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PRIANGAN ABAD KE-19  
Tinjauan Sejarah dan Demografi 

 

 

Abstract 

 Priangan as a geographical area historically is a continuity of kingdoms 
of Sumedanglarang and Pajajaran. While administratively Priangan as a 
residency was formed in the period of Raffless (1811 – 1816). Nevertheless 
Priangan as a name already existed in the 16th century; and Priangan as a name 
of geographical area has appeared since 1620 when Pangeran Suriadiwangsa, 
the last king of Sumedanglarang kingdom, surrendered to Mataram Sultanate.  
  Demographically, before the 19th century the population of Keresidenan 
Priangan was low relatively. However, throughout the 19th century the population 
of Keresidenan Priangan had increased significantly. It indicated high birth rate, 
low mortality, and high in-migration. 
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I. Pembuka 

 

Priangan memiliki akar sejarah yang panjang. Keberadaannya bisa dilacak 

ke zaman kerajaan Sumedanglarang,  bahkan hingga kerajaan Pajajaran. Wilayah 

yang dinamai Priangan itu adalah wilayah bekas Kerajaan Sumedanglarang; 

sedangkan Kerajaan Sumedanglarang sendiri merupakan “kelanjutan” Kerajaan 

Pajajaran setelah keberadaan kerajaan ini berakhir karena serangan Kesultanan 

Banten. 

Dalam tulisan ini akan dibahas latar belakang terbentuknya Keresidenan 

Priangan. Bahasan diawali dari masa yang paling awal sampai Priangan berada di 

bawah penguasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya, tulisan ini 

pun membahas perkembangan penduduk Priangan sepanjang abad ke-19. 

Pembahasan mengenai kependudukan ini memiliki arti penting tersendiri karena 

bisa menggambarkan banyak hal. Di antaranya adalah menggambarkan tingkat 

kesejahteraan sebagai konsekuensi logis dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik 

yang makin kondusif. 
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II. Sejarah 

 

Di ruang geografis yang kemudian bernama Priangan itu, empat dekade 

sebelumnya, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Sunda Pajajaran. 

Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 panggung sejarah Indonesia, 

khususnya Jawa, ditandai oleh dua fenomena yang menarik, yaitu melemahnya, 

atau bahkan runtuhnya kerajaan-kerajaan lama yang bercorak Hindu-Budha dan 

munculnya Islam sebagai kekuatan politik baru yang menunjukkan pengaruh yang 

kian membesar. Setelah Kerajaan Majapahit jatuh sekitar tahun 1527 (Ricklefs, 

1992: 26), di Pulau Jawa hanya terdapat dua kerajaan Hindu yang masih berdiri, 

yaitu Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat dan Kerajaan Blambangan di Pasuruan, 

Jawa Timur. Setelah Kerajaan Blambangan ditaklukkan oleh Demak (1546), 

Kerajaan Pajajaran merupakan satu-satunya kerajaan Hindu yang masih berdiri 

(Kartodirdjo, 1987: 31). Kerajaan Pajajaran sendiri pada akhirnya runtuh pada 

tahun 1579 akibat serangan Banten. 

Menurut sumber tradisi, penyerangan Kesultanan Banten ke Kerajaan 

Pajajaran itu sedikitnya terjadi tiga kali; pertama, dilakukan oleh Sunan Gunung 

Jati pada masa Kerajaan Pajajaran di bawah pemerintahan Ratu Dewata Buana 

(1535 – 1551); kedua, dilakukan oleh Sultan Hasanudin pada masa Kerajaan 

Pajajaran di bawah pemerintahan Nilakendra (1551 – 1567); dan ketiga, dilakukan 

oleh Maulana Yusuf pada masa Kerajaan Pajajaran diperintah oleh Ragamulya 

(1567 – 1579) (Danasasmita, 1981: 78 – 81). Kenyataan itu mengisyaratkan 

betapa kuatnya Kerajaan Pajajaran. Dalam kondisi yang teralienasi selama kurang 

lebih setengah abad baik secara ideologi, ekonomi, maupun politik Kerajaan 

Pajajaran masih menunjukkan kemampuan melakukan perlawanan. Malah, 

menurut sumber tradisi pula, kemenangan Kesultanan Banten atas Kerajaan 

Pajajaran itu dimungkinkan oleh pengkhianatan pegawai Kerajaan Pajajaran itu 

sendiri (Djajadiningrat, 1983: 149; de Graaf dan Th.G.Th. Pigeaud, 1995: 153).  

