
BAB II 

LATAR BELAKANG BERDIRINYA MUSEUM PROF. DR. 

SOEGARDA POERBAKAWTJA 

 

A. Profil Kabupaten Purbalingga 

 

1.Letak Geografi 

 

Gambar 2.1 

Pada gambar 2.1 menunjukan bahwa Kabupaten Purbalingga adalah 

sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang ibukotanya adalah 
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Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, 

Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat. 

Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di 

sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran 

Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai 

besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Ibukota Kabupaten 

Purbalingga berada di bagian barat wilayah kabupaten, sekitar 21 km sebelah 

timur Purwokerto. 

 Wilayah purbalingga meliputi ketinggian dari 40 m dipermukaan laut 

sampai dengan kurang lebih 3. 000 m diatas permukaan laut, ini adalah suatu 

potensi yang terhampar yang harus dapat didayagunakan secara arif dan bijaksana. 

Jarak kota Purbalingga dari ibu kota provinsi Jateng yakni Semarang adalah 191 

km atau ditempuh dengan jalan darat kira-kira 4 jam. Untuk mencapai Yogyakarta 

dengan perjalanan darat kira-kira 4 jam atau sekitar 200 km sedangkan jarak 

antara Purbalingga dengan Jakarta kira-kira 400 km dengan waktu tempuh kira-

kira 9 jam,  kota Purbalingga memiliki luas daerah 77.764,122 ha / 777,64 Km2 

dan berada pada kordinat 109° 11' BT - 109° 35' BT dan 7° 10' LS - 7° 29' LS 

(Sumber : http://www.purbalinggakab.go.id, diakses pada tanggal 20 November  

2016 pukul 10:15 WIB) 
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2. Pembagian Daerah Administratif 

Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas 

sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan 

Purbalingga, adapun tabel pembagian daerah administratif kabupaten Purbalingga: 

Tabel 2.1 Daerah Admintratif Purbalingga 

Pembagian Wilayah Administrasi Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Purbalingga 

Administration Area by Sub District in Purbalingga 

No 
Kecamatan/ 

Sub District 

Desa/ 

Village 

     Kelurahan/ 

Village 
Jumlah Total 

01 Kemangkon 19 - 19 

02 Bukateja 14 - 14 

03 Kejobong 13 - 13 

04 Pengadegan 9 - 9 

05 Kaligondang 18 - 18 

06 Purbalingga 2 11 13 

07 Kalimanah 14 3 17 

08 Padamara 13 1 14 

09 Kutasari 14 - 14 

10 Bojongsari 13 - 13 

11 Mrebet 19 - 19 

12 Bobotsari 16 - 16 

13 Karangreja 7 - 7 

14 Karangjambu 6 - 6 

15 Karanganyar 13 - 13 

16 Kertanegara 11 - 11 

17 Karangmoncol 11 - 11 

18 Rembang 12 - 12 

 Jumlah / Total 224 15 239 

 2011 224 15 239 

 2010 224 15 239 

 2009 224 15 239 

 2008 224 15 239 

 (Sumber : http://www.purbalinggakab.go.id, diakses pada tanggal 20 

November  2016 pukul 10:20 WIB) 
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Pada Tabel 2.1 menjelaskan jumlah wilayah adminstratif Kabupaten 

Purbalingga yang dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu kecamatan, desa dan 

kelurahan. Tabel tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya penambahan  atau 

pengurangan wilayah adminstratif Kabupaten Purbalingga sehingga peneliti 

menyimpulkan antara tahun 2003- 2016 wilayah adminstratif Kabupaten 

Purbalingga memiliki jumlah relatif sama, data tersebut diperoleh dari 

situs/website resmi pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Letak Museum Prof. 

Dr. Soegarda Poerbakawtja terletak di Kecamatan  Purbalingga karena menurut 

Rien Anggraeni letak tersebut sangat strategis dan mudah untuk dijangkau oleh 

pengunjung, letak tersebut juga berdekatan dengan Dinas Kebudayaan sehingga 

mempermudah melakukan kordinasi dengan pengelola museum. 

3. Bupati Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 – 2016  

a. Bupati Periode 2003 – 2010  

Drs Triyono Budi Sasongko, MSi. menjabat sebagai Bupati Purbalingga 

sejak tahun 2000 hingga 2010 lahir di Purbalingga, 4 Juni 1956. Anak ke tiga dari 

9 bersaudara dari pasangan Bapak Sosrodihardjo (aim) dan Ibu Soetarni), 

merupakan sosok tokoh pejuang sejati Gerakan Keluarga Berencana. Melalui ide-

ide serta karya cemerlangnya sebagai buah dari bentuk dharma bhaktinya terhadap 

Program KB patut dijadikan teladan dan panutan bagi para pemimpin yang lain. 

Dalam kepemimpinannya, Bupati Drs Triyono Budi Sasongko, MSi, ayah 

tiga anak (Dyah Hayuning Pratiwi lahir di Jakarta, 11 April 1987, Dyah 

Handayani Nastiti lahir di Jakarta, 22 September 1991 dan Lintang Putra Perwira 

lahir di Purbalingga, 5 Pebruari 2004, buah hati perkawinan dengan isteri tercinta 
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Rr Ina Ratnawati), telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya 

peningkatan ekonomi masyarakat ditempuh melalui berbagai program yang 

menyentuh rakyatnya antara lain pembukaan lapangan kerja; peningkatan 

akselerasi usaha kecil dan menengah; serta meningkatkan kesejahteraan dan 

keadilan antara lain melalui pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS).  Pada masa kepemimpinannya beliau memiliki 

gagasan untuk mengoptimalkan peluang yang ada di Kabupaten Purbalingga 

sehingga pada tangga 23 April 2003 setelah beliau menjabat 3 tahun sebagai 

Bupati Purbalingga, Triyono melakukan terobosan baru, yakni memprakarsai 

berdirinya Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawtja untuk meningkatkan 

kebanggaan peninggalan leluhur masyarakat Purbalinnga. 

