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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Awal abad ke-20 merupakan babak baru bagi pemikiran politik bangsa 

Indonesia yang berimplikasi pada perjuangan mereka dalam merebut 

kemerdekaan. Periode ini menjadi sangat menarik karena dalam masa itulah 

supermasi Belanda sebagai bangsa asing yang berkuasa sedikit demi sedikit mulai 

pudar dan dikikis oleh rasa nasionalis dari pemikir-pemikir Indonesia yang 

semakin berkembang (Scherer, 1985, hlm. 15).  Kemajuan yang diperoleh bangsa 

Indonesia tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan politik etis yang mulai 

dilaksanakan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1901. Kebijakan 

tersebut mengharuskan adanya suatu perubahan dalam roda pemerintahan, dimana 

kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah dituntut supaya tidak hanya 

memprioritaskan kepentingan politik kolonial saja, namun mereka juga harus 

memerhatikan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pribumi dalam 

berbagai aspek (Ricklefs, 2010, hlm. 328).  

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah kolonial dalam meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat pribumi adalah dengan mendirikan sekolah-

sekolah modern yang diperuntukan bagi bangsa pribumi. Kebijakan baru tersebut 

nampkanya langsung berdampak positif bagi masyarakat pribumi di Indonesia. 

Masyarakat kelas menengah karena pengetehauan yang dimilikinya atau biasa 

disebut dengan istilah golongan intelektual pribumi mulai banyak bermunculan. 

Golongan ini lah yang kemudian berperan penting dalam perjuangan bangsa 

Indonesia merebut kemerdekaan. Berbekal wawasan yang telah mereka peroleh, 

mereka mulai membuka diri dan mampu menyerap ide-ide baru, seperti 

nasionalisme dan sosialisme, sehingga dengan hal tersebut memunculkan suatu 

kesadaran baru tentang kebangsaan dan pentingnya meraih kemerdekaan. Masa 

ini pun kemudian dikenal juga sebagai periode pergerakan nasional  

(Pringgodigdo, 1994, hlm. XI).   

Soetisna Sendjaja merupakan salah seorang dari golongan intelektual 

pribumi yang berperan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia pada periode 

pergerakan nasional. Ia lahir di Wanaraja, Garut pada 27 Oktober 1890. Soetisna 

Sendjaja berpropesi menjadi seorang guru yang sempat mengajar di beberapa 



2 
 

 
Irfal Mujaffar, 2017 
PEMIKIRAN POLITIK SOETISNA SENDJAJA TAHUN 1918-1942 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

sekolah, salah satunya adalah menjadi guru di HIS (Hollandsch Inlandsche 

School) Pasundan Tasikmalaya. Selain menjadi menjadi guru, ia juga dikenal 

sebagai seorang tokoh jurnalistik Sunda karena kiprahnya dalam dunia 

pesuratkabaran lokal berbahasa Sunda. Selama berkarier di dunia jurnalistik, 

Soetisna Sendjaja tercatat pernah menjadi redaktur dalam beberapa surat kabar, di 

antaranya seperti menjadi redaktur koran Siliwangi (1921-1922), koran 

Sipatahoenan (1923-1931), koran Langlajang Domas (1927-1928), majalah Al-

Mawa’idz, dan majalah Kalawarta Kudjang (1956) (Rosidi et al., 2000, hlm. 

632).  Dalam dunia pergerakan, Soetisna Sendjaja dikenal sebagai salah seorang 

anggota dari Paguyuban Pasundan yang memiliki pemikiran kritis dan visioner 

yang berperan penting dalam mengangkat kedudukan bangsa pribumi khususnya 

orang Sunda. 

