajuan Praja Mangkunegaran (Metz, 1987: 108). 
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Pada saat depresi itu Praja Mangkunegaran berada di bawah 

pemerintahan KGPAA Mangkunegoro VII, Beliau sering disebut sebagai seorang 

aristokrat demokratis dan juga seorang tokoh renaisance modern yang pandai 

menulis dan mengambil tindakan (Larson, 1989: 98). Hal ini didasarkan karena 

beliau adalah salah seorang penguasa yang cukup berpendidikan, bahkan pernah 

sekolah ke luar negeri Belanda pada tahun 1913 sampai tahun 1915 yang 

kemudian bergabung dengan Budi Utomo dan selanjutnya pada tahun 1916 

diangkat menjadi ketua umum Budi Utomo (Hilmiyah, 1980: 17-18). Oleh karena 

itu KGPAA Mangkunegoro VII sangat gigih dalam memajukan pendidikan di 

Praja Mangkunegaran. Sehingga pada situasi depresipun beliau tetap 

mengutamakan pendidikan, maka studiefonds tetap berjalan walaupun kondisi 

ekonomi yang sangat buruk. 

Selanjutnya untuk menjelaskan peranan studiefonds Mangkunegaran 

dalam memberikan subsidi pendidikan bagi Sentono pada periode depresi 

ekonomi dapat dilihat dalam kriteria-kriteria seperti :  

a. Jumlah penerima bantuan Studiefonds 

Studiefonds yang di dirikan oleh KGPAA Mangkunegoro V dan 

dikembangkan oleh KGPAA Mangkunegoro VII ini sangat membantu bagi 

Sentono dalam melanjutkan pendidikannya. Hal ini dapat dibuktikan 

dalam jumlah penerima bantuan studiefonds dari terdiri sampai tahun 

1930, penerimanya semakin meningkat. Adapun jumlah siswa penerima 

studiefonds tersebut adalah sebagai berikut : 
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Tabel 6. Penerima Studiefonds A dari tahun 1912-1930. 

Nama Sekolah Jumlah 
Murid 

Dapat 
ijazah 

Tidak 
dapat 
Ijasah  

Masih 
Belajar 

I. Negeri Belanda 
1. Sekolah menengah Atas 
2. Sekolah tinggi teknik 
3. Sekolah tinggi pertanian 
4. Universitas Leiden 
5. Universitas Amsterdam 

II. Hindia Belanda 
1. Sekolah pertukangan 
2. H.B.S 
3. B.A.S 
4. Kursus Tata Buku 
5. OSVIA (Mosvia) 
6. Koningin Wilhelmina  School 
7. OSVIR 
8. Suikercursus 
9. Sekolah teknik malam 
10. Kweekschool 
11. P.J.S Sekolah teknik 
12. Sekolah menengah pertanian 
13. Sekolah tinggi teknik 
14. Koningin Emma School 
15. MULO 
16. Sekolah dagang 
17. Koepakinrichting 
18. STOVIA 
19. Gen. Hooge School 
20. A.M.S 
21. N.I.A.S 
22. Compabiliteits Cursus 
23. Cultur School 
24. H.I.K 
25. Van Deventer School 
26. School voor Assist Apoteker 
27. Bestuur School. 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 

19 
5 

10 
1 

28 
6 
3 
2 

12 
6 

27 
1 
2 
6 

97 
2 
4 
2 
4 

25 
2 
1 
2 
8 

10 
1 
1 

 
1 
1 
1 
- 
- 
 

12 
2 
9 
1 

21 
4 
2 
2 
5 
- 

14 
3 
1 
5 
7 
1 
4 
- 
- 
4 
- 
1 
1 
2 
- 
- 
1 

 
 
 
 
 
 
 

7 
3 
1 
- 
5 
2 
1 
- 
7 
6 
8 
2 
- 
1 

30 
1 
- 
- 
- 
3 
2 
- 
- 
1 
3 
- 
- 

 
 
 
 

1 
1 
 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
2 
1 
- 

60 
- 
- 
- 
3 
4 

18 
- 
- 
5 
7 
1 
- 

 298 105 83 110 
Sumber : Verslag van het Mangkunegorosche Studiefonds over het Boekjaar 

1930. 

Dari table diatas siswa Studiefonds A yang lulus dapat Ijazah 

adalah 35% yang tidak lulus atau tidak dapat ijazah 28% dan yang masih 

studi 37% jumlah siswa yang masih studi sebanyak 110 siswa jadi yang 

sudah tidak menjadi perhatian 56% dari jumlah siswa. Jadi siswa yang 

direncanakan untuk mencapai tujuan sudah terpenuhi. 

Dari studiefonds B, gejala pendirian tahun 1915-1930 adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 7. Daftar Siswa Studiefonds B Tahun 1915-1930 

Nama Sekolah Jumlah 
Siswa 

Dapat 
Ijasah 

Tidak 
dapat 
Ijasah 

Masih 
Belajar 

I. Negeri Belanda 
Akademi Seni Rupa  
Sekolah Tinggi Hukum 

II. Hindia Belanda 
1. MULO 
2. HBS + AMS 
3. Kweekschool 
4. Mosuiba 
5. P.J.S (Sekolah Teknik) 
6. H.I.K 
7. Sekolah Untuk Asisten 

Apoteker 

 
2 
1 
 

19 
6 
3 
1 
2 
1 
1 

 
- 
1 
 
1 
- 
1 
- 
- 
1 
- 

 
2 
- 
 
3 
- 
- 
- 
1 
- 
- 

 
- 
- 
 

15 
6 
2 
1 
1 
- 
1 

 36 4 6 26 
Total studiefonds A 298 105 83 110 
Total studiefonds B   36    4  6  26 
Jadi jumlah studiefonds A+B 334 109 89 136 

Sumber : Verslag van het Mangkunegorosche studiefonds over het boekjaar 1930. 
 

