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Abstract
This examines about the role of “trah” Tariman Dermayasa atarticle
Sindurejo-Kediri 1918-1935. Tariman is the first spiritual and
administrative leader of Sindurejo. The leadership of Tariman continued to
every descendants until come a “trah.” Background of “trah”Tariman
Dermayasa is Christian Javanese and having position as priyayi. As
Christian Javanese and priyayi also newcomer, they tried to construct new
tradition in society that majority people are muslim and have “abangan”
character. The role of “trah” Tariman Dermayasa can be examined from
1918 until 1935. Before 1918, Sindurejo was weak in politic and economy but
under the leadership of Purnami Dermayasa, head of village, Sindurejo
underwent a rapid progress.
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Abstrak
Artikel ini membahas peran trah Tariman Dermayasa di Sindurejo-Kediri
tahun 1918 sampai 1935. Tariman merupakan pemimpin spiritual dan
administratif pertama di Sindurejo. Kepempimpinan Tariman berlanjut
kepada setiap keturunannya sehingga terjadi proses pewarisan kekuasaan
yang terus menerus sehingga terbentuklah sebuah trah. Latar belakang trah
Tariman Dermayasa adalah orang-orang Kristen Jawa dari golongan
priyayi. Mereka dengan latar belakang agama Kristen dan berkedudukan
sebagai golongan priyayi sekaligus sebagai pendatang berusaha untuk
membentuk tradisi baru di lingkungannya yang mayoritas merupakan
penganut agama Islam dan memiliki karakter abangan. Peran trah Tariman
Dermayasa terutama dapat diamati pada tahun 1918 hingga 1935. Sebelum
1918, Sindurejo lemah secara politik dan ekonomi tetapi dibawah
kepempimpinan lurah Purnami Dermayasa Sindurejo dapat mengalami
kemajuan yang pesat.
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Pendahuluan
Seluruh struktur sosial yang ada

dalam masyarakat selalu berawal dari
sebuah keluarga. Keluarga adalah dasar
atau pondasi dari komunitas yang ada di
atasnya. Dalam perkembangannya, tidak
jarang bahkan hingga ada sebuah keluarga
yang turun temurun menjadi penguasa
sebuah wilayah dalam jangka waktu
puluhan bahkan ratusan tahun. Hal

tersebut tentu saja menarik untuk
dicermati. Bagaimana sebuah keluarga
mampu bertahan sebagai kelompok
penguasa dan bagaimana pula mereka
berkontribusi terhadap masyarakatnya.
Berdasarkan uraian di atas, penulis
memilih menulis tentang TarimanTrah
Dermayasa di Sindurejo-Kediri. Penulis
mengkaji bagaimana kontribusi trah
Tariman Dermayasa terhadap masyarakat
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di sekitarnya terutama di Dusun Sindurejo
yang menjadi tempat tinggal mereka.
Peran mereka terutama bila dihubungkan
dengan agama Kristen dan tradisi Jawa
serta status mereka sebagai pendatang di
Sindurejo.

Trah dan Hubungan Kekerabatan
Dalam Masyarakat Jawa

Setiap kelompok masyarakat
m a n a p u n p a s t i m e m i l i k i c i r i
kebudayaannya masing-masing, yang satu
sama lain memiliki perbedaan-perbedaan
tertentu. Setiap kebudayaan juga
terbentuk oleh banyak faktor seperti
kondisi alam, latar belakang penduduk,
ideologi yang dianut, agama yang
dipercayai serta pekerjaan yang ditekuni
oleh masyarakatnya. Masyarakat Jawa,
sama seperti masyarakat di banyak
tempat, juga memiliki kebudayaannya
sendiri yang khas dan unik. Kebudayaan
Jawa dengan berbagai variannya hidup
dan berkembang di wilayah Propinsi Jawa
Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Propinsi Jawa Timur (Koentjaraningrat,
1981: 322).

