
 
 

 

SAREKAT ISLAM SEMARANG TAHUN 1913-1920 

 
 
 

SKRIPSI 
 

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  

pada Universitas Negeri Semarang 

 

Oleh 

ENDANG MURYANTI 

NIM 3101401032 
 
 
 

JURUSAN SEJARAH 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2006 
 
 



 ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 

 
Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian 
skripsi pada: 
 Hari  :  

 Tanggal: 

 

 

 

       Pembimbing I                   Pembimbing II 

 

Drs. Karyono, M.Hum      Drs. Abdul Muntholib, 
M.Hum 
NIP. 130815341       NIP. 131813653 
 

 

 

         Mengetahui: 
               Ketua Jurusan Sejarah, 
 

 
              Drs. Jayusman, M.Hum 
               NIP. 161764053 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii

PENGESAHAN KELULUSAN 
 

Skripsi ini dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang pada: 

 Hari  : Rabu  

 Tanggal : 22 Maret 2006 

 

Penguji Skripsi 

 

   Dra. Santi Muji Utami, M.Hum 
   NIP.131876210  
 

 

          Anggota I         Anggota II 

 

Drs. Karyono, M.Hum.   Drs. Abdul Muntholib, M.Hum. 
NIP. 130815341    NIP. 131813653 
 

 

Mengetahui: 
Dekan, 

 

 

       Drs. Sunardi, M.M 
            NIP.130367998 

 
 

 
 



 iv

PERNYATAAN 
 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

  
    Semarang,    Februari 2006 

 

 

                     Endang Muryanti 
                                 NIM. 3101401032 



 v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 

 
MOTTO: 

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang   

kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu 

dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, 

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al Baqarah: 216). 

 

 

 

 

   PERSEMBAHAN  
Dengan tidak mengurangi rasa syukur kepada Allah 

SWT hasil karya ini penulis persembahkan untuk: 

1. Ayah dan Ibu tercinta atas kasih sayang dan doa 

yang selalu diberikan 

2. Kakak-kakakku dan keponakanku terima kasih 

atas doa dan semangatnya 

3. Sahabat-sahabatku dan semua teman-teman 

Sejarah angkatan 2001 

4. Teman-teman Wisma Nurrohmah terima kasih 

untuk kebersamaan dan persaudaraan kalian 

5. Almamaterku    



 vi

PRAKATA 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “SAREKAT ISLAM SEMARANG 

TAHUN 1913-1920’. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Skripsi ini diajukan untuk 

memenuhi syarat dalam menempuh Studi Strata I di UNNES guna mendapat gelar 

Sarjana Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini tidak pernah terlepas dari 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan 

terima kasih kepada: 

1. Drs. H. A.T. Soegito, SH.M.M., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan studi di 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Drs. Sunardi, M.M., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial  Universitas Negeri 

Semarang yang telah memeberikan rekomendasi serta kemudahan lain kepada 

penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 

3. Drs. Jayusman, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas ilmu Sosial 

Universitas Negari Semarang yang telah memberikan segala kemudahan 

kepada penulis untuk menyelasaikan studi di Jurusan Sejarah. 

4. Drs. Karyono, M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan, motivasi dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 



 vii

5. Drs. Abdul Muntholib, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan dalam penyususnan skripsi 

ini. 

6. Bapak dan Ibu pegawai Perpustakaan Daerah, Arsip Daerah, Arsip Nasional, 

Perpustakaan Sonobudoyo, Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan 

jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNDIP yang telah membantu dalam 

pencarian data penulisan skripsi ini. 

7. Crew BE_Comp atas kerjasama dan bantuannya sehingga terselesaikannya 

skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu, kakak-kakakku, keponakanku dan sahat-sahabatku yang telah 

memberikan semangat pada penulis. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas kebaikan 

semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Akhirnya penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. 

 

       Semarang,   Februari 2006 

 

          Penulis 



 viii

SARI 
 
 
Muryanti, Endang. Sarekat Islam Semarang Tahun 1913-1920. Jurusan Sejarah. 
Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 112+xi halaman. 
 

Kata Kunci : Sarekat, Islam, Semarang 
Sarekat Islam Semarang merupakan cabang Sarekat Islam di Surakarta 

yang berasaskan agama Islam dengan tujuan awal berdiri adalah faktor ekonomi 
yaitu persaingan dagang dengan pedagang-pedagang Cina. Karena pengaruh 
paham sosialis-revolusioner Sarekat Islam Semarang dalam pergerakannya 
menjadi radikal.    
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana latar 
belakang berdirinya Sarekat Islam Semarang?, (2) Mengapa terjadi perpecahan 
pada Sarekat Islam Semarang?, (3) Bagaimanakah dampak dari perpecahan 
Sarekat Islam Semarang? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui latar 
belakang berdirinya Sarekat Islam Semarang, (2) Untuk mengetahui terjadinya 
perpecahan Sarekat Islam Semarang, (3) Untuk mengetahui dampak dari 
perpecahan Sarekat Islam Semarang.  
 Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yaitu 
suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan 
masa lampau. Penggunaan metode sejarah dalam penulisan skripsi ini dilakukan 
melalui 4 tahap penelitian, yaitu: (1) Heuristik, menghimpun bahan-bahan atau 
sumber  melalui studi kepustakaan, (2) Kritik sumber, menyeleksi data-data yang 
telah terkumpul melalui kritik intern dan kritik ekstern, (3) Interpretasi, 
menafsirkan fakta-fakta untuk mewujudkan rangkaian yang sesuai satu sama lain, 
(4) Historiografi, menyajikan cerita yang dapat dipertanggung jawabkan 
kebenarannya. 
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sarekat Islam Semarang 
didirikan oleh Raden Muhammah Joesoep bersama Raden Soedjono pada awal 
tahun 1913 yang merupakan cabang dari Sarekat Islam Surakarta. Sarekat Islam 
Semarang  mengalami perpecahan yang disebabkan oleh: (a) Pembentukan 
Volksraad dan Indie Weerbaar yang menimbulkan pro dan kontra antar anggota 
Sarekat Islam, (b) Paham Sosialisme-Revolusioner yang di bawa oleh H.J.F.M. 
Sneevliet yang disebarkan melalui ISDV dan VSTP dengan melakukan infiltrasi ke 
dalam tubuh Sarekat Islam. Semaoen sebagai ketua Sarekat Islam Semarang 
sekaligus sebagai propaganda gerakan sosialis-revolusioner mulai melancarkan 
gerakan-gerakan yang menentang pemerintah. Semaoen mengorganisir kaum 
buruh dan tani dengan membentuk setral-sentral Sarekat Sekerja. Dalam kongres 
tahun 1917, secara resmi Sarekat Islam Semarang menyatakan bahwa asas partai 
pecah menjadi 2, yaitu (a) asas Sosialis-revolusioner dibawah Semaoen dan (b) 
Asas perjuangan berdasarkan agama Islam dibawah Cokroaminoto. Keanggotaan 
Sarekat Islam Semarang mengalami peningkatan yaitu tahun 1913 (12.216), tahun 
1915 (21.832), tahun 1916 (23.000), tahun 1917 (26.900), tahun 1918 ( 29.641) 
dan tahun 1919 berjumlah 34.000 orang anggota. Akibat perpecahan Sarekat 
Islam Semarang mengalami peningkatan jumlah anggota, mendirikan Sekolah 



 ix

Sarekat Islam Semarang dan Central Sarekat Islam mengadakan disiplin partai 
yang melarang adanya keanggotaan ganda. Harapan bagi penelitian ini adalah 
diadakan penelitian lebih lanjut dengan kajian yang lebih mendalam dengan 
sumber yang lebih lengkap.   
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BAB  I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 
A. Latar Belakang 

 Pada awal tahun 1911 di Surakarta berdiri perkumpulan bernama Kong Sing. 

Perkumpulan ini mempunyai anggota dari golongan bangsa Jawa dan bangsa Cina 

yang bersifat koperasi dengan tujuan mengadakan kerja sama dalam bidang usaha 

terutama untuk melakukan pembelian dan penjualan bahan-bahan batik serta 

melakukan kerukunan dalam urusan kematian. Semula kerukunan dan kerjasama 

dalam perkumpulan dapat berjalan dengan baik, tetapi kemudian terjadi pertentangan 

atau persaingan dalam perdagangan batik yang mengakibatkan perpecahan dalam 

perkumpulan Kong Sing. Orang-orang Jawa keluar dari Kong Sing dan memisahkan 

diri untuk membentuk perkumpulan baru dengan nama Sarekat Dagang Islam 

(Muljono dan Kutoyo 1980:35).  

Ide mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam timbul karena bangsa 

pribumi (Jawa) mendapat tekanan-tekanan dan permainan perdagangan dari orang-

orang Cina yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda mendapat kedudukan 

sebagai golongan menengah dan menjadi leveransir (pedagang perantara) bahan-

bahan yang diperlukan untuk membuat batik, seperti kain tenun, alat pengecat dan 

lilin (malam: dalam bahasa Jawa). Menyikapi permainan pedagang-pedagang Cina 

yang dirasakan sangat merugikan dan kurang adil bagi pedagang-pedagang pribumi, 

maka untuk memperkuat diri dan untuk melawan pedagang-pedagang Cina 

1 
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didirikanlah Sarekat Dagang Islam yang bergerak dalam bidang ekonomi yang 

berdasarkan agama (Oemar 1985:15).  

Sarekat Islam yang didirikan di Surakarta pada tahun 1912, semula bernama 

Sarekat Dagang Islam dan berpusat di kota Surakarta merupakan organisasi 

pergerakan yang bersifat nasional dan modern (untuk ukuran bangsa bumiputera 

pada waktu itu) melakukan berbagai perubahan. Pertama, mitos seperti Ratu Adil 

sebagai paham yang bersifat mistis religius, beralih pada kesadaran ideologis dengan 

ideologi yang bersifat rasional dan realistis. Karena pada dasarnya para pemimipin 

Sarekat Islam seperti Cokroaminoto, Agus Salim dan Abdoel Moeis adalah orang-

orang yang rasional. Kedua, mistis religius yang bersifat lokal, pada cita-cita yang 

mengandalkan kharisma seorang pemimpin dengan pola gerakan tertutup, beralih 

pada kekuatan organisasi yang bersifat terbuka. Ketiga, pusat pergerakan yang 

semula berpusat di desa-desa beralih ke kota. Sejak awal abad 20, bersamaaan 

dengan terjadinya perubahan sosial, kota-kota di Indonesia telah memainkan peranan 

dalam berbagai bidang termasuk dalam gerakan politik melawan kolonial yang 

dipelopori oleh kaum terpelajar dan kelas menengah (kaum priyayi atau pamong 

praja, pedagang, karyawan jurnalis dan pegawai pemerintah) (Nurhadiantomo 2004: 

82). 

 Menurut Abu Hanifah M.D. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh Haji 

Samanhudi dengan bantuan R.M. Tirtoadisuryo di Surakarta pada bulan September 

1906. Tahun 1911 Sarekat Dagang Islam diakui keberadaannya oleh pemerintah 

Kolonial dengan banyak halangan seperti tidak boleh mengadakan rapat-rapat umum 

(Hanifah 1978:19). Setahun kemudian H. Samanhudi meminta pertolongan kepada 
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Umar Said Cokroaminoto seorang pegawai pada sebuah perusahaan dagang di 

Surabaya untuk menyusun Anggaran Dasar Sarekat Dagang Islam. Atas nasehat 

Cokroaminoto , disarankan agar gerakan Sarekat Dagang Islam tidak saja pada 

golongan pedagang, akan tetapi  lebih diperluas lagi yakni meliputi seluruh kegiatan 

dalam masyarakat dan seluruh golongan dalam masyarakat. Dalam anggaran dasar 

yang dibuat dengan Akta Notaris pada tanggal 10 September 1912 kata ‘dagang’ 

dihapuskan, sehingga nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam saja dengan 

dasar atau tujuan sebagai berikut: 

1.  memajukan perdagangan rakyat pribumi 

2.  memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang mengalami kesukaran 

3.  memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli 

4.  memajukan kehidupan agama Islam 

Perubahan nama dan tujuan dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat 

Islam, mengakibatkan organisasi Sarekat Islam mengalami perkembangan pesat yang 

ditandai dengan Sarekat Islam-Sarekat Islam lain berdiri  diberbagai daerah di Jawa 

bahkan di luar Jawa. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran pemerintah kolinial bahwa 

pengaruh Sarekat Islam  dapat menyebabkan kewibawaan pemerintah kolonial 

menjadi merosot. Oleh sebab itu permintaan Cokroaminoto agar Sarekat Islam  

diakui sebagai suatu badan hukum, ditolak oleh Gubernur Jenderal yang menyatakan 

bahwa yang ditolak adalah perkumpulan Sarekat Islam seluruhnya, tetapi 

perkumpulan Sarekat Islam  yang berdiri sendiri sebagai cabang dapat diterima 

sebagai badan hukum (Materu 1985:17). 

Sarekat Islam Semarang yang didirikan oleh Raden Saleh Muhammad 

Joesoep, seorang Klerk di salah satu perusahaan trem (kereta api) Semarang yaitu 
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Joana Stoomtram Mij dan Raden Soedjono, seorang sekretaris di kantor kabupaten 

kota Semarang pada tahun 1913. Sarekat Islam yang berdiri di Semarang sempat 

menyulut perkelahian antara orang Cina dengan anggota Sarekat Islam Semarang. 

Perkelahian tersebut terjadi di kampung Brondongan pada tanggal 24 Maret 1913, 

yang menjadi penyebab perkelahian adalah kebencian seorang Cina penjual tahu dan 

nasi, bernama Liem Mo Sing terhadap orang-orang Sarekat Islam. Semula warung 

Liem Mo Sing tergolong laku, buruh yang bekerja di perusahaan di dekat warungnya 

hampir sebagian besar menjadi langganan. Setelah di kampung Brondongan berdiri 

Sarekat Islam dan buruh perusahaan tersebut menjadi anggota maka berdiri toko dan 

koperasi. Sebagai akibat warung Liem Mo Sing tidak laku. Oleh karena itu Liem Mo 

Sing menjadi benci terhadap Sarekat Islam dan berusaha mengganggu orang-orang 

yang sedang salat, memaki-maki orang-orang Sarekat Islam dan sebagainya. Pada 

hari Kamis malam tanggal 27 Maret 1913, seorang bernama Rus setelah salat Isa’ 

melihat Liem sedang bersembunyi di bawah surau. Karena diketahui Liem melarikan 

diri, kemudian dikejar oleh orang-orang yang sedang di surau. Akhirnya Liem 

tertangkap dan dipukuli, sedangkan orang-orang Cina yang berusaha melarikan diri 

karena takut ikut dipukuli penduduk karena dikira akan membantu Liem (Kartodirdjo 

1975: XII). Akibat dari kerusuhan yang terjadi antara anggota Sarekat Islam 

Semarang dengan orang Cina, menyebabkan pemerintah Belanda tidak segera 

memberikan pengakuan organisasi Sarekat Islam sebagai badan hukum.  

Pada tahun 1914 atau 1915 sejumlah pegawai pemerintah Belanda mulai 

menjalankan tekanan-tekanan tidak resmi supaya orang-orang pribumi yang menjadi 

pegawai pemerintah tidak memasuki Sarekat Islam Raden Soedjono dan Muhammad 
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Joesoep. Namun Muhammad Joesoep tetap menjadi pemimpin Sarekat Islam cabang 

Semarang bahkan kemudian diangkat menjadi anggota pengurus pusat Central 

Sarekat Islam di Solo. Penekanan tersebut dilakukan untuk memenangkan pengaruh 

paham radikal. Namun pada akhirnya R. Muhammad Joesoep kehilangan 

pengaruhnya di dalam Sarekat Islam cabang Semarang yang semakin dikuasai oleh 

golongan radikal dan Sarekat Buruh (Oemar 1994:151). 

Pengaruh paham sosialis revolusioner yang mengakibatkan Sarekat Islam  

Semarang bersifat radikal dibawa oleh H.J.F.M. Sneevliet, seorang sosialis Belanda 

yang datang ke Indonesia pada tahun 1913. Kemudian pada tahun 1914 ia 

mendirikan ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) di Surabaya. Di 

samping bergelut dalam ISDV, ia juga menjadi editor De Volharding surat kabar 

berbahasa Belanda di Semarang yang menjadi organ VSTP. Semula VSTP 

pegawainya adalah orang-orang Eropa tetapi Sneevliet menyarankan agar juga 

mempekerjakan pegawai bumi putera dengan pertimbangan bahwa pada saat itu 

jumlah pegawai bumi putera sudah banyak yang terpelajar. Kemudian Sneevliet 

berhasil mengarahkan VSTP untuk bergerak secara radikal guna memperbaiki nasib 

pegawai-pegawai bumi putera yang tidak cakap dan miskin. Atas dasar latar 

belakang itulah Semaoen tertarik untuk menjadi aktivis VSTP (Vereeniging van 

Spoor en Treemweg Personeel) dan ISDV (Yuliati 2000: 7-8). 