Salah satu kerajaan yang dianggap sebagai vassal Kerajaan Pajajaran 

adalah Kerajaan Sumedanglarang. Di kerajaan ini, sekitar tahun 1579 terjadi 
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pergantian kepemimpinan. Ratu Pucuk Umun menyerahkan tahta kerajaan kepada 

anaknya, Prabu Geusan Ulun (1579 – 1610). Setelah mengetahui Kerajaan Sunda 

runtuh, Prabu Geusan Ulun menyatakan dirinya sebagai penerus kekuasaan 

Kerajaan Pajajaran dan seluruh bekas wilayah kerajaan itu diklaim sebagai 

wilayah Kerajaan Sumedanglarang, yaitu meliputi seluruh wilayah Jawa Barat 

tanpa Banten, Jayakarta, dan Cirebon (Surianingrat, 1983: 20). 

Menurut salah satu historiografi tradisional, penyerahan kekuasaan 

Kerajaan Pajajaran kepada Kerajaan Sumedanglarang berlangsung melalui 

penyerahan mahkota emas raja Kerajaan Sunda Pajajaran kepada Prabu Geusan 

Ulun. Penyerahan mahkota secara simbolis berarti bahwa Sumedanglarang 

menjadi penerus Kerajaan Sunda (Suryaningrat, 1983: 20 – 21 dan 30). 

Periode Geusan Ulun ini merupakan periode sangat penting dalam sejarah 

Tatar Sunda mengingat dua hal. Pertama, pada masa Geusan Ulun dinobatkan 

menjadi raja terjadi keruntuhan kerajaan Pajajaran akibat serangan Kesultanan 

Banten tahun 1579. Kedua, Prabu Geusan Ulun merupakan raja terakhir dari 

Dinasti Kerajaan Sumedanglarang. Bahkan, bisa dikatakan bahwa Prabu Geusan 

Ulun ini sebagai raja terakhir Kerajaan Sumedanglarang. Selanjutnya 

pemerintahan di Sumedang berbentuk kabupatian yang dipimpin oleh seorang 

bupati.  

Kerajaan Sumedanglarang, yang ketika Kerajaan Sunda Pajajaran  berjaya, 

sering dianggap sebagai kerajaan vassal, berada di bawah pengaruh kebesararan 

kerajaan Pajajaran. Namun, ketika Kerajaan Sunda Pajajaran runtuh akibat 

serangan Kesultanan Banten, maka kerajaan Sumedanglarang tidak hanya menjadi 

kerajaan “merdeka”, tetapi juga dianggap mewarisi kebesaran kerajaan Sunda 

Pajajaran. Luas wilayah kerajaan Sumedanglarang adalah seluas bekas wilayah 

kerajaan  Pajajaran, yaitu seluruh wilayah Jawa Barat minus Banten, Jayakarta, 

dan Cirebon. Bahkan, daerah-daerah yang ketika kerajaan Pajajaran melemah 

akibat peperangan dengan Banten berusaha melepaskan kesetiannya,  kembali 

ditaklukkan oleh pasukan Prabu Geusan Ulun. Daerah-daerah itu adalah 

Karawang, Ciasem, Pamanukan, dan Indramayu (Suryaningrat, 1983: 22).  
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Sikap Kerajaan Sumedanglarang seperti itu mengundang kemarahan 

Kesultanan Banten. Kesultanan Banten, sebagai pemenang dalam peperangan 

dengan Kerajaan Sunda Pajajaran, menganggap dirinya sebagai penguasa yang 

sah atas seluruh wilayah yang pernah  menjadi bawahan Kerajaan Sunda 

Pajajaran, termasuk di dalamnya Sumedanglarang. Oleh karena itu, bisa dipahami 

bila Kerajaan Sumedanglarang menjadi target serangan dan penaklukan 

Kesultanan Banten. Serangan Banten terhadap Sumedang ini terjadi pada tahun 

1625.1 

Sepeninggal Prabu Geusan Ulun terjadi beberapa perubahan penting dalam 

status pemerintahan dan kewilayahan. Hal ini terjadi berkait dengan semakin 

menguatnya kesultanan Mataram.  