Jumlah siswa dari keseluruhan beasiswa A dan beasiswa B yang berhasil 

dapat ijazah adalah 33%, tidak lulus dan 26% dan yang masih belajar 41%. 

Apabila penerima studiefonds A dan penerima studiefonds B itu 

dijumlahkan maka menjadi 334 siswa, 334 siswa itu terdiri dari 109 siswa 

yang mendapat ijazah, 89 tidak mendapat ijazah, dan 136 masih 

menempuh pendidikan. Adanya beasiswa bagi para siswa di 

Mangkunegaran ini sangat mendukung sekali bagi peningkatan kualitas 

sumber daya manusia di wilayah Mangkunegaran. Dengan adanya bantuan 

beasiswa telah banyak rakyat  Mangkunegaran yang menempuh 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi baik di dalam negeri maupun 

di luar negeri (Nederland). Sebagai gambaran di bawah ini di cantumkan 

jumlah penerima studiefonds dari Praja Mangkunegaran dan jenjang 

sekolah yang dimasuki siswa yang menerima studiefonds sampai tahun 

1939. 
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Tabel 8. Jumlah Penerima Beasiswa yang Bersekolah di Dalam Negeri  

Tahun 1912-1939 

No Nama Sekolah  Jumlah 
Siswa 

Memperoleh 
Ijasah 

Tidak 
Memperoleh 

Ijasah 

Masih 
Belajar 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

Ambochtsschool 
H.B.S 
Beckhoudkunding Cursus 
OSVIA 
OSTVIR (Rechtsschool) 
Suictercursur 
Tekhnische Avandschool 
Koningin Emma School 
MULO 
Kweekschool 
Van Deventer School 
A.M.S 
Handelsschool 
H.K.S 
Assisten Apoteker Cursus 
G.H.S 
Cultur School 
R.H.S 
T.H.S 
M.L.S 
NIAS 
Comtabilitert Cursus 
S. Landskoepak Inrichting 
Bestuur School 
Frobelkweek School 
P.J.S (T.S) 
H.I.K 
STOVIA 
P.H.S 
Veeartsen School 
STOVIT 
Geschiedienis M.O 
Hoofdacte cursus 
Meurouw Groot School 
Huishoudschool Mohamediah 
Sisworini Mangkunegeran Muis 
School 
 

18 
9 
1 

33 
3 
3 

12 
6 

175 
7 

16 
76 
2 
5 
3 

11 
2 

20 
7 

12 
9 
1 
4 
1 
2 

36 
31 
2 
6 
1 
3 
1 
1 
7 
6 
3 
 

10 
3 
1 

27 
2 
2 
5 
5 

69 
1 
8 

27 
- 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
1 
4 
1 
2 

19 
12 
2 
2 
- 
- 
- 
1 
- 
1 

8 
4 
- 
5 
1 
- 
7 
1 

106 
6 
4 

37 
2 
1 
2 
3 
- 
6 
2 
3 
4 
- 
- 
- 
- 

13 
9 
- 
2 
1 
1 
1 
- 
- 
- 

- 
2 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
4 
12 
- 
- 
- 
7 
- 
13 
3 
1 
4 
- 
- 
- 
- 
4 
10 
- 
2 
- 
2 
- 
- 
7 
5 
3 
 

 Jumlah 568 246 237 87 
Sumber : Staat dari adanja moerid-moerid jang mendapat toeloengan dari 

Studiefonds Mangkunegaran 

Perkembangan jumlah penerima dana studiefonds Mangkunegaran 

semakin meningkat, penerima studiefonds sebelum depresi saja sebanyak 

200 siswa bahkan sampai pada masa depresipun jumlah penerima 
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studiefonds sebanyak 568 siswa, yang mendapat ijazah 246 siswa yang 

tidak mendapat ijazah atau tidak lulus 237 dan masih belajar sebanyak 87 

siswa. Angka-angka penerima studiefonds berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan para siswa penerima studiefonds sebanyak yang duduk 

bangku MULO yaitu pendidikan rendah yang diperpanjang menjadi 

setingkat dengan SMP sebanyak 175 siswa. Pada tingkat Perguruan Tinggi 

seperti RHS, THS, GHS, PHS dan STOVIA. 

Pada akhir masa depresi jumlah penerima studiefonds mengalami 

penyusutan tetapi penyusutan penerima studiefonds ini setelah beberapa 

tahun kemudian pada tahun 1933 sebanyak 149 siswa tahun 1935 

penerima studiefonds sudah mengalami penyusutan menjadi 128 siswa. 

Pada tahun 1936 turun lagi menjadi 104 siswa sedangkan pada tahun 1938 

hanya 85 murid kemudian pada tahun 1939 sebanyak 74 siswa. (Arsip 

Mangkunegaran kode A 617 “Staat dari adanja moerid-moerid jang 

mendapat toeloengan dari Studiefonds Mangkunegaran). 

b. Jumlah dana yang berhasil disalurkan 

Ketentuan tentang besar kecilnya bantuan yang diberikan kepada 

seorang murid pertama ditentukan oleh kedudukan dan tingkat penghasilan 

orang tua atau wali murid. Jika semakin tinggi kedudukan dan penghasilan 

seorang wali murid maka pinjaman yang akan diberikan juga semakin 

besar. Ketentuan ini didasarkan oleh pertimbangan bahwa orang tua atau 

wali muridlah yang dijadikan sebagai jaminan kelancaran angsuran 

seorang murid. Apabila terjadi kemacetan angsuran, orang tua atau wali 

muridlah yang berkewajiban melunasinya (Eerste Verslag van het 

Mangkoenegoronsche Studiefonds over het boekjaar 1929). 