Pada tanggal 6 Mei 1917 Sarekat Islam Semarang mengalami perubahan 

pengurus dengan Semaoen sebagai ketua Sarekat Islam Semarang (Yuliati 2000: 38). 

Peristiwa pergantian pengurus tersebut merupakan wujud pertama perubahan 

gerakan Sarekat Islam Semarang, dari gerakan kaum menengah menjadi gerakan 
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kaum buruh dan tani. Perubahan ini juga mempunyai arti yang sangat penting bagi 

sejarah modern Indonesia karena dari perubahan ini kemudian lahir gerakan kaum 

Marxis pertama di Indonesia (Gie 2005:10).  

Semaoen diangkat sebagai ketua Sarekat Islam Semarang sekaligus sebagai 

propaganda gerakan sosialis-revolusioner ia mulai melancarkan kritik-kritik yang 

pedas terhadap pemerintah jajahan. Sehingga pengaruh Semaoen mulai tertanam 

pada anggota-anggota Sarekat Islam. Pada saat Central Sarekat Islam  menginginkan 

adanya dewan perwakilan rakyat (Volksarad), namun Sarekat Islam Semarang 

khususnya Semaoen yang beraliran radikal tidak senang dengan keputusan tersebut 

sebab dengan adanya Volksraad berarti mengadakan kerjasama dengan pemerintah 

kolonial. Dalam kongres Sarekat Islam yang ketiga, pengaruh Semaoen makin 

meluas hal ini terlihat dengan terorganisirnya kaum buruh dan kaum tani dengan 

dibentuk sentral-sentral Sarekat Sekerja ( Kancil dan Julianto 1977: 28). 

Dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda, Sarekat Islam Semarang 

terjadi dua kubu yakni kubu Semaoen dan kubu Abdoel Moeis. Semaoen lebih 

radikal sedangkan Abdoel Moeis lebih kooperatif. Pertentangan antara Semaoen 

dengan Abdoel Moeis dalam masalah Volksraad dan perbedaan pandangan 

mengakibatkan perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam  itu sendiri, yaitu: 

1. Sarekat Islam Putih (SI Putih) , yang tetap mempertahankan dasar agama yang 

dipimpin oleh Cokroaminoto dan Abdoel Moeis. 

2. Sarekat Islam Merah (SI Merah), yang bersifat mempertahankan ekonomis 

dogmatis yang dipimpin oleh Semaoen dan Darsono. 
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 Pada saat itu Semaoen selain sebagai pemimpin SI Merah juga menjadi 

anggota ISDV yang menyebarkan paham sosialis revolusioner. Pada awal tahun 1920 

ISDV menerima surat Haring (nama samaran Sneevliet) dari Sanghai yang 

menganjurkan agar ISDV menjadi anggota komintern (Komunis Internasional) 

dengan 21 syarat yang harus dipenuhi antara lain ialah memakai nama terang partai 

komunis dan menyebut nama negaranya. Pada tanggal 23 Mei 1920 lahir 

Perserikatan Komunis Hindia (Gie 2005: 69-70). Setelah PKI didirikan dengan 

sendirinya orang-orang yang menjadi SI Merah menjadi anggota PKI karena 

mempunyai tujuan yang sama dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda 

secara radikal. Pada akhir tahun 1921 diadakan Kongres Central Sarekat Islam yang 

ke-6 dan Kongres ini menentukan adanya party diciplin  (disiplin partai). Akibat ada 

disiplin partai Semaoen dikeluarkan dari Sarekat Islam karena tetap memilih PKI 

(Materu 1985: 21).  

Atas dasar uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengungkap lebih dalam 

masalah tersebut dengan judul : SAREKAT ISLAM SEMARANG TAHUN 1913-

1920. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang akan 

dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Sarekat Islam Semarang ? 

2. Mengapa terjadi perpecahan pada Sarekat Islam Semarang ? 

3. Bagaimana dampak dari perpecahan Sarekat Islam Semarang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Sarekat Islam Semarang. 

2. Untuk mengetahui terjadinya perpecahan Sarekat Islam Semarang. 

3. Untuk mengetahui dampak dari perpecahan Sarekat Islam Semarang.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:                                

 a. Agar dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa maupun masyarakat    

umum mengenai latar belakang berdirinya Sarekat Islam sampai terjadinya 

perpecahan Sarekat Islam Semarang. 

 b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan untuk memperkaya khasanah sejarah 

lokal khususunya di daerah Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. 

 c. Dapat menambah wawasan pengetahuan para guru sejarah khususnya sejarah 

lokal dan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

 Ruang lingkup penelitian skripsi ini membatasi pada Kota Semarang pada 

tahun 1913-1920. Hal ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, 

sehingga hasilnya tetap mengarah pada permasalahan. Ruang lingkup penelitian akan 

memberikan pembatasan dalam penelitian, yaitu memberi substansi dan ruang waktu 

peristiwa yang mencakup skope spatial dan skope temporal. 
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 Ruang lingkup spatial adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan 

suatu daerah atau kawasan tertentu, tempat kejadian atau tempat terjadinya peristiwa. 

Dalam penelitian ini daerah atau tempat yang menjadi sasaran penelitian adalah kota 

Semarang karena Semarang merupakan cabang Sarekat Islam yang pergerakannya 

paling radikal dalam melawan kaum kapitalis dan pemerintah kolonial.   

 Ruang lingkup temporal adalah pembatasan yang didasarkan atas periode 

tertentu. Dalam penelitian ini, rentang waktu yang diteliti yaitu tahun 1913-1920. 

Awal tahun 1913 Sarekat Islam Semarang didirikan oleh Raden Mohammad Joesoep 

dan Raden Soejono sebagai cabang dari Sarekat Islam Surakarta. Antara tahun1914 

atau 1915 Sarekat Islam Semarang mengalami perubahan bentuk gerakan dalam 

menentang pemerintahan kolonial Belanda yaitu dari kooperatif menjadi radikal dan 

akibatnya pengaruh paham sosialis-revolusioner yang dibawa H.J.F.M Sneevliet 

yang datang ke Indonesia pada tahun 1913 dan mendirikan ISDV pada tahun 1914. 

Pada tahun1917 Sarekat Islam Semarang mengalami pergantian pengurus dengan 

Semaoen sebagai ketua Sarekat Islam Semarang. Diangkatnya Semaoen sebagai 

ketua Sarekat Islam Semarang dan sebagai propaganda gerakan sosialis revolusioner 

menjadikan gerakan Sarekat Islam Semarang semakin radikal dan mulai tertanam 

pada anggota Sarekat Islam. Dalam Kongres Central Sarekat Islam ke –3 tahun 1918, 

pengaruh Semaoen semakin meluas dengan terorganisasinya kaum buruh dan tani 

dengan dibentuknya Sentral Sarekat Sekerja. Karena terjadi perbedaan asas diantara 

anggota Sarekat Islam maka pada tahun 1920 Sarekat Islam pecah menjadi 2 yaitu : 

1.  SI Putih (aliran Nasionalis yang dipimpin oleh Cokroaminoto). 

2.  SI Merah (aliran komunis dogmatis yang dipimpin oleh Semaeon).  
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SI Merah menggabungkan diri dengan ISDV pimpinan Semaeon dan pada 

tanggal 23 Mei 1920 berganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia (partai 

Komunis Indonesia). Apabila ada penjelasan mengenai tahun sebelum atau 

sesudahnya merupakan unsur yang dapat memperjelas pembahasan. 

 

F. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka merupakan penulisan ilmiah yang tentunya tidak dapat lepas 

dari studi kepustakaan. Kajian pustaka ini sangat penting sebagai upaya untuk 

menelusuri dan menelaah kepustakaan, sehingga dapat dipelajari sebagaimana 

kerangka untuk landasan jalannya pemikiran terhadap permasalahan yang akan 

diteliti. Adapun buku-buku sebagai sumber yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

 Buku Semaoen, Pers Bumi Putera dan Radikalisasi Sarekat Islam 

Semarang, karya Dewi Yuliati. Keadaan masyarakat yang semakin sengsara sebagai 

bangsa terjajah menyebabkan rakyat untuk bangkit dan berusaha untuk memperbaiki 

nasib. Berdirinya Sarekat Islam merupakan salah satu wadah organisasi yang dapat 

digunakan dalam memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Sarekat Islam 

Semarang semula bergerak lunak, suatu ketika organisasi ini bangkit menjadi 

gerakan yang revolusioner. Perubahan haluan Sarekat Islam Semarang mendapat 

pengaruh dari pemikiran Sneevliet, Semaoen, Darsono dan lain-lain. Akibatnya 

terjadi perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam itu sendiri. Penyebaran paham 

sosialistis-revolusioner dilakukan dengan membentuk ISDV, Kemudian kader-

kadernya ditanamkan dalam Sarekat Islam Semarang. Salah satu kader yang paling 
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menonjol adalah Semaoen. Pada tahun 1917 Semaoen diangkat menjadi ketua 

Sarekat Islam Semarang. Semaoen semakin gencar mengadakan propaganda gerakan 

sosialis-revolusioner. Penyebaran gerakan sosialis-revolusioner dilakukan dalam 

Kongres-Kongres Central Sarekat Islam , melalui pers dan penerjunan kader-kader 

yang telah mendapat pendidikan yang matang tentang sosialis-revolusioner ke 

daerah-daerah. 

 Buku Di Bawah Lentera Merah Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-

1920, karya Soe Hok Gie. Buku ini berisi tentang kondisi sosial masyarakat pada 

masa penjajahan kolonial dengan sistem liberal yang sangat menyengsarakan rakyat 

terutama petani dan buruh. Dengan kekuasaan uang, penguasa-penguasa perkebunan 

memaksa desa-desa menyewakan tanah-tanah mereka dengan memberikan premi 

tertentu kepada lurah-lurah. Sawah milik desa yang sebelumnya dikelola petani 

kemudian dijadikan perkebunan-perkebunan, sementara penduduk desa secara 

massal dijadikan kuli.  

Keadaan sosial itulah yang mempengaruhi iklim pergerakan Sarekat Islam 

Semarang menjadi radikal sejak di bawah pimpinan Semaoen dengan organ 

politiknya yaitu harian Sinar Djawa (kemudian berganti nama menjadi Sinar Hindia). 

Gerak Sarekat Islam Semarang mengalami pergantian dari gerak kaum menengah 

menjadi gerakan kaum buruh dan tani. Tokoh utama gerakan Marxis (sosialis-

revolusioner) adalah H.J.F.M. Sneevliet ketua ISDV.  

Kongres Nasional Central Sarekat Islam ke-2 di adakan di Jakarta dari 

tanggal 20-27 Oktober 1917, di hadiri oleh para utusan Sarekat Islam seluruh 

Indonesia untuk pertama kalinya muncul soal-soal tanah partikelir, perkebunan tebu, 
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Volksraad dan masalah nasib buruh. Dalam kongres ini Semaoen dan kawan-kawan 

menggunakan kesempatan untuk melakukan propaganda penyebaran ide-ide 

Marxistis. Kepada para peserta kongres, tetapi mendapat tentangan dari Abdoel 

Moeis. Sarekat Islam Semarang mengorganisasikan kaum buruh supaya lebih militan 

dan mengadakan pemogokan terhadap perusahaan-perusahaan yang bertindak 

sewenang-wenang. 

Kongres Nasional Central Sarekat Islam ke-3 tahun 1918 diadakan di 

Surabaya dari tanggal 9 September-6 Oktober, yang dihadiri 87 cabang Sarekat 

Islam. Keputusan yang diambil salah satunya yang sangat penting bagi Sarekat Islam 

Semarang adalah tekad untuk menentang kapitalisme dengan mengorganisasikan 

kaum buruh di kota-kota. Tindakan pemerintah terhadap Sarekat Islam Semarang 

semakin terasa dengan cara melakukan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-

tokoh pergerakan sosialis-revolusioner seperti Sneevliet, Semaoen, Darsono, Mas 

Marco dan Partoatmodjo. Menanggapi tindakan pemerintah tersebut diadakan 

Persatoean Pergerakan Kaoem Boeruh (PPKB), diadakan Sarekat Islam Seksi 

Perempuan, Sarekat Kere ( kaum gembel), Persatuan Wartawan Indonesia. 

Kongres nasional Central Sarekat Islam ke-4 diadakan di Surabaya pada 

tanggal 26 Oktober-2 November 1919, tokoh-tokoh pergerakan sosialis-revolusioner 

Semarang tidak dapat hadir karena masih dipenjara. Hal-hal yang dibahas adalah 

tentang perlunya mendirikan sebuah organisasi sentral kaum buruh. Pada tahun 1920 

ISDV mengalami perubahan nama organisasi menjadi Partai Komonis Hindia pada 

tanggal 23 Mei 1920. Semaoen dipilih sebagai Ketua, Darsono sebagai Wakil Ketua, 

Bergsma sebagai Sekretaris, Dekker sebagai Bendahara dan Kraan sebagai anggota.  
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 Selain buku-buku diatas dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan 

sumber tertulis lain yang berupa Surat Kabar pada masa pergerakan Sarekat Islam 

Semarang. Surat kabar-surat kabar  tersebut antara lain, SI Tetap, Sinar Jawa, Sinar 

Hindia, Fajar Asia dan Oetoesan Hindia.    

             

G. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan didalam penyusunan skripsi ini adalah 

metode sejarah. Metode Sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk 1975:32). Dengan menggunakan 

metode ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui fakta masa lampau dengan 

sebenarnya. Disadari hal ini memang sulit untuk melaksanakan penggambaran 

peristiwa-peristiwa masa lampau, namun dengan adanya suatu kumpulan yang 

sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu 

dengan cara efektif dalam pengumpulan bahan sumber sejarah, dalam menilai atau 

mengkaji sumber-sumber itu secara kritis dan menyajikan suatu hasil sinthesa dari 

hasil-hasil yang dicapai sebagai suatu penghubung fakta-fakta intrinsik diharapkan 

dapat memberikan arti bagi keseluruhan peristiwa masa lampau yang hendak 

dibangun (Widja 1990: 2).Penggunaan metode sejarah dalam penulisan skripsi ini 

dilakukan melalui 4 tahap yang dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut : 

1. Heuristik 

 Heuristik adalah kegiatan untuk mencari data atau menghimpun bahan-bahan 

atau sumber sejarah merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti. Adapun 

cara-cara yang ditempuh dalam menghimpun data-data sumber sejarah dalam 

penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan sumber tertulis yang diperoleh 
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melalui studi kepustakaan. Sumber-sumber tertulis tersebut meliputi surat kabar, 

majalah serta buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

Sumber tertulis berupa sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Louis 

Gottchalk, mengenai sumber primer dan sumber sekunder adalah sebagai berikut: 

… mudah sekali untuk menggambarkan suatu sumber yang pada pokoknya 
bersifat primer namun mengandung data sekunder. Sebaliknya, jika 
sebagaimana yang sering terjadi didalam suatu buku, surat kabar atau majalah 
mengandung isi yang primer jika mereka sejati dan relevan (Gottchalk 1975: 
37). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber primer maupun sekunder penting karena 

mengandung unsur-unsur primer dan unsur-unsur yang disampaikan dapat dipercaya. 

 Sumber-sumber yang dapat dikumpulkan dalam penulisan ini adalah surat 

kabar-surat kabar yang sejaman, majalah dan buku-buku yang relevan. Sumber-

sumber tersebut penulis dapatkan dari Arsip Nasional, Arsip Daerah, Perpustakaan 

Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNDIP, 

Perpustakaan Jurusan Sejarah UNNES. 

 
2. Kritik Sumber 
 Sumber-sumber yang telah diperoleh dalam tahap heuristik, maka perlu 

diadakan proses seleksi dengan cara melakukan kritik sumber. Kritik sumber 

merupakan usaha untuk mendapatkan sumber-sumber yang relevan dangan cerita 

sejarah yang ingin disusun. Selain itu kritik sumber dimaksudkan sebagai 

penggunaan dan penerapan dari sejumlah prinsip-prinsip untuk menilai atau menguji 

kebenaran nilai-nilai sejarah dalam bentuk aslinya dan menerapkan pengertian 

sebenarnya. 

 Kritik yang peneliti lakukan terhadap sumber ada 2 tahap yaitu kritik ekstern 

dan kritik intern. Kritik ekstern adalah kritik yang menilai apakah sumber yang di 
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dapat benar-benar merupakan sumber yang otentik atau asli. Adapun langkah-

langkah dalam melaksanakan kritik ekstern yaitu dengan mencari sumber-sumber 

tertulis primer dan sekunder di berbagai tempat yaitu: Perpustakaan Daerah Jawa 

Tengah, Perpustakaan Pusat UNNES, Perpustakaan Jurusan Sejarah FIS UNNES, 

Arsip Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Sonobudoyo Yogyakarta dan Perpustakaan 

Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNDIP, Arsip Nasional Republik Indonesia di 

Jakarta. 