Mengenai semakin menguatnya kesultanan Mataram perlu dijelaskan 

sebagai berikut. Pada tahun 1614 VOC mengirim utusan ke Mataram, yang waktu 

itu diperintah oleh Sultan Agung, putera Sultan Seda Krapyak (1602 – 1613). 

Kepada utusan VOC ini Sultan Agung (1613 – 1645) menyampaikan pretensi 

(pretension), yaitu klaim bahwa seluruh wilayah Jawa Barat kecuali Banten dan 

Cirebon berada di bawah kekuasaannya (Suryaningrat, 1983: 34). 

Meskipun pretensi Kesultanan Mataram ini merupakan klaim sepihak, hal 

itu membuat Raden Suriadiwangsa “ketakutan”. Jika tidak memosisikan diri 

sebagai kerajaan bawahan, Raden Suriadiwangsa khawatir Kesultanan Mataram 

akan menyerangnya. Itulah antara lain yang mendorong Raden Suriadiwangsa, 

atas kemauan sendiri, pada tahun 1620 datang ke Mataram menemui Sultan 

Agung2 untuk menyatakan pengakuan bahwa Sumedang menjadi bawahan 

Mataram (Arsip Koleksi Asikin Natanegara).  

Kedatangan Pangeran Suriadiwangsa ini disambut baik oleh Sultan 

Agung. Konon, karena “ketulusan hati” Pangeran Suriadiwangsa yang mengakui 

hegemoni Kesultanan Mataram inilah, wilayah yang dikuasai oleh Pangeran 

Suriadiwangsa dinamai “Prayangan” (berarti “tulus-ikhlas”); selanjutnya menjadi 
                                                             
1 Selain alasan di atas terdapat sejumlah alasan lain mengapa Banten menyerang Sumedang; uraian 
lebih lanjut mengenai hal ini baca Surianigrat (1983: 39 – 40).  
2 Sebenarnya Raden Suriadiwangsa ini mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung dari 
pihak ibunya, Ratu Harisbaya. Ratu Harisbaya adalah sepupu Sultan Seda Krapyak, ayah Sultan 
Agung. 
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Priangan.3 Penghargaan atas kedatangan Pangeran Suriadiwangsa dan ketulusan 

hatinya mengakui hegemoni atas Mataram, Sultan Agung memberinya gelar 

Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata (selanjutnya lebih populer 

dengan sebutan Rangga Gempol I). Status Sumedang pun berubah, tidak lagi 

sebagai kerajaan, tetapi sebagai kabupaten yang menjadi bagian dari Kesultanan 

Mataram. Dengan demikian, Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata pun 

tidak lagi sebagai raja, tapi sebagai bupati. Begitu juga wilayah-wilayah yang 

semula menjadi bawahan Sumedanglarang diberi status sebagai kabupaten, yang 

masing-masing dipimpin oleh seorang bupati. Akan tetapi, posisi Pangeran Dipati 

Rangga Gempol Kusumadinata, selain sebagai bupati yang memimpin 

pemerintahan Kabupaten Sumedang, juga sebagai kordinator para bupati lainnya 

yang ada di wilayah Priangan, yang dikenal dengan istilah Bupati Wedana. 

