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SINOPSIS

Seorang berdarah Jawa yang melewati 26 tahun dari masa hidupnya di luar Jawa. Seorang 
pria yang bergerak di bidang politik tetapi mengaku dirinya bukan politikus. Seorang penerbit 
dan penggiat buku yang bukan usahawan dan penyair-penulis esai yang tidak dibaca lagi. 
 Namanya, Noto Soeroto, banyak mengisi surat kabar dan majalah antara 1909 dan 1932. 
Baik itu dalam resensi-resensi mengenai tujuh kumpulan puisinya maupun ulasan-ulasan 
pendapatnya tentang relasi antara Belanda dan koloni di Timur. Ia banyak sekali berbicara 
dalam wawancara dan seminar untuk organisasi-organisasi di Belanda, Belgia, Jerman, 
Perancis dan Cekoslowakia. Noto Soeroto adalah seorang yang berapi-api dan menjadi pusat 
perhatian.
 Ia dilahirkan pada tahun 1888 di Yogyakarta, tepatnya di Pakoe Alaman, kesultanan 
termuda di Jawa Tengah. Keraton Pakoe Alaman terkenal karena kecenderungannya untuk 
mengacu kepada pendidikan Barat. Alasannya yang terpenting adalah karena pendidikan 
Barat mengajarkan kesetaraan. Ayah Noto Soeroto, Noto Dirodjo, yang mengenyam 
pendidikan HBS menginginkan anak-anaknya mengenyam pendidikan universitas di negeri 
Belanda. Semasa Sekolah Dasar dan HBS di rumah Noto Soeroto mendapat pelajaran budaya 
Jawa dan Sejarah. Setelah menamatkan HBS di Semarang ia bertolak ke Belanda untuk 
mengikuti pendidikan untuk menjadi Sarjana Hukum di Leiden. Kakaknya, Noto Kworo, pada 
saat itu sudah belajar Kedokteran di Leiden. Saudara laki-lakinya yang lain, Gondowinoto, 
mengikuti jejak Noto Soeroto sebagai mahasiswa Hukum, dan kemudian Noto Diningrat, 
adiknya yang terakhir, belajar Teknik di Delft. Banyak biaya yang dikeluarkan dan kerepotan 
yang dialami sang ayah untuk menyekolahkan keempat putranya. Satu-satunya yang tidak 
menuntaskan kuliahnya adalah Noto Soeroto. Ia hanya meraih kandidaatsexamen (kira-kira 
setingkat sarjana muda) pada tahun 1911. Selanjutnya ia kadang-kadang masih mengikuti 
kuliah, tetapi tersendat-sendat. Meskipun bertekad kuat ia tidak berhasil meraih gelar 
doktorandus karena terlalu banyak disibukkan oleh hal-hal lain di luar studinya. Noto Soeroto 
tinggal di Den Haag dan mengombinasikan studinya dengan pekerjaan jurnalistik, di mana ia 
dapat menuangkan ide-idenya tentang hubungan Belanda dengan koloninya. Singkatnya, Noto 
Soeroto bervisi bahwa Belanda mempunyai peranan penting yang harus dijalani di Hindia 
Belanda. Dengan pengetahuan Barat di bidang pertanian, teknik, perdagangan, pelayaran dan 
industri, Hindia Belanda dapat mengambil keuntungan. Menurutnya, Barat memiliki ‘akal’, 
sementara Timur memiliki ‘hati’. Kombinasi yang ideal menurut pendapatnya. Pemikiran ini 
membentuk basis untuk konsep yang ia sebut sebagai pemikiran asosiasi. Tujuannya adalah: 
membangun Jawa di bawah pimpinan Belanda di bawah panji kerajaan Oranje. Kemandirian 
sebagai koloni menurut Noto Soeroto adalah hal yang masih jauh dari jangkauan. Pada tahun-
tahun pertama abad yang lalu cara pikir ini sesuai sekali dengan yang dicanangkan Belanda 
sebagai politik etis. Noto Soeroto menulis di beberapa surat kabar, di antaranya: NRC dan 
menjadi redaktur majalah yang berpihak kepada kerajaan Belanda Bandera Wolanda en Het 
Nederlandsch Indische huis, oud en nieuw.