Kritik intern adalah kritik terhadap sumber yang bertujuan apakah isi sumber 

dapat dipercaya atau tidak. Cara melakukan kritik intern, yaitu: 

1. Melakukan crosscheck data antar sumber yang berhasil dikumpulkan. 

2. Melihat asal sumber, siapa yang menulis atau mengarang apakah wartawan, ahli 

dan pengamat, praktisi, dosen, pelaku peristiwa ataupun institusi pemerintah dan 

swasta. Dengan memperhatikan hal itu maka peneliti bisa menyimpulkan apakah 

sumber tersebut dapat diyakini kebenarannya atau tidak. 

3. Melihat kandungan data dari masing-masing sumber, apakah sumber yang 

diperoleh data-datanya relevan dengan permasalahan atau tidak. 

4. Menyeleksi sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan pokok bahasan atau 

sub pokok bahasan yang peneliti tetapkan. 

5. Memperhatikan apakah sumber tersebut merupakan hasil penelitian, pengamatan 

atau observasi, laporan pertemuan, laporan perjalanan ataukah tulisan pelaku. 

Penggunaan kritik ekstern dan kritik intern tidak dapat dipisahkan karena 

saling berhubungan, sehingga harus bertahap yaitu kritik ekstern dulu baru kritik 

intern. 
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3. Interpretasi 

 Interpretasi yaitu menetapkan makna dan saling berhubungan atau 

menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh. Tujuannya agar data yang ada 

mampu untuk mengungkap permasalahan yang ada, sehingga diperoleh 

pemecahannya. Dalam tahap ini penulis membandingkan fakta yang satu dengan 

fakta yang lain, sehingga dapat ditetapkan makna dari fakta yang diperoleh untuk 

menjawab permasalahan yang ada. Fakta-fakta yang telah diperoleh tidak semuanya 

dapat dimasukkan tetapi penulis pilih mana yang relevan dengan gambaran cerita 

yang disusun. Dalam interpretasi ini peranan imajinasi sangat besar karena imajinasi 

membantu sejarawan dalam merekatkan fakta. Dalam merangkai fakta-fakta sejarah 

peneliti berpedoman pada susunan karangan yang logis menurut urutan kronologis 

dengan tema atau topik jelas sehingga mudah di mengerti. Dalam penulisan ini 

diceritakan terlebih dahulu latar belakang dari berdirinya Sarekat Islam Semarang 

dan perkembangannya kemudian terjadinya perpecahan dan akhirnya dampak yang 

disebabkan oleh perpecahan tersebut bagi perkembangan Sarekat Islam Semarang. 

 Dalam usaha menafsirkan fakta-fakta yang ada dilakukan beberapa hal 

sebagai berikut: (1) diseleksi, (2) disusun, (3) diberikan tekanan, (4) ditempatkan 

dalam urutan yang kausal (Gottschalk 1985: 20). 

 

4. Historiografi 

 Historiografi merupakan bagian akhir dari metode sejarah yaitu menyajikan 

cerita yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya berdasarkan data yang 

diperoleh (Gottschalk 1975: 32) Hal tersebut memerlukan kemampuan-kemampuan 
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tertentu untuk menjaga agar standar mutu cerita sejarah dapat dicapai. Dalam 

penulisan ini peneliti berusaha menyusun cerita sejarah menurut urutan peristiwa, 

berdasarkan kronologi dan tema-tema tertentu menurut prinsip-prinsip kebenaran dan 

kemampuan imajinasi agar dapat menghubung-hubungkan peristiwa yang terpotong-

potong menjadi suatu rangkaian cerita yang masuk akal dan mendekati kebenaran 

Selain itu juga memberikan batasan tentang penelitian sejarah sekurang-kurangnya 4 

hal yang harus diperhatikan yaitu memuat detail fakta yang akurat, kelengkapan 

bukti yang cukup, struktur yang logis dan pengkajian yang terang dan halus 

(Gottchalk 1975: 131). 

 

H. Sistematika Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang, rumusan            

masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB   II  GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 1913-1920, yang 

meliputi kondisi geografis dan sosial, sejarah dan perekonomian. 

BAB III    LATAR BELAKANG BERDIRINYA SAREKAT ISLAM SEMARANG 

TAHUN 1913-1920 

BAB IV    PERPECAHAN SAREKAT ISLAM SEMARANG, yang meliputi sebab 

sebab perpecahan, proses terjadinya perpecahan dan dampak dari 

perpecahan tersebut. 

BAB     V   PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 



 

1 



BAB II 

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 1913-1920 

 

A. Kondisi Geografi dan Sosial 

Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah sejak masa kolonial telah 

menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan pelabuhan. Kota Semarang terletak di 

antara 6°50’-70°05’Lintang Selatan dan di antara 109°45’-110°30’ Bujur Timur. 

Lokasinya terletak pada Pantai Utara Laut Jawa pada teluk terbuka yang menghadap 

kearah Barat Laut dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah Utara : Laut Jawa, 

sebelah Selatan : wilyah Kabupaten Semarang, sebelah Barat : wilayah Kabupaten 

Kendal, sebelah Timur : wilayah Kabupaten Demak. 

 Secara geomorphologi kota Semarang meliputi dua daerah yang berbeda 

kondisinya, daerah pantai Laut Jawa yang datar disebut Kota Bawah dan daerah 

perbukitan landai (daerah Perbukitan Candi) yang disebut Kota Atas. Antara daerah 

Kota Bawah dan Kota Atas dipisahkan oleh Gaps yang cukup terjal dengan 

ketinggian lereng rata-rata 25m yang membujur secara diagonal dari Barat Laut 

sampai Tenggara (Kasmadi dan Wiyono 1984/1985: 4-5). 

 Kota Semarang termasuk daerah yang beriklim tropis dengan mendapat 

pengaruh angin laut sehingga dapat disebut iklim laut tropis. Kota Semarang juga 

mendapat pengaruh angin muson, namun udaranya cukup panas. Temperatur udara 

rata-rata minimal 25°C dan rata-rata maksimal 27°C. Pengaruh iklim serta curah 

hujan yang cukup tinggi mengakibatkan terjadinya erosi. Bahan-bahan erosi yang 

terbawa oleh beberapa sungai dari Kota Atas ke Kota Bawah menyebabkan muara 

18 
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sungai penuh lumpur. Menurut Bemmelen (1941: 6.7.56) penambahan karena 

lumpur ini setiap tahun sekitar 8 m-12 m. Pada abad X pantai laut Semarang terletak 

disepanjang kaki Bukit Candi, ialah daerah: Tanah Putih-Siranda-Mugas-Bergota-

Gunung Brintik-Gunung Sawo-Karang Kumpul-Sampangan. Dari Sampangan 

dipisahkan oleh Kaligarang lalu ke Simongan-Manyaran dan akhirnya ke Krapyak. 

Endapan lumpur yang menjadi beting dan gosong itu akhirnya membentuk pulau 

kecil dari muka pantai, diantaranya Pulau Tirang (Pemerintah Daerah Kotamadya 

Dati II Semarang 1979: 1). 

 Keadaan penduduk kota Semarang berkembang sesuai dengan kedudukan 

kota Semarang sebagai pusat kegiatan perekonomian dan perdagangn serta sebagai 

ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kedudukannya sebagai pusat perdagangan dan jalur 

lalu lintas Jakata-Surabaya dan sebagai kota pelabuhan untuk barang-barang yang 

keluar dan masuk dari atau ke Jawa Tengah, telah mempengaruhi pertambahan 

penduduk kota Semarang. Menurut catatan, pada akhir tahun 1906 pada waktu 

permulaan sebagai kota Gemeente, Semarang mempunyai jumlah penduduk 

sebanyak 96.000 jiwa, yang terdiri dari 5.100 orang bangsa Eropa, 14.000 orang 

Cina, 700 orang bangsa Arab dan 800 orang bangsa Timur Asing lainnya serta 

selebihnya orang Bumiputra (Indonesia) (Encyclopaedie van Nederlands Indie Jilid 

III 1919: 742). Sensus pada tahun 1920 jumlah penduduk kota Semarang telah 

bertambah hampir dua kali lipat yaitu sebesar 158.026 orang, sedang pada sensus 

penduduk tahun 1930 bertambah menjadi 217.796 (Kasmadi dan Wiyono 1984/1985: 

12).  
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Daerah Kota Semarang dibagi menjadi 5 zone, yaitu: 

1. Zone daerah Dalem (Kota Pusat Kabupaten) 

 Pemukiman daerah Dalem atau daerah Kabupaten sebagai pusat kota atau 

pusat pemerintahan membentang dari Kauman, Alun-alun, Pasar Johar sampai ke 

daerah Bubakan atau Jurnatan atau Kanjengan. Pola pemukiman daerah kabupaten 

ini berbentuk huruf L yang membesar pada kakinya pada tahun 1695 dengan pintu 

masuk jalan setapak di pinggiran Kali Semarang.  

2. Zone Kota Beteng  

 Kota Beteng merupakan tempat pemukiman orang-orang Belanda yang 

terletak disebelah Utara daerah Dalem kota Beteng. Ini pada mulanya berpusat pada 

Benteng VOC Ujung Lima atau Benteng De Vijhoek di daerah Sleko yang meliputi 

daerah antara Jl. Raden Patah (De Heeren Straat) sampai daerah Tawang. Kota ini 

dikelilingi oleh benteng yang kuat dengan 4 pintu masuk ke dalam kota dan 5 

benteng petahanan di kelima ujungnya. Keempat pintu masuk tersebut adalah 

Gouvernements Burg disebut juga Societeil Burg atau Jembatan Berok), De Oost 

Port, De Punt Amsterdam dan De Tawang Punt. Seluruh kota Beteng ini meliputi 

daerah Jl. Merdeka sampai Jurnatan di sebelah Utara Kali Semarang (Jembatan 

Berok atau Jl. Empu Tantular sekarang di Semarang Barat), sedangkan di sebelah 

Timur sampai di Jl. Cendrawasih. Terdapat jalan-jalan yang teratur dan cukup baik 

ialah De Heeren Stradt, De Huis Stradt, De Bloom Stradt, De van de Burg Stradt. 

Fasilitas-fasilitas dan bangunan-bangunan yang mendukung sebagai pusat 

pemerintahan, yaitu Gereja Protestan (Gereja Blenduk), Gedung Landrad (yang 

didirikan pada tahun 1747), Rumah Yatim Piatu Protestan didirikan tahun 1769 dan 
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di buka oleh Gubernur Johanes Van Hos, gedung Gouvernement, Sekolah Marine 

pada tahun 1782 oleh Gubernur Johanes Sieberg, Gedung Keuangan, Rumah Sakit, 

Gedung Angkatan Darat dan lain-lain. 

3. Zone Kampung Cina 

 Kampung Cina terletak di daerah Jurnatan, Bubakan, Welahan, Petolongan 

dan Bustaman. Orang Cina bermata pencaharian sebagai pedagang (antara negara 

Cina dengan Jawa dan sebagai perantara antara VOC dengan Pribumi). Selain itu 

terdapat tempat pemukiman orang Cina yang pada awalnya di daerah Kaligarang, 

Simongan (Gedong Batu) di mana terdapat Klenteng Sam Po Kong dan makam Kyai 

Juru Mudi Dampu Awam. Simongan ini dulu disebut Gambiran atau Pecinan lama. 

Sesudah pemberontakan orang-orang Cina pada tahun 1741-1742, orang-orang Cina 

diharuskan pindah dan dipusatkan di daerah Pekojan atau Pecinan sekarang (Betang, 

Gang Lombok, Gang Pinggir dan Manyaran). 

4. Zone Kampung Jawa 

  Penduduk orang Jawa mendiami daerah di kanan kiri kali Semarang dan 

cabang-cabangnya yaitu daerah Gandek Puspo, Jagalan, Pedurungan, Poncol, 

Randusari dan di sekitar Kanjengan. Kehidupan mereka sebagai petani sawah dan 

tegalan serta sebagai nelayan.  

5. Zone Kampung Melayu dan Arab 

 Kampung Melayu di daerah Barat didiami oleh pendatang dari Semenanjung 

Malaka, yang pada umumnya mereka bermata pencaharian sebagai nelayan atau 

pedagang. Orang-orang Melayu (dikampung Melayu Darat) dan Orang-orang Arab 

(didaerah Pekojan) sampai terbentuknya Gemeente Semarang pada tahun 1906 masih 
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hidup berkelompok. Jalan-jalan baru mulai di bangun dan jalan menuju ke daerah 

Candi melalui Randusari (Gergaji) juga mulai dibangun jalan-jalan yang 

menghubungkan Kota Atas dengan Kota Bawah misalnya Jl. Sultan Agung ( Jl. Dr. 

Sutomo sekarang), Jl. Pahlawan dan Jl. Pandanaran. Grid-grid jalan kecil mulai di 

bangun di sekitar Poncol, Bojong, Jl. Bedagan, Sekayu, Jayenggaten, Gabahan, 

Jagalan. Pada tahun 1914 mulai didirikan pemukiman baru di bukit-bukit candi yang 

disebut Candi Baru dengan tujuan untuk mendirikan pemukiman yang sehat bagi 

penduduk kota, terutama setelah terjangkit wabah kolera pada tahun 1910 

pemukiman di Candi Baru disenangi oleh orang-orang Eropa (Belanda) karena 

hawanya yang sejuk dan pemandangnnya yang indah (Kasmadi dan Wiyono 

1984/1985: 9-12). 

 Sistem kebijakan liberalisasi ekonomi yang di setujui Ratu Belanda 

(Wihelmina) pada akhir abad ke-19 telah mengubah struktur masyarakat kota 

Semarang. Masyarakat tidak lagi terbagi menjadi Priyayi, Santri dan Abangan, 

karena muncul kelas baru yaitu buruh. Kemunculan kelas baru ini menyebabkan 

struktur masyarakat Jawa serupa dengan masyarakat di Ingris di awal revolusi 

industri yang terbagi dalam kelas-kelas. Pertama, kelas atas yang terdiri dari kaum 

borjuis atau pemilik modal (umumnya bangsa asing). Kedua, kelas menengah yang 

terdiri dari birokrat Jawa (kaum priyayi), pedagang kecil, karyawan, jurnalis dan 

pegawai pemerintah. Ketiga, kelas buruh atau proletar yakni petani, buruh tani dan 

buruh pabrik (Hayamwuruk 2004: 25). 

 Triwulan pertama tahun 1917, di Semarang berjangkit penyakit pes. Wabah 

ini timbul dan meluas karena buruknya sanitasi perumahan rakyat. Mereka tinggal di 
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gang-gang gelap, sempit dan becek, sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke  

dalam ruangan rumah. Rumah mereka hanya bertembok anyaman bambu dan beratap 

ijuk atau rumbia yang menjadi sarang tikus pembawa wabah pes. Kekurangan makan 

(nilai gizi yang rendah) serta tidak ada pemeliharaan kesehatan masyarakat oleh 

pemerintah Hindia Belanda menyebabkan angka kematian penduduk Semarang yang 

tinggi (Gie 2005: 16). 

 Pada bulan Desember 1917, musim hujan mulai datang sehingga semakin 

memperburuk keadaan. Wabah pes mulai menulari orang-orang Belanda. Pemerintah 

mengambil tindakan yaitu membongkar dan membakar perumahan rakyatyang 

disinyalir menjadi epidemi tikus pes. Rakyat di beri waktu 8 hari untuk pindah, 

apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan belum pindah maka tidak ada 

kompensasi apapun. Tindakan ini menyulut kemarahan rakyat dan berbagai 

organisasi massa mendesak pemerintah  Belanda segera membangaun perumahan 

rakyat untuk mengganti rumah-rumah yang telah dibakar. Selain pes, wabah kolera 

typhus, dan malaria bergantian membunuh rakyat Semarang, hal ini menyebabkan 

angka kematian di Semarang melebihi angka kelahiran (Hayamwuruk 2004: 29). 

Angka kematian berikut ini memperlihatkan ribuan jiwa korban wabah pes (Gie 

2005: 16). 

Angka Kematian Penduduk Semarang per 1000 Jiwa Tahun 1917 

 

Daerah 

Triwulan 

Pertama 

Triwulan

Kedua 

Semarang Kulaon 

Semarang Kidul 

     48 

     32 

    67 

    57 
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Semarang Wetan 

Semarang Tengah 

Genuk 

Pedurungan 

Srondol 

Mranggen 

Karangun 

Kebon Batu 

     59 

     45 

     24 

     26    

     13 

     26 

     24 

     20 

    72 

    49 

    64 

    90 

    23 

  151 

  115 

    98 

Rata-rata      31,2     78,6 

 

 Antara tahun 1913 hingga 1923 pemaksaan sewa tanah makin merajalela, 

Sebab pemerintah kolonial Belanda menanamkan 1/3 modalnya di sektor perkebunan 

industri sehingga harus mengejar keuntungan maksimal. Areal perkebunan di Jawa 

semakin luas sedangkan lahan pertanian semakin sempit. Sistem sewa tanah  

menyebabkan para petani kehilangan mata pencahariannya sebagai petani. Jumlah 

petani yang beralih profesi menjadi buruh perkebunan cukup besar antara 30-50 %. 