Sebagai pemimpin berpikiran maju dan bertanggung jawab dalam 

mensejahterakan rakyatnya DrsTriyono Budi Sasongko, MSi, segera menyambut 

gegap gempita berbagai inovasi baru seperti Gerakan Posdaya yang 

dikumandangkan Ketua Yayasan Damandiri Prof Haryono Suyono. Ini dibuktikan 

kegiatan Posdaya di Purbaliungga semakin menunjukkan hasil seperti yang 

diharapkan. Selain membangkitkan dan menguatkan kembali silaturahmi dan 

gotong royong melalui kegiatan Posdaya masyarakat dipacu mampu memperkuat 

kesejahteraan ekonomi keluarga. Salah satunya Posdaya Majasari Bukateja, 

Purbalingga melalui produk unggulannya “Mie Nyong” berhasil meningkatkan 

kesejahteraannya. 

Bukan hanya itu, Purbalingga yang telah lama bermitra dengan Universitas 

Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto di kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
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(KKN) antara lain KKN PBA (Pemberantasan Buta Aksara) yang sekarang 

sedang berjalan (antara lain di Kecamatan Padamara, Kec.Kalimanah, 

Kec.Kaligondang, KKN-PBA dijadwalkan dimulai Juli 2006).Pelatihan lifeskill 

yang dimotori LPM Unsoed, Yayasan Damandiri dan Pemerintah Daerah seperti 

pelatihan komputer, pembuatan kue, pembuatan Paping Blok, pelatihan 

ketrampilan dengan sistem magang di restoran bakso, soto dan Iain-lain di 

Purbalingga sekaligus menjadi embrio dikembangkannya KKN Tematik Posdaya 

di negeri tercinta Indonesia.  

Pelaksanaan KKN Tematik Posdaya dijadwalkan semester depan.Untuk 

meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan 

Universitas Jenderal Soedirman Bupati Triyono telah menyediakan lahan seluas 

22 hektare untuk pembangunan perluasan Kampus Unsoed di Purbalingga untuk 

pengembangan bidang Ilmu Pengetahuan Sains dan teknologi terapan.  

Tahap awal Bupati Triyono telah berhasil membebaskan lahan seluas 11 

hektare dan siap untuk dibangun. Sisanya 11 hektar lagi pembebasannya secara 

bertahap dan siap dalam waktu dekat maksimal tahun 2010. Triyono berharap 

dengan berlokasinya Fakultas Sains dan teknologi terapan di Purbalingga 

percepatan peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Purbalingga bisa segera 

terwujud.Perhatian, dorongan, dukungan serta komitmen Bupati Triyono Budi 

Sasongko terhadap Program KB telah dibuktikan dengan telah diterimanya 

penghargaan dari Pemerintah termasuk BKKBN Pusat antara lain Penghargaan 

Wira Karya Kencana tahun 2006 dan Manggala Karya Kencana Tahun 2007. 
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Selain telah mendapatkan penghargaan dalam bidang program KB, sebagai 

kota bersih telah mendapatkan Penghargaan Adipura pada tahun 2009. 

Keberhasilan dalam program KB telah pula mendapatkan beberapa predikat antar 

lain sebagai: Juara II Tingkat Nasional lomba UPPKS pada tahun 2007, dan Juara 

Harapan II Tingkat Prov insi Jawa Tengah lomba UPPKS pada tahun 

2009.(Laporan: Drs Muh Fozi Umar di akses dengan alamat 

http://www.gemari.or.id/artikel/4198.shtml pada 6 Januari 2017 pukul 22:00 

WIB) 

b. Bupati Periode 2010 – 2015  

Bulan April tahun 2010 Drs Heru Sudjatmoko telah memenangkan Pilkada 

kabupaten Purbalingga, beliau yang pada periode 2000 – 2010 menjabat sebagai 

Wakil Bupati Purbalingga, akan menggantikan posisi Drs Triyono Budi 

Sasongko, M.Si yang telah dua periode menjabat sebagai Bupati Purbalingga. 

Bersama pasangannya, Sukento Ridho Marhaendriyanto, Heru Sudjatmoko yang 

diusung gabungan PDI Perjuangan, PAN, PKS dan PKB itu mendapat 235.158 

suara, setara dengan 57,6 persen dari suara sah. 

Sementara dua rivalnya, masing-masing pasangan Bambang Budi Surjono-

Drs Mohammad Wijaya MM (BBS Jaya) yang diusung koalisi Partai Golkar, 

Partai Demokrat dan Partai Matahari Bangsa meraih 148.285 suara (36,3 persen) 

dan pasangan Ir Singgih Hidayat-Setyaningrum (Sing Setya) dengan kendaraan 

PPP, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan 15 partai non parlemen hanya 

meraup 24.888 suara (6,1 persen). Berdasarkan catatan,  daftar pemilih tetap 

(DPT) pemilukada Purbalingga sebanyak 689.384 jiwa. Tidak kurang dari 
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229.343 pemilih tidak datang ke tempat pemungutan suara                              

(TPS) untuk memberikan suaranya, setara dengan 33,27 persen.( 

https://suaraperwirapurbalingga.com/2010/07/13/bupati-dan-wakil-bupati-

purbalingga-dilantik-27-juli/ diakses pada tanggal 6 januari pukul 22:15 WIB ) 

Pada masa kepemimpinan Drs Heru Sudjatmoko lebih menekankan pada 

pengembangan sektor pariwisata karena menurutnya pengembangan 

kepariwisataan berdampak cukup luas bagi sektor lainnya, seperti transportasi, 

penginapan, kerajinan tangan, warung dan rumah makan maupun homestay.Heru 

Sudjatmoko mengingatkan masyarakat yang tergabung dalam kelompok 

masyarakat sadar wisata (pokdarwis) untuk tidak meninggalkan kebudayaan dan 

kebiasaan lokal, serta tidak menggunakan sawah untuk membangun rumah.  