Kebudayaan Jawa dalam sejarahnya
berhubungan sangat erat dengan agama
Hindu dari India yang masuk ke Jawa
sejak abad ke-8. Hal ini ditandai dengan
berdirinya kerajaan Mataram Hindu atau
Mataram Kuna. Kekuasaan Kerajaan
Mataram Hindu di Jawa Tengah berpindah
ke Jawa Timur pada abad ke-11 karena
bencana alam. Di Jawa Timur pengaruh
Hindu ditandai dengan berdirinya
beberapa kerajaan besar seperti Kediri,
Singosari dan Majapahit. S e l e p a s
runtuhnya Majapahit ekitar abad ke-1 ,s 5
agama Islam berkembang pesat di Jawa.
Hal ini diawali dengan munculnya
kerajaan-kerajaan Islam, terutama di
pesisir utara seperti Kerajaan Demak.
Berdirinya Kerajaan Demak sekaligus
menandai kembalinya pusat kekuasaan
Jawa ke Jawa Tengah. Setelah Demak,
kemudian disusul oleh Kerajaan Pajang,
Mataram Islam hingga akhirnya Mataram
Islam pecah menjadi Surakarta dan
Yogyakarta karena campur tangan pihak

VOC (Sartono kartodirdjo, 1992: 29).

Perkembangan kerajaan-
kerajaan Hindu dan Islam dapat terlihat
dalam sistem kekerabatan masyarakat
Jawa terutama dengan terbentuknya .trah
Untuk memahaminya penulis akan
menjelaskan terlebih dahulu mengenai
keluarga dalam kebudayaan Jawa. Dalam
konteks budaya Jawa, keluarga bercirikan
sistem kekerabatan yang bersifat bilateral,
generasional, bersisi dua dan turun-
temurun. Hal ini membuat cakupan
sebuah keluarga dalam pandangan Jawa
sangat luas (Franz Magnis Suseno, 1996:
16). Keluarga tidak hanya mencakup
keluarga inti dan sanak saudara dari ayah
dan ibu tetapi juga semua generasi baik
yang sesudah maupun yang sebelum diri.
Tidak terbatas sampai generasi keempat
atau saja namun sangat jauh hinggabuyut
generasi kesepuluh alias galih asem
(Hildeerd Geertz, 1982: 18). Hubungan
kekerabatan di luar keluarga inti memang
tidak terlalu ketat aturannya namun bagi
orang Jawa saudara jauh tetap saja
penting. Pada awalnya adalahtrah
perkumpulan keturunan-keturunan
penguasa kerajaan-kerajaan di Jawa yang
mencari hubungan genealogi lewat pohon
silsilah. Dapat disimpulkan dengan mudah
bila adalah sistem kekerabatan dalamtrah
pandangan masyarakat Jawa. Trah
memang baru menjadi sebuah organisasi
formal setidaknya pada masa Hindia
Belanda namun itu sendiri sudah adatrah
sejak kerajaan-kerajaan di Jawa pertama
kali berdiri. Dalam mendirikan sebuah
trah, pendiri atau sesepuh yang dijadikan
patokan haruslah mempunyai wibawa
yang t ingg i . Tidak b i sa t idak .

Contoh kasus, Raden Wijaya atau
y a n g b e rg e l a r S r i K e r t a r a j a s a
Jayawardhana, kedudukannya sebagai
pendiri dan raja pertama Majapahit dapat
diterima karena ia adalah menantu dari
Kertanegara, raja Singosari yang terakhir.
Ini menunjukkan bila sebuah kekuasaan
mendapatkan legitimasi dari kekuasaan
yang lebih dulu ada. Berdasarkan
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genealogi tersebut, tentu saja semua raja
yang boleh berkuasa di Majapahit adalah
hanya yang berasal dari keturunan
Singasari. Seandainya seorang raja
mangkat maka yang jadi penggantinya
tetap saja dari keluarganya sendiri baik
anak, istri atau dari sanak saudara lainnya,
sekalipun terjadi kudeta. Rakyat jelata
sama sekali tidak punya peluang untuk
masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.