Perpindahan masyarakat ke kota untuk mencari pekerjaan lain di pabrik-pabrik 

sebagai buruh kasar dengan upah yang sangat rendah.   

 Pengubahan ribuan hektar sawah menjadi perkebunan-perkebunan industri 

menyebabkan turunnya produksi beras. Beras menjadi barang langka di pasaran, 

sehingga harganya membubung tunggi. Pemerintah kolonial Belanda berusaha 

mengatasi dengan mengimpor beras dari Thailand. Tetapi harganya sangat mahal 

sekitar 16 gulden per pikul, yang mampu membeli beras hanya kelas menengah ke 
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atas. Ratusan ribu rakyat yang berada di kelas bawah terpaksa makan nasi jagung dan 

akar pisang (bonggol: bahasa Jawa). Mereka kadang mencuri singkong di 

perkebunan Belanda, tapi kalau tertangkap di hajar sampai babak belur. Rakyat yang 

tidak berani mengambil resiko pergi ke pasar untuk menjual apa saja yang dimiliki 

untuk membeli makanan (Hayamwuruk 2004: 26).    

 

B. Sejarah Kota Semarang 

 Kelahiran Kota Semarang diawali dengan kedatangan Kyai Ageng Pandan 

Arang I (Maulana Abdullah atau Made Pandan atau Raden Panji Pandan) (Kasmadi 

dan Wiyono 1984/1985:7). Serat Kandaning Ringgit Purwo, Naskah KGB Nr.7 

(SKRP) menyatakan bahwa Ki Ageng Pandan Arang adalah Putra Pangeran Sabrang 

Wetan atau Pangeran Sabrang Lor (Budiman 1978:50) Sultan Demak II ke daerah 

Tirang Amper (bukit-bukit Mugas Atas-Bergota) untuk mengislamkan para ajar 

(orang yang ahli agama Hindhu atau Pendeta) yang berdiam disekitarnya yang masih 

beragama Hindhu (Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Semarang 1979:8). Tugas 

pengislaman tersebut di bantu oleh Endang Sejanila dan berhasil mengislamkan 

seorang ajar Hindhu yang bernama Ajar Citra Gati. Pedepokan Ki Ageng Pandan 

Arang I awalnya terletak di daerah Tirang Amper (Pakisaji atau Tinjomoyo) yaitu 

bukit Mugas Atas. Setelah tugas penyebaran agama Islam di daerah Tirang Amper 

berhasil Ki Ageng Pandan Arang I memindahkan padepokannya ke daerah pantai 

yaitu Bubakan atau Jurnatan. 

Bubakan berasal dari kata “Bubak” yang berarti membuka sebidang tanah 

untuk dijadikan tempat pemukiman, atau “Jurnatan” dari kata-kata “jurunata” sebab 
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Ki Ageng Pandan Arang I telah diangkat oleh Sultan Demak sebagai Bupati di 

daerah itu. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1476 M dan Ki Ageng Pandan Arang 

I diangkat sebagai Bupati Semarang yang memerintah sampai meninggalnya pada 

tahun 1496. Pada mulanya didirikan di daerah komplek Kabupaten Bubakan tetapi 

ketika pemerintahan Belanda akan mendirikan Landraad (Pengadilan Negeri) 

ditempat itu makam Ki Ageng Pandan Arang I dipindahkan ke Mugas Atas 

(Kasmadi dan Wiyono 1984/1985:7). Daerah bukit-bukit dan Bergota dan Mugas 

Atas pada waktu itu masih merupakan Pulau Tirang atau “pulau kecil”, sebab pada 

waktu itu daerah pantai Semarang masih berbentuk banyak lekukan-lekukan atau 

teluk-teluk, (kata tirang dalam bahasa Jawa Kuno  berarti “bentuk lekukan yang tidak 

teratur” atau “banyak teluk-teluknya”) (Kasmadi dan Wiyono 1984/1985:8). 

Ki Ageng Pandan Arang I digantikan putranya Pangeran Kasepuhan, sebagai 

Bupati Semarang dan terkenal sebagai Ki Ageng Pandan Arang II. Ki Ageng Pandan 

Arang II tidak lama menjadi Bupati Semarang karena mengundurkan diri atas 

dorongan Sunan Kalijogo untuk menjadi penyiar agama Islam di daerah Tembayat 

(Klaten). Kemudian digantikan oleh adiknya yaitu Raden Ketib (Pangeran Kanoman) 

sebagai Ki Ageng Pandan Arang III pada tahun 1605 M (Kasmadi dan Wiyono 

1984/1985:8). 

Adapun urut-urutan Bupati yang memerintah daerah Semarang adalah 

sebagai berikut: 

1. Raden Kaji atau Pangeran Kasepuhan atau KiAgeng Pandan Arang II atau Bupati 

Semarang I (1547-1553) 
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2. Raden Ketib atau Pangeran Kanoman atau Kiageng Pandan Arang III atau Bupati 

Semarang II (1553-1586) 

3. Kyai Khalifah atau Pangeran Mangkubumi II (1586) 

4. Mas Tumenggung Tambi (1657-1659) 

5. Mas Tumenggung Wongsorejo ( 1659-1666) 

6. Mas Tumenggung Prawiro Projo (1666-1670) 

7. Mas Tumenggung Alap-Alap (1670-1674) 

8. Kyai Mertonoyo atau Kyai Tumenggung Yudonegoro atau Kyai Adipati 

Suromenggolo I (1674-1707) 

9. Raden Mertoyodo atau Raden Suminingrat (1713-1723), (1743-1751) 

10. Marmowiyono atau Suryowijoyo atau Sumonegoro atau Sumohadimenggolo 

(1751-1773) 

11. Bupati Surohadimenggolo IV (1773) 

12. Adipati Surohadimenggolo V atau Kanjeng Terboyo  

13. Radehn Tumenggung Surohadiningrat (….-1841) 

14. Putra Surohadimenggolo (1841-1855) 

15. Mas Ngabehi Reksonegoro (1855-1860) 

16. R.T.P. Suryokusumo (1860-1887) 

17. R.T.P. Reksodirjo (1887-1891) 

18. R.M.T.A. Purboningrang 1891-…) 

19. Raden Cokrodipura (…-1897) 

20. R.M. Soebiyono ( 1897-1927) 

21. R.M. Amin Suyitno (1927-1942) 

 



 28

22. R.M.A.A. Soekarman Mertohadinegoro (1942-1945) 

23. R. Soediyono Taroeno Koesoemo (1945) 

24. M. Soemardjito Djoto Prijohadisoebroto (1946-1949-1952) 

25. R. Oetoyo Koesoemo (1952-1956) (Pemerintahan Daerah Kotamadya Dati II 

Semarang 1979: 49-64). 

Untaian Bupati Semarang seolah-olah terputus ketika pemerintah Belanda 

mendirikan Gemeente Semarang. Pada tahun 1906 dibentuklah pemerintah kota 

besar Semarang yang termuat dalam Stadsblad Nomor 120 tahun 1906 (Pemerintah 

Daerah Kotamadya Dati II Semarang 1979:85). Sejak itu berakhirlah pemerintah 

Central di Kota Semarang. Kemudian pemerintahan terhadap Bumiputra yang masih 

terus dijalankan secara sentral. Sedang pemerintah daerah Semarang sejak tahun 

1906 dijalankan oleh Bergeemester (Walikota) dengan Coleg van Burgeermester en 

Wethouders dan Gemeenteraad. Anggota Stadgemeente-raad ada 27 orang yang 

terdiri dari 15 orang Belanda, 8 orang Bumiputra dan 4 orang Asia Asing. Sedang 

Wethouders terdiri dari 4 orang yaitu 2 orang Belanda, seorang Bumiputra dan 

seorang Cina. Sejak tahun 1906 yang memimpin Gemeente Semarang sebelum 

adanya Burgeemester ialah Gemeente-raad yang di ketuai oleh Hoofd van Plaatselijk 

Bestuur yaitu:  

1.  L.R. Prieter (1906-1910) 

2.  P.K.W. Kern (1910-1913) 

3.  Van de Ent (1913-1914) 

4.  J.W. Meyer Bonneft (1914-1915) 

5.  J.A.H.S. Hanozet Gordon (1915-1916) 
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6.  JR.D. de Longh (1916-1927) 

7.  A. Bagchus (1927-1936) 

8.  H.E. Boissevain (1936-1942) 

Dengan adanya Gemeente sejak tahun 1906 Semarang dipimpin oleh dua 

macam pemerintahan yang menyangkut pemerintah Bumiputra dikepalai oleh Bupati 

sedang yang menyangkut pemerintahan kota Semarang dikepalai olah Burgeemester 

(Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Semarang 1979:65-66). 

Dalam lembaran Negara tahun 1916 Nomor 507 Ordonansi Dewan Lokal 

ditambahkan pasal-pasal yang memungkinkan pembentukan jabatan Walikota. Pada 

bulan Agustus 1916 diangkatlah Walikota Semarang yang pertama yaitu Ir.D. de 

Lonhgh Wzn yang sebelumnya menjadi anggota Dewan Kotapraja. Periode 1916-

1922  Kotopraja Semarang mengalami perkembangan pesat dalam bidang 

perdagangan dan lalu lintas, sehingga pajak yang diperoleh tanpa kesulitan mengalir 

masuk. Dalam periode ini pekerjaan Kotapraja meningkat, karyawan ditambah dan 

pembangunan perumahan dilaksanakan lebih banyak serta pendirian sekolah-sekolah 

Kotapraja (Buku Peringatan Kotapraja Semarang 1906-1913, tanpa tahun:12). 

Menurut keputusan Panitia Hari Jadi Kota Semarang, saat pengangkatan Ki 

Ageng Pandan Arang II sebagai Bupati oleh Sultan Hadiwijoyo di Pajang yang 

menurut perhitungan kemungkinan besar terjadi pada tanggal 12 Robiul ‘awal 1547 

atau tanggal 2 Mei 1547 sebagai Hari Jadi Kota Semarang ( Kasmadi dan Wiyono 

1984/1985:8). 
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C. Perekonomian 

1. Pertanian 

 Sejak tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda membuat beberapa peraturan 

baru yang mengubah Indonesia dari sistem jajahan ala VOC menjadi sebuah jajahan 

yang bersistem liberal. Perkebunan yang dulunya dimonopoli pemerintah sekarang 

boleh diusahakan modal-modal swasta. Sistem kerja paksa dan kerja rodi dihapuskan 

digantikan dengan sistem kerja upah secara bebas.  

 Mengalirnya modal-modal asing ke Indonesia serta pengelolaan 

pertambangan, perkebunan dan pabrik-pabrik yang dikuasai swasta tidak 

memberikan dampak yang baik bagi rakyat Indonesia. Struktur kemasyarakatan 

Indonesia yang terdapat di Jawa masa itu justru dipergunakan kaum kapitalis asing 

(Belanda) untuk mencari keuntungan. Walaupun pengusaha-pengusaha perkebunan 

tidak dapat memiliki tanah, mereka dapat dan berhak menyewanya dari pemerintah 

Bumiputra (Gie 2005:11-12). Pada tahun 1919 para pengusaha perkebunan 

memberikan premi sebesar f.2,50 untuk setiap bau kepada lurah yang dapat 

mengubah sawah menjadi perkebunan tebu (I bau=7096,50m). Tahun 1916-1920 

proses perluasan produksi tebu terus berlangsung, walaupun tuntutan untuk 

menguranginya makin gencar. Produksi tebu (gula) pada tahun 1900 berjumlah 

744.257 ton, pada tahun 1915 menjadi 1.319.087 ton dan dalam tahun 1917 

berjumlah 1.822.188 ton. Akibatnya harga beras terus meningkat dan peningkatan ini 

diperhebat lagi dengan berkurangnya pengangkutan antara Indonesia dengan negara-

negara penghasil beras lainnya di Asia Tenggara sebagai akibat dari Perang Dunia I 

(Yuliati 2000:42). 
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 Pada tahun 1918 beras Jawa no.1 seharga f.14 per pikul, sehingga rakyat yang 

berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkaunya. Pada tahun 1919 mengalami 

kenaikan lagi, menurut berita Sinar Hindia 14 Januari 1919 No.9, beras Siam 

berharga f.16 per pikul, beras Jawa No.1 f.16 per pikul,  No.2 f.15 per  pikul dan 

No.3 f.14 per  pikul ( Yuliarti 2000:42-43).  

 Pada tahun 1920 di karesidenan Semarang jumlah orderneming (perkebunan 

swasta ) berjumlah 60 buah yang kebanyakan ditanami dengan tanaman tebu, kopi, 

kina, coklat, nila, kapok, pala, mrica dan rempah-rempah. Di Semarang terdapat 12 

pabrik gula, sebuah pabrik tepung tapioka, 2 penggilingan padi, 4 perkebunan 

pembibitan tebu dan 5 pabrik karet pemerintah (Kasmadi dan Wiyono 1984/1985: 

21).  

2. Peridustrian  

 Bersamaan dengan ditetapkannya Semarang sebagai Gemeente, dikalangan 

masyarakat kolonial muncul kecemasan terhadap kemerosotan kesejahteraan 

masyarakat di Jawa. Penyebab kemerosotan kesejahteran adalah pertambahan 

penduduk yang semakin cepat. Upaya untuk mengatasi kemerosotan kesejahteraan 

ini adalah dengan industrialisasi, pemerintah Hindia Belanda menyetujui pelaksanaan 

industrialisasi dengan membentuk Depertement van Lanboub, Nijverbeid en Handal 

(Departemen pertanian, perindustrian dan perdagangan) pada tahun 1904. Untuk 

menggalakkan industrialisasi pada bulan September 1915 Gubernur Jendral 

Indenburg menyetujui dibentuknya komisi untuk pengembangan industri yang 

bertugas memajukan industrialisasi di Hindia Belanda. 
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A. Bagchus Walikota Semarang untuk periode 1927-1936 dalam tinjauannya 

mengenai Semarang sebagai daerah industri, menerangkan bahwa Semarang 

memiliki kelebiahan-kelebihan untuk mendukung industrialisasi. Pertama, daerah ini 

merupakan tempat pertemuan jalur-jalur kereta api (Nederlandsch Indische 

Spoorweg, Semarang-Cirebon Spoorweg dan Semarang-Juana Spoorweg). Kedua, 

Semarang mempunyai jalan darat yang dapat dilalui mobil yang menghubungkan 

dengan tempat-tempat penting di daerah pedalaman Jawa Tengah. Ketiga, disekitar 

pelabuhan Semarang tersedia areal untuk mendirikan pabrik-pabrik. Keempat, di 

Semarang banyak tenaga kerja dengan upah yang cukup murah. Kelima, di Semarang 

sudah ada maskapai-maskapai angkutan seperti kerata api, kapal, perahu. Keenam, 

para pemimpin perusahaan dan karyawan dapat memperoleh perubahan yang 

dikehendaki. Ketujuh, baik warga kota maupun pemerintah Kotapraja Semarang 

selalu siap menerima kehadiran industri baru diwilayahnya (Yuliarti 1997: 119). 

 Fakor pendukung lainnya yaitu telah adanya lembaga-lembaga yang terkait 

dengan bidang perindustrian seperti maskapai-maskapai dagang, bank-bank, toko-

toko, pasar, industri, pers, telpon (pada tahun 1884 di Semarang sudah ada 

sambungan telpon dengan Batavia dan Surabaya). Beberapa maskapai yang ada di 

Semarang antara lain, yaitu Semarangsche Zee-en Brandassurantiemaatschappij 

(1866), Handel & Industri Haatschappij Mestfabriek Java (1886), Tweede 

Semarangsche Zee en Brandassurantiemaatschaappij (1886), Rijtuigfabriek en Auto 

Handel voorheen G. Barendse (1895), Bouw Maatschaappij Liem Kim Ling (1897), 

Semarangsch Stoomboot en Prauwenveer (1898), Semarangsch Stoorvaart-

Maatschappij (1901), Nijverheid-en Handel Haaschappij Insulinde (1906). Bank-
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bank yang ada di Semarang sebelum daerah itu menjadi Gemeente yaitu De 

Spaarbank (1853), Semarangsch Hulpbank (1887), De Bank Vereeniging Oei 

Tiongham (1906). Adanya Industri pers sejak petengahan abad ke 19  di Semarang 

juga merupakan faktor pendukung indiutri yang penting. Permerintah telah 

menyediakan cukup ruang untuk iklan. Beberapa surat kabar yang terbit di Semarang 

sebelum tahun 1900 yaitu: Semarangsch Etverteintieeblad (1846), Semarangsch 

Courant (1846), Semarangsch Niuews en advertentieblad (1852) surat kabar ini 

dalam tahun 1863 berganti nama menjadi De Lokomotief, Tjahaya India (1882), 

Tamboor Melajoe (1888), dan Sinar Jawa (1899) (Yuliarti 1997: 120). 