Akan tetapi sejak tahun 1930 fungsi orang tua atau wali murid 

sebagai jaminan agak direnggangkan. Sejak saat itu dasar pertimbangan 

pinjaman seorang murid lebih ditekankan pada jenjang studinya, semakin 

tinggi tingkat pendidikan seorang murid maka dana yang dipinjamkan juga 

semakin besar. Tarif dana bantuan pendidikan itu didasarkan kriteria 
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jenjang studi untuk setiap bulannya. Tarif dana pendidikan bagi penerima 

studiefonds itu antara lain : 

1. OSVIA ( Opleiding School Voor Indische Ambtenaarenn) yaitu 
sekolah pangeran projo sebanyak f 30 tiap bulan. 

2. OSVIR ( Opleiding School voor Indische Rechtskundigen) 
yaitu sekolah hakim sebanyak f 50 tiap bulan. 

3. TS (Technische School) yaitu sekolah teknik di Surabaya, 
Semarang dan Batavia sebanyak f 45 tiap bulan dan f 40 sebulan 
untuk di Yogyakarta. 

4. HBS (Hogese Burger School) atau SMA 9 murid 90% orang 
Belanda) sebanyak f  50 tiap bulan. 

5. AMS (Algemene Middelbare School) atau SMA (murid 90% 
orang indonesia) sebanyak  f  45 tiap bulan. 

6. MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) SMP apabila orang 
tuanya tinggal di kota sebanyak  f 20 tiap bulan. 

7. STOVIA (School Tot Opleiding Voorindische Artsen) atau 
sekolah dokter sebanyak  f  50 tiap bulan. 

8. HKS (Hongere Kweekschool) atau sekolah guru tinggi 
sebanyak          f 12,50 tiap bulan. 

9. THS ( Technische Hoge School) atau sekolah tinggi teknik di 
Bandung sebanyak  f  105 tiap bulan. 

10. MLS (Middleabare Landbow School) atau sekolah menengah 
pertanian di Bogor sebanyak  f  40 tiap bulan. 

11. HLS (Hogere Landbow School) atau sekolah tinggi pertanian di 
Wagenigen (negeri Belanda) sebanyak 1.400 tiap tahun dan 
sebagainya  

(Djawa yang diterbitkan deh Java institute diterjemahkan Pringgondani, 
1924: 2-3). 

Berdasarkan ketentuan tarif diatas itulah permohonan dana bantuan 

pendidikan (studiefonds) seorang murid akan diluluskan oleh pengurus 

studiefonds setelah mendapat persetujuan dari Bupati Patih 

Mangkunegaran selaku ketua. Dengan demikian tinggi rendahnya 

perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan dan jumlah siswa yang 

mendapat bantuan sangat dipengaruhi oleh klasifikasi kelompok 

sekolahnya, jika terdapat banyak murid yang duduk di Perguruan Tinggi 

maka dana yang dibutuhkan juga semakin tinggi, disesuaikan dengan 

kemampuan kas studiefonds. 

Dasawarsa 1930, dari beasiswa (studiefonds) Mangkunegaran 

meminjamkan besiswa sebesar :  
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Beasiswa A tahun 1929         f  294.400,93 

Beasiswa A tahun 1930         f   21.391,47 

        f  315.792,40 

Beasiswa B tahun 1929          f  38.471,59 

Beasiswa B tahun 1930           f   4.689,47 

  Jumlah beasiswa B    f  43.161,06 

        f  358.953,47 

(verslag van het Mangkoenegorosche Studiefonds over het boekjaar 1930: 3). 

Sejak pendirian beasiswa setiap tahun dikeluarkan rata-rata untuk 

Studiefonds A f 16.620,62 (tahun 1929 f 16.35,55) dan untuk studiefonds B 

f 271,63 (tahun 1929 f 2.137,31). Jadi nampaklah selama pendirian sampai 

tahun 1930 jumlah uang studiefonds Mangkunegaran yang disalurkan 

bertambah. Hal ini dimungkinkan oleh karena kondisi keuangan Praja 

Mangkunegaran memang belum begitu berpengaruh oleh dampak depresi. 

Seperti terlihat  dalam Anggaran pendapatan Belanja Pemerintah 

Mangkunegaran bahwa subsidi Praja untuk studiefonds masih cukup 

tinggi yaitu tahun 1929 dan 1930 masing-masing f 20.000 bahkan tahun 

1931 subsidi studiefonds sebesar f  22.000. 

Tabel 9. Daftar Pembayaran Beasiswa Tahun 1934-1939. 
TAHUN BULAN 

1934 1935 1936 1937 1938 1939 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember  

f 2.438,00 
f 1.088,00 
f 1.088,00 
f 1.088,00 
f 1.088,00 
f 4.555,00 
f 1.555,00 
f 1.555,00 
f 930,00 
f 930,00 
f 930,00 

f 1.555,00 

f 775,00 
f 2.050,00 
f 775,00 
f 775,00 

f 1.975,00 
f 775,00 
f 505,00 

f 1.480,00 
f 505,00 
f 505,00 

f 1.480,00 
f 505,00 

f 557,50 
f1.787,50 
f 577,50 
f 577,50 

f1.587,50 
f 577,50 
f 530,50 

f1.722,50 
f 530,50 
f 530,50 

f1.130,50 
f 530,50 

f 644,00 
f 1.899,00 
f 699,00 
f 699,00 

f 1.524,00 
f 699,00 
f 761,50 
f 136,50 
f 761,50 
f 761,50 

f 1.136,50 
f 761,50 

f 809,35 
f 1.859,35 
f 809,35 
f 809,35 

f 1.409,35 
f 809,35 
f 759,35 

f 1.166,35 
f 666,35 
f 666,35 

f 1.166,35 
f 666,35 

f 1.011,85 
f 761,50 
f 711,85 
f 711,85 

f 1.236,85 
f 711,85 
f 437,35 

f 1.162,85 
f 437,85 
f 437,85 

f 1.812,85 
f 437,85 

Jumlah f 18.800,00 f 12.105,00 f 10.660,00 f 10.483,00 f 11.597,20 F 9.872,35 
Sumber : Staat dari adanya moerid-moerid jang mendapat toeloengan dari 