Dalam sejarah panjang kerajaan-
kerajaan di Jawa, tak jarang bahkan terjadi
perkawinan politik untuk meningkatkan
wibawa serta mempertahankan kekuasaan
dari tertentu. Antara lain seperti yangtrah
terjadi di kerajaan Mataram Islam pada
masa Amangkurat I. Yaitu perkawinan
antara putri Panembahan Agung Kajoran
dengan Pangeran Kajoran dan perkawinan
seorang putri Senopati dengan Pangeran
Kajoran (Sartono Kartodirdjo, 1992: 171).
Ada otoritas yang dimiliki oleh anggota
trah tertentu dan hegemoni terhadap
kelompok lain dapat saja terjadi. Hal ini
mengakibatkan seorang Jawa yang
mengerti betul makna dari sebuah garis
genealogi akan selalu berusaha membuat
garis silsilah yang tak hanya mencakup
keluarga dekatnya tetapi sampai sejauh
mungkin yang ia bisa runut. Semua itu
dilakukan demi hegemoni kekuasaan.
Masuk akal bila pada kenyataannya trah
hanya dimiliki oleh sebagian kecil
masyarakat Jawa saja. Sebab maksud awal
pendirian adalah untuk kepentingantrah
kekuasaan.

Trah ini kemudian tidak hanya
berlaku pada keluarga aristokrat saja tapi
juga ditiru oleh masyarakat di luar tembok
istana. Di lingkup pesantren, ada banyak
santri yang menikahi putri kyainya. Dari
pekawinan tersebut, santri tersebut
otomatis masuk sebagai bagian dari trah
kyainya. Kedudukan t inggi dan
kewibawaan yang dimiliki oleh sang kyai
juga dinikmati oleh menantunya, untuk
kemudian dijadikan modal dalam
mendirikan pondok pesantren baru. Hal
ini dilakukan terus menerus hingga
beberapa generasi sehingga membentuk
jaringan pesantren yang cukup kuat dan

luas (Zamakhsyari Dhofier, 1989:
71)

Karena sudah menjadi tradisi dalam
kebudayaan Jawa maka juga menjaditrah
bagian dari struktur sosial masyarakat
Jawa. Sering kali salah satu faktor yang
membuat sebuah daerah menjadi maju dan
memiliki pengaruh kuat ialah keberadaan
trah tertentu di sebuah daerah. Latar
belakang seseorang seperti misalnya
p e m i m p i n s e b u a hb a b a d a l a s
perkampungan yang merupakan
keturunan orang-orang berpengaruh
seperti raja atau bupati selalu akan
membuat penduduk sekitar punya rasa
hormat yang lebih tinggi terhadap
keluarga pemimpin tersebut.babad alas
Rakyat pada umumnya berpandangan bila
nasib mereka sangat ditentukan oleh
tokoh-tokoh berpengaruh tersebut.
Berdasarkan pandangan tersebut, rakyat
selalu mengikuti apa saja yang
diperintahkan oleh tokoh yang dijadikan
sebagai patron itu. Mereka sepenuhnya
percaya nasib mereka ada di tangan sang
patron.

Trah Tariman Dermayasa dan
Karakteristiknya

Berdasarkan la tar belakang
genealoginya, Tariman Dermayasa
termasuk dalam golongan priyayi. Sebab
profesi ayah dari Tariman Dermayasa
yaitu Bertam Guntur ialah kepala desa di
Mojowangi, Jombang. Eliasar Kunto,
kakek dari Tariman ialah mantan dalang
wayang kulit di Sidoarjo dan lurah
pertama di desa Mojowangi, Jombang.
Tariman sendiri bekerja sebagai kamitua
Dusun Sindurejo selama tahun 1890-
1900. Sjafri Sairin menjelaskan jika
priyayi berasal dari kata “para” yang
berarti plural atau banyak dan “yayi” yang
berarti adik dari raja. Saat Hindia Belanda
berkuasa, makna kata “priyayi”
mengalami perkembangan. Priyayi bukan
lagi hanya sebatas kepada para abdi dalem
keraton saja. Guru, pegawai di kantor
pemerintah, perawat dan golongan
intelektual juga digolongkan sebagai
priyayi. Sementara itu Clifford Geertz
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dalam buku Santri, Abangan, Priyayi
menjelaskan jika dalam struktur
masyarakat Jawa, kepala desa, pegawai
kecamatan dan pegawai distrik termasuk
sebagai golongan priyayi. Berdasarkan
dua pendapat di atas maka posisi Tariman
dan keturuannya masuk sebagai golongan
priyayi (Clifford Geertz, 1983: 484).