 Kelompok pelajar Hindia Belanda di Belanda pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia 
Pertama masih kecil. Sekitar tahun 1908 ada sekitar duapuluh perkumpulan. Atas dorongan 
Jacques Abendanon, mantan direktur Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid
(Departemen Pendidikan) yang etis, pada tahun yang sama mereka mendirikan Indische 
Vereeniging. Sebuah dorongan penting untuk mendirikan perkumpulan adalah pendirian 
Boedi Oetomo pada tahun 1908 di Jawa yang berkeinginan untuk memajukan Jawa. Boedi 
Oetomo dapat dipandang sebagai perkumpulan nasionalis pertama di Hindia Belanda. 
Perkumpulan ini dipimpin oleh para priyayi, pengurus pribumi dari kalangan elit pada masa 
itu. Noto Dirodjo juga sempat beberapa tahun menjadi ketua organisasi yang tidak 
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sepenuhnya berkiblat kepada Jawa ini. 
 Pada tahun 1911 Noto Soeroto menjadi ketua Indische Vereeniging. Ada kesepakatan 
mengenai tujuan organisasi, yakni: politik etis dan politik asosiasi adalah haluannya. 
Perkumpulan ini terinspirasi ide-ide Kartini yang terangkai dalam kumpulan suratnya Habis
Gelap Terbitlah Terang untuk mengangkat bangsa Jawa mempunyai gagasan yang sama 
dengan para pelajar Indonesia di Belanda. Karena itulah gagasan Kartini tersebut dipilih 
sebagai garis besar haluan perhimpuan tersebut.   
 Seperti halnya di dalam Boedi Oetomo, perkembangan Jawa dengan pengetahuan Barat,  
diembankan kepada kaum priyayi. Golongan elit dianggap harus memegang kendali dan 
mereka pulalah yang dimintai tanggung jawab atas kemajuan bangsa. Model ini sekarang 
disebut 'top-down'.

Pada tahun 1913 Noto Soeroto berkenalan dengan Soerjo Soeparto. Soeparto adalah salah satu 
pewaris tahta Mangkoenegara Solo yang juga datang ke Belanda untuk menuntut ilmu. Di 
Den Haag mereka menempati satu rumah di Weimarstraat dan sangat cocok satu sama lain. 
Mereka sama-sama berminat kepada sastra, perkembangan Jawa, budaya Jawa, dan tak 
terkecuali juga kepada gadis-gadis Den Haag. Mereka menemukan karya-karya Tagore yang 
diterjemahkan oleh Frederik van Eeden dan keduanya sama-sama sangat terkesan. Bagi Noto 
Soeroto puisi-puisi Tagore memberikan sebuah sensasi yang membuatnya menulis puisi 
dengan gaya yang sama. Pada tahun 1914 prosalirik dan puisi-puisinya dimuat di De
tijdspiegel. Tahun 1915 puisi-puisi tersebut dibundel dan diterbitkan dengan judul 
Melatiknoppen. Sampai 1925 masih ada lima buah kumpulan puisinya yang terbit. Judul-
judulnya luar biasa: De geur van moeders haarwrong, Fluisteringen van den avondwind,
Nieuwe fluisteringen, Lotos en morgendauw dan Bloeme-ketenen. Pada tahun 1931 terbit 
kumpulan puisi Wayang-liederen (Dendang Wayang) yang lebih orisinal dibandingkan 
dengan kumpulan-kumpulan puisi sebelumnya yang dipengaruhi oleh Tagore. Kritik yang 
diterima Noto Soeroto untuk  puisi-puisinya pada umumnya positif. 
 Soeparto dan Noto Soeroto bersahabat karib. Keduanya masuk dinas sukarela tentara 
Belanda. Soeparto sebagai grenadir, Noto Soeroto sebagai anggota pasukan kavaleri yang 
tergabung dalam 'Rode Huzaren'. Ini bukti kesetiaan mereka kepada Belanda, meskipun 
mereka juga berpendapat bahwa pendidikan militer nantinya juga akan berguna untuk 
diterapkan di Jawa karena kebijakan ekspansi Jepang yang ditakuti pada saat itu. Tahun 1914 
keduanya dipanggil untuk aktif berdinas sebagai akibat dari mobilisasi. Mei 1915 Soeparto 
dipanggil untuk kembali ke Jawa dan Maret 1916 ia menggantikan pamannya menjadi sultan 
di keraton Mangkoenegaran. Kedua sahabat ini setelah itu masih terus berhubungan. 