Paguyuban Pasundan sendiri merupakan organisasi yang berdiri di Batavia 

pada tanggal 20 Juli 1913 atas inisiasi dari beberapa orang pelajar STOVIA 

(School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen) yang berasal dari Sunda (Ekadjati, 

2004, hlm. 38). Pada awal pembentukannya, Paguyuban Pasundan hanya 

memokuskan kegiatannya pada bidang kebudayaan, pendidikan, dan hal-hal lain 

yang berhubungan dengan kesejahteraan orang Sunda saja. Namun pada 

perkembangannya, organisasi ini mulai mengarahkan perhatian dan kegiatannya 

ke lapangan politik dalam rangka mengantisipasi berdirinya Volksraad (dewan 

rakyat) yang diresmikan tahun 1918. Melalui surat keputusan nomor 72 tertanggal 

13 Juni 1919, secara resmi Paguyuban Pasundan bertransformasi menjadi 

organisasi yang bergerak dalam bidang politik (Suharto, 2002, hlm. 52). Semenjak 

saat itu, Paguyuban Pasundan mulai menempatkan anggota-anggotanya di 

berbagai lembaga perwakilan rakyat, seperti di Volksraad dan dewan-dewan lokal, 

seperti raad provinsi, raad kabupaten serta dewan kota (Ramelan, 1983, hlm. 45).  

Perjuangan dalam bidang politik tersebut didasarkan pada prinsip yang terus 

dipegang teguh oleh para anggotanya, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan 

rakyat yang disertai dengan pemikiran yang tenang dan maksud yang suci 

(Suharto, 1993, hlm. 102). Terlibatnya Paguyuban Pasundan dalam kancah politik 

nampaknya turut membuka jalan bagi Soetisna Sendjaja untuk juga terjun ke 

lapangan perjuangan politik. 
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Soetisna Sendjaja pun tampil menjadi salah satu motor utama perjuangan 

politik Paguyuban Pasundan pada masa pergerakan nasional. Pada tahun 1918 

Soetisna Sendjaja langsung diberikan kepercayaan untuk maju mewakili 

Paguyuban Pasundan dalam kontestasi pemilihan calon anggota Gemeenteraad 

(dewan kota) Bandung. Keikutsertaannya tersebut menjadi awal kariernya dalam 

politik. Di tahun yang sama, Soetisna Sendjaja juga diberikan kepercayaan untuk 

menjabat sebagai Sekretaris I Paguyuban Pasundan periode kepengurusan 1918-

1920, sebelum pada akhirnya ia bergabung bersama Paguyuban Pasundan 

Tasikmalaya (Ekadjati, 2004, hlm. 84).  

Soetisna Sendjaja semakin menunjukkan eksistensinya semenjak 

bergabung dengan Paguyuban Pasundan Tasikmalaya pada awal tahun 1920-an. Ia 

seringkali dijagokan oleh organisasinya tersebut dalam berbagai perhelatan politik 

yang dilaksanakan, seperti dalam pemilihan Volksraad, pemilihan raad 

kabupaten, dan raad provinsi. Soetisna Sendjaja juga tampil menjadi salah 

seorang inisiator penting bagi kemajuan organisasi Paguyuban Pasundan 

Tasikmalaya. Namanya pun semakin diperhitungkan setelah ia sukses merintis 

surat kabar Sipatahoenan pada tahun 1923 di Tasikmalaya (Salam, 2013a, hlm. 

81).   

Surat kabar Sipatahoenan adalah salah satu karya jurnalistik Sunda terbaik 

yang digagas oleh Soetisna Sendjaja yang diterbitkan oleh Paguyuban Pasundan 

Tasikmalaya pada tahun 1923. Surat kabar ini sukses menjadi corong utama 

perjuangan politik Paguyuban Pasundan serta wadah untuk menuangkan berbagai 

aspirasi dan gagasan bagi masyarakat Sunda pada masa awal penerbitannya 

sampai dengan akhir masa pemerintahan kolonial Belanda. Isi dari Surat kabar 

Sipatahoenan menyajikan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-

masalah politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, terutama tentang spirit perjuangan 