Studiefonds Mangkoenegaran dalam arsip Mangkunegaran No kode A 
617. 
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  Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya perbedaan pengeluaran 

pada setiap bulanya. Pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Februari, Mei, 

Juli, Agustus dan November pengeluaran itu selalu lebih tinggi. Hal ini 

disebabkan karena adanya beasiswa yang diberikan kepada para 

mahasiswa setiap tiga bulan, persemester atau setiap tahun sekali untuk 

mahasiswa yang belajar di negeri Belanda. Besarnya dana bantuan 

pendidikan bagi para mahasiswa termasuk cukup tinggi yakni antara f 25 

sampai  f  45 per bulan.kebanyakan mahasiswa mendapat bantuan sebesar  

f  25 perbulan sebagai contoh R.M Siswadi sekolah di RHS Batavia 

dibayar kan tiap bulan Agustus, November, Februari, dan Mei Sarjanto 

sekolah di GHS Batavia Centrum, R.M Rowindra Notoseroto sekolah di 

RHS Leiden Belanda dan RM. Soebroto sekolah di HLS Wageningen 

Belanda dibayarkan persemester f 300 (staat dari adanya moerid-moerid 

yang mendapat toeloengan dari studiefonds Mangkunegaran dalam arsip 

Mangkunegaran kode A-617). 

     Menurut laporan dana studiefonds Sentono yang disalurkan 

untuk siswa-siswa tahun 1931 sampai tahun 1939 adalah sebagai berikut : 

Tahoen 1931 
Oewang subsidie     f 1.000,- 
Dikloewarkan goena pertolongan       f 485,75 
Sisa dititipkan A.V.B        f 514,25 
Tahoen 1932 
Oewang sediaan                     f 1.000,- 
Dikloewarkan goena pertolongan       f 852,- 
Sisa dititipkan A.V.B          f 148,- 

                                                                                  f 662,25 
Tahoen 1933 oewang sediaan           f 1.000,- 
Dikloewarkan goena pertolongan     f1.071,50 
             f71,50 
             f 590,75 
 
Tahoen 1934 
Oewang sediaan    f 1.000,- 
Dikloewarkan goena pertolongan       f 960,25 
           f 39,75 
           f 630,50 
pada toetoepan tahoen 1934 dapat  Rente        f 24,74 
             f 655,24 
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Tahoen 1935 
Oewang sediaan    f 1.000,- 
Dikloewarkan goena pertolongan      f  899,25 
                f  100,75 
                 f 755,99 
 Rente pada tahoen 1935               f 15,60 
                  f  771,59 
Tahoen 1936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Oewang sediaan    f 1.000,- 
Dikloewarkan goena pertolongan       f 737,43 
Sisa dititipkan A.V.B      f  262,57 
 Rente A.V.B 1936       f 14,75 
         f1.048,91 
Tahoen 1937 
Oewang sediaan    f 1.000,- 
Dikloewarkan goena pertolongan       f 944,67 
Sisa dititipkan A.V.B       f 55,33 
 Rente A.V.B 1936       f 9,87 
         f  1.114,11 
Af administrasi       f 0,11 
         f  1.114,01 
Tahoen 1938 
Oewang sediaan    f 1.000,- 
Dikloewarkan goena pertolongan       f 937,07 
Sisa dititipkan A.V.B       f 62,93 
         f  1.176,94 
af administrasi        f  0,10 
          f 1.176,84 
Tahoen 1939 
Oewang sediaan    f 1.000,- 
Dikloewarkan goena pertolongan       f 992,05 
Sisa dititipkan A.V.B          f 7,95 
Saldo ultimo in giro rekening di credietbank     f1.184,79 

Jadi dari laporan di atas dapat dilihat bahwa keadaan uang 

studiefonds untuk Sentono tetap keadaan baik dan administrasinya juga 

tertata rapi. Pada tahun 1939 ternyata masih mempunyai saldo akhir 

sebesar f 1.184,79. Dengan demikian adanya depresi ekonomi yang sedang 

melanda dunia ternyata tidak melumpuhkan kegiatan studiefonds 

Mangkunegaran.  

c. Jumlah angsuran yang berhasil dikembalikan oleh pemakai 

studiefonds 
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Selama sepuluh tahun (1931-1940) jumlah uang yang masuk ke kas 

studiefonds yang berasal dari angsuran dari siswa ternyata kelihatan tidak 

stabil atau naik turun. Hal ini disebabkan karena masih terdapat banyak 

murid yang telah berhasil atau lulus sekolahnya tetapi belum memnuhi 

kewajiban untuk mengangsur dana yang telah dinikmatinya. Karena ini 

menjadi persoalan yang cukup serius bagi pengurus studiefonds. Adanya 

surat peringatan (tagihan) dari pengurus pada setiap kali mengadakan 

laporan tahunan, yang diberikan kepada para pemakai dana studiefonds 

menunjukkan betapa seriusnya masalah ini (lihat contoh surat peringatan 

dari pengurus studiefonds dalam lampiran). 

Pada tahun 1931 terdapat 17 orang pemakai studiefonds yang 

sebenarnya mampu tetapi tidak pernah melaksanakan kewajiban mereka. 

Di antara mereka adalah yang bekerja sebagai opzicher HIS 

Muhammadiyah Solo, onderwijzer port schakel school Tulungagung, 

Mantri Vold Politie Kendal, Lerder Taman Siswa Jakarta, Gew onderopz 

Medan, opzicher Asocrenering Yogyakarta, opzicher Gew. Werkem 

Sukabumi dan beberapa orang lagi (lihat lampiran A-626 dari adanja 

moerid-moerid jang soedah keloear bolehnja sekolah, jang masih 

mempoenyai pindjeman oewang kepada studiefonds Mangkunegaran dan 

jang tiada baik tjitjilannja dalam tahoen 1931). Kemudian pada tahun 1938 

tercatat sebanyak 45 orang yang tidak lancar angsurannya sedangkan dana 

pinjaman mereka berjumlah f 35.804,13 dan yang sudah diangsur baru 

berjumlah f 14.391,60 (kagungan dhalem arta ingkang kasoewoen ngampil 

paro sentana saha dadi dalem ingkang kendel pentjitjilanipoen). 