 Selama mobilisasi Noto Soeroto ditempatkan di keluarga Meijer di Eindhoven. Selama itu 
tumbuhlah bibit-bibit percintaan antara Noto Soeroto dengan anak perempuan keluarga 
Meijer, Jo. Juni 1918 mereka menikah dan di bulan Oktober lahirlah Rawindro (Rawi). 
Keluarga kecil itu kemudian bermukim di Den Haag. Meskipun Noto Soeroto berniat 
menyelesaikan studinya, tetapi tidak berhasil. Ia sibuk dengan hal-hal lain: menulis artikel, 
menjadi redaktur, ikut dinas militer, menulis puisi, menikah dan punya anak. Ayahnya 
meninggal tahun 1917 dan uang sekolahnya dipergunakan untuk hal-hal lain selain studi. 
Soeparto, yang pada saat itu bernama Mangkoenegoro VII, mengabulkan permohonan Noto 
Soeroto untuk menunjang sahabatnya itu secara finansial. Mertuanya juga membantu 
keuangan mereka.
 Tahun 1920 Noto Soeroto merintis sebuah toko buku dan penerbitan yang diberi nama 
Hadi Poestaka. Penerbitan ini terutama berfokus pada buku-buku tentang Hindia Belanda di 
bidang budaya, etnologi dan ekonomi. Sementara penjualan difokuskan pada buku-buku 
pelajaran untuk mahasiswa-mahasiswa Hindia Belanda dan publikasi-publikasi dalam genre 
yang ia terbitkan sendiri. Pada awalnya usaha itu sepertinya berjalan lancar.
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 Pada tahun 1923 impiannya terwujud. Ia mendirikan majalah Oedaya (Opgang) yang 
memuat artikel berbahasa Belanda dan Melayu. Isinya beragam dengan komponen-komponen 
budaya yang kuat: seni lukis, seni tari, seni patung, baik Belanda maupun Hindia Belanda 
serta wayang. Majalah ini juga memuat perawatan orang sakit dan poliklinik-poliklinik di 
Jawa, hubungan tanpa kabel dan penerbangan di Hindia Belanda. Karakter Oedaya sesuai 
dengan pemikiran ‘asosiasi’.
 Noto Soeroto mengukuhkan posisinya di kalangan seniman Den Haag. Ia berteman dengan 
jurnalis-penulis Ben van Eysselsteijn, penyair-pemahat-arsitek Hein von Essen, pematung 
Johan Altorf, pelukis Isaac Israëls dan puluhan lainnya. Ia menjadi anggota ikatan seniman de 
Haagse Kunstkring dan perkumpulan De Wigwam. Di majalah Oedaya para seniman 
meramaikan rubrik 'Van kunst en kunstenaars'. Di sana mereka saling membahas dan 
mempromosikan karya masing-masing. Lama-kelamaan terbentuklah sebuah masyarakat seni 
yang kuat di mana penyair, pelukis, pematung, pemahat dan aktor tergabung di dalamnya. 
Noto Soeroto merasa kerasan berada dalam lingkungan tersebut, tetapi di samping tujuan-
tujuan untuk memajukan budaya tentu saja ada ‘urusan Hindia Belanda’. Ini tak sulit 
diupayakan di Den Haag karena kebanyakan teman-temannya yang artistik memiliki 
hubungan dengan Hindia Belanda, karena mereka lahir di sana atau sudah pernah berkunjung 
ke sana. Lagipula, Den Haag adalah kota tempat pemerintahan kolonial dan perusahaan-
perusahaan yang aktif di Hindia Belanda berpusat, serta kota persinggahan bagi orang-orang 
yang berlibur dari tugas mereka di Hindia Belanda. Noto Soeroto melihat himpunan seniman 
ini sebagai kelompok yang tepat untuk memajukan perpaduan Timur dan Barat. Ia 
berpendapat bahwa pertemuan budaya antara Belanda dan Indonesia merupakan pilar penting 
yang harus menyokong hubungan antara keduanya.  