dalam menuntut kemerdekaan (Saleh, 1975, hlm. 46). Penggunaan bahasa Sunda 

disertai dengan isi materi yang dapat merepresentasikan apa yang dirasakan dan 

dibutuhkan oleh masyarakat, membuat Sipatahoenan menjadi salah satu surat 

kabar lokal yang terbilang sukses dan digemari oleh para pembacanya, khususnya 

oleh masyarakat Sunda (Salam, 2013a, hlm. 81).  
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Sipatahoenan pun dimanfaatkan betul oleh Soetisna Sendjaja sebagai 

media untuk menuangkan berbagai pemikirannya. Tulisan-tulisannya yang dimuat 

dalam Sipatahoenan menjadi bukti autentik atas eksistensinya dalam dunia politik 

dan pergerakan. Melalui pemikiran-pemikrannyalah kita dapat melihat bagaimana 

orang Sunda merespon modernisasi dan spirit perbaikan nasib yang berkembang 

di Indonesia pada permulaan abad ke-20. Soetisna Sendjaja mampu menyerap 

berbagai paham modern seperti nasionalisme dan sosialisme, serta pengaruh 

islamisme yang mulai berkembang sehingga melahirkan suatu konsep 

pemikirannya tentang ide-ide kebangsaan, kemerdekaan, sosial kemasyarakatan, 

ekonomi, politik, hingga masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial-

religiositas.  

Soetisna Sendjaja menjadi salah seorang yang turut berkontribusi 

menyumbangkan suatu kontruksi pemikirannya tentang masalah kebangsaan di 

saat masyarakat Indonesia mulai sadar akan identitas kebangsaannya. Melalui 

gagasan-gagasannya kita dapat memahami bagaimana pandangan orang Sunda 

terkait masalah kebangsaan pada saat sebelum dan sesudah disepakatinya 

persatuan Indonesia sebagai identitas politik dan kebangsaan. Selain itu ia pun 

turut menyumbangkan gagasannya terkait bagaimana upaya yang mesti dilakukan 

oleh bangsa Indonesia, khususnya orang Sunda untuk meraih kemerdekaannya. 

Soetisna Sendjaja meyakini kemerdekaan suatu bangsa akan terwujud jika 

bangsa tersebut mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman yang 

sedang berlangsung. Setidaknya terdapat tiga hal yang digagas Soetisna Sendjaja 

yang benar-benar harus diupayakan oleh masyarakat pribumi agar mereka mampu 

menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman yang kian semakin maju 

pesat. Ketiga hal tersebut di antaranya adalah, pertama, tumbuhnya sikap 

kepedulian dari masing-masing masyarakat pribumi terhadap kemajuan bersama.  

Kedua,  terselenggaranya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyatnya pribumi 

dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat. Ketiga, 

kemajuan dalam bidang ekonomi, dimana masyarakat pribumi mesti bersama-

sama membangun perekonominya agar dapat dihargai oleh bangsa-bangsa lainnya 

(Soetsen, 1929a). Dalam mewujudkan ketiga hal tersebut, maka menurut Soetisna 

Sendjaja diperlukan adanya dukungan dari pemerintahan yang benar-benar 
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berpihak kepada rakyat. Bagi Soetisna Sendjaja pemerintahan yang seperti ini 

dampaknya bukan hanya untuk kemajuan pendidikan dan ekonomi saja, 

melainkan juga agar dapat memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyat.  

Demokrasi dipercaya Soetisna Sendjaja sebagai jalan terbaik dalam 

mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Adapun pelaksanaan 

model pemerintahan seperti itu menurutnya ditentukan oleh sejauh mana 

pemerintah membuka ruang bagi partisipasi politik seluas-luasnya bagi rakyat 

pribumi, karena dengan jalan tersebut, menurutnya bangsa pribumi akan memiliki 

pengaruh dalam mengelola pemerintahan (Soetsen, 1929b). Dasar pemikiran 

inilah yang membuat Soetisna Sendjaja seringkali mengkritisi kebijakan-

kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia-Belanda, terutama 

menyangkut pelaksanaan pemerintahan di dewan-dewan rakyat, seperti di 

Volksraad dan raad kabupaten yang dipandangnya sama sekali belum 

menunjukkan suatu pemerintahan yang demokratis. 