Wilayah Priangan, karena potensi alamnya, menjadi ajang perebutan di 

antara tiga kekuatan, yaitu Banten, Mataram, dan VOC. Pihak Banten tidak 

berhasil menanamkan pengaruhnya ke pedalaman Priangan; sedangkan Mataram, 

meskipun sempat melakukan penetrasi politik ke wilayah Priangan pada tahun 

1620-an, namun tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pemerintahan di 

Priangan; akhirnya VOC menaruh perhatian besar terhadap Priangan karena ada 

potensi untuk dikembangkan sebagai daerah pedalaman Batavia (Kartodirdjo, 

1987: 136). Potensi alam Priangan sangat cocok bagi pengembangan  usaha-usaha 

perkebunan tanaman-tanaman yang dibutuhkan pasar dunia. Untuk mendapatkan 

wilayah Priangan itu, VOC harus merebutnya dari Mataram serta harus mampu 

menjinakkan Banten. 

Satu demi satu kerajaan di Jawa jatuh ke tangan VOC. Pergolakan dan 

konflik dalam masing-masing kerajaan merupakan faktor yang memungkinkan 

penetrasi VOC semakin mendalam dan meluas. Begitu pula dengan meninggalnya 

                                                             
3 Ada pihak yang keberatan mengaitkan kata “priangan“ dengan peristiwa di atas. Alasannya 
adalah karena kata “priangan“ sudah muncul sejak akhir abd ke-16 melalui naskah yang berjudul 
“Carita Parahiyangan“. Naskah ini menceritakan sejarah Tanah Sunda, utamanya mengenai 
kekuasaan di dua ibukota Kerajaan Sunda yaitu Keraton Galuh dan keraton Pakuan. Naskah ini 
merupakan bagian dari naskah yang ada pada koleksi Museum Nasional Jakarta dengan nomor 
register Kropak 406. Naskah ini terdiri dari 47 lembar daun lontar ukuran 21 x 3 cm, yang dalam 
tiap lembarna diisi tulisan empat baris. Aksara yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah 
aksara Sunda. 
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tokoh kuat kerajaan, muncullah periode penuh konflik intern, perebutan tahta, dan 

pemberontakan. Kesemua itu dijadikan kesempatan oleh VOC memperoleh 

keuntungan melalui bantuan bersyarat yang diberikan kepada salah satu pihak. 

Pergolakan serta konflik intern kerajaan sering mengundang campur 

tangan VOC. Keterlibatan VOC ini berbahaya karena akan menimbulkan 

ketergantungan, sehingga pada gilirannya nanti membahayakan kepentingan dan 

kedudukan kerajaan sendiri. Dalam konteks seperti itulah akhirnya Mataram dan 

Banten jatuh ke tangan VOC. Dengan demikian, menjelang berakhirnya abad ke-

17, berakhir pulalah kemerdekaan kerajaan-kerajaan di Jawa. 

Setelah VOC bubar (1799), kekuasaan atas Pulau Jawa diambil alih oleh 

Pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Jenderal H.W. Daendels pada tahun 1808 

membagi Pulau Jawa atas sembilan prefectur. Setiap prefectur dipimpin oleh 

seorang prefect (van Rees, 1869: 110 – 113). Prefectur Priangan waktu itu terdiri 

atas empat kabupaten, yaitu Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang. 

Wilayah ini dikenal sebagai Prefectuur Preanger-Regentschappen. Dibentuknya  

pembagian wilyah administratif seperti ini dimaksudkan selain untuk kepentingan 

politik dan keamanan juga untuk kepentingan ekonomi. Tampaknya, kepentingan 

ekonomi sering jadi pertimbangan utama sehingga banyak mempengaruhi 

keputusan-keputusan lainnya. Malah, sukses tidaknya produksi kopi di tiap-tiap 

kabupaten mempengaruhi keberadaan kabupaten itu sendiri. 

Pada masa pemerintahan Interregnum Inggris (1811 – 1816), Thomas 

Stamford Raffles memperkenalkan istilah keresidenan. Sejak saat itu dikenal 

juga istilah residen sebagai pemimpin keresidenan yang berkedudukan di ibu kota 

keresidenan. Pada masa ini, Pulau Jawa dibagi atas 16 keresidenan, salah satu di 

antaranya adalah Keresidenan Priangan. Pembagian ini ditetapkan pada 

Resolusi tertanggal 10 Agustus 1815 (van Rees, 1869: 129). Ibu kota Keresidenan 

Priangan waktu itu adalah  Cianjur. Pada tahun 1864 ibu kota Keresidenan 

Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung berdasarkan Besluit bertanggal 17 