 Keluarga Noto Soeroto semakin besar. Pada tahun 1922 putrinya Dewatya (Dewi) dan 
1928 Harindro Dirodjo (Indro) lahir.
 Sementara itu nasionalisme mulai mengakar di Hindia Belanda. Perkumpulan-
perkumpulan yang berunsur kenegaraan pada tahun 1915 memang masih terlarang, namun 
perjuangan untuk membela kepentingan rakyat, persamaan hak dan kemajuan sudah dimulai. 
Bermunculanlah banyak partai, perkumpulan, serikat dan organisasi-organisasi lainnya, 
bervariasi dari yang besar sampai yang kecil, dari yang santai sampai yang militan, dari yang 
sekuler sampai yang religius, dari yang rasial-etnis sampai yang umum, dari yang regional 
sampai bertaraf nasional dan dari yang sosialistis sampai yang komunistis. Setelah Boedi 
Oetomo di tahun 1908, beberapa organisasi penting lainnya bermunculan, seperti: Sarekat 
Islam tahun 1911, Indische Partij tahun 1912, PKI tahun 1920 dan pada tahun 1928 PNI milik 
Soekarno. Nasionalisme menjadi semakin tajam, juga di kalangan orang-orang Indonesia 
yang tinggal di negeri Belanda. Indische vereeniging menjadi Indonesische vereeniging dan 
pada tahun 1924 pengurusnya menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan organisasi. 
Munculnya kesadaran dan aksi massa yang nasionalis yang mengandalkan kekuatan diri 
sendiri perlu mendapat dukungan. 
 Pada tanggal 14 december 1924 Noto Soeroto dikeluarkan dari Perhimpunan Indonesia, 
karena menurut pengurus ia merugikan pihak Indonesia. Pertentangan antara gagasan-
gagasannya yang etis dan asosiatif dengan tujuan perkumpulan pun tak menjadi lebih besar. 
 Setelah pengeluaran tersebut Oedaya berubah. Di samping artikel-artikel dengan unsur 
budaya dan kemasyarakatan, Noto Soeroto memuat tulisan-tulisan pribadi mengenai pendirian 
politiknya. Wadah lain yang ia gunakan untuk menuangkan pendapat-pendapatnya adalah 
Nederlandsch-Indonesisch Verbond, di mana orang-orang yang tak terlalu berpihak baik 
kepada  Belanda maupun Indonesia bergabung. Teman-temannya, seperti: Hein von Essen en 
Louis Petit duduk sebagai pengurus dalam organisasi itu. Organisasi tersebut didirikan tahun 
1924 dengan Noto Soeroto sebagai ketua kehormatan. Di Oedaya organisasi ini mendapat 
ruang untuk memuat pengumuman-pengumuman ataupun laporan-laporan organisasi. Dalam 
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kurun waktu antara 1927 dan 1928 Nederlandsch-Indonesisch Verbond berkembang menjadi 
sebuah organisasi dengan 700 leden dan 19 anak organisasi. Organisasi ini bercabang di 
Leiden, Utrecht, Amsterdam dan Rotterdam dan menyelenggarakan kelompok-kelompok 
studi, kelompok-kelompok diskusi dan malam-malam gala dengan tarian dan gamelan. Semua 
terlihat fantastis.  
 Noto Soeroto membundel artikel-artikelnya yang dimuat di Oedaya dalam: 
Kleurschakeeringen uit Oedaya. Beberapa kutipan dari Kleurschakeeringen menggambarkan 
tujuannya dan tujuan Nederlandsch-Indonesisch Verbond: 

'Kita harus menampilkan tulang punggung rakyat di tengah-tengah kita: kaum terpelajar dan 
seniman, pakar hukum dan dokter, pakar ekonomi dan politikus, kaum pedagang dan pakar 
industri, tidak hanya beberapa, tapi ratusan, dan semua diilhami oleh hal yang sama, yakni: 
dengan bantuan Belanda yang sudah menjadi sesama warga di negeri kita, memenuhi tugas 
kita untuk kebangkitan Indonesia dan mengubah "penguasaan" menjadi “pemerintahan” yang 
sebenarnya.’

'Tetapi jika kita sendiri mencoba memupuk nasionalisme dalam diri rakyat yang sama-sama 
menderita dengan kita, maka kita sebenarnya hanya mengulang jaman barbar di Barat, dengan 
kata lain mengalami kemunduran dalam perkembangan kemanuasiaan. Apakah ini tujuan kita 
yang sebenarnya?’   