Identitas lain yang menjadi ciri dari
trah Tariman Dermayasa yaitu agama
Kristen yang mereka anut. Menganut
agama Kristen membuat mereka memiliki
status yang sederajat dengan orang-orang
Eropa. (Van Akkeren, 1995: 50). Hanya
saja keistimewaan ini tidak berlaku
mutlak. Tetap ada batasan bagi orang-
orang Kristen Jawa termasuk di Sindurejo.
Tidak semua fasilitas yang diperuntukkan
bagi orang-orang Eropa dapat juga
dimasuki oleh orang-orang Kristen Jawa.
Contohnya orang-orang Kristen di
S i n d u r e j o d i l a r a n g m e m a s u k i
Sumberlumbu, yaitu sebuah emplasemen
atau semacam stasiun yang terletak lebih
kurang lima kilometer di timur Sindurejo.
Belanda berpandangan bahwa walaupun
sudah beragama Kristen tetapi karena
terlahir sebagai orang pribumi maka pada
hakikatnya orang-orang Kristen Jawa
tersebut tetap sebagai bangsa jajahan
(Titus Moeroso, 2011).

Punya latar belakang sebagai
seorang priyayi terutama sebagai lurah
dan beragama Kristen mempunyai
beberapa dampak kepada Tariman
Dermayasa dan keturunannya. Sebagai
contoh, bila dibandingkan dengan lurah
lain yang tidak beragama Kristen, anggota
t r a h Ta r i m a n D e r m a y a s a a k a n
memperoleh perlakuan yang berbeda
ketika berhadapan dengan pejabat-pejabat
Belanda. Para pejabat tersebut akan sangat
mendukung perkembangan desa yang
dipimpin oleh lurah yang beragama
Kristen. Para misionaris Belanda juga
banyak melobi pejabat pemerintah untuk
mengijinkan pembukaan hutan di daerah-
daerah tertentu supaya dibuka oleh orang-
orang Kristen Jawa untuk kemudian
dijadikan pemukiman (Van Akkeren,
1995: 50).

Peran Tariman DermayasaTrah

Sebagai Pemimpin Sindurejo
Tahun 1918, Purnami terpilih

sebagai lurah baru di Kunjang. Purnami
adalah anak keenam atau terakhir dari
pasangan Tariman Dermayasa dan Suci.
Saat itu usianya 29 tahun. Istrinya
bernama Tamar Mintareja yang juga
berasal dari Sindurejo. Usianya sudah
cukup matang untuk menjalani tugas
sebagai pemimpin desa. Hal itu juga
ditambah pengalamannya yang pernah
menjadi di Dusun Sindurejokamitua
(Buku Induk GKJW Sindurejo nomer 3).
Dapat dibilang Purnami sudah cukup
paham dengan lingkungan tempat dia
bekerja. Suatu keuntungan tersendiri
baginya.

Sebagai lurah, ia berhak memilih
perangkat desa sesuai keinginannya
sendir i termasuk bila dia ingin
memasukkan kerabatnya sendiri pun tak
ada larangan. Lewat wewenang tersebut,
terpilihlah Kerta Lewi sebagai bayan.