Masyarakat desa wisata diharapkan tetap mempertahankan 

keterbukaannya, kejujurannya dan mampu memberikan kenyamanan bagi para 

pengunjung. Sementara kepala Disbudparpora Purbalingga Suyitno menuturkan, 

pengembangan kepariwisataan merupakan tanggungjawab bersama. Masyarakat 

disekitar lokasi wisata harus mampu menerapkan Sapta Pesona Wisata.(Sumber 

:Surat kabar di poskan oleh Radio Suara Perwira Purbalingga tahun 2011)Masa 

kepemimpinan Drs Heru Sudjatmoko hanya sampai tahun 2013 karena beliau 

menjadi wakil gubernur bersama Ganjar Pranowo, sehingga tahun 2013 – 2015 

posisi Bupati Purbalingga diserahkan kepada wakilnya yaitu Drs H Sukento Rido 

Marhaendrianto MM, beliau dilantik oleh Gubernur Jateng terpilih Ganjar 

Pranowo, menjadi bupati devinitif. Bupati Sukento bertekad meneruskan program 

kerja yang dicanangkan Bupati sebelumnya Heru Sudjatmoko. Selain itu, Sukento 
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juga telah mencanangkan tahun 2014 sebagai Tahun Produk Lokal Purbalingga 

.Menurut Sukento, masalah menejemen konstruksi sangat mendesak untuk 

diperbaiki menyusul masih banyaknya permasalahan yang dihadapi pemkab 

selama pelaksanaan pembangunan bidang fisik yang dibiayai APBD 2013.Tahun 

2014 juga akan menjadi tonggak bagi bergeliatnya produk-produk UMKM di 

Purbalingga. Pasalnya Bupati Sukento juga mencanangkan sebagai Tahun Produk 

Lokal Asli Purbalingga. Komitmen ini, tentu harus disambut dengan peningkatan 

greget dan inovasi para pelaku usaha lokal. 

Penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan investasi di Purbalingga 

terus menjadi perhatian dan komitmen Sukento di tahun 2014. Untuk mengatasi 

kemiskinan, Sukento akan memfokuskan pada optimalisasi UMKM dan realisasi 

Bandara Wirasaba. Diharapkan masyarakat Purbalinggapun mendukungnya 

dengan membeli produk-produk garapan para perajin Purbalingga, seperti sapu 

glagah,sepatu, berbagai macam kerajinan, knalpot dan sebagainya.Sukento 

mengharapkan, apa yang menjadi target pembangunan tahun 2014 nanti, dapat 

terus didukung oleh segenap jajaran pemerintahan dan berbagai  komponen 

masyarakat kabupaten Purbalingga. Semangat kebersamaan yang selama ini telah 

berjalan harus terus digelorakan bahkan lebih ditingkatkan lagi.Pada masa 

kepemimpinan Bupati Heru, Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawtja 

mengalami kemajuan dari segi pengunjung, karena pada tahun 2010 dan 2011 

mengadakan gerakan cinta museum. 

(http://bupati.purbalinggakab.go.id dibuat pada Selasa, 31 Desember 2013 dan di 

akses pada tanggal 6 Januari 2017 pukul 22:25) 
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c. Bupati Periode 2015 – 2021 

Pasangan calon bupati H tasdi SH. MM. dan wakil bupati Dyah Hayuning 

Pratiwi, resmi ditetapkan menjadi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016 – 

2021 oleh Komisi Pemilihan Umum Purbalingga. Tasdi-Tiwi ditetapkan menjadi 

pasangan calon terpilih melalui surat keputusan KPU Purbalingga Nomor : 

58/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015. Penetapan pasangan calon tersebut, didasari 

perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Purbalingga 2015, dengan jumlah 

228.037 suara atau 54,51 persen dari total suara sah. (RadarBanyumas.co.id 

diakses pada tanggal 6 Januari 2017 22:32) 

Program kerja yang akan dijalankan oleh bupati H tasdi SH. MM. 

dirangkum dalam visi dan misi yang akan beliau realisasikan demi kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakat kabupaten Purbalingga, berikut ulasannya :  

1.  Visi Kepala Daerah  Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 

Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera 

Yang Berakhlak Mulia  

2 .  Misi Kabupaten Purbalingga : 

a) Menyelenggarakan Pemeritahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan 

Demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada 

masyarakat 

b)  Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa 

kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna 
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mewujudkan rasa aman dan tenteam dalam masyarakat yang berdasar pada 

reaalitas kebhinekaan. 

c) Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan 

papan secara layak. 

d) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan 

derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. 

e) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, rakyat, dengan 

mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri kreatif dengan 

tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta 

didukung dengan  penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, 

investasi dan penciptaan lapangan kerja 

f)  Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk 

melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan 

masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana 

prasarana wilayah yang memadai 

g) Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup 

(Sumber:http://www.purbalinggakab.go.id/index.php/selayangpandang/visi-dan-

misi.html, diakses pada tanggal 20 November  2016 pukul 10:30 WIB) 
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B. Sejarah Proses Berdirinya Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawtja 

Museum di Indonesia dirintis oleh G.E Rumphius pada tahun 1648. Pada 

waktu itu ia menjadi pegawai kompeni di Ambon, untuk melengkapi isi museum 

yang didirikannya beliau mengangkut banyak buku dari Nederland pada tahun 

1663. Konon beliau menguasai beberapa bahasa asing dan diduga sebagai perintis 

pembuatan kamus bahasa melayu (Pratameng Kusumo, 1990:15). 