Dari keseluruhan artikel dari Kleurschakeeringen tampak adanya pandangan nasionalisme 
Noto Soeroto yang berdasar pada apa yang ia lihat sebagai nilai-nilai budaya Jawa: puitis, 
mencari keluhuran, eling, percaya, riang, adil, bersimpati dan altruistis. Kemandirian 
Indonesia dalam jangka panjang harus berasaskan identitas Indonesia itu sendiri. Hanya cinta 
yang bisa mengikat suku-suku bangsa satu sama lain. Noto Soeroto menuduh para nasionalis 
kehilangan jati dirinya ketika menerapkan nilai-nilai Barat dalam mencapai kemerdekaan 
Indonesia. Timur dan Barat akan dapat menemukan titik temu jika masing-masing budaya 
dibersihkan dari kekerasan, imperialisme, rasisme dan motif-motif ekonomi. Misi Noto 
Soeroto tidak hanya kedengaran terlalu muluk, tetapi memang begitulah kenyataannya. 
 Pada tahun 1930 perkumpulan menderita krisis eksistensi. Jumlah orang Belanda terlalu 
dominan, sementara bagi orang-orang Indonesia sendiri masukan Jawa dianggap terlalu kuat 
dan yang lainnya ragu-ragu untuk membuat pilihan politik. Lagipula formula tarian dan 
gamelan ternyata agak monoton. Situasi keuangan pada saat itu memprihatinkan. Pengurus-
pengurus yang baru tidak dapat lagi ditemukan. Oleh pengurus diadakan sebuah rapat untuk 
membicarakan apakah kelangsungan organisasi masih memungkinkan. Noto Soeroto melihat 
celah kesempatan. Ia meminta anggota secara penuh untuk mereorganisasi perkumpulan 
tersebut dengan mengangkatnya sebagai ketua dengan sebuah rencana yang ambisius dan 
tidak memungkinkan untuk diwujudkan. Menurut pendapatnya perkumpulan seharusnya 
mengupayakan perwujudan dari apa yang disebutnya sebagai paham negara kesatuan dalam 
dua serangkai Belanda-Indonesia, di mana Belanda melaksanakan sebuah kebijakan, berfokus 
pada kenegaraan, ekonomi dan perkembangan jiwa Indonesia.  
 Negara kesatuan ini harus terbentuk dari dua bagian yang masing-masing berdiri sendiri. 
Tentu saja Belanda memegang kendali dan kepala negara keduanya ditunjuk oleh pihak 
kerajaan Belanda. Akan ada ‘Kelompok Belanda’ dan ‘kelompok Indonesia’ yang dibentuk 
untuk mematangkan model negara kesatuan ini lebih lanjut.
 Mengenai bagaimana struktur kepengurusan Indonesia nantinya juga telah dipikirkan oleh 
Noto Soeroto. Dalam seri artikel-artikelnya di Oedaya ia menguraikan idenya. Pada tahun 
1931 artikel-artikel ini diterbitkan dalam satu bundel yang berjudul Van overheersching naar 
zelfregeering. Singkatnya, ia mengajukan kaum elit yang dipandang sebagai kalangan terbaik 
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dari masyarakat untuk duduk sebagai pemimpin. Ia memilah-milah beberapa lapisan pengurus 
dari bawah sampai ke atas: pamong desa, kabupaten, gubernuran, gubernur, gubernur jendral. 
Desa memilih pamong desa. Pamong desa menyerahkan pengangkatan seorang kepala desa 
kepada bupati. Bupati mengangkat kepala desa. Demikian sistem ini tersusun sampai ke atas. 
Temuannya ini ia sebut model aristo-demokratis, karena merupakan perpaduan antara 
memilih dan diangkat. Menurut pendapatnya struktur kepengurusan inilah yang paling tepat 
untuk Jawa.
 Dengan ide negara kesatuan dan model aristo-demokratis ini Noto Soeroto mulai bergerak. 
Bersama C. Frans yang berasal dari Timor, ia berkeliling di negeri itu memperkenalkan 
pikiran perkumpulan yang baru kepada masyarakat dalam seminar-seminar. Kritik besar 
datang dari kubu Indonesia, sementara di Belanda gagasannya ini disukai. Mulai 1931 
Oedaya menjadi organ resmi organisasi.  
