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MOTTO

“All human knowledge is precious,
whether or not it serves the slightest human use”
(Alfred Edward Housman)

“Manusia yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah
diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya.”
(Raden Adjeng Kartini)
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KATA PENGANTAR

Ketika penulis merencanakan penelitian skripsi di awal tahun 2018, ada
ambisi yang kelewat berlebihan. Pada saat itu ada semacam keinginan besar pada
diri penulis untuk mendobrak penulisan historiografi melalui skripsi yang akan
segera penulis tulis. Keinginan ini datang setelah penulis membaca skripsi yang
ditulis Hilmar Farid di Universitas Indonesia. Karya itu meskipun hanya syarat
kelulusan strata satu, sempat dianggap sebagai salah satu dobrakan dalam penulisan
sejarah politik. Mekipun naif, kelewat percaya diri dan dengan khayalan berlebihan,
penulis pernah bermimpi skripsi yang akan ditulis akan menjadi semacam itu, dan
melalui angan itulah penulis merencanakan skripsi ini.
Sejujurnya, pada awalnya teknologi sama sekali tidak menarik minat
penulis. Penulis lebih tertarik pada perkembangan percetakan, pers, perbukuan dan
kaitannya dengan tumbuh-kembang intelektual. Tetapi semakin tenggelam dalam
pembacaan, riset awal dan diskusi dengan beberapa orang, penulis semakin tertarik
pada teknologi. Ditambah dengan fakta bahwa kajian sains-teknologi, terutama
yang historis, belum banyak dibahas di Indonesia, penulis memberanikan diri
mengambil tema ini sembari mencari-cari celah penulisan yang kira-kira dapat
menjadi “dobrakan”.
Riset pada skripsi ini benar-benar riset rintisan, sejauh yang dapat penulis
cari di berbagai bahan pustaka dan internet, riset semacam ini belum pernah
dilakukan sama sekali di Indonesia. Pada awalnya penulis senang dengan fakta ini,
tapi semakin dalam riset yang digeluti, fakta ini justru menyusahkan dan
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merepotkan, karena sumber yang harus dicari benar-benar belum pernah dijamah
dan diolah sebagai sumber sejarah, atau kalaupun pernah, penulis tetap harus
menginterpretasikan ulang hampir semuanya. Ketika pencarian sumber baru
setengah jalan pada sumber sumber-sumber yang relatif mudah didapat atau pernah
dipakai, penulis putuskan untuk berhenti mencari sumber dan bahan baru. Selain
karena terlalu banyak yang harus dicari serta akan memakan banyak sekali waktu,
penulis juga terdesak untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi karena kondisi
keuangan yang semakin tipis, berat sekali untuk memanjangkan masa studi satu
semester lagi, apalagi jika ditambah dengan berbagai macam biaya untuk riset.
Penulis sudah tidak lagi berani bermimpi skripsi ini akan menjadi sebuah
dobrakan atau angin segar dalam historiografi teknologi Indonesia. Dengan segala
kesadaran akan keterbatasan dalam riset serta penulisan, penulis hanya berharap
skripsi ini bisa menjadi bacaan yang berguna bagi siapapun yang tertarik dengan
kajian ini. Penulis tentu masih sangat berharap dapat melanjutkan riset ini di lain
hari, tetapi untuk sementara ini penulis tidak mau berpikir macam-macam selain
mengucap syukur alhamdulillah kepada tuhan yang maha esa, Allah SWT, atas
rampungnya skripsi ini.
Dalam penulisan skripsi ini penulis berterima kasih kepada M. Fauzi Sukri
– seorang intelektual tulen, bapak segala kampus dan penunggu tetap sekretariat
LPM Kentingan – kepada mas Fauzi-lah ucapan selamat atas skripsi ini seharusnya
diberikan karena dia yang membantu merumuskan sebagian besar kerangka berfikir
awal untuk riset ini. Dengan sepenuh kekaguman pada etos belajar, ketajaman pikir
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Beliau juga selalu siap memberikan kritik dan saran yang berguna bagi riset serta
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dan karyawan di program studi sejarah Universitas Sebelas Maret yang selalu
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: Perahu layar besar asli Jawa yang umum digunakan
pelaut dan pedagang Jawa pada abad XVI dan
sebelumnya.

Kapitalisme

: sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alatalat produksi dikendalikan oleh swasta dengan tujuan
memperoleh keuntungan pasar.

KITLV

: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde,
Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi
Kerajaan, adalah sebuah lembaga ilmiah Belanda yang
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: Koninklijke
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Belanda.
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: Penggunaan tenaga mesin dan sarana-sarana teknik
lainnya untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan
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: Praktik ekonomi yang dominan di Eropa pada abad XVI
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kurang berkembang ke arah yang lebih baik atau lebih
maju.
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: Nederlandsch-Indische

Spoorweg

Maatschappij,

perusahaan kereta api milik swasta yang mengelola
layanan kereta api di Jawa.
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XIV-XVII
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pertengahan ke masa modern.
Revolusi Industri
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melekat pada laki-laki keturunan ningrat.