Kiprah Soetisna Sendjaja dalam memperjuangkan bangsa pribumi 

berkembang ke ranah keagamaan. Pada tahun 1932 Soetisna Sendjaja diangkat 

oleh para Kiai Nahdatul Ulama (NU) Tasikmalaya untuk menjadi ketua NU 

Tasikmalaya (Falah, 2010, hlm. 234). Kiprahnya sebagai tokoh penting dari 

Paguyuban Pasundan Tasikmalaya, sekaligus sebagai seorang guru dan jurnalis 

terkemuka, membuat Kiai-kiai NU Tasikmalaya yang sudah mulai merespon 

modernisasi secara terbuka meminta Soetisna Sendjaja untuk memimpin NU 

Cabang Tasikmalaya. Dibawah kepemimpinannya, NU Tasikmalaya menerbitkan 

majalah yang diberi nama Al-Mawa’idz sebagai corong perjuangannya serta 

tampil progresif dengan mengktitisi berbagai kebijakan pemerintah terkait 

keagamaan (Salam et al., 2014, hlm. 132).   

Bersama anggota NU yang lainnya, Soetisna Sendjaja aktif menyuarakan 

gagasan-gagasannya menanggapi berbagai kebijakan maupun fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan yang dibentuk pemerintah, seperti 

Persatuan Guru Ngaji (PGN) dan Raad Agama. Salah satu perdebatan yang cukup 

panas dan mengundang perhatian antara Soetisna Sendjaja dengan Kiai-kiai PGN 

dan birokrat di Raad Agama adalah terkait masalah ulil amri (pemimpin yang sah 

atas umat Islam) (Soetsen, 1935c). Selain masalah ulil amri, Soetisna Sendjaja 
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juga sempat berdebat tentang masalah-masalah lainnya, seperti mengenai fatwa-

fatwa yang dikeluarkan oleh Raad Agama yang dianggapnya hanya dijadikan 

sebagai alat politik pemerintah untuk menjalankan birokratisasi pada aspek 

keagamaan yang justru malah mempersulit masyarakat (Soetsen, 1934) 

Kiprah Soetisna Sendjaja turut mewarnai dinamika pemikiran politik 

bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Sebagai seorang “putra daerah” 

Soetisna Sendjaja mampu tampil menjadi tokoh penting perjuangan politik bangsa 

Indonesia dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh 

pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Ia pun turut berkontrubusi dalam 

membangun suatu pemahaman tentang kebangsaan dan kemerdekaan. Kiprahnya 

dalam dunia pergerakan merepresentasikan spirit perjuangan orang Sunda dalam 

memperjuangkan nasib kehidupan bangsa pribumi di tengah praktik kolonialisme 

bangsa asing. Maka dari itu, rekam jejak perjuangan Soetisna Sendjaja dapat 

menjadi suatu rujukan literasi yang sangat penting dan menarik untuk dipahami 

oleh generasi saat ini. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelusuran mengenai pemikiran 

politik Soetisna Sendjaja akan menjadi sumbangsih yang sangat berharga. 