Selain adanya kecenderungan atau prosentase jumlah angsuran 

yang naik turun dan pengangsurannya ternyata tampak bahwa jumlah 

angsuran pertahun yang cederung menurun. (Lihat tabel daftar pemasukan 

uang studiefonds Mangkunegaran). Jika pada tahun 1932 angsuran 

pertahun masih berjalan f  25.894,18 dan tahun 1933 sebanyak  f 22.369,20 

maka untuk tahun selanjutnya juga mengalami penurunan. Tahun 1934     

(f 15.213,11) tahun 1935 (f 9.593), tahun 1936 (f 10.312,20) dan 
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sebagainya bahkan sampai tahun 1940 jumlah angsuran hanya sebesar       

f 13.839,88. 
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Tabel 11. Daftar Pemasukan Uang  (dalam f ) Studiefonds Mangkunegaran Tahun 1931 – 1940. 
 

Tahun Bulan 

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 

Januari  812,31 2542,98 2222,40 1898,40 427,40 340,25 873,40 1403,90 1214,40 861,40 

Februari  666,40 2153,90 1972,40 2148,51 2185,45 419,15 1377,50 2413,90 1422,90 1393,40 

Maret  681,40 2688,16 2016,45 1881,40 971,40 928,90 844,74 1109,40 883,40 892,90 

April  682,40 2232,40 1979,40 1899,40 985,40 882,90 882,40 959,40 841,90 1078,40 

Mei  671,90 2217,50 1998,90 1918,90 2003,40 1380,75 1132,40 1084,90 1215,90 1370,40 

Juni  699,40 2376,84 1985,90 1828,40 973,40 450,90 836,40 814,40 1012,40 1925,90 

Juli  973,21 2376,84 2233,40 1926,40 1157,75 919,40 870,90 811,40 580,38 1067,88 

Agustus  5611,39 2245,40 2014,40 671,40 455,75 1591,75 1320 2158,38 2114,40 1722,90 

September  649,40 2194,40 2042,90 472,90 432,55 948,90 1391,90 1045,40 1129,40 1222,40 

Oktober  699,40 2227,40 1041,50 507,40 - 878,40 814,90 565,90 1475,90 1422,75 

November  679,40 2214,40 1961,05 - - 1570,90 - 1423,40 1215,40 1881,55 

Desember  - 527,40 - - - - - - - - 

 12826,67 25894,18 22369,20 15213,11 9593 10312,20 10344,54 13589,38 12906,38 13839,88 

Keterangan:  - data tidak diketemukan  
Sumber : staat adanja  tjitjilan Studiefonds Tahun 1931-1940 
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3. Dampak dari Adanya Studiefonds Mangkunegaran 

Bagi Sentono Praja Mangkunegaran 
 

1. Mencerdaskan Penduduk 

Program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah Hindia Belanda 

merupakan program yang dimaksudkan pemerintah untuk mempertinggi taraf 

hidup masyarakat Praja Mangkunegaran serta mencerdaskan masyarakat Praja 

Mangkunegaran, dengan harapan bahwa kenaikan taraf hidup masyarakat akan 

memperbesar keuntungan yang akan didapat pemerintah kolonial. Sejak program 

politik etis perkembangan pendidikan di Surakarta menampakkan kemajuan yang 

pesat, dalam arti jumlah orang terdidik mengalami peningkatan. 

Dampak pertama dari kemajuan pendidikan di Surakarta yang mudah 

terlihat adalah adanya penduduk yang terdidik. Kesadaran penduduk akan 

pentingnya adanya pendidikan ini didasarkan pada luasnya tenaga kerja bagi 

orang-orang terpelajar yang disediakan pemerintah. Lebih-lebih di kalangan 

priyayi tradisional, yang karena kemampuan mereka menyediakan dana untuk 

keperluan pendidikan, telah berhasil menyekolahkan anak-anak mereka mencapai 

pendidikan sampai tingkat atas, bahkan samapai ke Perguruan Tinggi. Salah satu 

contoh orang-orang yang telah berhasil mencapai pendidikan sampai jenjang 

tersebut adalah KGPAA Mangkunegoro VII yang berhasil menamatkan 

pendidikannya sampai ke tingkat fakultas di negara Belanda. Keadaan ini 

merupakan hasil yang belum pernah dibuahkan pada masa politik etis dijalankan 

karena penduduk pribumi tidak mengenal pendidikan dengan cara Barat. 

Keberhasilan golongan priyayi dalam menyelesaikan pendidikannya 

disebabkan karena faktor  dari pemerintah Belanda yang telah memberikan ijin 

khusus untuk memperoleh pendidikan, mereka juga mampu untuk menyediakan 

dana  untuk keperluan pendidikan yang memang sangat mahal kemudian 

keberhasilan mencapai pendidikan di Praja Mangkunegaran tersebut juga karena 

disediakan dana khusus untuk pembangunan sarana prasarana sekolah dan 

memberikan dana bea siswa yang di sebut studiefonds. Golongan atas juga 

mempunyai kesadaran akan kebutuhan pendidikan Barat yang lebih tinggi 

dibanding dengan golongan bawah. Golongan atas menganggap bahwa 
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pendidikan Barat yang akan diperoleh jalan singkat menuju ke pergaulan dengan 

bangsa Eropa yang berarti juga meningkatkan status sosial mereka dalam 

masyarakat (Sutherland, 1983: 80). Hanya saja mereka sering menjadi frustasi 

karena sistem diskriminasi kolonial menjadi penghalang dalam jenjang 

pendidikan mereka. 