Agustus 1864 No. 18 (de Klein, 1931: 12, 92). Keresidenan Priangan pada masa 

ini terdiri atas lima kabupaten, yaitu Cianjur, Bandung, Sumedang, dan 

Parakanmuncang, dan Sukapura. 
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III. Demografi  

 

Data tertua yang berhasil diperoleh  tentang penduduk Priangan adalah 

data tahun 1808. Pada tahun ini penduduk Priangan berjumlah 195.000 orang4   

Kemudian pada 1812 menurun menjadi 180.000 orang5 (Boomgaard dan 

Gooszen, 1991: 97). Tiga tahun kemudian, jumlah itu naik menjadi 188.000 

orang,6 dan pada tahun 1817  menjadi 191.000 orang.   Dari tahun 1820 hingga 

1895 terdapat data cukup lengkap mengenai penduduk pribumi Priangan tiap 

tahun yang dikumpulkan dari berbagai sumber oleh Boomgaard dan Gooszen 

(1991).  

Tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk Priangan sepanjang abad ke-19 

adalah 2,8% dengan rincian sebagai berikut: 3,2% untuk  tahun 1808-1850 dan 

2,4% untuk tahun 1850-1900 (lihat Grafik I). Tingkat pertumbuhan penduduk 

seperti itu berkorelasi positif dengan tingkat kelahiran dan kematian. Tingkat rata-

rata kelahiran dan kematian tiap tahun adalah 2,5% dan 1,8% secara berturut-turut 

selama abad ke-19 (2,9% dan 1,3% untuk 1823-1850; 2,1% dan 2,04% selama 

tahun 1850-1894).7 

 

GRAFIK  I 

                                                             
4Sebelum tahun 1808, data yang tersedia hanya untuk tahun 1795 dan 1802 untuk Jawa Barat 
(tanpa rincian tiap daerah), berturut-turut sebanyak 914.000 dan 906.000 (Boomgaard dan A.J. 
Gooszen, 1991). Padahal, Priangan hanyalah bagian dari Jawa Barat. 
5Penduduk Priangan pada awal abad ke-19 dilaporkan oleh Raffles (1978, I: 63), namun data 
Priangan digabungkan dengan Batavia. Raffles menginformasikan bahwa jumlah penduduk 
Batavia dan Priangan pada tahun 1812-1813 adalah 203.513 orang terdiri atas 34 orang Eropa, 
203.042 Pribumi, 158 Cina, 177 Malayu dan Bugis, dan 102 budak (slaves).  Data Raffles ini 
berbeda dengan yang diberikan Boomgaard dan Gooszen. Yang terakhir ini mencatat bahwa 
jumlah penduduk Priangan dan Batavia pada tahun 1812 sebanyak 324.460 orang. 
6Penduduk Priangan pada tahun 1815 berjumlah 243.628 orang, terdiri atas 180 orang Eropa, 
243.268 Pribumi, dan 180 Cina  (Raffles, 1978, I: 64). 
7 Untuk menentukan tinggi-rendahnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah/Negara, kriteria yang 
digunakan adalah:  

a.  < 1% digolonhkan rendah 
b.  1 % - 2 % digolongkan sedang 
c.  > 2 % digolongkan tinggi. 

Periksa http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=140&fname=geo111_04.htm diakses 28 
Agustus 2009. 
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JUMLAH PENDUDUK PRIBUMI  
DI KERESIDENAN PRIANGAN ABAD KE-19 

 

 

Sumber: Diolah dari data Boomgaard and Gooszen (1991: 93-137). 
 

 

 

Jumlah penduduk Keresidenan Priangan pada awal-awal abad ke-19 

(tepatnya tahun1815) sangat rendah, yakni 243.628 orang, bila dibandingkan 

dengan luas wilyahnya yang mencapai 10.002 mil2; sehingga bila diambil rata-rata 

untuk setiap mil2 hanya dihuni oleh rata-rata 24 1/3 orang (Raffles, 2008: 38).8 

Angka kepadatan penduduk seperti ini merupakan angka terendah kedua setelah 

wilayah Banyuwangi (7 orang per mil2). Lihat Tabel I. 