    Pada tahun 1909 masih tercatat industri pribumi yaitu batik, pewarna biru, 

pembuatan alat-alat logam, pembuatan periuk/belanga dari tanah liat, kulit, pakaian, 

keret dan pembuatan gong. Pertumbuhan indusri pabrik di Semarang dapat dikatakan 

cukup pesat. Pada tahun 1907 di Semarang terdapat 22 jenis industi pabrik, pada 

tahun 1915 terdapat 25 jenis, pada tahun 1923 tercatat 36 jenis dan pada tahun 1925 

ada 48 industri. Pada umumnya industri-industri di Semarang pada periode tersebut 

sudah menggunakan mesin-mesin bertenaga air, uap, gas dan listrik. Disamping itu 

masih ada industri yang menggunakan tenaga manusia (Hendernarbeid), contohnya : 

industri sepatu, sadel dan lainnya (Yuliati 1997: 120). 

 Industrialisasi di Semarang pada awal abad XX, tidak hanya dilakukan oleh 

pihak-pihak swasta tetapi juga oleh pemerintah (Gemeente). Pada umuumnya pihak 

swasta menangani industri pengolahan (manufacturing Industri), dan pemerintah 

bergerak pada sektor utilities (listrik, has, air bersih), konstruksi, transportasi dan 

komonikasi. Di Semarang muncul beberapa perusahaan yang dikelola oleh Gemeente 
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yaitu: Perusahaan Air Bersih (1909), Perusahaan Pemadam kebakaran (1908), 

Perusahaan listrik (1913), Kebersihan kota, pasar (pasar Bugangan pada tahun 1915). 

Pasar di Djatingaleh pada tahun 1930, pasar Kagok 1914, pasar Kintelan 1916, pasar 

Srondol 1920, pasar hewan di sebelah pasar  Timur Bugangan 1915, toko dan 

restoran 1919-1920, trem kota 1921, dinas pemotongan hewan 1929 dan perumahan 

rakyat (Gemeente menanamkan saham di N.V. Volkshuisvesting yang didirikan 8 

Desember 1925) (Yuliarti 1997: 122). 

 

3. Trnsportasi 

 Kota Semarang sejak dahulu telah menduduki peranan sebagai kota antara 

(transit point) antara kota Jakarta dan Surabaya serta sebagai pintu gerbang ke arah 

pedalaman (Hinterland) di Jawa Tengah, sebagai sarana trasportasi dari, ke dan 

melalui kota Semarang memegang peranan yang sangat penting. Kedudukan kota 

Semarang sebagai pusat kegiatan perekonomian dan distribusi barang-barang serta 

sebagai kota jasa dalam bidang sosial dan administrasi, mengakibatkan pertumbuhan 

kota Semarang sebagai terminal jasa distribusi di propinsi Jawa Tengah.  

 Pada masa VOC setelah Belanda memindahkan benteng VOC dari Jepara ke 

Semarang pada tahun 1708, kota Semarang telah berkembang dengan pesat sebagai 

pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Pada masa itu jalur trasportasi utama 

adalah jalan dari Jakarta (Batavia) ke daerah kota Yogyakarta (Mataram) melalui 

Semarang merupakan jalan salah satu dari tiga jalan utama yang menuju ke Mataram 

pada waktu itu, yang kedua lainnya ialah jalan dari Mataram menuju Tegal dengan 

melalui Lembah Kedu, Subah, Batang, Pekalongan, Wiradesa dan Pemalang. Dan 
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jalan ketiga adalah dari Surakarta melalui Kartasura, Yogyakarta, Kota Gede, terus 

ke Barat melalui Pantai Selatan ke daerah sungai Bogowonto  melalui Begelan, 

Roma, Pemenden dan Banyumas dari sana ke Pasir dan Tegal. Sejak saat itu telah di 

kenal sebagai pintu gerbang untuk memasuki Mataram dan jalan Semarang sampai 

Yogyakarta sebagai jalan yang paling pendek dan paling penting menuju Mataram 

dan Kartasurya.  

 Perkembangan yang lebih lanjut ialah jalur jalan raya dari Jakarta ke 

Surabaya melalui Pantai Utara Jawa yang semula adalah jalan yang di bangun oleh 

Daendeles (1808-1811) dari Ayer sampai Panarukan. Jalur dari Ayer –Panarukan 

yang melalui Kota Semarang merupakan lalu lintas jalan yang terpenting dan sampai 

sekarang merupakan jalur jalan yang sangat padat, seperti jalur jalan dari Semarang 

ke selatan (Yogyakarta dan Surakarta). Pada perkembangan selanjutnya dibuat jalan 

menuju Purwodadi (sebelah Tenggara kota Semarang) dan ke Boja (sebelah selatan ), 

yang merupakan jalur yang tidak begitu padat seperti jalur jalan Semarang sampai 

Yogyakarta dan Semarang-Jakarta atau Semarang-Surabaya (Kasmadi dan Wiyono 

1984/1985: 26-27). 

 Kepentingan kota Semarang sebagai pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah 

dapat dilihat dari sejarah pembagunan jalan-jalan kereta api yang tujuan utamanya 

adalah untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan terutama gula dari daerah 

pedalaman ke pelabuahn Semarang. Jalan kereta api yang pertama adalah antara 

Semarang-Tanggung sejauh 25 Km yang di buka pada tahun 1867, yang disusul 

dengan pembukaan jalan kereta api Semarang –Yogyakarta sepanjang 166 Km pada 

tahun 1872, yang kemudian dapat diselesaikan juga jalan kereta api cabang dari 
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Kedungjati-Ambarawa ( Benteng Wiliem) pertama sejauh 37 Km pada tahun 1873. 

Sejak itu berturut-turut dapat dibuka jalan keret api Semarang-Juana pada tahun 1882 

yang kemudian diperluas dengan pembukaan trayek ke Mayong (1887), Kudus-

Mayong (1886), Demak-Wirosari (1887), Wirosari-Blora (1891), Demak-Wirosari 

(1894), Wirosari-Kuwu (1895), Kuwu-Kradenan (1896), Juana-Trayu-Pakis (1896), 

Rembang-Blora-Plunturan, (1896) dan Mayong-Welahan (1898). Pembuatan jalan 

kereta api tersebut telah membuka daerah Rembang-Jepara dan Purwodadi-Blora 

bagi kegiatan perekonomian juga ke arah Barat telah di buka jalan kereta api 

Semarang-Cirebon pada tahun 1895, sehingga pada tahun 1914 telah terdapat 

hubungan langsung kereta api Jakarta (Batavia)-Surabaya dengan melalui kota-kota 

pelabuhan di Pantai Utara Jawa: Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, 

Bojonegoro, Lamongan (Kasmadi dan Wiyono 1984/1985: 21-27). Transportasi yang 

ada di Semarang sejak abad XX adalah Kereta api, term dan bus (Yuliarti 1997: 

122).   
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BAB III 

LATAR BELAKANG BERDIRINYA SAREKAT ISLAM 

SEMARANG TAHUN 1913 

 

 

A. Latar Belakang Berdirinya Sarekat Islam Semarang 

Sarekat Islam merupakan gerakan rakyat yang pertama di Indonesia, 

karena dalam waktu singkat dapat menarik ribuan anggota yaitu pada tahun 1914 

mencapai lebih dari 360.000 anggota (Nagazumi dalam Wild dan Carey 1986: 

15). Hal-hal yang menyebabkan organisasi Sarekat Islam sangat populer di 

kalangan masyarakat pribumi pada permulaan gerakan tersebut yaitu pertama, 

tekanan pada prinsip ‘saling membantu’ diantara anggota-anggota yang sedang 

kesusahan. Misalnya ada anggota Sarekat Islam yang anggota keluarganya 

meninggal dunia maka diwajibkan anggota-anggota yang lain dari cabang 

setempat membantu biaya-biaya penguburan, ikut serta dalam slametan dan 

mengiring usungan jenazah ke tempat penguburan. Kedua, toko-toko kecil, 

warung-warung, perusahaan-perusahaan dagang dan transpor, usaha jahit- 

menjahit dan kerajinan batik semua diatur secara koperasi oleh anggota-anggota 

Sarekat Islam dalam menghadapi persaingan dengan orang-orang Cina dan Timur 

Asing (India dan Arab). Ketiga, mendirikan sekolah-sekolah dan rencana-rencana 

pelajaran dengan dasar agama Islam bagi pendidikan bumi putera. Keempat, 

menampung keluhan-keluhan dalam bidang sosial dan ekonomi dari penduduk 

37 



 38

bumi putera terutama di daerah-daerah pedalaman kemudian disampaikan pada 

pemerintah Hindia Belanda (Korver dalam Wild dan Carey 1986: 22-23). 

Menurut J.Th.Petrus Blamberger, asisten residen di Surakarta (1913-1916) 

dan pada tahun 1917 diberi kesempatan untuk mempelajari korespondensi yang 

sangat rahasia pada kementrian jajahan mengenai Sarekat Islam yakin bahwa 

sebab utama sesungguhnya dari berdirinya Sarekat Islam adalah kesadaran 

nasional Jawa yang tiba-tiba tergugah. Tetapi ia menganggap bahwa sebab yang 

paling dekat adalah persaingan dan permusuhan komersil yang intensif antara 

pengrajin batik Jawa dan leverensir Cina yang bersama orang Arab memegang 

monopoli dalam penyediaan bahan mentah yang diimpor. Dengan kata lain bahwa 

hal yang kedua (persaingan dagang)  merupakan faktor pembuka jalan dan hal 

yang pertama (kesadaran nasionalisme Jawa) merupakan faktor dominan. 

Pengertian kesadaran nasionalisme Jawa ini kemudian kabur, ketika Sarekat Islam 

memperoleh dukungan yang luas di luar suku Jawa dan pulau Jawa. Menurut 

Blamberger, kata nasional dalam Kongres Nasional I Sarekat Islam di Bandung 

(1916) diartikan oleh Cokroaminoto sebagai cita-cita pergerakan rakyat 

membentuk persatuan dan bersama seluruh suku bangsa menuju sebuah bangsa 

(Nurhadiantomo 2004: 82-83). 

Sarekat Islam merupakan kelanjutan dari organisasi sebelumnya yaitu 

Sarekat Dagang Islam. Alasan didirikan organisasi ini adalah faktor ekonomi 

dalam hal persaingan perdagangan batik terutama dengan golongan Cina (Suradi 

1997:35-36). Selain itu perlawanan yang diadakan tidak semata-mata ditujukan 

kepada pedagang Cina melainkan perlawanan terhadap semua penindasan dan 



 39

kesombongan rasial, seperti perlawanan terhadap kerstening politiek (politik 

pengkristenan) dari kaum zending, perlawanan terhadap kekecewaan dan 

penindasan dari pihak ambtenar-ambtenar bumiputera dan Eropa (Depdikbud 

1977/1978: 52). 

Pada permulaan abad ke-20 orang Cina memperoleh konsesi dari 

pemerintah kolonial yaitu penghapusan uratpass (larangan bagi orang Cina yang 

akan  bepergian di luar daerah-daerah yang menjadi daerah tempat tinggalnya). 

Konsesi ini dibentuk karena perdagangan Belanda membutuhkan orang-orang 

Cina sebagai pedagang perantara di desa-desa. Konsesi lain yang dibentuk oleh 

pemerintah adalah pendirian sekolah Cina-Belanda oleh pemerintah pada tahun 

1908, pembentukan perkumpulan pedagang Cina yang diberi nama Siang Hwe 

pada tahun 1901 dan pengakuan yang sama bagi bangsa Cina dalam kedudukan 

hukum dengan golongan orang Eropa, meskipun tetap memegang hukum privat 

mereka (Oemar 1994:145). Bersamaan dengan pemberian konsesi tersebut 

pemerintah mengambil alih beberapa kegiatan perekonomian yang dipegang 

orang-orang Cina, misalnya pegadaian, pinjam-meminjam dan hak monopoli 

candu. Tindakan pemerintah ini banyak membebaskan modal orang Cina untuk 

kembali diinvestasikan pada industri-industri lokal, toko-toko kecil dan 

perniagaan. Tindakan itu menyebabkan lapangan ekonomi sejumlah saudagar dan 

pengusaha-pengusaha Jawa (pribumi) terdesak, karena bahan-bahan untuk 

membatik dikuasai oleh orang-orang Cina seperti kain tenun (kembriks), celupan 

lilin dan alat cat (Niel 1984: 122-124). 
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Menyikapi persaingan dagang antara Cina dan pribumi maka R.M. 

Tirtoadisuryo seorang pendiri dan pemimpin Surat Kabar “Medan Priyayi” pada 

tahun 1909 mendirikan perkumpulan dagang bernama Sarekat Dagang Islamiyah 

di Batavia dan pada tahun 1911 mendirikan Sarekat Dagang Islam di Bogor. Kira-

kira pada tahun 1911 di Surakarta terdapat perkumpulan Kong Sing yang 

anggotanya terdiri dari bangsa Cina dan bangsa Jawa yang bertujuan untuk 

mengadakan kerjasama dalam bidang perdagangan. Kemudian perkumpulan ini 

terjadi pertentangan dalam bidang perdagangan batik, karena bangsa Cina 

mendominasi perkumpulan tersebut, sehingga bangsa Jawa memisahkan diri dan 

mendirikan perkumpulan baru dangan nama Sarekat Dagang Islam yang 

diprakarsai oleh H. Samanhudi dan R.M. Tirtoadisuryo (Fajar Asia 28 Januari 

1929). Tujuan semula perkumpulan ini adalah memajukan perdagangan 

Bumiputera dan menimbulkan kerukunan pada kaum Muslimin (Si Tetap 30 Juni 

1921). Maksud perhimpunan Sarekat Islam terdapat dalam reglementnya pada 

pasal 1 yang menyatakan sebagai berikut: 

Perhimpunan Sarekat Islam didirikan dimana-mana dengan anggota 
sedikitnya 50 orang. Adapun maksudnya jaitu akan berichtiar soepaya 
anggouta-anggoutanya satoe sama lain bersatoelah seperti saoedara dan 
supaya timbullah keroekoenan dan tolong menolong satoe sama lain antara 
sekalian kaoem Moeslimin dan lagi dengan segala daja oepaya jang halal 
dan tidak menjalahi wet-wet negara (Soerakarta) dan wet-wet 
Gouvernement perhimpoenan berichtiar mengangkat derajat ra’jat agar 
menimboelkan kemakmoeran, kesedjahteraan dan kebesarannya negara 
(Fajar Asia 28 Januari 1929) (lihat lampiran 2). 
 
Dalam Reglement yang di tetapkan pada tanggal 9 November 1911 pada 

penutup R.M. Tirtoadisuryo menyatakan sebagai berikut : 

Tiap-tiap orang mengetahoeilah bahwa masa yang sekarang ini dianggap 
zaman kemadjoean. Haroeslah sekarang kita berhaloean djanganlah itoe 
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tjoemah dengan soeara sadja. Bagi kita kaoem Moeslimin adalah 
dipikoelkan wajib djoega akan toeroet mentjapai kemadjoean itoe dan oleh 
karenanya, maka telah kita tetapkanlah mendirikan perhimpoenan Sarekat 
Dagang Islam (Fajar Asia 28 Januari 1929). 
 

 Anggota Sarekat Dagang Islam golongan tua menganggap bahwa Sarekat 

Dagang Islam sebagai kompetisi ekonomi dengan orang Cina, namun oleh 

anggota-anggota muda menganggap sebagai suatu gerakan rasialis yang harus 

dihadapi dengan kekerasan, yaitu dengan menyerang orang-orang Cina di jalanan, 

toko-toko dan gudang-gudang milik orang Cina dirusak. Akibatnya Residen 

Surakarta pada bulan Agustus 1912 melarang Sarekat Dagang Islam menerima 

anggota baru dan mengadakan rapat-rapat, namun setelah diadakan 

penggeledahan tidak ada tanda-tanda yang menentang pemerintah maka larangan 

tersebut di cabut kembali pada bulan itu juga (Niel 1984:126). 

Pada tanggal 10 September 1912 Cokroaminoto mengadakan reorganisasi 

Sarekat Dagang Islam dengan menghapuskan kata “Dagang” sehingga nama 

Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam saja. Gerakannya tidak hanya 

ditujukan pada golongan pedagang, tetapi lebih diperluas lagi yakni meliputi 

seluruh kegiatan dalam masyarakat dan meliputi seluruh golongan dalam 

masyarakat (Materu 1985:15). Menurut akte baru tujuan Sarekat Islam adalah 

sebagai berikut: 

1. Memajukan semangat dagang di kalangan penduduk bumiputera. 

2. Membantu anggota-anggota yang dalam kesulitan yang bukan karena 

kesalahannya sendiri. 

3. Memajukan perkembangan spiritual dan minat di bidang materi di kalangan 

orang  Indonesia sehingga dapat meningkatkan standar hidup mereka. 
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4. Menentang salah paham tentang Islam dan memajukan kehidupan beragama di 

kalangan bangsa Indonesia yang sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan 

agama Islam (Niel 1984:128). 