 Yang tak terhindarkan pun terjadi. Idealisme yang berkobar dan dikemas dalam model-
model teoretis, lepas dari setiap hubungan dengan kenyataan sejarah dan aktual, ini 
kehilangan dukungan. Kecuali segelintir orang yang masih setia, Noto Soeroto tak punya 
pendukung. Dan Oedaya pun kehilangan pelanggan. Majalah tersebut berakhir pada akhir 
1931. Lelah, depresif dan bangkrut, ia meninjau situasinya dan memutuskan untuk kembali ke 
Indonesia. Kelompok kecil yang tersisa dari orang-orang Oedaya membiayai perjalanannya 
itu. Setelah mengunjungi Gandhi di London, Februari 1932 ia berangkat ke Jawa. 
Keluarganya akan menyusul kemudian. Untuk itu ia harus memiliki sumber penghasilan yang 
tetap. Ia mendapat pekerjaan sebagai agen asuransi, tetapi hasilnya tidak mencukupi. Pada 
saat itu dampak krisis juga terasa di Indonesia.
 Beberapa tahun ia menjual asuransi sambil mengerjakan pekerjaan sekretarial untuk teman 
lamanya, pangeran  Mangkoenegoro VII, yang ia andalkan untuk masa depan. Kemudian ia 
menjadi sekretaris partikulir sang pangeran. Ini dapat menunjang keluarganya secara 
finansial. Ia sendiri kadang-kadang mengirim uang untuk Jo dan anak-anak di Den Haag. 
Noto Soeroto merasa amat kerasan di keraton Mangkoenegaran yang menjadi pusat budaya 
Jawa tersebut.
 Dalam rangka pernikahan putri Juliana dengan pangeran Bernard zur Lippe Biesterfeld 
pada tahun 1937 ia berkunjung ke Belanda mendampingi pangeran. Akhirnya ia kembali lagi 
ke Indonesia tanpa keluarganya. Untuk karier pendidikan anak-anaknya ini lebih baik. Pada 
saat itulah ia melihat keluarganya untuk terakhir kali. Perang Dunia kedua mengubah 
segalanya untuk selamanya. 
 Karena keberpihakannya kepada Eropa Noto Soeroto ditangkap dan disiksa oleh polisi 
negara dan militer Jepang, Kempeitai. Di Belanda, Rawi, putra tertuanya ditangkap dan 
dibawa ke kamp Jerman. Ia berhasil selamat selama perang, tetapi meninggal dunia akhir 
1945 sebagai akibat dari kondisinya sebagai tahanan. Jo ditahan karena menyebarkan surat 
kabar ilegal. Ia dibawa ke kamp Ravensbrück dan bersusah-payah untuk dapat bertahan dari 
penyiksaan.
 Pada tahun 1944 Mangkoenegoro VII, tempat curahatan hati dan tumpuan Noto Soeroto 
mangkat. Noto Soeroto mencoba menyambung hidupnya dengan mulai menghidupkan lagi 
sebuah penerbitan di Indonesia bernama Udaya, yang tentu saja gagal. Meskipun demikian ia 
berhasil menulis artikel untuk Java-bode dan De locomotief. Pertengahan tahun 1951 ia jatuh 
sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada bulan November 1951. Putra terkecilnya, 
Indro, tiba di Solo menemui ayahnya sehari setelah sang ayah wafat.    
 Pada tahun 1958 Johan Fabricius menulis roman Schimmenspel. Tokoh utama dalam 
roman ini sepertinya adalah tokoh yang diciptakan dengan Noto Soeroto sebagai modelnya. 
Memang ada persamaan-persamaan yang bisa ditunjukkan, namun perbedaan-perbedaannya 
esensial.   
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Berdasarkan semuanya ini, dapat disimpulkan bahwa dalam proses kemerdekaan Indonesia 
Noto Soeroto memang tidak memegang peranan penting. Namun demikian pada tahun 
tigapuluhan ia seringkali mengajukan pendapat-pendapatnya dalam diskusi. Karena itu 
pejuang dan pemikir yang pekerja keras, simpatik, namun naif secara politik ini layak 
mendapatkan tempat dalam proses perkembangan Hindia Belanda menuju kemandirian.  