Istri Kerta Lewi yaitu Susmani adalah
anak dari pasangan Serun Purba dan
Purtimah Dermayasa. Jadi hubungan
antara Kerta Lewi dengan Purnami ialah
hubungan antara kemenakan dengan
paman. Purnami juga memiliki kakak ipar
bernama Tardjo Nursuwito. Tardjo adalah
kamitua Sindurejo saat Gideon Pusaka
menjadi lurah. Tardjo juga pernah menjadi
oepas.

Sebagai kepala desa yang baru,
Purnami menginginkan adanya perbaikan
di desanya. Desa Kunjang saat itu, sama
seperti desa-desa yang lain penduduknya
masih sangat menggantungkan hidupnya
pada kegiatan pertanian. Maju atau
tidaknya sebuah desa sangat tergantung
kepada maju atau tidaknya sektor
pertaniannya. Terdorong oleh alasan
tersebut, maka Purnami memperhatikan
betul sektor pertanian. Purnami mengajak
warganya untuk mengolah sawahnya
d e n g a n t e k u n d a n d i s i p l i n .

Gereja dan masyarakat Kristen
yang ada di Sindurejo tidak bisajuga
dilepaskan dari lembaga penyiaran agama
Kristen. Dari sekian banyak lembaga
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penyiaran agama Kristen saat itu,
pemerintah Hindia Belanda menetapkan
b a h w a N e d e r l a n d Z e n d e l l i n g
Genootschap (NZG) wilayahbekerja di
Jawa Timur bagian barat sedangkan Jawa
Timur bagian timur dipegang oleh Java
Comite. Jemaat Sindurejo sendiri masuk
dalam wilayah kerja NZG Kediri.ressort
Selain jemaat Sindurejo, juga terdiri dari
jemaat Selang, Purworejo, Wonoasri,
Semampir, Aditoya, Tulungagung dan
Tumpuk ( , 1925: 430-431).De Opweeker

Beranjak ke sisi ekonomi, dasa
warsa ketiga pada abad ke-20 terjadi
depresi ekonomi dunia yang sering disebut
dengan istilah . Krisis tersebutmalaise
membuat harga gula, komoditas andalan
milik Hindia Belanda, turun drastis di
pasar internasional. Hal ini dianggap
sebagai musibah oleh pemerintah
kolonial. Masa keemasan perdagangan
gula di Jawa berakhir tahun 1930. Setelah
tahun 1930, produksi gula pun semakin
dikurangi. Sebab permintaan dari luar
negeri juga tak begitu banyak. Hal ini
ditandai dengan volume ekspor-impor
yang dilakukan oleh Hindia Belanda di
masa depresi ekonomi mengalami
p e n u r u n a n d r a s t i s ( S u m i t r o
Djoyohadikusumo, 1989: 28).

Di tahun 1935, diadakan pemilihan
lurah lagi. Hasilnya, terpilih Sastrasentana
menggantikan Purnami Dermayasa
sebagai lurah Kunjang. Sastrasentana
sendiri bukan bagian dari Tarimantrah
Dermayasa. Sejak itu pula dominasi trah
Tariman Dermayasa di Sindurejo dan
Kunjang selama 45 tahun, yang 17 tahun
diantaranya ialah masa jabatan Purnami
Dermayasa berakhir. Selanjutnya desa
Kunjang dipimpin oleh Sastrasentana
sampai tahun 1946 atau setahun setelah
kemerdekaan Indonesia. Tahun 1936
jemaat Sindurejo juga memperoleh
pendeta tetap yaitu Bawo Simson. Saat itu
pula Dirun Pradja pensiun. Selesainya
jabatan Purnami Dermayasa dan
pensiunnya Dirun Pradja menandai
berakhirnya dominasi Tarimantrah
Dermayasa di jemaat Sindurejo dan
pemerintahan desa Kunjang.