Perubahan Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam bukan hanya 

dalam perubahan nama, tetapi terutama dalam perubahan orientasi yaitu dari 

komersial ke politik. Cokroaminoto, lulusan Sekertaris Adminisrator Belanda 

adalah tokoh muslim pertama pada masa modern yang menyatakan Islam sebagai 

“faktor pengikat dan simbol nasional’  menuju kemakmuran yang sempurna bagi 

rakyat Indonesia. Sekalipun mempunyai latar belakang pendidikan Barat, namun 

Cokroaminoto tidak suka bekerja pada pemerintah dan berusaha membina 

kareirnya ditempat lain (Maarif 1984:79). 

Sarekat Islam secara resmi berdiri pada tanggal 10 September 1912 

(Hanifah 1978:20). Timbulnya Sarekat Islam benar-benar mengejutkan 

pemerintah kolonial Belanda, karena organisasi baru ini segera mendapat 

sambutan yang luar biasa yang cukup mengagumkan lawan dan kawan. Dalam 

waktu 4 tahun setelah berdirinya telah mempunyai anggota sekitar 360.000 dan 

mengadakan program politik yang dinamik dan nasional. Program itu sebagai 

berikut: 

1. Pembangunan persatuan dalam umat Islam di Indonesia, yang merupakan 

sebagian dalam persatuan Islam sedunia. 

2. Rebahnya imperialisme dan kapitalisme untuk memudahkan dan melekaskan 

tercapainya kemerdekaan umat atau kemerdekaan kebangsaan (nationale 

vrijheid) dan harus berkuasa atas negeri tumpah darah kita sendiri. 
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3. Negeri Indonesia merdeka yang pemerintahannya bersifat demokratis 

berdasarkan kepada kekuatan rakyat. 

4. Penghidupan ekonomi bangsa Indonesia yang bebas dari kenistaan 

‘penghambaan kebangsaan’ dan kenistaan ‘penghambaan pencarian’, dengan 

memerangi kapitalisme mulai dari benihnya sampai kepada akar-akarnya. 

Wajib mencukupkan segala kebutuhan hidup umat Indonesia dengan 

perusahaan di dalam kalangan sendiri, serta mempersatukan ikhtiar dan tenaga 

antara umat Islam dengan golongan-golongan lain dari bangsa sendiri dan 

penduduk tanah tumpah darah Indonesia, tanpa merugikan atau merusak 

golongan umat Islam. 

5. Menolak perbedaan derajat manusia di dalam pergaulan hidup bersama dan di 

dalam hukum, karena perbedaan derajat manusia kepada Allah hanya 

takwanya saja. 

6. Kemerdekaan rakyat Indonesia yang sejati, dengan melepaskan rakyat dari 

penghambaaan macam apapun juga. Kemerdekaan yang berasaskan ke-

Islaman telah mengajarkan dan melakukan tiga perkara yang menjadi anasir 

sosialisme yang sejati, yaitu kemerdekaan (vrijheid), persamaan (gelijkheid) 

dan persaudaraan (broederschap) (Hanifah 1978:2 0-21). 

 Selama periode awal, Sarekat Islam mendapat sambutan positif dari 

rakyat Indonesia, karena dalam waktu singkat Sarekat Islam telah berkembang 

dengan cepat. Berbeda dengan Budi Utomo yang membatasi keanggotaannya bagi 

priyayi Jawa dan Madura, Sarekat Islam terbuka untuk setiap orang Indonesia 

tanpa memandang lartar belakang sosioetnis. Ekspansi Sarekat Islam tidak saja 
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menembus sektor masyarakat urban Indonesia, tapi juga kaum tani di pedesaan 

memberikan sokongan kepadanya. Sosiolog Belanda W. F. Wertheim, 

mengungkapkan fenomena ini sebagai berikut: 

Salah satu fenomena yang paling menarik perhatian ialah ekspansi yang 
cepat dari gerak Sarekat Islam di kalangan petani Jawa. Jumlah besar yang 
berhasil dikumpulkan organisasi ini dalam beberapa tahun (disebut: diatas 
2 juta) merupakan tanda bahwa ikatan-ikatan kolektif baru suatu jenis 
organisasi sejalan dengan suatu kebutuhan mendalam yang dirasakan di 
antara banyak desa. Corak keagaman dari ikatan yang baru ini pada level 
baru di kalangan petani mengajukan appeal kepada sistem nilai yang ada. 
Sebagai gerakan yang nasionalis, Sarekat Islam pada waktu ynag sama 
memberikan saluran kepada suatu keinginan umum di kalangan petani 
untuk mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang mempertahankan 
sitem nilainya sendiri melawan pemerintahan kolonial dan wakil-wakilnya 
(Maarif 1984:80-81).  
 
Mengenai perkembangan keanggotaan Sarekat Islam dapat disebutkan 

bahwa pada waktu Sarekat Islam didirikan mempunyai anggota yang berjumlah 

kira-kira 60.000 orang, kemudian selama tahun-tahun pertama dari pertumbuhan 

jumlah anggota Sarekat Islam ternyata telah berlipat ganda secara cepat. Hal ini 

menyebabkan Sarekat Islam dianggap perkumpulan bangsa Indonesia pertama 

yang mencapai golongan rakyat, terutama orang yang berada di desa-desa. 

Dibawah ini terlihat perkembangan jumlah anggota Sarekat Islam di Jawa antara 

tahun 1912-1914. 

Keanggotaan Sarekat Islam di Jawa tahun 1912-1914 

April 1912 (Sarekat Dagang Islam) :   45.000 orang 

Agustus 1912    :   60.000 orang 

April 1912 (Sarekat Islam)  :   93.000 orang 

April 1913    : 150.000 orang 

April 1914    : 366.000 orang (Oemar 1994:145). 



 45

 Mengingat anggota Sarekat Islam banyak yang tidak bisa membaca dan 

menulis, maka komunikasi di dalam Sarekat Islam diatur secara unik tetapi 

efektif. Anggota di bagi menjadi beberapa kelompok menurut kampung dan 

masing-masing kelompok mempunyai ketua atau presiden yang dapat 

berhubungan langsung dengan pengurus. Jika ketua kelompok bermaksud 

memberi informasi kepada para anggota, maka ditempelkan kertas-kertas 

berwarna di berbagai tempat (di pohon atau di rumah-rumah). Kertas hitam berarti 

salah seorang anggota telah kecurian dan memerlukan bantuan polisi. Kertas 

kuning berarti salah seorang anggota berada dalam kesukaran. Kertas biru berarti 

ada orang yang perlu diboikot. Kertas merah berarti ada dua onggota yang 

berselisih dan perlu di bantu menyelesaikan perselisihan mereka. Jika terlihat 

kertas berwarna yang ditempelkan. Para anggota lalu pergi ke rumah ketua 

kelompok untuk minta keterangan atau memberi laporan (Muljono dan Kutoyo 

1979/1980:54-55).  

 Pada tanggal 14 September 1912, Anggaran Dasar Sarekat Islam tersebut 

diajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengesahan hukum. Tujuan 

politik tidak di cantumkan di dalam Anggaran Dasar tersebut karena pendirian 

partai politik pada waktu itu tidak diperbolehkan (Oemar 1994:148-149). 

Larangan pendirian perkumpulan tercantum dalam fasal 111 Regeringsreglement 

voor Nederlandsch Indie (R.R. 111) (Mulyono dan Kutoyo 1979/1980:78). 

Setelah Gubernur Jenderal Idenburg mengikuti perkembangan Sarekat Islam dan 

mengambil suatu kesimpulan bahwa perkembangan Sarekat Islam sangat 

membahayakan pemerintah Belanda, maka permintaan pengesahan sebagai badan 
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hukum ditolak yang dalam surat keputusan tanggal 29 Maret 1913 tersebut berisi 

kalimat sebagai berikut:   

…. Hendaklah perkumpulan dapat berdiri teguh dan keuangannya teratur 
baik. Kami belum yakin bahwa pucuk pimpinan Sarekat Islam cukup dan 
sanggup mengendalikan kegiatan perkumpulan yang terdiri atas cabang-
cabang dan meliputi daerah-daerah yang luas, sehingga kegiatan tersebut 
tetap dalam batas-batas yang dikehendaki oleh pusat pimpinan sesuai 
dengan isi Anggaran Dasar …. (Mulyono dan  Kutoyo 1979/1980:71-72). 
 
Pada tanggal 30 Juni 1913 pemerintah Belanda yaitu Gubernur Jenderal 

Idenburg menyatakan mengakui Sarekat Islam sebagai badan hukum, tetapi tidak 

secara keseluruhan. Pengakuan itu diberikan kepada cabang-cabang Sarekat Islam 

secara sendiri-sendiri. Tiap-tiap cabang harus mempunyai Anggaran Dasar dan 

pengurus sendiri yang tidak ada hubungan dengan cabang lain (Kartodirdjo 

1975:X). Tindakan Idenburg ini adalah salah satu menifestasi dari sifat politik 

pemerintah kolonial Belanda yang lazim disebut politik ‘divide et impera’ 

(memecah Sarekat Islam ke dalam perserikatan-perserikatan kecil). Tujuan dari 

tindakan tersebut adalah untuk dapat menghancurkan benteng persatuan rakyat 

yang didirikan oleh Sarekat Islam dan menjadikan pimpinan Sarekat Islam pusat 

tidak berwibawa terhadap cabang-cabang Sarekat Islam yang ada di seluruh 

Hindia Belanda (Indonesia) (Muljono dan Kutoyo 1979/1980:73). Pada tahun 

1914 ada 56 perkumpulan Sarekat Islam lokal yang diakui sebagai recht person. 

Oleh pengurus Sarekat Islam kesempatan ini digunakan untuk meminta 

pengakuan sebagai badan hukum bagi Sarekat Islam pusat yang diberi nama 

Central Sarekat Islam. Permintaan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia-Belanda 

dengan besluit tanggal 18 Maret 1916 dengan pengertian bahwa anggota-

anggotanya bukan orang perorang melainkan terdiri dari Sarekat Islam lokal. 
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Pengurus pertama Central Sarkat Islam adalah H.O.S. Cokroaminoto sebagai 

Ketua dan Wakil Ketuanya yaitu Abdul Moeis dan H. Gunawan (Materu 

1985:17). 

Perbedaan Central Sarekat Islam dan Sarekat Islam adalah Central Sarekat 

Islam merupakan badan pimpinan pusat yang tidak langsung membina anggota-

anggota dan bergerak lebih banyak ditujukan kepada pemerintah kolonial secara 

parlemen. Sedangkan Sarekat Islam lokal lingkungan bergerak terbatas di suatu 

daerah tertentu dan langsung menjadi basis massa rakyat yang menjadi anggota 

dalam mengadakan reaksi terhadap kekuatan-kekuatan sosial yang menjadi 

penantang (pedagang-pedagang Cina, tuan-tuan tanah atau pegawai pemerintah 

terutama pangreh praja) (Kartodirdjo 1975:X). 

Menanggapi keputusan Gubernur Jenderal tersebut maka Sarekat Islam-

Sarekat Islam lokal di berbagai daerah mulai berdiri bagaikan cendawan di musim 

hujan. Dalam bulan September 1912 cabang Sarekat Islam yang pertama didirikan 

di Kudus, pada bulan November 1912 didirikan cabang-cabang Sarekat Islam di 

Madiun, Ngawi dan Ponorogo, pada akhir tahun 1912 telah berdiri Sarekat Islam 

cabang Bandung dan pada awal tahun 1913 berdirilah Sarekat Islam cabang 

Semarang. 

 

B. Sarekat Islam Semarang 

Sarekat Islam Semarang berdiri pada awal tahun 1913 yang didirikan oleh 

Raden Muhammad Joesoep seorang klerk di salah satu perusahaan trem bersama 

Raden Soedjono seorang sekretaris di kantor kabupaten kota Semarang (Oemar 
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1994:151). Selang beberapa bulan setelah berdiri Sarekat Islam Semarang, pada 

tanggal 24 Maret 1913 terjadi perkelahian di kampung Brondongan yang menjadi 

pemicu adalah kebencian seorang pedagang tahu dan nasi bernama Liem Mo Sing 

terhadap orang-orang Sarekat Islam. Semula warung Liem Mo Sing tergolong 

laku, hampir sebagian besar buruh yang bekerja di perusahaan dekat warungnya 

menjadi pelanggan Liem Mo Sing. Setelah di kampung tersebut berdiri Sarekat 

Islam dan buruh perusahaan tersebut menjadi anggota, maka berdirilah toko dan 

koperasi. Liem Mo Sing merasa mempunyai saingan besar, sehingga ia menjadi 

benci kepada Sarekat Islam dan berusaha mengganggu orang-orang yang sedang 

sholat dan memaki-maki orang –orang Sarekat Islam (Kartodirdjo 1975:XII). 

Akibat terjadi insiden di kampung Brondongan, posisi ketua yang dulunya 

dipegang oleh Raden Moh. Joesoep diambil alih oleh Raden Soedjono (seorang 

mantri kabupaten) atas permintaan anggota Sarekat Islam Semarang (Soewarsono 

2000:15). Pergantian pengurus baru tersebut terjadi pada tanggal 13 April 1913 di 

kampung Pendrikan di rumah Moh. Joesoep dengan susunan pengurus sebagai 

berikut: 

1. Presiden  : Mas Soedjono 

2. Wakil Presiden : R. Moh. Joesoep 

3. Sekretaris I  : Mas Poespo Hadikoesoemo 

4. Sekretaris II  : R. Soemodirdjo 

5. Bendahara I  : Mas Artosoedarmo 

6. Bendahara II : Hadji Achwan 

7. Komisaris         : a. R.Prawito Koesoemo  
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                                      b. R. Soepardi 

  c. R. Soefaham  

  d. R. Tjokrokoesoemo   

  e. R. Prawirosatro 

  f. Soerodibroto 

  g. Mas Resoatmodjo 

  h. Mas Darmawinata 

i. Mas Kartowijoyo  

j.  Hadji Ridwan 

k. Hadji Abdullah 

l.  Sajid Hoesin bin Hasan Moessawa 

m.Hadji Oemar 

n. Hadji Saleh (Yuliati 2000: 28-29) (lihat lampiran 7) 

Sampai saat kepengurusan ini terbentuk, Sarekat Islam Semarang belum 

mendapat pengakuan dari pemerintah. Baru pada tanggal 25 Juni 1915 pemerintah 

Hindia-Belanda yaitu Gubernur Jendral Idenburg mengakui Sarekat Islam sebagai 

badan hukum (Yuliati 2000:31). 

Sarekat Islam Semarang merupakan cabang dari Sarekat Islam Surakarta, 

tujuan berdiri organisasi ini, yaitu: (1) Memajukan perdagangan, (2) Memberi 

pertolongan pada anggota yang mengalami kesulitan, (3) Memajukan kepentingan 

jasmani dan rohani penduduk asli dan (4) Memajukan agama Islam (Kansil dan 

Julianto 1977:32). 

Setiap orang Islam yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dapat 

menjadi anggota Sarekat Islam Semarang dengan keharusan mengucapkan 
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sumpah setia kepada Sarekat Islam dan mereka harus mematuhi para pemimpin 

mereka serta berjanji akan mematuhi ketentuan perkumpulan. Anggota-anggota 

diharapkan dapat saling membantu dalam keuangan, jika diperlukan. Berbekal 

semangat untuk menciptakan kesetiakawanan, dengan agama Islam sebagai faktor 

pemersatu, Sarekat Islam bertujuan mengangkat kehidupan penduduk Jawa untuk 

mencapai posisi yang lebih baik (Yuliati 2000:21-22). Setiap anggota diwajibkan 

membayar iuran sebesar f. 0,30 setiap tahunnya (Sinar Hindia 10 Januari 1920). 

Jumlah anggota Sarekat Islam Semarang meningkat secara pesat yaitu pada bulan 

April 1913 jumlah anggota 12.216 orang dan pada akhir tahun 1915 jumlah 

anggota manjadi 21.832 orang, jadi selama 2 tahun ada peningkatan jumlah 

anggota sebanyak 9.607 orang (Yuliati 2000:32). 

Sejak Sarekat Islam Semarang mendapat pengakuan sebagai badan hukum, 

para pengurus giat melakukan propaganda antara lain di Jomblang, Lemah 

Gempal, kampung Melayu, kampung Batik dan Genuk. Dalam propaganda 

tersebut para pengurus menerangkan bahwa Sarekat Islam Semarang bergerak 

sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah disahkan. Walaupun saat itu Sarekat 

Islam Semarang sudah mempunyai sejumlah besar anggota, namun belum 

menampakkan kegiatan-kegiatan politik yang dianggap berarti  oleh pemerintah 

kolonial. Residen Semarang, H.C.A.G de Vogel menjelaskan garis 

kebijaksanaannya dalam mengendalikan Sarekat Islam Semarang sebagai berikut: 

Pemerintah, baik Belanda maupun bumiputera, telah mengarahkan 
perkumpulan ini dengan baik, sehingga tidak muncul kerusuhan-kerusuhan 
yang tidak diharapkan, seperti yang terjadi pada awal pergerakannya, 
ketika para pengurusnya bukanlah orang-orang yang tepat. Pejabat-pejabat 
bumiputera bertugas menyingkirkan unsur-unsur buruk dalam pergerakan 
ini dan jika ada ekses harus ditindak tegas, sehingga mereka tahu bahwa 
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pergerakan mereka harus berdasarkan hukum dan tidak main hakim sendiri 
(Yuliati 2000:31-33). 
 