Penelusuran terkait pemikiran dari Soetisna Sendjaja ini akan difokuskan pada 

kurun waktu 1918-1942 didasarkan pada hal-hal yang menurut peneliti sangat 

penting dan menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian. Dalam kurun waktu 

tersebut merupakan panggung bagi Soetisna Sendjaja di kancah perjuangan politik 

dan pergerakan. Selama periode itu juga, Soetisna Sendjaja cukup aktif 

menuangkan berbagai gagasannya dalam surat-surat kabar yang dikelolanya, 

sehingga dengan hal tersebut dapat membatu peneliti dalam memahami tentang 

bagaimana pemikiran-pemikirannya. Maka dari itu, penelusuran mengenai kiprah 

dari Soetisna Sendjaja kemudian akan ditindaklanjuti dalam suatu penelitian 

skripsi  yang diberi judul “Pemikiran politik Soetisna Sendjaja tahun 1918-1942”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah skripsi ini, maka penting untuk 

dilakukan suatu penelusuran mengenai bagaimana pemikiran politik Soetisna 

Sendjaja pada tahun 1918-1942. Supaya penelitian ini tidak meluas, maka penulis 
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akan membagi fokus penelitian kedalam beberapa pertanyaan penelitian, antara 

lain sebagai berikut. 

1. Bagaimana riwayat hidup Soetisna Sendjaja? 

2. Bagaimana gagasan Soetisna Sendjaja tentang masalah kebangsaan? 

3. Bagaimana pemikiran Soetisna Sendjaja tentang upaya bangsa Indonesia 

dalam menyikapi perkembangan zaman? 

4. Bagaimana pemikiran Soetisna Sendjaja tentang pentingnya demokrasi dalam 

pelaksanaan pemerintahan? 

5. Bagaimana pemikiran Soetisna Sendjaja mengenai masalah kebijakan praksis 

religiositas di masyarakat? 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dan pemahaman 

mengenai pemikiran politik Soetisna Sendjaja pada tahun 1918-1942 yang akan 

dijabarkan kedalam beberapa poin sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat 

di dalam penelitian ini. Adapun penjabaran dari beberapa poin tujuan tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1. Mengindentifikasi riwayat hidup Soetisna Sendjaja.  

2. Menganalisis gagasan Soetisna Sendjaja tentang masalah kebangsaan. 

3. Menganalisis pemikiran Soetisna Sendjaja tentang upaya bangsa Indonesia 

dalam dalam menyikapi perkembangan zaman. 

4. Menganalisis pemikiran Soetisna Sendjaja tentang pentingnya demokrasi 

dalam pelaksanaan pemerintahan. 

5. Menganalisis pemikiran Soetisna Sendjaja mengenai masalah kebijakan praksis 

religiositas di masyarakat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini, di 

antaranya sebagai berikut.  

1. Menambah perbendaharaan kajian kesejarahan terutama yang berkaitan 

dengan kajian sejarah lokal, sejarah pergerakan nasional dan sejarah politik di 

Indonesia. 
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2. Menjadi suatu referensi bagi pembelajaran sejarah lokal, sejarah pergerakan 

nasional dan sejarah politik di Indonesia. 

3. Mendokumentasikan perjuangan Soetisna Sendjaja pada masa pergerakan 

nasional.  

4. Menjadi rujukan bagi para peminat sejarah lokal mengenai kiprah dari tokoh 

Soetisna Sendjaja. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah beserta 

pertanyaan-pertanyaan penelitiannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

struktur organisasi skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka, pada bagian ini berisi tentang konsep-konsep yang 

berhubungan dengan kajian peneliti, rumusan-rumusan inti, dan penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. 

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai 

metode atau proses yang akan dilaksanakan dalam melakukan penelitian. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Proses penelitian 

disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI dan berdasarkan ejaan 

yang disempurnakan (EYD). 

Bab IV Pemikiran Politik Soetisna Sendjaja (1918-1942), pada bagian ini 

peneliti akan menyajikan mengenai temuan hasil penelitian berdasarkan hasil 

analisis dan pengolahan data, dan menjawab masalah yang terdapat pada rumusan 

masalah serta pertanyaan yang terdapat dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian.  

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, pada bagian ini akan disajikan 

mengenai simpulan dari hasil penelitian. kemudian merekomendasikan kepada 

pembaca terkait hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. 

 

 

 

 