Pendidikan telah menyentuh kalangan masyarakat yang tidak berstatus 

priyayi walaupun kesempatan mereka untuk mengeyam pendidikan tidak sebagus 

yang diterima oleh golongan atas yang bernasib mujur dan dapat mengikuti 

pendidikan sampai tingkat lanjutan. 

Secara kwantitas jumlah murid yang ada di Surakarta mengalami 

kenaikan dari 1162 orang  pada tahun 1918  naik menjadi 6910 orang pada tahun 

1930 (Metz, 1987: 87). Tetapi jika diperhatikan dengan jumlah penduduk 

Surakarta pada saat itu jumlah itu merupakan prosentasi yang kecil saja sebab 

menurut catatan Metz pada tahun 1932 tiap satu sekolah yang dibangun di daerah 

itu harus digunakan untuk 11.009 orang. Hal ini bahwa prosentase penduduk di 

Surakarta yang telah mengeyam pendidikan hnya berjumlah 0,73%. Padahal di 

daerah Vonstenlanden lainnya jumlah penduduk yang telah mengeyam pendidikan 

mencapai 2,77% (Metz, 1987: 87). 

Keadaan yang terbelakang didaerah ini, mula-mula disebabkan oleh raja 

yang merupakan penguasa di daerah itu tidak memperhatika pendidikan. 

Pemerintah Belanda sampai harus memperingatkan KGPAA Mangkunegoro VII 

untuk membenahi pendidikan yang ada di Surakarta, Faktor yang lain adalah 

karena pada saat KGPAA Mangkunegoro VI dan KGPAA Mangkunegoro VII 

biaya pendidikan sangat mahal, untuk memasuki pendidikan sekolah HIS 

seseorang harus membayar kira-kira 15 gulden. Tentu saja mahalnya biaya 

pendidikan menyebabkan hanya anak-anak dari golongan tertentu saja yang 

mampu bersekolah di sekolah model Barat. Tetapi dengan adanya studiefonds 

Mangkunegaran dapat menolong penduduk Mangkunegaran untuk melanjutkan 

sekolahnya untuk manghasilkan orang-orang yang cerdas dan pendidikan tersebut 

telah membawa kesadaran baru pada masyarakat akan keadaan mereka yang 

terjajah. Dari kesadaran tersebut memunculkan tokoh-tokoh dalam masyarakat 
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yang berusaha membuat perbaikan-perbaikan kehidupan sosial penduduk dan ada 

tokoh perjuangan pergerakkan yang muncul dari kalangan Mangkunegaran adalah 

Soeryosoeparto yang kemudian menjadi KGPAA Mangkunegoro VII. Beliau juga 

aktif dalam organisasi  Boedi Oetomo dan diangkat sebagai ketua umum yang 

dipilih oleh rapat umum organisasi tanggal 6 Agustus 1915 di Bandung. Melalui 

pengalamannya ketika mendapat pendidikan di negeri Belanda, organisasi yang 

dipegangnya tumbuh menjadi organisasi yang bergerak dalam paham 

nasionalisme (Larson, 1990: 92). 

 

2. Pengadaan Tenaga Kerja 

   Perbaikan dan penambahan jumlah sekolah yang dilaksanakan 

Mangkunegaran pada politik etis menyebabkan berbagai perubahan dalam 

masyarakat Mangkunegaran (Amin Singgih, t. th: 2). Salah satu perubahan yang 

terjadi adalah menyangkut ketenagakerjaan. Sebelum sekolah belum banyak 

dibuka dan studiefonds Mangkunegaran belum diadakan, Masyarakat 

Mangkunegaran belum banyak mengeyam pendidikan Barat. Hanya orang darim 

golongan priyayi tinggi dan orang Eropa serta orang-orang yang kaya saja yang 

bisa memperoleh pendidikan. Dengan kondisi semacam itu mengakibatkan jumlah 

orang terpelajar dan tenaga terdidik di wilayah Mangkunegaran sedikit. 

Perusahaan dan pabrik-pabrik milik Mangkunegaran membutuhkan tenaga teknis 

dan tenaga administrasi yang professional harus didatangkan dari Barat. 

Perkembangan perusahaan dan kemajuan jaman, Mangkunegaran 

membutuhkan tenaga-tenaga terdidik yang mampu menjalankan kehidupan 

perusahaan dan pabrik milik Mangkunegaran. Misalnya pabrik gula Colomadu 

dan Tasikmadu serta perusahaan disekitar Surakarta membutuhkan tenaga kurang 

lebih 870 orang tenaga administrasi dan tenaga terdidik lainnya (Metz, 1987: 97). 

Baik pemerintah Hindia Belanda maupun praja Mangkunegaran tidak mungkin 

mendatangkan sejumlah tenaga  kerja begitu besar dari Barat, mengingat 

pembiayaan yang mahal. 
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Untuk menekan biaya yang haruss dikeluarkan oleh perusahaan dan 

praja Mangkunegaran tersebut. Praja Mangkunegaran bekerja sama dengan 

pemerintah Hindia Belanda untuk mengupayakan pendidikan yang dapat 

menghasilkan tenag-tenaga pribumi terdidik. Seperti pabrik gula Colomadu dan 

pabrik gula Tasikmadu mendirikan sekolah tingkaat rendah (sekolah ongko rolo) 

dan sekolah teknik mesin serta pertukangan yang setingkat dengan sekolah 

lanjutan pertama (Metz, 1987: 97). Jadi dengan adanya sarana pendidikan dan 

dana bantuan studiefonds Mangkunegaran maka para kerabat maupun masyarakat 

di wilayah praja Mangkunegaran dapat melanjutkan sekolahnya kejenjang lebih 

tinggi. 