Pada tahun 1914 dn 1915 sejumlah pegawai pemerintah Belanda mulai 

menjalankan tekanan-tekanan tidak resmi supaya pribumi yang menjadi pegawai –

pemerintah tidak masuk Sarekat Islam, R. Soejono dan beberapa orang lagi sepeti 

dia tetap memegang jabatan di pemerintah dan keluar dari organisasi. Moh. 

Joesoep di masukkan ke badan Central Sarekat Islam sehingga ia kehilangan 

kekuasaan cabang Semarang karena organisasi Sarekat Islam telah didominasi 

kelompok-kelompok radikal yang mempunyai kekuatan dalam kasatuan-kesatuan  

buruh (Niel 1984:150). Sifat radikal yang ada pada tubuh Sarekat Islam Semarang 

merupakan pengaruh dari paham sosialis revolusioner yang di bawa H.J.F.M. 

Sneevliet, seorang sosialis Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913. 

Kemudian pada tahun1914 Sneevliet bersama rekan-rekannya yaitu J..A. 

Bransteder, H.W. Dekker dan P. Bergsma mendirikan ISDV (Indische Sociaal 

Democratische Vereeniging) di Surabaya (Yuliati 2000:6-7). 

Pada tanggal 6 Mei 1917, Sarekat Islam Semarang mengalami pergantian 

pengurus baru dengan komposisi sebagai berikut: 

Presiden  : Semaoen 

Wakil Presiden  : Noosalam 

Sekretaris  : Kadarisman 

Komisaris  : 1. Soepardi 

     2. Aloei 

     3. Jahya Aldjoefri 

  4. H. Boesro 
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  5. Amathadi 

                                6. Mertodidjojo 

                          7. Kasrin (lihat lampiran 7) 

Perubahan pengurus ini merupakan wujud pertama gerakan radikal Sarekat 

Islam Semarang (Gie 2005:9). Perjumpaannya dengan Sneevliet mengantarkan 

Semaoen untuk menjadi aktivis VSTP (Vereniging van Spoor en Treemweg 

Personeel) dan ISDV (Yuliati 2000:8). Organisasi ISDV bergerak cepat dengan 

strategi mereka untuk merekrut masa dari Sarekat  Islam yang sering disebut 

dengan istilah “blok within”. Pengaruhnya yang kuat ternyata menghawatirkan 

pemerintah Hindia Belanda, sebab pada saat yang sama, pemogokan-pemogokan 

buruh bertambah kuat dan meluas. Semaoen, Darsono dan Alimin adalah 

pemimpin-pemimpin Sarekat Islam Semarang yang berhasil direkrut oleh 

Sneevliet. Mereka mempunyai kesamaan pandangan, prinsip-prinsip ideologi 

radikal dengan ISDV. Pada akhirnya perpecahan di tubuh Sarekat Islam tidak 

dapat dihindari yaitu perpecahan antara sayap moderat dan sayap radikal. Sarekat 

Islam Putih (SI Putih) yang bersifat moderat dipimpin H.O.S. Cokroaminoto, H. 

Agus salim dan Abdoel Moeis sedangkan Sarekat Islam Merah (SI Merah) 

dipimpin oleh Semaoen dan teman-temannya yang berhaluan sosialis-radikal 

(Indomarxist.Net 2004:2-3).            



BAB IV 

PERPECAHAN SAREKAT ISLAM SEMARANG  

 

A. Sebab-Sebab Perpecahan Sarekat Islam Semarang 

1. Pembentukan Volksraad dan Indie Weerbaar 

Rencana pembentukan Volksraad sudah dimulai pada abad XX yaitu 

dengan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan Hindia-Belanda dari 

Sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi (Suradi 1997:8). Rancangan 

pembentukan Volksraad yang akhirnya diterima parlemen Belanda adalah 

rancangan yang dibuat oleh Menteri Jajahan Th. B. Pleyte. Rancangan Pleyte itu 

diajukan pada tahun 1915 dan disetujui perlemen pada tanggal 16 Desember 1916. 

Penerimaan ini diperkuat oleh undang-undang tanggal 16 Desember (Staatsblad 

1916, No. 114) yang menentukan pembentukan Volksraad keanggotaan terdiri 

atas anggota yang diangkat dan anggota yang dipilih, dan dengan dekrit Raja 

tanggal 30 Maret 1917 ditentukan badan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 

1917. Volksraad yang baru diresmikan ini bukanlah parlemen dalam arti yang 

sebenarnya sebagai badan legislatif (pembuat undang-undang), namun hanya 

memberikan nasihat dan mengajukan usul (Suradi 1997:11-13). Volksraad yang 

pada awalnya bertujuan untuk kekuasaan dan menafikan kepentingan rakyat 

(Triyana 2005:3). 

Pada tanggal 20-27 Oktober 1917, diadakan Kongres Nasional ke-2 di 

Jakarta. Dibandingkan dengan Kongres Nasional ke-1, Kongres Nasional ke-2 ini 

lebih banyak berbicara tentang masalah pemerintahan dan badan-badannya, 
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termasuk Volksraad (Dewan Rakyat). Pembicaraan tentang Volksraad 

menimbulkan pro dan kontra. Dalam Kongres tersebut Abdoel Moeis 

menerangkan tentang maksud dan kedudukan didirikannya Volksraad adalah 

sebagai berikut: 

bahwa sesoenggoehnya Sidang Wakil Ra’jat itu bagi Boemi 
Poetera,kaoem yang terperintah masih beloem ada ertinja, karena tidaklah 
akan didapati wakil ra’jat sedjati di dalam madjelis itoe, melainkan 
beberapa orang jang di pandang oleh pemerintah dan Locale Raden (jang 
mana bukan wakil ra’jat poela), sehingga tjoekoep buat mempertimbngkan 
hal ikhwal negeri dan penduduk negeri didalam soeatoe persidangan, maka 
timbangan Central Bestuur Sarekat Islam, patoetlah Central Sarekat Islam 
beroesaha memperbaiki masalah keadaan ini berangsoer-angsoer.  
 
Menyikapi masalah tersebut, maka Central Sarekat Islam mengajukan 

kandidat-kandidatnya dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Menyatakan bahwa Volksraad menarik hati Sarekat Islam. 

2. Memeberi tanda bahwa Sarekat Islam mempunyai perasaan, kalau bangsanya 

hendak diatur begini dan begitu sehingga Sarekat Islam merasa mempunyai 

hak untuk turut campur dalam pemerintahan. 

3. Memberi bukti bahwa Sarekat Islam hendak bekerja untuk bersuara. 

4. Mengingtkan kepada pemerintah manakala kandidat-kandidat pilihan ternyata 

konservatif semua, dalam persekutuan kaum lemah dipandang cukup untuk 

menjadi tadingannya. 

5. Mencari hak dalam politik yang lebih besar dari sekarang bagi kaum yang 

terperintah (Oetoesan Hindia 6 November 1917) (lihat lampiran 3). 

Abdoel Moeis juga menyatakan bahwa Central Sarekat Islam 

mengutamakan aksi parlementer, tetapi jika segala usaha tetap sia-sia, Sarekat 

Islam harus berusaha membalas kekerasan dengan kekerasan dan para anggota 
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harus bersedia berkorban bagi bangsa dan tanah air (Muljono dan Kutoyo 

1997/1980: 85). 

Sedangkan wakil dari Sarekat Islam Semarang yaitu Semaoen menyerukan 

sebagai berikut: 

lebih baik Sarekat Islam jang telah mengetahoei bahwa Volksraad ini 
permainan komedie sadja, bahwa Volksraad ini tidak sekali-kali akan bisa 
berdjasa kepada kaoem jang lemah, bahwa Volksraad ini hanja soeatoe 
akal dari kapitalisme boeat bisa tambah menindas kepada kaoem ketjil 
jang di laboei matanja dengan pemberian ini, lebih baik Sarekat Islam 
sebagai demonstratie sebagai bantahan (protest) jang keras, djangan 
sampai menjodorkan candidatnya barang satoe, Tanyalah kepada orang-
orang jang bikin Volksraad itoe, apakah betoel-betoel ia tjotjog dengan 
pragram Sarekat Islam (Oetoesan Hindia 6 November 1917).  
 
Dari kedua pernyataan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Abdoel 

Moeis setuju dengan Central Sarekat Islam mengirimkan kandidatnya menjadi 

anggota Volksraad untuk membela hak-hak rakyat melalui aksi parlementer. 

Sedangkan Semaoen tidak setuju Central Sarekat Islam mengirimkan kandidatnya 

menjadi anggota Volksraad karena menganggap Volksraad sebagai akal dari kaum 

kapitalis untuk mengelabuhi rakyat agar memperoleh keuntungan lebih banyak 

(gerakan revolusioner).  

Dalam Kongres Nasional Central Sarekat Islam ke-3 pertentangan antara 

Semaoen dengan Abdoel Moeis berulang kembali. Pertentangan tersebut berkisar 

pada beberapa soal pokok berikut: 

 Agama, grup Abdoel Moeis mengusulkan agar agama Islam 

dikembangkan.   Semetara itu, kelompok Semaoen sudah puas apabila agama 

Islam tidak di belakangkan dari agama lain di Indonesia.  

 Nasionalisme, kelompok Moeis menolak pertuanan bangsa yang satu oleh 

bangsa yang lain. Di sinilah terletak hakikat perjuangan Semaoen yang 
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menganggap perjuangan malawan kapitalisme adalah terpokok walaupun dalam 

menghadapi ‘kapitalisme Bumiputera’ dan ‘tuan tanah Bumiputera’ akan 

digunakan pertimbangan-pertimbangan. 

 Kapitalisme, kedua kolompok setuju bahwa untuk mencapai kemerdekaan 

diperlukan pemupukan kapital. Moeis ingin supaya kapital itu dimiliki orang 

Indonesia, sedangkan Semaoen ingin kapital-kapital besar hanya dimiliki oleh 

koperasi-koperasi. Mengenai perusahaan-perusahaan besar yang banyak 

mendapatkan keuntungan, kedua tokoh sependapat apabila diadakan nasionalisasi. 

Apabila Moeis masih mengharapkan pemerintah memberikan bantuan, Semaoen 

hanya percaya pada ikhtiar sendiri. 

 Lain-lain, dalam mengemukakan masalah-masalah, terlihat bahwa Moeis 

lebih mementingkan hal-hal umum, sedangkan Semaoen lebih mementingkan hal-

hal rakyat. 

 Pertentangan ini begitu hebatnya, sehingga dibicarakan di dalam rapat 

tertutup pimpinan. Semaoen mengancam akan melepaskan diri dari Sarekat Islam 

apabila tuntutan-tuntutannya tidak diterima. Dalam hal ini Tjokroaminoto banyak 

memberikan konsesi kepada Semarang. Semaoen dijadikan Komisaris Sarekat 

Islam untuk Jawa Tengah, sedangkan Darsono diangkat menjadi propagandis 

resmi Sarekat Islam (Gie 2005:46-48). 

Pada tahun 1918, pemerintah mengangkat H.O.S. Tjokroaminoto sebagai 

wakil Sarekat Islam dalam Volksraad melalui surat keputusan No.2 tanggal 23 

Februari 1918. Menganggapi hal ini, Tjokroaminoto sendiri menerima jabatan 

yang diberikan pemerintah, namun ia menyerahkan masalah ini kepada keputusan 

suara terbanyak dari Sarekat Islam lokal Jawa dan Madura. Hasil pemungutan 
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suara itu menunjukkan 27 suara setuju dan 26 menolak (dengan satu blangko dan 

3 suara tidak sah), sedangkan pemungutan suara dalam Central Sarekat Islam 

menghasilkan suara 6 setuju dan 5 menolak. Dengan demikian pengangkatan 

Tjokroaminoto daterima dengan perbandiangan suara yang sangat tipis (Suradi 

1997:28). 

Indie Weerbaar   muncul pada masa awal kebangkitan gerakan kiri. Indie 

Weerbaar merupakan reaksi kecemasan pemerintah kolonial atas bengkitnya Pan- 

Asianisme (suatu gerakan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Asia dalam 

melawan bangsa Barat atau Eropa) yang di pimpin oleh Jepang dalam Perang 

Dunia I (1914-1918). Demi mengamankan asetnya dari pengaruh negatif Perang 

Dunia I, pemerintah bermaksud untuk membentuk milisi pertahanan yang terdiri 

dari rakyat bumiputera (Triyana 2004:3). Karena kekuatan angkatan perang 

Hindia-Belanda terletak pada Angkatan Laut. Sedangkan Angkatan Darat yang 

terdiri dari serdadu-serdadu bayaran dari Eropa, Ambon dan Manado lebih di 

pentingkan untuk menghantam musuh dari dalam negeri daripada untuk 

mempertahankan dari serangan luar negeri (Yuliati 2000:45). Menanggapi hal 

tersebut, muncul sikap pro dan kontra. Dalam hal itu, gerakan kiri yang dimotori 

oleh Semaoen, Darsono, Haji Misbach dan Mas Marco berada di pihak yang 

kontra. Melalui pidato propaganda dan tulisan-tulisannya, mereka menentang 

keras kebijakan pemerintah. Mereka tidak ingin rakyat pribumi menjadi korban 

sia-sia dari perjuangan yang tak pasti arahnya.  Sarekat Islam Semarang 

menganggap bahwa milisi hanya untuk melindungi kapitalisme pengusaha 

Belanda dengan menggunakan rakyat bumiputera sebagai umpan peluru. Semaoen 

juga menyatakan: 
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 “Kami tidak suka keluarkan darah untuk keperluan orang lain, apalagi 
keperluan Zondig Kapitalisme (kapitalisme yang berdosa/jahat) (Yuliati 
2000:46). 
 
Pengaruh Sarekat Islam Semarang dalam Kongres begitu besar hingga 

dalam program asas (beginsel program) Central Sarekat Islam termuat dalam 

ketentuan sebagai berikut: 

“mengingat sangat roesaknya hidoepnja bahagian terbesar sekali dari pada 
ra’jat bangsa Boemi poetera maka Central Sarekat islam mengharap 
hantjoernja kapitalisme jang jahat (zondig kapitalisme)”.  
 

sedangkan dalam werkprogram ada berbunyi begini: 

Peroesahaan negara dari pada semoea pekerdjaan jang roepa sifatnya 
seperti dengan hak monopolie dan peroesahaan negeri daripada 
pekerdjaan-pekerdjaan begitoelah roepa sifatnya, yang terdapat 
tiadanistjaya berguna sekali akan boleh mendjadikan barang 
keperloeannya ra’jat (Pekerdjaan industrie membikin barang tenoenan, 
kertas dan barang besi dari lain-lain oesaha). 
 
Abdoel Moeis akhirnya mengakui bahwa dalam Sarekat Islam sebagian 

besar terdiri atas benda-benda bernyawa yang menimbulkan gerakan sosialisme 

yaitu kaum kromo yang tertindas oleh kuasanya kaum uang atau kapitalis. 

Untuk yang anti Weerbaar mendapat kauntungan bahwa vergadering 

memutuskan menunggu datangnya General v Rietschsten yang oleh pemerintah 

dikuasakan mengatur kekuatan Hindia Belanda kemudian hari. Jika dengan 

datangnya ini general post dalam begrooting di Hindia Belanda buat Weerbaar 

selalu dinaikkan saja, sedang keperluan rakyat tidak dirubah dengan menyediakan 

uang sebesar besarnya dalam begrooting buat keperluannya rakyat maka kita 

percaya bahwa Central Sarekat Islam dan peminpinnya akan menuntut artinya 

mosi Central Bestuur, tegasnya bergerak anti Weerbaar, pro menuntut keperluan 

rakyat (OetoesanHindia 7 November 1917). 
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2. Paham Sosialisme-Revolusioner 

 Perang dunia pertama telah membawa dampak buruk bagi perekonomian 

Hindia Belanda. Dalam periode pertengahan tahun 1918 sampai pertengahan 

tahun 1919 di Hindia Belanda terjadi inflasi harga barang-barang (makanan, 

pakaian dan kebutuhan rumah tangga) yang naik hingga lebih dari 50%, namun 

gaji pegawai tidak naik (Yuliati 2000:36). Perubahan sistem penjajahan di 

Indonesia dari sistem VOC menjadi sistem penjajahan liberalisme semakin 

memperburuk keadaan. Antara tahun 1913-1923 pemaksaan sewa tanah semakin 

merajalela. Karena pemerintah Belanda menanamkan 1/3 modalnya di sektor 

perkebunan industri, sehingga areal perkebunan industri di Jawa makin meluas 

dan tanah pertanian semakin sempit. Setelah tanah desa para petani di sewa, para 

petani lalu menjadi buruh perkebunan dengan upah yang sangat rendah. Sebagai 

contoh, di Surabaya buruh laki-laki dibayar 0,25 gulden, buruh wanita 0,15 

gulden dan buruh anak-anak 0,1 gulden. Gaji itu jelas tidak cukup untuk hidup 

sekeluarga, sebab harga beras kualitas no.3 saja harganya 14 gulden per pikul 

(1Kg beras= 4,5 gulden). Pada masa keemasan gula, rakyat Jawa mengalami krisis 

pangan. Beras menjadi barang langka di pasaran dan harganya membumbung 

tinggi. Pemerintah berusaha mengatasi kelangkaan beras dengan mengimpor beras 

dari Thailand, tetapi harga beras impor sangat mahal. Rakyat golongan menengah 

dan golongan atas saja yang mampu membeli, sedangkan ratusan ribu rakyat yang 

merupakan kaum bawah atau proletar terpaksa makan nasi jagung dan akar pisang 

(bonggol: bahasa Jawa). Keadaan yang serba susah menyebabkan rakyat tak 

jarang mencuri singkong di perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda, 
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resikonya babak belur jika tertangkap. Bagi rakyat yang tidak mau mengambil 

resiko mereka pergi ke pasar untuk menjual apa saja yang dimiliki untuk membeli 

makanan, termasuk menjual anak (Hayamwuruk 2004:26).  