                                                             
8 Kepadatan penduduk yang paling rendah ini disebabkan wilayah Keresidenan Priangan sangat 
luas. Bila dibandingkan dengan keresidenan terpadat penduduknya pada tahun 1815, yakni 
Keresidenan Semarang yang memiliki kepadatan sebanyak 281 orang per mil2, memiliki luas 
wilayah hanya 1.166 mil2. Penyebab lain rendahnya angka jumlah penduduk Priangan adalah 
penduduk yang tinggal di pegunungan tidak terjangkau pendata kependudukan dari pemerintah 
(Raffles, 2008: 38). 
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TABEL I 

KEPADATAN PENDUDUK BEBERAPA WILAYAH DI JAWA BERDASARKAN 
SENSUS PEMERINTAH INGGRIS TAHUN 1815 

 

WILAYAH TOTAL 
POPULASI 

LUAS 
WILAYAH 

(mil2) 

JUMLAH 
PENDUDUK  

(per mil2) 
Banten  231.604 3.428 67 1/2 
Batavia dan sekitarnya 332.015 2.411 169 1/3 Buitenzorg 76.312 
Kabupaten-kabupaten Priangan 243.628 10.002 24 1/3 
Cirebon 216.001 1.334 162 
Semarang 327.610 1.166 281 
Surabaya 154.512 1.218 126 3/4 
Banyuwangi 8.873 1.274 7 

 
Sumber: Thomas Stamford Raffles (2008: 38). 

 

Beberapa faktor dapat membantu memahami rendahnya jumlah penduduk 

Priangan pada awal-awal abad ke-19 yang kesemuanya mengait pada faktor 

historis. Faktor pertama adalah mortalitas yang disebabkan oleh peperangan; 

serangan Banten terhadapa Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran yang berlangsung 

dalam tiga gelombang (1535 – 1551, 1551 – 1567, 1567 – 1579). Serangan yang 

terakhir ini yang menyebabkan runtuhnya kerajaan tersebut. Kemudian serangan 

Mataram kepada Dipati Ukur pada tahun 1630 dan serangan Banten terhadap 

Sumedang pada tahun 1625. Kedua, ketidakstabilan politik dan keamanan akibat 

konflik-konflik yang terjadi antara Banten, VOC, Cirebon, Mataram pada 

pertengahan abad ke-17, di mana Priangan yang secara geografis berada di 

tengah-tengah menjadi pusat wilayah konflik. Ketidakstabilan politik dan 

keamanan ini memungkinkan terjadinya pengungsian penduduk ke tempat-tempat 

yang lebih aman seperti hutan, gunung, dan wilayah-wilayah sekitarnya yang 

dapat memberikan perlindungan (Cf. Nawiyanto, 2003: 24 – 25).  Sebagai contoh, 

ketidakstabilan politik dan keamanan di wilayah Priangan karena serangan 

Mataram terhadap Dipati Ukur (1630) telah mengakibatkan terjadinya gelombang 

pengungsian. Yang pertama pengungsian menuju wilayah Banten, tepatnya ke 

daerah Tangerang sisi Sungai Cisadane, dipimpin oleh Demang Sacawacana. Di 

daerah ini kemudian berdiri sebuah perkampungan bernama Lengkong Sumedang.  

Sebagian yang lain mengungsi ke daerah Karawang sisi Sungai Cibeet yang 
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bermuara ke Citarum, dipimpin oleh Demang Suradikarta. Selanjutnya di daerah 

ini berdiri kampung Kasumedangan. Yang lainnya lagi mengungsi ke Pelabuhan 

Ratu, ke daerah Salak Datar sisi Sungai Cisolok. Di daerah ini pun berdiri 

kampong Sumedanglarang (Arsip Koleksi Raden Djaenal Asikin 

Widjajakoesoemah).  