Perhatian pemerintah terhadap dunia permuseuman terus meningkat, 

semenjak Pelita I telah dilaksanakan proyek rehabilitasi dan perluasan Museum 

Pusat dan museum Bali. Proyek permuseuman ini terus berkembang menjadi 

proyek pengembangan permuseuman di Indoneasia, dan terakhir menjadi proyek 

pembinaan permuseuman serta telah menjangkau ke seluruh Propinsi di 

Indonesia. Sampai saat ini di Indonesia telah berdiri 262 buah museum, baik 

museum pemerintah maupun museum swasta, besar maupun kecil denganberbagai 

jenis. 

Jenis museum bermacam-macam dan dapat ditinjau dari berbagai segi, 

yang paling sering ditinjau yaitu dari segi koleksi. Jenis museum juga dapat 

ditinjau dari segi penyelenggara dan kedudukan museum.Menurut koleksi yang 

dimiliki, jenis museum dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu museum umum 

dan museum khusus. Museum umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari 

kumpulan-kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang 

berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi. 

Sedangkan museum khusus adalah museum yang koleksinya terdiri dari 

kumpulan bukti material manusia atau lingkungannnya yang berkaitan dengan 
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satu cabang seni, satu cabang ilmu atau satu cabang teknologi. Apabila koleksi 

suatu museum dapat mewakili dua kriteria atau lebih, maka museum khusus 

tersebut berubah menjadi museum umum. Museum yang memiliki bagian dari 

salah satu cabang tersebut sudah tentu termasuk museum khusus, jadi museum 

khusus itu banyak sekali “sub” jenisnya. 

Menurut kedudukannya museum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

Museum Nasional, Museum Propinsi dan Museum Lokal. Museum Nasional 

adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda-benda yang berasal, 

mewakili dan berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannnya 

dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional. Museum Propinsi adalah 

museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berasal, mewakili, 

yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari 

wilayah propinsi dimana museum tersebut berada. Museum Lokal adalah museum 

yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berasal, mewakili,yang 

berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari 

wilayah kabupaten atau kota dimana museum tersebut berada (Depdiknas, 

2000:26). 

Menurut penyelenggaranya, museum dibagi menjadi dua, yaitu museum 

pemerintah dan museum swasta. Museum Pemerintah yaitu museum yang 

diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah, museum ini dapat dibagi lagi 

menjadi museum yang dikelola oleh pemerintah pusat dan yang dikelola oleh 

pemerintah daerah. Museum Swasta adalah museum yang dikelola dan 

diselenggarakan oleh pihak swasta. 
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Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawtja merupakan museum  

pemerintah, karena di bawahi oleh bidang kebudayaan seksi kesejarahan, 

permuseuman dan kepurbakalaan, Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawtja 

didirikan atas prakarsa Bupati Purbalingga Drs.Triyono Budi Sasongko yang 

melihat potensi peninggalan purbakala yang cukup banyak di Purbalingga. Benda-

benda cagar budaya tersebut selama ini tersebar di berbagai lokasi dan pemilik. 

Untuk menyelamatkan dan mengamankan benda cagar budaya keluar dari 

Purbalingga tanpa jejak, maka bersama para pamong Budaya Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Purbalingga mulai merintis pengumpulan  benda-benda cagar 

budaya tersebut. setelah dirasa cukup, maka mulailah dibangun sebuah museum 

yang kemudian diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto pada tanggal 

23 April 2003. Museum tersebut bertasnamakan Prof. Dr. Soegarda karena beliau 

merupakan tokoh pendidikan yang berjasa membantu dalam pembangunan 

pendidikan di Indonesia terutama di Perguruan Tinggi  (Dokumen Dinas 

Kebudayaan dan Pendidikan Purbalingga) 

Seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya tanggal 23 Arpil 

2003 merupakan peresmian museum, namun perencanaan telah dilakukan jauh 

sebelum tanggal tersebut , Drs.Triyono Budi Sasongko selaku bupati pada 

purbalingga pada waktu itu, mulai melakukan pengumpulan koleksi museum 

sekitar tahun 2002. Penulis tidak menemukan estimasi dana secara terperinci 

karena telah dilakukannya pergantian Kasi Jarahmuskal beberpa kali sehingga Ibu 

Rien selaku Kasi Jarahmuskal periode saat ini tidak mengetahuinya secara 

komperehensif estimasi dana pembuata museum, namun menurut beliau Sumber 
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dana pembuatan Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawtja berasal dari APBD II 

Kabupaten Purbalingga.(Wawancara Rien Anggraeni tanggal 9 November 2016) 

C. Pentingnya Soegarda Poerbakawtja Bagi Masyarakat Purbalingga 

 

Setidaknya ada tiga kategori pejuang, yaitu pejuang kemerdekaan, pejuang 

pergerakan kemerdekaan dan pejuang pembangunan. Namun sangat disayangkan, 

ketika sudah banyak tulisan dalam bentuk buku atau  litelatur lain yang  sekedar 

dimuat di media tentang para pejuang kemerdekaan dan pejuang pergerakan 

kemerdekaan, tulisan tentang pejuang pembangunan tidak demikian adanya. 

Padahal mereka sama-sama pejuang yang berjuang demi bangsanya dan  memiliki 

jasa terhadap negara dan bangsa. Kemerdekaan tanpa diisi dengan pembangunan 

tidak akan ada artinya. Pejuang pembangunan juga pantas mendapatkan apresiasi 

dan penghargaan,  meski hanya dalam bentuk pengenangan. Pembangunan juga 

tidak hanya memiliki korelasi dengan hal-hal yang terkait sarana prasaran atau 

infrastuktur yang berupa fisik, namun juga memiliki korelasi dengan pemikiran 

yang tertuang dalam bidang pendidikan. 