Sekolah yang diperuntukkan bagi pribumi, memunculkan tenaga-tenaga 

terdidik yang pada akhirnya mengisi profesi baru bagi masyarakat pribumi. 

Profesi itu antara lain : 

a). Priyayi garap istana, mereka otoe diwadjibkan mendjalankan pekerjaan istana. 
b) Priyayi garap negeri, yaitoe pegawainja Rijksbestuurder boeat dikerdjakan 

pada pelbagai pekerdjaan dalam hal memegang semoea pemerintahan. 
c) Priyayi pangrehprojo, jaitoe jang diwadjibkan memegang bawahan. 
d) Priyayi polisi,diwadjibkan mendjalankan perkarapolisi dan pendjagaan boeat 

atoeran-atoeran dan pendjagaan umum. 
e) Priyayi tondhopananggap, berkewadjiban menerima oeang penghasilan 

negeri,padjak dan lain-lainnya. 
f) Priyayi dokter, merekaa itoe diwadjibkan mengobati putro Sentono dan 

hambanja jang mana bila mereka itoe sakit. 
g) Priyayi kartiprodjo dan panititjoro berkewadjiban mendjalankan pekerjaan 

tentang bangoenan-bangoenan negeri dan pendirian roemah. 
h) Priyayi noromargo diwadjibkan mendjalankan pekerdjaan tentang djalan-djalan 

besar dan sesamanja. 
i) Priyayi amongtani, berkewajiban menoentoen dan memberi nasihat kepada 

orang-orang desa tentang pengoesahakan tanah. 
j) Priyayi naib, diwadjibkan mendjalankan nikah dan talak antara orang-orang 

ketjil. 
k) Priyayi norowrekso desa diwadjibkan mendjaga hoetan-hoetan djati dan 

sesamanja kepoenjaan jang moelia. 
l) Priyayi toekang tjatjar (Pawarti Soerakarta tahun 11934: 87-89). 

Dengan adanya jabatan-jabatan tersebut membuka kesempatan bagi 

tenaga terdidik terutama bagi siswa yang sekolah di Mangkunegaran. Siswa yang 
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mendapat studiefonds Mangkunegaran  dan mendapat ijasah banyak yang direkrut 

untuk menjadi pegawai praja Mangkunegaran antara lain : 

a)  Studiefonds kas daleman  

1. Partono Doyonoto (anak bupati Mangkunegaran) bekerja sebagai patih 

Mangkunegaran. 

2. Suroto Harjoboyo (anak bupati Mangkunegaran) bekerja sebagai wedana 

pangreh praja 

3. Sarwoko Mangun Kusumo bekerja sebagai Ryksbestuurder. 

4. Dokter Sosrohusodo beekerja di Klinik Mangkunegaran. 

b) Studiefonds dari kas negara 

1. Dokter Muginem bekerja di sumah sakit sikensoroh. 

2. Mr. Dalyono bekerja di Mangkunegaran sebagai sekretaris satu. 

3. Noto Suroto bekerja di Mangkunegaran sebagai sekretaris dua. 

4. Mr. Broto bekerja sebagai penewu di Tawang Mangu dan sebagainya 

(Wawancara Soemarso, 30 Juli 2005). 

 

3. Menciptakan Kelas Baru Dalam Masyarakat 

Pembaharuan pendidikan di praja Mangkunegaran menjadikan jumlah 

gedung sekolah bertambah dan adanya fasilitas bantuan studiefonds bagi 

masyarakat praja Mangkunegaran. Masyarakat praja Mangkunegaran dapat 

melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi dengan fasilitas studiefonds 

Mangkunegaran. Akibatnya dapat menciptakan suatu golongan terpelajar 

(Sutherland, 1983: 94). Anggota ini biasanya dari lingkungan priyayi, tetapi bagi 

siswa yang bukan dari lingkungan priyayi bisa dimohonkan studiefonds 

Mangkunegaran oleh seseorang yang ada hubungannya dengan kerabat 

Mangkunegaran. 

Golongan yang bukan anak priyayi tersebut disatukan dalam keluarga 

dan seklahnya sehingga mereka dapat menyesuaikan belajarnya. Cara ini 

merupakan satu-satunya cara untuk menaikkan status sosialnya dengan 

pendidikan. Dengan pendidikan itu dapat menciptakan golongan kelas baru. 

Walaupun tidakada garis pemisah sosial yang absolut antara priyayi baru dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

priyayi lama, antara kaum intelek dan pejabat-pejabat pribumi, banyak keturunan 

rendahan yang karena kedudukan teknis atau profesinya menjadikan mereka 

menjadi priyayi baru. Misalnya orang biasa yang dimohonkan untuk mendapat 

studiefonds Mangkunegaran oleh kerabat Mangkunegaran antara lain : soenarno 

anak dari Djogasowandho seolah di H.I.K Margojudhan, Soeparlan anak dari 

Siswapranoto sekolah di H.I.S Bogor, Soekendhar anak dari Pringgosoedirdjo 

sekolah di AMS Djogjakarta, Moeljadi anak dari Wignjasoemarto sekolah di 

H.I.K Djogjakarta ( Staat adanja moerid-moerid jang mendapat pertolongan dari 

studiefonds Mangkunegaran dan pelaporan ampilanipun para moerid seolah 

ingkang njoewoen pitoeloengan dhalem studiefonds saking kagoengan dhalem 

harta dhaleman).   
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F. BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

 
Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik    

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Landasan pemikiran Mangkunegoro VI dalam mencetuskan Studiefonds praja 

Mangkunegaran. 