Namun demikian, sejak abad ke-19, seiring dengan membaiknya kondisi 

sosial, ekonomi, dan politik penduduk Priangan terus bertambah dengan tingkat 

pertumbuhan yang relatif tinggi.  Bahkan, untuk beberapa tahun, angka 

pertumbuhan penduduk Priangan melampaui angka pertumbuhan rata-rata 

penduduk Jawa (Lihat Tabel II dan Grafik II). 
 
 

TABEL II 
PERTUMBUHAN RATA-RATA  PENDUDUK 

DI KERESIDENAN PRIANGAN DAN JAWA PADA ABAD KE-19 
 

TAHUN 
% PERTUMBUHAN PENDUDUK 

PRIANGAN JAWA 
1815 - 1820       1,06     2,4 
1820 - 1831     13,31     2,43 
1831 - 1840        5,06     1,8 
1840 - 1850       0,32     1,1 
1850 - 1860       1,17     2,8 
1860 - 1870       2,56     3,3 
1870 - 1880       5,42     2,0 
1880 - 1890       0,71     1,6 
1890 - 1900       4,19     2,4 

 
Sumber: Diolah dari P. Boomgaard dan A.J. Goszen (1991: 105 – 117). 

 
Catatan: < 1% digolongkan pertumbuhan rendah,  

1 % - 2 %  digolongkan pertumbuhan sedang, dan   
> 2 %  digolongkan tingkat pertumbuhan tinggi. 

 
 

Terjadinya fluktuasi penduduk seperti itu disebabkan oleh terjadinya 

fertilitas, mortalitas, dan migrasi.  Penduduk yang tinggal dan menetap di dataran 

rendah atau penduduk di pegunungan yang berpindah-pindah, sering ada dalam 

ketidakpastian dan ancaman kematian, baik karena sebab alamiah atau sebab 

lainnya. Penyakit, bencana alam, tindakan destruktif dan kekejaman manusia, 

ditambah lagi dengan faktor-faktor ekonomi telah menyebabkan penduduk 
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Priangan turun-naik. Penyakit seperti kolera, cacar, malaria, penyakit kelamin, 

dan demam telah menjadi penyebab banyaknya penduduk yang meninggal dunia.9  

Pada tahun 1823 dilaporkan bahwa banyak penduduk yang bermigrasi-masuk (in-

migration) ke Priangan, sebagian di antaranya karena melarikan diri dan 

menghindar dari tindakan penguasa di wilayah lain yang represif (AJV Priangan 

1823). 
 

GRAFIK II 
PERBANDINGAN PERTUMBUHAN RATA-RATA  PENDUDUK 

DI KERESIDENAN PRIANGAN DAN JAWA  
PADA ABAD KE-19 

 

 
 

Sumber: Diolah dari P. Boomgaard dan A.J. Goszen (1991: 105 – 117). 

 

 

Faktor lain yang bisa menjelaskan meningkatnya jumlah penduduk 

Priangan pada abad ke-19 itu adalah lebih tingginya angka kelahiran (fertilitas) 

dibandingkan angka kematian (mortalitas), terutama pada paroh kedua abad ke-19 

(Lihat Grafik III).  
 

 
                                                             
9Sebagai ilustrasi, di Priangan 348 orang dilaporkan tewas karena diterkam harimau antara tahun 
1828 dan 1829 (Elson, 1994: 11; AV Priangan 1828 and 1829, AD, Priangan 2, AN). 
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GRAFIK III 
PERBANDINGAN ANGKA KELAHIRAN DAN KEMATIAN 

PENDUDUK PRIANGAN PADA PERTENGAHAN ABAD KE-19 
 

 
 

Sumber: Diolah dari P. Boomgaard dan A.J. Goszen (1991: 150 – 175). 
 