Tantangan dan Hambatan yang
Dihadapi Tariman DermayasaTrah

Dalam Memimpin Sindurejo
Dalam berbagai aktifitasnya selama

tujuh belas tahun itu, Purnami Dermayasa
dan anggota keluarganya tidak begitu saja
langsung berhasil. Ada berbagai macam
tantangan dan hambatan yang mengiringi
langkah mereka. Penulis melihat adalah
tidak mudah mempertahankan tradisi yang
menjadi ciri khas sebuah desa jika desa-
desa di sekitarnya tidak memiliki tradisi
yang sama. Sindurejo didirikan oleh para
pendatang dari Mojowarno yang sudah
dipengaruhi oleh orang Belanda. Tak
hanya dalam hal agama tetapi juga tata
kehidupan. Sementara desa-desa di
sekitarnya kecuali Desa Purworejo tidak
mengalami hal yang sama.

Sejak awal Sindurejo berdiri,
sesepuh-sesepuh di sana se la lu
menekankan warganya untuk menjaga
citra sebagai orang Kristen. Maksudnya
ialah untuk menunjukkan kesaksian bila
agama Kristen tidak mengajarkan
permusuhan atau kebencian terhadap
penganut agama lain tetapi cinta kasih.
Kepedulian terhadap sesama. Pesan untuk
selalu menjaga citra kelompok tak hanya
didasari karena faktor agama saja. Status
sebagai pendatang juga ikut berpengaruh.
Maksudnya sebagai pendatang hendaklah
memberi teladan yang baik kepada
masyarakat di sekitarnya. Ini dilakukan
supaya menimbulkan kesan positif dan
keberadaan warga Sindurejo bisa
diterima.

Dalam bidang kesenian mereka
lebih mengembangkan kesenian tonil
daripada jaranan dan wayang yang
menjadi minat kebanyakan orang Jawa.
Kesenian tonil dipilih karena tidak
menimbulkan multi tafsir. Dipandang dari
sisi iman kekristenan tidak ada yang salah
sehingga tidak menjadi masalah untuk
dipentaskan selain itu juga lebih praktis.
Penggemar tonil dari desa-desa sekitar
juga cukup banyak. Sementara itu jaranan
dan wayang bagi umat Kristen di Jawa
seringkali menimbulkan dilema.

Adanya saat pementasansesajen
wayang terkadang dianggap sebagai
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adanya pengaruh kekuatan jahat sehingga
harus dihindari. Adanya pemain jaranan
yang kerasukan juga dipandang salah
menurut ajaran kitab suci. Polemik timbul
karena jaranan dan wayang adalah tradisi
yang sudah mendarah daging sehingga
sulit untuk ditinggalkan begitu saja.
Langkah-langkah penyelesaian masalah
juga sudah ditempuh seperti melarang
penggunaan tetapi tetap sajasesajen
popularitas jaranan dan wayang sulit
mengalahkan tonil.

Tantangan yang lain seperti menjaga
supaya Kunjang, terutama Sindurejo tetap
menjadi desa dengan corak pertanian
sawah terutama dengan menanam padi
dan tidak ikut-ikutan menanam tebu
seperti kawasan sekitarnya. Menanam
padi juga sudah merupakan kebiasaan
yang dilakukan turun temurun sehingga
para petani di Sindurejo tentu saja sudah
menguasai seluk beluknya. Dalam hal ini,
para pemimpin desa memegang teguh
ajaran para misionaris Belanda untuk
belajar mandiri dalam hal ekonomi.

Mereka selalu berusaha memenuhi
segala kebutuhan dari ladang sendiri.
Tujuannya supaya tidak tergantung
dengan orang lain. Tentu saja berusaha
menjalankan ajaran tersebut secara terus
menerus tidaklah mudah. Dibutuhkan
ketegasan dan komitmen yang sungguh-
sungguh dari banyak orang. Selain itu juga
semangat untuk memberikan teladan
kepada penduduk sekitar Sindurejo
(Donoatmodjo: 2012).