Pejuang pembangunan dalam bidang pendidikan juga memiliki jasa 

terhadap negara dan bangsa Indonesia karena Kualitas sebuah bangsa dan 

peradaban ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Ia menjadi bagian penting 

sebab dengan pendidikan, manusia mampu mengembangkan nalar berpikirnya 

sekaligus meningkatkan taraf hidup dan kemampuan teknis atau pun non-teknis 

lainnya. Peranan pendidikan merupakan hal penting bagi proses peningkatan 

kemampuan dan daya saing suatu bangsa di mata dunia. Keterbelakangan edukasi 

seringkali menjadi hambatan serius dalam proses pembangunan masyarakat. 
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Sebaliknya, dengan tingginya kualitas pendidikan suatu negara, maka proses 

pembangunan masyarakatnya akan berjalan cepat dan signifikan. 

Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu sarana terpenting dalam 

usaha pembangunan sumber daya manusia dan penanaman nilai-nilai 

kemanusiaan, yang pada gilirannya akan menciptakan suasana dan tatanan 

kehidupan masyarakat yang beradab dan berperadaban terkait akan hal tersebut 

sudah sepantasnya para pahlawan  yang lebih dahulu meninggalkan kita dan 

memberikan warisan berupa kemerdekaan mendapatkan apresiasi setinggi-

tingginya, Prof. Dr. Soegarda Poerbakawtja merupakan salah satu tokoh 

pendidikan, tokoh asli desa Prigi, kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga 

tersebut memiliki track record yang sangat mengagumkan , beliau menjadi salah 

satu pelopor berdirinya univerisitas-universitas besar di Indonesia, salah satunya 

adalah Universitas Negeri cenderawasih, beliau juga ikut menyusun konsepsi 

tentang pendidikan guru tingkat universitas Perguruan Tinggi Pendidikan Guru 

(PTPG) yang dilaksanakan oleh Menteri Mr. Muhammad Yamin, serta menjadi 

perwakilan untuk memimpin misi kebudayaan di berbagi Negara seperti, 

cekoslowakia, Polandia, Rusia Hungaria dan Mesir. (Dokumen pribadi Ikatan 

Keluarga Singaredja Prigi) 

Kegiatan yang dilakukan oleh Prof. Dr. Soegarda tidak hanya bergelut 

dalam bidang pendidikan saja, pada bidang sosial beliau melakukan banyak hal 

sebagai perwujudan peri kemanusian, pada tahun 1942 Prof. Dr. Soegarda 

mengurus nasib dari 600 pelajar sekolah menengah negeri/swasta asal dari luar 

jawa, yang dengan kedatangan Jepang terputus hubungannya dengan orang tua 
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mereka dan mengusahakan agar mereka dapat pulang ke kampung halamannya 

masing-masing, pekerjaan mulia ini baru selesai seluruhnya pada tahun 1950. 

Atas jasa yang telah diberikan oleh Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja 

Pemerintahan Kabupaten Purbalingga membangun Museum Prof. Dr. Soegarda 

Poerbakawtja sebagai tanda terima kasih akan sumbangsihnya terutama di dalam 

bidang pendidikan, museum tersebut didirikan pada tanggal 23 April 2003 dan 

diprakarsai oleh Bupati Purbalingga Drs.Triyono Budi Sasongko. Beliau 

berpendapat bahwa setiap pahlawan memliki jasa yang tidak dapat tergantikan 

dengan apapun, sebagai salah satu cara berterima kasih adalah membangun suatu 

monumen agar dapat terus mengingat jasa-jasanya yang telah diberikan demi 

kelangsungan generasi penerus. (Sumber : Dokumen Dinas Kebudayaan 

Kabupaten Purbalingga). Untuk memperjelas perjalanan kehidupan penulis 

membagi menjadi beberapa bagian  berikut ulasan tentang riwayat kehidupannya : 

1. Riwayat Hidup 

Soegarda Poerbakawatja merupakan anak ke delapan dari pasangan 

Singareja dan Dasem, nama lengkap beliau adalah Soegarda Poerbakawatja yang 

lahir pada tanggal 15 April 1899, Purbalingga ,Jawa Tengah, berkediaman di Jln. 

Gandarri I no.339, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun beliau menghabiskan 

masa kecilnya di desa Prigi di lingkungan keluarga yang memegang erat budaya 

jawa yang berprinsipkan Islam dan berkewarganegaraan asli   Indonesia.  

Beliau memiliki istri yang bernama Soeryati binti Soedarmo yang menikah 

pada tanggal 9 Juli 1918 dan dikaruniai dua belas anak,  jabatan pekerjaan terakhir 
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sebagai Gurubesar purnakaryawan, dan berpendidikan terakhir di Europeesche 

Hoofdacte met aanteekening.(Dokumen pribadi Ikatan Keluarga Singaredja Prigi) 

2. Riwayat Pendidikan   

Memiliki orang tua yang sangat mengutamakan akan pentingnya 

pendidikan Soegarda Poerbakawatja mengenyam pendidikan sejak dini, karena  

masa kecil Soegarda Poerbakawatja Indonesia belum merdeka, sehingga 

pendidikan yang ditempuh masih dijalankan oleh pemerintahan Belanda pada 

masa itu, Soegarda Poerbakawatja mulai mengenyam pendidikan pada usia 14 

tahun di In landsche school der eerste klasse pada tahun 1913, kemudian 

melanjutkannya di Kweekschool voor In I ononderwijzers pada tahun 1918, 

setelah lulus dari sekolahan tersebut Soegarda Poerbakawatja masih melanjutkan 

pendidikannya di Hoogere kweekschool dan lulus pada tahun 1921, prinsip yang 

didapatkan dari orang tua bahwasanya pendidikan sangat penting akhirnya beliau 

melanjutkan jenjang pendidikannya di Hoofdakte yang akhirnya lulus pada tahu  

1932.  