Menurunnya angka kematian ini sebagai pengaruh positif dari semakin 

membaiknya standar hidup material penduduk berkat perkembangan sektor 

pertanian dan perkebunan pada periode Preangerstelsel. Meningkatnya 

kesejahteraan ini memungkinkan penduduknya mengonsumsi kualitas makanan 

yang lebih baik dan kesehatan yang semakin terjaga. Di samping itu, sejak abad 

ke-19 perhatian pemerintah terhadap kesehatan penduduk makin besar. Untuk 

mengantisipasi berjangkitnya wabah penyakit (cacar, malaria, tipus) kegiatan 

vaksinasi ditingkatkan (Owen, 1987: 50 – 65).  Sepanjang abad ke-19 jumlah 

penduduk Priangan yang divaksin terus meningkat. Bila pada dekade pertama 

abad ke-19 hanya ribuan, pada dekade ketujuh meningkat menjadi 50 ribuan 

penduduk divaksinasi. Agar kegiatan vaksinasi berlangsung efektif, pemerintah 

membentuk lembaga vaksinasi dan menambah jumlah vaksinator (mantri cacar). 

Wilayah tiap kabupaten dibagi menjadi dua atau lebih distrik vaksinasi. 

Pemerintah sangat berkepentingan terhadap peningkatan jumlah penduduk 

pribumi di Priangan. Hal ini karena alasan agar jumlah petani kopi bertambah 

banyak sehingga produksi meningkat. Selain itu, jumlah penduduk (cacah) yang 
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banyak memiliki arti penting bagi pemasukan pendapatan melalui berbagai pajak 

yang dipungut oleh bupati (Hardjasaputra, 2002: 87). 

Migrasi-masuk (in-migration) ke Priangan pun semakin meningkat pada 

tahun 1852 seiring dengan pencabutan passenstelsel (larangan bagi pendatang 

untuk memasuki daerha Priangan). Residen Priangan bahkan mengizinkan orang 

Eropa tidak sekedar masuk, tapi juga untuk tinggal di ibu-ibukota kabupaten di 

Priangan (Staatsblad 1853, No. 53).  

 

IV. Penutup 

 

Priangan terbentuk sebagai hasil dari dialektika politik yang berlangsung 

lama. Berawal dari konflik politik antarkerajaan di wilayah barat Pulau Jawa, 

yaitu antara kerajaan-kerajaan Pajajaran, Banten, dan Cirebon. Konflik segi tiga 

ini memunculkan Banten sebagai pemenang, sementara eksistensi Pajajaran 

sebagai kerajaan berakhir. Namun sebelum Banten menguasai wilayah kerajaan 

yang ditaklukkannya, Kerajaan Sumedanglarang, yang semula merupakan vassal 

Pajajaran, memanfaatkan masa vakum untuk mengklaim sebagai penerus 

Pajajaran.  

Sejak itu, polarisasi konflik berubah, yakni antara Sumedanglarang, 

Mataram, Banten, dan Cirebon. Mataram tampil sebagai pemenang karena 

Sumedanglarang mengakui tanpa syarat berada di bawah hegemoni Mataram. 

Seiring dengan kejadian itu, eksistensi Kerajaan Semedanglarang pun berakhir 

dan mulai muncul wilayah Priangan sebagai gantinya.  

Selanjutnya pihak yang terlibat konflik meluas karena terlibatnya pihak 

asing, VOC. Mataram tidak bisa mempertahankan hegemoninya atas Priangan. 

Demikian juga Banten tidak pernah berhasil menguasai Priangan. Pada tahun 

1677 seluruh wilayah Priangan jatuh ke tangan VOC. Sejak saat itu VOC dan para 

penggantinya kemudian melakukan serangkaian regulasi terhadap Priangan baik 

secara administratif, politik, ekonomi, maupun sosial. 

Di sini tampak bahwa Priangan menjadi sumber konflik, menjadi wilayah 

primadona yang diperebutkan. Hal ini tidak semata-mata terjadi kecuali karena 
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berbagai potensi yang dimilikinya yang mengundang interest pihak lain untuk 

menguasainya. 

Potensialitas Priangan semakin mengaktual ketika VOC, kemudian 

Pemerintah Hindia Belanda berhasil melibatkan Priangan dalam percaturan 

ekonomi dunia berkat tanaman-tanaman ekspornya yang laku di pasar 

internasional. Kondisi seperti ini turut memengaruhi terjadi perkembangan positif 

di bidang demografis. 
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