Hasil dari cara hidup mandiri itu
dapat dilihat sejak awal dekade 1930-an.
Saat depresi ekonomi terjadi dan gula
t i d a k l a g i m e n j a d i k o m o d i t a s
internasional, Sindurejo tidak ikut
m e n g a l a m i g o n c a n g a n . S e b a b
masyarakatnya tidak bergantung kepada
maju mundurnya kegiatan perkebunan
tebu dan pabrik gula. Justru masyarakat
dari desa-desa sekitar beramai-ramai
datang ke Sindurejo untuk mencari
pekerjaan. Seperti menjadi pedagang,
buruh tani atau tukang bangunan.
Kelesuan ekonomi yang dialami kawasan
sekitarnya justru menjadi keuntungan

tersendiri bagi Sindurejo.
Keberhasilan pembangunan di

Sindurejo tentu tak bisa dilepaskan dari
pengaruh para misionaris Belanda. Latar
belakang negeri Belanda yang sebagian
besar wilayahnya terletak di bawah
permukaan air laut secara tidak langsung
telah mendidik warganya menjadi pekerja
keras, hemat dan penuh perhitungan.
Orang Belanda secara tradisional juga
dikenal sebagai kaum pedagang. Watak
yang demikian inilah yang kemudian
ditularkan oleh para misionaris Belanda
kepada orang-orang Kristen pribumi. Para
misionaris itu tidak ingin orang-orang
Kristen Jawa hanya mengerti soal
kerohanian semata tetapi juga maju dalam
berbagai bidang kehidupan termasuk maju
dalam hal ekonomi seperti dalam
mencukupi kebutuhan ekonomi masing-
masing keluarga.

Pada bidang pendidikan, sekolah
milik gereja dibuka untuk semua
kalangan. Apapun latar belakang calon
siswa tidak menjadi halangan untuk
mendaftar. Berdirinya sekolah Kristen di
kawasan Sindurejo memiliki arti yang
sangat penting bagi masyarakat di
kawasan selatan Watesonderdistrik
apalagi juga jauh dari pusat kota Kediri.
Kehadiran sekolah ini adalah sebuah
peluang untuk menaikkan taraf hidup.
Pendidikan adalah salah satu jalan untuk
memperbaiki harkat dan martabat
seseorang.

Kesimpulan
Keberhas i l an t rah Tar iman

Dermayasa dalam memimpin Sindurejo
salah satu sebabnya ialah hubungan yang
erat dengan Belanda, baik misionaris
maupun pejabat pemerintah. Posisi orang-
orang Kristen pribumi dalam birokrasi
Hindia Belanda disetarakan dengan orang-
orang Eropa sehingga otomatis mudah
untuk dekat dengan orang-orang Belanda.
Memiliki hubungan yang dekat dengan
orang-orang Belanda memudahkan
anggota Tariman Dermayasa dalamtrah
mendapatkan segala macam informasi dan
pengetahuan.
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Keberhas i l an Tar imant rah
Dermayasa di Sindurejo juga tak bisa
dilepaskan dari ketekunan untuk terus
mempertahankan tradisi terutama tradisi
pertanian padi. Sebab dengan menanam
padi, mereka tidak terlalu terpengaruh
dengan maju mundurnya perdagangan
internasional apalagi depresi ekonomi
dunia tahun 1930-an. Padi secara tradisi
juga sudah menjadi tanaman yang sangat
umum dikenal oleh masyarakat Jawa
s e h i n g g a m u d a h u n t u k
mengembangkannya.

Keberhas i l an Tar imant rah
D e r m a y a s a d a l a m m e n a n a m k a n
pengaruhnya di Sindurejo juga disebabkan
oleh hubungan yang baik dengan
penduduk sekitarnya. TarimanTrah
Dermayasa juga tidak menampilkan citra
diri sebagai orang Belanda tetapi tetap
sebagai orang Jawa sehingga mudah
bergaul dengan masyarakat sekitarnya.
Hal itu juga didukung dengan moral
abangan yang dianut oleh penduduk di
sekitar Sindurejo sehingga terbuka dan
toleran terhadap berbagai macam
perubahan sosial. Efeknya kehadiran
agama Kristen yang dianut oleh penduduk
Sindurejo tidak menimbulkan masalah
besar di kawasan Sindurejo dan
sekitarnya.
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