Jika dibandingkan dengan masyarakat desa Prigi pada waktu itu jenjang 

pendidikan yang telah ditempuh oleh Soegarda Poerbakawatja tergolong sangat 

baik karena hanya sedikit orang yang dapat mengenyam pendidikan pada waktu 

itu, apalagi Indonesia masih dalam belenggu penjajah sehingga pribumi sangat 

sulit untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Pada tahun 1934 Soegarda 

Poerbakawatja mendapatkan  Akte bahasa Jawa. 
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3. Riwayat Pekerjaan 

Dengan latar belakang jenjang pendidikan yang tinggi Soegarda memiliki 

riwayat pekerjaan yang gemilang , beliau memulai karirnya pada tahun 1921 – 

1942 beliau menjabat sebagai Guru Kepala HIS di Yogyakarta, kemudian pada 

tahun 1942 – 1946  menjabat sebagai Guru Direktur SMT setelah selesai periode 

jabatan tersebut beliau kemudian menjabat sebagai Kepala sekolah-sekolah 

kementrian P. P. Dan K dan merangkap sebagai Koordinator pendidikan dan 

pengajaran selama penduduk Belanda pada tahun 1946 – 1950. 

 Etos kerja yang disiplin dan tekun akhirnya membuahkan hasil, 

Seoegarda diangkat sebagai Kepala Jawatan Pengajaran/Inspektur Jendral 

Kementrian P. P. dan   K pada tahun 1950 – 1957, Seogarda juga diangkat 

menjadi Guru besar luar biasa PTPG 1954, setelah selesai menjabat sebagai 

Kepala Jawatan Pengajaran pada tahun 1957 Soegarda bekerja sebagai Pegawai 

tinggi diperbantukan Biro Perguruan Tinggi, diserahi     persiapan FKIP 

Semarang, dengan pencapain treck record pekerjaan yang sangat memuaskan 

beliau di pensiunkan dengan hak pensiun pada tahun 1958. Pergulatannya dalam 

bidang pendidikan tidak cukup sampai disitu, atas permintaan Departemen 

Agama, Soegarda menjabat sebagai  Guru besar FKIP Muhammadiyah Jakarta 

pada tahun 1958 – 1961, setelah selesai pada jabatan tersebut beliau menjabat 

sebagai Dekan FKIP Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1961 – 1963.  

Totalitas dalam bekerja dibuktikan oleh Soegarda dengan memprakarsai 

berdirinya Universitas Negri Cendrawasih dan menjadi Rektor pada Universitas 
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tersebut pada tahun  1963 – 1967, setelah selesai menjabat sebeagi Rektor di 

Universitas Negri Cendrawasih beliau menjabat sebagai  Guru besar dpb Ditjen 

Perti hingga tahun 1971, pada tahun yang sama Soegarda Poerbakawatja berhenti  

dan menjadi guru besar purnakaryawan. (Dokumen pribadi Ikatan Keluarga 

Singaredja Prigi) 

4.Kegiatan-  Kegiatan  Di Bidang Pendidikan Dan Pengajaran 

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 Soegarda 

Poerbakawatja semakin gencar melaksanakan misi pendidikan untuk memajukan 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, di mulai tahun  1946 – 1947 

Sogarda menjadi sekertaris panitia penyelidik pengajaran yang di ketua oleh Ki 

Hajar Dewantara, kemudian pada tahun  1949 Soegarda menjadi sekertaris 

kongres pendidikan antar Indonesia yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan 

Prof. Dr. Soetopo, pada tahun yang sama Soegarda ikut berkontribusi ikut 

mendirikan Universitas Negeri Gajah Mada, dan menjadi anggota Dewan Kurator 

sampai 1961.    

Soergada Poerbakawtja dipercayai untuk menyusun konperensi tentang 

pendidikan guru tungkat universitas Perguruan tinggi pendidikan guru (PTPG) 

yang dilaksanakan oleh menteri  Mr.Muh. Yamin pada tahun 1953, kemudian 

pada tahun 1961 beliau ikut menyiapkan Universitas Siyahkuala di Banda Aceh 

dengan melengkapinya dengan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, untuk 

dibuka oleh presiden Soekarno, pada tahun yang sama Soegarda juga 
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mengintegrasikan PGSLP, B-I dan B-II dalam universitas untuk meningkatkan 

kualitas pengajaran tingkat Universitas.  

Selain melakukan misi pendidikan dalam negeri Soegarda Poerbakawatja 

sering menjadi perwakilan Indonesia untuk melakukan kunjungan luar negeri, 

pada tahun 1951 –  1953 Soegadarda menjadi perwakilan untuk mengunjungi  

konferensi Unesco di Bangkok, kemudian pada tahun 1953 melakukan perjalanan 

orientasi ke Amerika mempelajari masalah-masalah pendidikan guru (tingkat 

unversitas), pendidikan luar biasa, kewajiban belajar, dan organisasi orang tua 

murid dan guru (PTA). Soegarda tidak membatasi dirinya hanya berkecimpung 

pada bidang pendidikan saja karena pada tahun  1957 memimpin misi kebudayaan 

ke Cekoslowakia, Polandia, Rusia, Hungaira dan Mesir. (Dokumen pribadi Ikatan 

Keluarga Singaredja Prigi) 

5.Karya – karya dan Buku Karangan Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja 

Sumbangsihnya untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa Indonesia 

juga diberikannya melalui karya tulis dan buku karangan ilmiah, berikut judul 

karya tulis dan buku karangan ilmiah yang diciptakan oleh Prof. Dr. Soegarda 

Poerbakawtja dalam bentuk Tabel : 