STOVIA

: School tot Opleiding van Indische Artsen, Sekolah
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ABSTRAK
Muhammad Fatih Abdulbari. B0415038. 2019. Dalam Arus Modernisasi: Studi
Perubahan Teknologi dan Persepsinya di Kalangan Elite Intelektual Jawa
1842-1930. Skripsi Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan teknologi serta
perubahan persepsi mengenai teknologi di kalangan elite intelektual selama proses
modernisasi di Jawa pada kisaran tahun 1842-1930. Modernisasi – yang ditandai
dengan mekanisasi teknologi – dengan cepat mengubah keadaan sosial-ekonomi di
Jawa, dan dengan perubahan ini para elite intelektual mau tidak mau harus segera
mengikuti perubahan. Permasalahannya adalah, dasar serta sebagian besar proses
modernisasi ini tidak datang dari dalam masyarakat Jawa, tetapi terjadi di Eropa
dengan segala keterbatasan bagi orang-orang dan intelektual Jawa untuk mengikuti
perkembangan yang terjadi. Begitu arus modernisasi ini akhirnya mencapai Jawa,
sebagian besar masyarakat Jawa hanya bisa terpaku saja melihat segala perubahan
yang terjadi dengan cepat. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana intelektual
Jawa bereaksi ketika pertama kali bersentuhan dengan teknologi mekanis modern
dan seberapa jauh teknologi mekanis mengubah cara pikir dan persepsi kaum
intelektual, juga sejauh apa usaha yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan
ini.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari
tahapan Heuristik (pengumpulan sumber), Kritik sumber, interpretasi dan
Historiografi. Sumber sezaman seperti dokumen-dokumen, surat kabar, naskah dan
catatan-catatan yang sezaman dan berhubungan langsung dengan proses sejarah
yang diteliti menjadi sumber yang diutamakan dalam penulisan ini. Misalnya
digunakan majalah Kopiist dan de Indische Gids, digunakan juga koran seperti Het
Nieuws van de Dag. Sumber lain misalnya digunakan pidato Sosrokartono pada
tahun 1889 yang disampaikan di Belanda dan surat-surat Kartini.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ada kemunduran besar dalam
khazanah teknologi Jawa yang periodenya bersamaan dengan masa kolonisasi
Belanda. dengan begitu ketika modernisasi datang ke tanah Jawa, masyarakat Jawa
yang tidak memiliki pengetahuan akan khazanah teknologi, baik yang lama dan
baru, sangat kagum dengan segala kemajuan yang terlihat. Hal ini menimbulkan
ambisi di dalam kalangan intelektual untuk mengejar ketertinggalan dan turut
menguasai teknologi. Tetapi karena kurikulum serta masalah-masalah dalam
bidang pendidikan, termasuk karena sedikit sekali kaum intelektual yang tetap
menggeluti bidangnya ketika berkuliah, teknologi tetap bukan bidang yang dikuasai
oleh orang-orang Jawa.
Kata kunci : Persepsi, Elite, Intelektual, Modernisasi.
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Muhammad Fatih Abdulbari. B0415038. 2019. Under the Current of
Modernization: Study of Changes in Technology and Perception of Javanese
Intelectuals 1842-1930. Bachelor Thesis: History Program, Faculty of Cultural
Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta.
This research aims to describe technological change and changes in
perceptions concerning technology among Javanese intelectual elite during the
process of modernization in the range of 1842-1930. Modernization – marked by
the mechanization of technology – quickly changed the socio-economic situation
in Java. With this change, the intelectuals inevitably had to follow the changes
immidiately. The problem is, the basis and most of the modernization process did
not come from within Javanese society, but occured in Europe with all the limitation
for Javanese people and intelectuals to follow the developments. Once this
modernization current finally reached Java, most javanese people could only be
stunned to see all the changes that happened. This research seeks to explain how
Javanese intellectuals reacted when they first came into contact with modern
mechanical technology and how far mechanical technology changed the way of
thinking and perceptions of intellectuals, as well as explaining the efforts were
intelectuals made to catch up their lag.
This study uses historical methods whose stages consist of Heuristics
(source collection), Criticism of sources, interpretations and historiography.
Primary sources prioritize documents, newspapers, texts and records that are
directly related to the historical process under study. For example, Kopiist magazine
and de Indische Gids, newspapers are also used, such as Het Nieuws van de Dag.
Other sources, for example, Sosrokartono's speech delivered in the Netherlands in
1889 and Kartini's letters.
The conclusion of this study is that there was a major setback in Javanese
technological knowledge and history, which period coincided with the period of
Dutch colonization. Thus when modernization came to Java, Javanese people who
did not have knowledge of technology, both old and new, were very impressed by
all the modernization seen. This gave rise to ambitions within the intellectuals to
catch up and participate in mastering technology. But because of the curriculum
and problems in the educational institution, including because very few intellectuals
remained in their fields, technology remained not a field mastered by Javanese
people.
Keywords: Perception, Elite, Intellectual, Modernization.
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