Pada masa pemerintahan Sri Mangkunegoro VI (1896-1916) 

mengalami perekonomian yang sulit, disebabkan pemborosan oleh 

Mangkunegoro V. Dalam menghadapi terpuruknya perekonomian Praja 

Mangkunegaran maka Mangkunegoro VI melakukan penghematan yang 

bermaksud untuk memperkuat keuangan. Penghematan tersebut telah 

mengembalikan hutang-hutangnya pada masa sulit bahkan masih ada 

simpanan uang dan harta untuk kepentingan yang akan datang. Kondisi 

keuangan Praja Mangkunegaran yang semakin kuat, Mangkunegoro VI mulai 

mengambil sikap untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyatnya.  

Selain itu juga dipengaruhi kebijakan politik etis yang dijalankan oleh 

pemerintah kolonial Belanda sejak permulaan abad XX, salah satu kebijakan 

politik etis adalah memajukan pendidikan di Hindia Belanda. . Dalam bidang 

pendidikan Mangkunegoro VI sangat besar perhatiannya, bukan hanya sarana 

fisiknya saja tetapi juga disediakan suatu bantuan dana belajar untuk anak-

anak yang akan melanjutkan sekolahnya tetapi tidak ada biayanya. 

 

2.  Eksistensi Studiefonds Mangkunegaran sampai tahun 1929 

Pelaksanaan kegiatan studiefonds mulai didirikan samapai tahun 1929 

dapat dinyatakan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dalam laporan tahunan 

studiefonds  bahwa selama 17 tahun perjalanan studiefonds ternyata telah 

berhasil menyalurkan bantuan kepada 200 orang murid/mahasiswa. 180 orang 

siswa mendapat bantuan dari  studiefonds A, yang sumber dananya berasal 
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dari subsidi praja, sisanya 20 orang sisa mendapat bantuan melalui studiefonds 

B. Dari seluruh siswa tersebut yang berhasil menyelesaikan study sebanyak 77 

orang siswa (39%), tidak lulus/keluar 25 orang (13%), dan yang masih 

melanjutkan belajar sebanyak 98 orang murid (48%). 

 

Peranan studiefonds Mangkunegaran dalam memberikan subsidi pendidikan bagi 

sentono Praja Mangkunegaran pada tahun 1930-1940 

Perkembangan jumlah penerima dana studiefonds Mangkunegaran 

semakin meningkat, penerima studiefonds sebelum depresi saja sebanyak 200 

siswa bahkan sampai pada masa depresipun jumlah penerima studiefonds 

sebanyak 568 siswa, yang mendapat ijazah 246 siswa yang tidak mendapat 

ijazah atau tidak lulus 237 dan masih belajar sebanyak 87 siswa 

Pada masa depresi permohonan studiefonds Mangkunegaran tetap labil 

bahkan meningkat baru akhir masa depresi jumlah penerima studiefonds 

mengalami penyusutan. Tahun 1933 penerima studiefonds sebanyak 149 

siswa, tahun 1935 penerima studiefonds sudah mengalami penyusutan 

menjadi128 siswa, tahun 1936 turun menjadi 104 siswa dan tahun 1939 

sebanyak 74 siswa. 

 Dana studiefonds yang tersalurkan sampai tahun 1939 sebanyak                

f  9.872,35. Selama sepuluh tahun jumlah uang yang masuk ke kas studiefonds 

yang berasal dari angsuran siswa ternyata naik turun. Hal ini disebabkan 

banyak murid yang sudah selesai belajarnya  belum memenuhi kewajiban 

mengangsur dana yang telah dinikmatinya.  

 

B. Implikasi 
 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan 

implikasi secara teoritis dan praktis. 

 
 
 

a. Teoritis 
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Berdasarkan awal pelaksanaan studiefonds hanya disediakan untuk para 

putra dalem, sentono, opsir legiun Mangkunegaran. Dengan adanya kewajiban 

bagi setiap pemakai studiefonds untuk mengansur pinjaman mereka, maka 

terkumpullah sejumlah modal yang dapat diberikan kepada pemohon berikutnya. 

Dengan cara ini kesempatan untuk memperoleh dana pendidikan akan lebih luas, 

bukan lagi untuk lingkungan praja Mangkunegaran saja tetapi juga terbuka untuk 

umum. 

Dengan adanya anggaran pendidikan dari pemerintah diperbanyak maka 

usaha untuk mencerdaskan masyarakat akan tercapai. Masyarakat yang paling 

bawah pun dapat menuntut pendidikan dengan fasilitas yang sama sehingga tidak 

ada diskriminasi pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan juga lebih 

memadai untuk mendukung situasi belajar. Dana beasiswa dapat memberi 

motivasi bagi siswa untuk berlomba-lomba meraih prestasi yang terbaik dan bagi 

penerima beasiswa juga harus konsisten dalam menggunakan beasiswa tersebut. 

 

b. Praktis 

Untuk menunjang pengembangan pendidikan di praja Mangkunegaran 

maka dikeluarkan anggaran yang cukup besar dari praja Mangkunegaran. 

Anggaran pendidikan bertujuan supaya semua lapisan masyarakat dapat 

mengeyam pendidikan. Kebijakan pendidikan di Mangkunegaran sebagai suatu 

strategi dari penguasa pribumi untuk memajukan rakyatnya. Kemajuan rakyat 

merupakan asset bagi bangsanya. Sehubungan dengan itu anggaran pendidikan 

bagi tiap-tiap daerah diperbanyak untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana 

pendidikan. Sehingga program pendidikan untuk menjadi masyarakat yang 

berkualitas sumber daya manusia akan terwujud. 
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C. Saran 

 

Dari hasil penelitian yang diketemukan diatas, penulis ingin memberikan 

sumbangan pemikiran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin 

melakukan penelitian lanjutan mengenai studiefonds Mangkunegaran agar lebih 

menfokuskan pada perkembangan studiefonds Mangkunegaran dalam 

memberikan subsidi pendidikan pasca kemerdekaan, yang dimungkinkan dapat 

menghasilkan temuan-temuan baru yang lebih luas sehingga dapat digunakan 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu sejarah. 
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