Tabel 2.2 Karya Tulis dan Buku Karangan Ilmiah Prof. Dr. Soegarda 

Poerbakawtja 

No Keterangan Judul 

1. Bidang Pendidikan a) Sekitar Perihal Dasar-Dasar Baru Untuk Pendidikan 

Dan Pengajaran Di Negara Indonesia Merdeka 
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Sesuai Dengan Undang-Undang no.4 tahun 1950, 

tahun 1955 

b) Sekolah Dan Masyarakat (bersama De Quelyu, 

Ghazali, Alb. De la Court), 1955 

c) Pengantar Pedagogik (bersama De Quelyu, Ghazali, 

Alb. De la Court), 1955 

d) Aliran-Aliran Baru Dalam Pendidikan (bersama De 

Quelyu, Ghazali, Alb. De la Court), 1957 

e) Pendidikan Budi Pekerti (bersama A. Manan, 

Mubangid, Naution), 1960 

f) Perkembangan Rasa/Sikap Susila (dikongres ilmu 

pengetahuan), 1958 

g) Dasar Dan Tujuan Pendidikan Dan Pengajaran 

Dalam Negara Indonesia (pidato pembuka Universitas 

Negeri Cendrawaswih) 1962 

h) Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka 1969 

i) Suatu Pemikiran Tentang Pendidikan di Indonesia ( 

dikeluarkan menyongsong sumpah pemuda 1971 dan 

dikirim ke semua anggota DPR/MPR, kemudian terbit 

sebagai brosur oleh Idayu) 

j) Ensiklopedia Pendidikan, terbit tahun 1973 

k) Pendidikan ke Arah Jiwa/Sikap Pengusaha (education 

for entrepreneurship) – dimulai dalam berita Idayu 

september, oktober, november, Desember 1974. 1973 

l) Pendidikan Tinggi dan Masa Depan Irian Jaya tahun 

1977. 

m) Pendidikan Menengah Umum Dalam Alam Indonesia 
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Merdeka tahun 1979 . 

n) Tanggapan Tentang Laporan Komisi Pembaharuan 

Pendidikan Nasional tahun 1981. 

2. Bidang Sejarah dan 

Sosial 

a) Kedudukan Hukum Wanita Indonesia dan 

Perkembangannya di Hindia, Belanda, oleh P. D. 

Holleman 

b) Dari Zaman Kesultanan Palembang, oleh P. de Roi de 

Faille 

c) Sekitar Sejarah Kolonial dan Sejarah Baru, 

Sejarawan dan Pegawai Bahasa, oleh W. Ph. Coolhaas 

d) Pulau Djawa : Pertumbuhan Penduduk dan Struktur 

Demografi, oleh J. C. Breman 

e) Pidato Dr. B. Schrieke Pada Upacara Peringatan 4 

tahun Berdirinya Sekolah Tinggi kehakiman 

f) Tempat-tempat dimana Hukum Adat Ada 

3. Tulisan-tulisan di 

Surat-Surat Kabar dan 

Majalah 

a) Tanggapan Atas Tajuk Rencana Sinar Harapan (15-1-

71) tentang : Pendidikan dan Masa Depan Kita 

b) Tanggapan Atas Rencana Menteri Mashuri “Dalam 

tahun 1972 Sistem SD 8 tahun akan dilaksanakan”, 

kata menteri Mashuri, SH. 

c) Pendidikan Tinggi dalam Sistem Menteri Mashuri 

dengan pola 4 dan 2 tahun. 

d) Atase Kebudayaan 

e) Sekali lagi SD Komperhensif 8 tahun 

f) Sekitar Perkumpulan Orang Tua Murid (POM) 
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g) Mutu Srjana Kita di Sinar Harapan 

h) Education in Indonesia. A contemplation. Di New 

Standard 1971. 

i) Faham Demokrasi dalam Pendidikan 

j) Sekolah dan Peranannya Dalam Mengembangkan 

dan Melaksanakan Demokrasi 

k) Seorang Guru Perlu (dan memang selalu, meskipun 

tidak sadar) mempunyai pandangan filosofis mengenai 

pendidikan 

l) Pendidikan dalam Hubungan dengan Pembaharuan 

masyarakat 

m) Pedoman Hidup Bagi Anak-Anak 

n) Pembinaan Pendidikan Nasional 

o) Tentang Apa Yang Dapat Diajarkan Dan Apa Yang 

Tidak 

p) Manfaatkan Adanya Perkumpulan Orang Tua Murid 

dan Guru (POMG) 

q) Apa Yang Sebenarnya Dibawakan Oleh Suatu 

Lembaga Pendidikan Bagi Kemajuan Kita 

r) Pendidikan Lalu Lintas Sebentar <enengok ke 

Belakang di Bidang Pendidikan untuk menemukan 

bahan-bahan guna perbaikannya. Di Berita PGRI Jaya 

(Beridjaya) 1971 – 1972. 

(Dokumen pribadi Ikatan Keluarga Singaredja Prigi) 
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6. Kegiatan – Kegiatan Bidang Sosial 

Memiliki kecerdasan dalam bidang akademik (Intelejen Question) 

memang penting karena sebagai tolak ukur pola pemikiran dan prespektif 

terhadap suatu hal, namun dalam menjalankan kehidupan yang penuh akan 

gejolak, manusia sebagai mahluk yang berakal harus bisa menumbuhkan rasa 

simpati dan empati (Emotional Spiritual Question) untuk bisa menjadi manusia 

yang berkepribadian matang, Soegarda Poerbakawatja yang memiliki pencapaian 

akedemik yang cemerlang mengimbanginya dengan melakukan kegiatan sosial 

untuk menumbuhkan rasa simpati dan empati, karena memeliki kecerdasan tinggi 

dan berwawasan luas jika tidak mengimbanginya dengan sikap tenggang rasa dan 

kasih sayang bagaikan bambu, yang kuat di luar namun kosong di dalamnya.   

Pada tahun 1942 Soegarda memulai kegiatan sosialnya dengan mengurus 

nasib dari 600 pelajar sekolah menengah negeri/swasta asal dari luar jawa, yang 

dengan kedatangan Jepang terputus hubungannya dengan orangtua mereka dan 

mengusahakan agar mereka dapat pulang pada tahun yang sama pula beliau 

mengutuskan vacantie kolonie untuk anak-anak yang memerlukan pemulihan 

kesehatannya (di kaliurang masih ada suatu rumah untuk keperluan itu. Juga di 

Wendit - Jawa Timur – dahulu teredia kesempatan semacam itu). dan pekerjaan 

ini baru selesai seluruhnya dalam tahun 1950, kemudian pada tahun 1954 Beliau 

mengusahakan kerjasama dengan organisasi-organisasi sosial dan pendidikan 
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berdirinya sekolah-sekolah luar biasa dan tempat-tempat penampungan untuk 

anak-anak cacad. (antara lain dengan Dr. Sieharso di Sala) .  

Setelah pensiun pada tahun 1958 beliau masih aktif mengikuti organisasi 

pada tahun 1973  Soegarda menjadi pengurus yayasan lembaga kremasi indonesia 

pada tahun berikutnya beliau tercantum sebagai pengurus besar PWRI ( organisasi 

pensiunan sipil), kemudian Soegarda pada tahun 1974 menjadi pengurus yayasan 

pendidikan menengah 17 Agustus 1945. Soegarda Poerbawaktja  juga aktif 

menjadi pengurus yayasan gedung-gedung bersejarah pada tahun 1975.( 

Dokumen pribadi Ikatan Keluarga Singaredja Prigi) 

7. Kegiatan -  Kegiatan Dalam Rangka Pembangunan Di Bidang Pendidikan Dan 

Pengajaran 

Pada tahun 1949 Soegarda  menyusun kembali pendidikan dan pengajaran 

beserta stafnya diatas puing-puing akibat dari politik bumi hangus, serta bertuga 

untuk menyusun kembali rencana-rencana pelajaran dari SR s/d SLA dan 

pendiidkan semiakademis dan akademis, pada tahun yang sama Soegarda ikut 

membantu Menteri P.P. dan K dalam usaha menggoalkan undang-undang no.4 

tahun 1950 dalam BP-KNIP di Yogyakarta. Pada tahun 1950 Soegarda 

Poerbakawtja 1950 menyusun jawatan pengajaran di Jakarta sesudah kembalinya 

negara kesatuan ,mengubah sistem Katoppo di NIT dan daerah-daerah lain 

menjadi sistem RI dengan 6 tahun SR, 3 tahun SLP, 3 tahun SLA, serta 

mengusahakan agar bekas NIT mentaati undang-undang no.4 tahun 1950 sebelum 
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menteri Muh. Yamin menjadikan undang-undang itu undang-undang no.12 tahun 

1945 yang berlaku untuk seluruh Indonesia.  

Keseluruhan hidupnya Soegarda memang di peruntukan untuk kegiatata-

kegiatan yang bermanfaat pada tahun 1952 – 1954 mendirikan pusat-pusat latihan 

untuk pembaharuan di bidang: Scienceteaching, audivisual aids, pengajaran 

teknik, menyelenggarakan seminar ilmu bumi untuk mencari jalan perbaikan dan 

pembaharuan mata pelajaran ini , Soegarda membuka sekolah guru kerajinan 

tangan di Yogya, yang sayang karena kurang pengertian para pelaksana 

mengalami kegagalan, beliau juga mengusahakan dengan bantuan unesco texbook 

murah, dan laporan teknis sesudah selesai dikirimkan kepada instansi penentu, 

tetapi gagal juga, kemudia beliau mengusahakan kepada Menteri untuk 

pembentukan semacam PTA dengan nama POMG  (Dokumen pribadi Ikatan 

Keluarga Singaredja Prigi) 

8.Kegiatan-kegiatan dalam masa perjuangan menghadapi Belanda. 

Pada tahun 1947 – 1948 Soegarda mengusahakan agar pendidikan dan 

pengajaran di daerah-daerah pendudukan tetap berjalan, antara lain di Jakarta, 

Surabaya serta tetap menjaga hubungan komunikasi dengan Sumatra dimana M. 

Hutasoit memimpin pengajaran, ditahun yang sama beliau juga mengusahakan 

pengiriman 11 mahasiswa ke India yang mendapat bea siswa dari India yang 

mendapat bea siswa dari India dan Indonesia, untuk studi di bidang teknik, pada 

tahun tersebut Soegarda menyingkir ke daerah pegunungan di Madiun bersama 

Presiden dan separo kabinet untuk menyelenggarakan”front-onderwijs” untuk 
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pelajar-pelajar pejuang, yang menjadi tujuan perjuangan beliau adalah terus 

mengusahakan agar pendidikan berjalan terus selama masa pendudukan 

(Dokumen pribadi Ikatan Keluarga Singaredja Prigi) 

9. Penghargaan yang pernah di terima. 

a. Satya lencana karya tingkat II dari Presiden R.I., 20-5-1961. 

b. Surat penghargaan untuk sumbangannya mengenai hal ikhwal penduduk Irian 

Barat dari Kepala Staf Pengusaha Perang Tertinggi, 10-10-1962 

c. Tanda penghargaan untuk jasa-jasanya selaku ketua Presidium Uncen yang 

dalam keadaan agak luar biasa telah diberikan kepada perwakilan RI semasa 

UNTEA dan kepada Negara sebagai pengabdiannya pada penyelenggaraan 

perjuangan Trikora, 1 Mei 1963. 

d. Surat penghargaan sebagai tanda terima kasih karena telah menyelesaikan 

tugas Negara sebagai Ketua Panitia Ekspedisi Cendrawasih di pegunungan 

Jayawijaya dari 13 Desember 1963 sampai 18 Maret 1964 

e. Penghargaan pemerintah sebagai perintis pengembangan pendidikan tinggi , 

September 1977 

f. Tahun 1977 mendapat gelar Doctor Honoris Cause dalam ilmu pendidikan dari 

Universitas Cendrwasih, Irian Jaya 

g. Tahun 1978 mendapat gelar Tokoh Pendidikan Nasional dari IKIP, Jakarta 

(Dokumen pribadi Ikatan Keluarga Singaredja Prigi) 

Perkembangan dan Fungsi Museum..., Aditya Bayu Sukma, FKIP UMP, 2017