Semarang merupakan salah satu kota tujuan urbanisasi para petani. Namun 

mereka tak di bekali ketrampilan maka hanya bisa bekerja di pabrik-pabrik 

sebagai buruh kasar dengan upah yang sangat rendah. Buruknya kondisi sosial 

dan ekonomi tersebut membuat rakyat semakin menderita. Penumpukan kaum 

buruh di Semarang, ditambah munculnya tokoh-tokoh komunis yang 

mengkoordinir mereka mengubah warna gerakan rakyat Semarang dari “hijau” 

menjadi “merah” (Hayamwuruk 2004:26). 

Perbedaan antara kepentingan kaum feodal atau ningrat dengan rakyat 

sangat ditekankan. Pada waktu itu kaum bangsawan yaitu kaum feodal 

memperlihatkan bahwa mereka anti Sarekat Islam dan hal ini amat 

menggembirakan pemerintah kolonial. Para pangreh praja merasa takut  Sarekat 

Islam menjadi kuat, sehingga mereka akan kehilangan fasilitas-fasilitasnya. Untuk 

itulah mereka ada yang masuk menjadi anggota Sarekat Islam  dan bertujuan yang 

tidak murni inilah yang menghancurkan Sarekat Islam. Sarekat Islam menuduh 

pangreh praja telah menolong kepentingan Belanda dari pada rakyat dan karena 

itu segala kesukaran rakyat dianggap kesalahan pangreh praja pribumi yang 

terlalu patuh pada pemerintah Belanda. Mereka mnyalahkan pangreh praja turut 

menolong orang-orang asing seperti bangsa Cina yang menghisap rakyat sampai 

miskin. Orang-orang asing menumpuk kekayaan yang datang dari rakyat dan 

pamong praja pribumi sama sekali tidak melindungi rakyatnya, tetapi turut 
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menghisap. Rakyat merasa tertekan karena macam-macam aturan yang 

menyukarkan mereka hidup dan pamong praja pribumi dianggap sebagai alat dari 

aturan yang mencekek rakyat (Hanifah 1978:21-22).  

 H.J.F.M. Sneevliet bersama dengan kaum ISDV-nya berhasil 

mempengaruhi sekelompok angkatan muda Sarekat Islam, baik di Semarang 

(Semaoen, Darsono dan lain-lain), Jakarta ( Alimin dan Muso), Solo (H. Misbach) 

maupun di kota-kota lainnya dengan ajaran sosialis-revolusioner (Gie 2005:25). 

Sarekat Islam Semarang pada tahun 1917 terjadi pergantian pengurus yaitu 

Semaoen diangkat menjadi Presiden Sarekat Islam Semarang. Tindakan-tindakan 

yang pertama dilakukan Semaoen setelah menjadi pemimpin Sarekat Islam 

Semarang yaitu memimpin pemogokan-pemogokan dan menjadikan Sarekat Islam 

Semarang paling radikal di antara perkumpulan Sarekat Islam di tempat-tempat 

lain (Yuliati 2000:37-38). Pemikiran sosialisme mereka mulai diterima secara 

terbuka di Sarekat Islam dan gerakannya condong ke kiri. Hal ini terlihat dari 

berbagai pernyataan resmi Sarekat Islam pada kongres-kongres tahun 1918-1920 

yang menunjukkan semangat kerakyatan dan egaliter yang berpaham sosialis 

dengan semboyan “Sama Rata Sama Rasa”, maksudnya bersama-sama 

memperjuangkan nasib rakyat dan hasilnya dinikmati bersama-sama juga. Dalam 

kongres tahun 1917 secara resmi Sarekat Islam menerangkan asas partai terbagi 2 

bagian, yaitu (1) asas perjuangan revolusioner-sosialistis ynag dipimpin Semaoen, 

(2) asas perjuangan berdasarkan agama Islam yang dipimpin H. Agus Salim 

(Hayamwuruk 2004:31). 
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B. Proses Perpecahan Sarekat Islam Semarang 

 Pergeseran orientasi pergerakan Sarekat Islam Semarang dari gerakan 

kaum menengah menjadi gerakan kaum buruh tani dengan garis perjuangan 

menjadi non kooperatif (radikal) (Hayamwuruk 2004:29) tidak dapat terlepas dari 

dua nama besar Sneevliet dan Semaoen. Hendricus Josephus Franciscus Marie 

Sneevliet mengawali kariernya sebagai seorang penganut mistik Katolik tetapi 

kemudian beralih ke ide sosial demokratis yang revolusioner. Pada saat di 

Belanda, ia memimpin sebuah pemogokan buruh galangan kapal di Amsterdam. 

Aktivitasnya itu membuat ia sukar mendapatkan pekerjaan, oleh sebab itu ia pergi 

ke Indonesia untuk mencari penghidupan. Pekerjaannya yang pertama ialah 

sebagai staf editor Soerabajaasch Haldelsblad. Pada tahun 1914 bersama dengan 

rekan-rekannya yaitu J.A. Bransteder, H.W. Dekker dan P. Bergsma mendirikan 

ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) di Surabaya. Selain itu ia 

juga aktif di Vereeniging voor Spoor en Traamweg Personeel (VSTP) sebagai 

editor pada De Volharding, sebuah koran terbitan VSTP. AtasSneevliet, VSTP 

terbuka bagi bumiputera dan bergerak radikal membela kepentingan pegawai-

pegawai bumiputera yang miskin (Triyana 2005:2). 

Semaoen sebagai anak didik Sneevliet yang cerdas, lahir pada tahun 1899 

di Mojokerto sebagai anak buruh kereta api. Semaoen bukanlah keturunan priyayi, 

namun karena dibesarkan pada zaman etis, ia turut mengenyam pendidikan dasar 

gaya barat. Lulus dari Sekolah Bumiputera Angka Satu, ia bergabung dengan 

Staatspoor (SS) pada tahun 1912 dalam usia 13 tahun. Tahun berikutnya, ia 

bergabung dengan Sarekat Islam cabang Surabaya. Berkat kecakapannya 
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Semaoen langsung tampil ke depan sebagai sekretaris Sarekat Islam Surabaya 

pada tahun 1914. Pada saat itulah ia berjumpa dengan Sneevliet dan terkesan akan 

‘sikap manusiawi yang tulus’ yang sama sekali terbebas dari “mentalitas kolonial” 

yang dimilikinya. Melalui Sneevlietlah, Semaoen belajar menulis dan berbicara 

dengan bahasa Belanda. Pada tanggal 1 Juni 1916, ia pindah ke Semarang untuk 

menjadi propagandis VSTP dan menjadi editor Si Tetap yaitu surat kabar yang 

berbahas Melayu. Satu tahun setelahnya, Semaoen kembali dipercaya untuk 

menduduki jabatan sebagai propagandis dan komisaris VSTP Semarang pada usia 

18 tahun. Setelah Sneevliet diasingkan, Semaoen mengambil alih kepemimpinan 

dalam partai (Triyana 2005:2). 

Selain melalui kongres-kongres Sarekat Islam, maka propaganda yang 

dilakukan Semaoen untuk menyebarkan paham sosialie-revolusioner adalah 

melalui pers dan penerjuan kader-kader yang telah mendapat pendidikan yang 

matang tentang ideologi sosialisme-revolusioner ke Sarekat-Sarekat Islam lainnya 

yang dilakukan oleh pengurus Saerekat Islam Semarang. Dalam pidatonya Sarekat 

Islam Semarang mengatakan: 

“Sarekat besar kemajuaannya, karena ia telah lama hidup dalam hati rakyat 
sebelum ia dilahirkan secara resmi. Gerakan itu tidak saja suatu gerakan 
ekonomis dan moral, tetapi berarti secara resmi juga bahwa rakyat 
menginginkan keadilan yang belum pernah mereka jumpai sampai 
sekarang” (Hanifah 1978:21). 
 
Kehidupan rakyat yang miskin akibat sistem sewa tanah yang di 

berlakukan pemerintah, kekurangan bahan makanan karena harga beras sangat 

mahal dan tidak terjangkau rakyat kecil serta sanitasi lingkungan tempat tinggal 

yang kumuh dan tidak sehatmenyebabkan masyarakat diserang berbagai penyakit,  



 64

antara lain wabah kolera tahun 1906, influensa tahun 1908, typhus, pes dan 

malaria yang membunuh 25% penduduk Semarang, sehingga angka kematian 

lebih besar daripada angka kelahiran (Hayamwuruk 2004:27). Orang yang mati 

kena penyakit ada 500.000 orang. Menurut keterangan dr. De Vogel orang yang 

mati sebanyak itu sebagian besar disebabkan kelaparan. Karena saat pemerintah 

akan mengurangi tanaman-tanaman tebu dihalangi oleh kepala kaum tebu yaitu 

tuan Hirach supaya keinginan pemerintah untuk mengurangi tanaman tebu tidak 

di teruskan (Sinar Hindia 28 Januari 1919) (lihat lampiran 6). 

Realitas ini, di mata Sneevliet adalah potensi revolusionerisme massa 

Semarang yang merupakan lahan subur benih sosialisme-revolusioner. Sneevliet 

yang tinggal di kampung Gergaji berbaur dengan masyarakat kecil, menjadikan 

rumahnya sebagai perpustakaan umum tempat orang-orang pribumi bebas masuk 

untuk membaca koleksi buku sosialisme miliknya. Selain itu toko buku ISDV 

yang ada di Surabaya disediakan buku-buku kiri yang diperjual belikan kepada 

masyarakat atau sekedar meminjam buku kiri (Hayamwuruk 2004:27). 

Kemenangam Revolusi pada bulan Oktober di Rusia memberikan 

dorongan dan antusiasme yang lebih hebat kepada ISDV untuk menyebarkan 

Marxisme dalam politik Indonesia dan Sarekat Islam adalah sasaran utama, karena 

merupakan satu-satunya gerakan massa terkuat pada saat itu. ISDV mengadakan 

infiltrasi ke dalam tubuh Sarekat Islam dengan tujuan dapat menguasai massa. 

Pada tahun 1920 kelompok-kelompok kiri yang lebih ekstrim dalam ISDV telah 

berhasil mengadakan kontak-kontak dekat dengan unsure-unsur kiri dalam 

Sarekat Islam, seperti Semaoen dari cabang Semarang, Alimin Prawirodirdjo dan 
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Darsono. Ketiga tokoh Sarekat Islam ini telah berhasil di bina oleh Snevliet 

dengan ideologi Marxisme dalam tempo yang relatif singkat. Pada tahun 1918 

Sneevleit diusir dari Indonesia karena kegiatan-kegiatannya akan membahayakan 

hari depan kekuasaan kolonial, sebab Marxisme dikatakan sebagai antitesi 

terhadap kolonialisme dan kapitalisme (Maarif 1984:86-87). 

 Setahun setelah ISDV cabang Semarang didirikan (1914) menerima 

anggota pribumi sebanyak 85 orang dan pada tahun 1916 anggotanya telah 

bertambah menjadi 134 orang. Dalan kongres ISDV di Jakarta bulan Mei 1917, 

Sneevliet disidang akibat tulisan Zegepraal-nya, namun ia tetap pada 

pendiriannya dan beberapa temannya mendukung sikap dan garis perjuangannya. 

Akhirnya ISDV pecah, puncaknya ketika ISDV cabang Batavia dan Bandung 

memisahkan diri dan bergabung dengan ISDP (Indische Sosiaal Democraatische 

Partij). Setelah pecah Sneevliet menarik orang-orang pribumi untuk menduduki 

posisi penting organisasi. Mereka adalah Semaoen, Mas  Marco dan Darsono 

(Hayamwuruk 2004:28). ISDV melakukan penyusupan dalam usaha memperoleh 

pengaruh diadakan pembagian tugas sebagai berikut: 

1. Untuk mendekati serdadu bangsa Belanda di lakukan oleh Sneevliet. 

2. Untuk mendekati serdadu Angkatan Laut Belanda di tangani oleh Brandsteder. 

3. Untuk mendekati pegawai-pegawai negeri bangsa Belanda bagian sipil 

dijalankan oleh Baars dan van Burink. 

4. Untuk mendekati bangsa Indonesia, Semaoen memasuki Sarekat Islam yang 

kemudian di susul oleh Darsono, Tan Malaka dan Alimin Prawirodirjo 

(Materu 1985:19).  
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Strategi ini dikenal sebagai “blok di dalam” atau “block within” yang 

dikembangkan sejak tahun 1916 oleh ISDV untuk meraih dukungan dari massa 

Sarekat Islam. Maksud dari taktik ini adalah mengembangkan propaganda dan 

koneksitas di antara massa dengan membangun semacam sel-sel di dalam tubuh 

partai induk yaitu menjadikan anggota ISDV menjadi anggota Sarekat Islam dan 

sebaliknya menjadikan anggota Sarekat Islam menjadi anggota ISDV (Triyana 

2005:2). Mereka memperkuat pengaruh dengan jalan memanfaatkan keadaan 

buruk akibat Perang Dunia I dan panenan padi yang gagal serta ketidakpuasan 

buruh perkebunan sebagab upah yang rendah dan membubungnya harga-harga. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya ISDV melakukan infiltrasi ke 

dalam tubuh Sarekat Islam, yaitu: 

1. Central Sarekat Islam sebagai badan koordinasi pusat masih sangat lemah 

kekuasaannya. Tiap-tiap cabang Sarekat Islam bertindak sendiri-sendiri secara 

bebas. Para pemimpin lokal yang kuat mempunyai pengaruh yang menentukan 

di dalam Sarekat Islam cabang. 

2. Kondisi kepartaian pada waktu itu memungkinkan orang untuk menjadi 

anggota lebih dari satu partai, karena pada mulanya organisasi-organisasi 

didirikan bukan sebagai partai politik melainkan sebagai suatu orgasnisasi 

guna mendukung berbagai kepentingan sosial budaya dan ekonomi. Di 

kalangan kaum terpelajar menjadi kebiasaan bagi setiap orang untuk 

memasuki berbagai macam organisasi yang dianggapnya dapat membantu 

kepantingannya (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 199-200). 

Pandangan miring terhadap Sneevliet dan kawan-kawannya berkembang 

terutama setelah Sarekat Islam cabang Semarang bergerak radikal dan 
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menunjukkan warna merahnya. Abdoel Moeis, tokoh cabang Bandung adalah 

yang paling gencar menyerang gerakan Sneevliet dan kawan-kawannya. Abdoel 

Moeis meragukan komitmen perjuangan Sneevliet dengan alasan mereka tidak 

berdarah santri Jawa. Pernyataan Abdoel Moeis adalah sebagai berikut: 

 “Vergadering! Disini ada pertentangan antar Belanda Baars (yang 
datangnya di tanah air kita mentjari makan) dengan satri Djawa jang maoe 
mereboet tanah airnya” (Hayamwuruk 2004:29). 
 

     Pada tanggal 6 Mei 1917, Semaoen diangkat menjadi Presiden Sarekat 

Islam cabang Semarang menggantikan Raden Sodjono. Perlahan-lahan Semaoen 

mempengaruhi para pemimipin Sarekat Islam Semarang dan berhasil membawa 

organisasi bergeser ke arah sosialis-revolusioner. Sebagai puncak usahanya 

merevolusinerkan Sarekat Islam Semarang pada tanggal 19 November 1917 

melalui organ Sarekat Islam Semarang yakni harian Sinar Hindia (dulu bernama 

Sinar Djawa) yang berhasil dikuasainya (Gie 2005:23). Sarekat Islam Semarang 

menjadi kelompok yang sulit diawasi oleh pimpinan pusat Sarekat Islam. 

Walaupun menurut tujuan utama Sarekat Islam  untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat Indonesia, Sarekat Islam Semarang menolak penampilan 

Islam, menyerukan aksi revolusioner dan dengan provokatif menuduh anggota-

anggota Sarekat Islam yang moderat sebagai borjuis (Niel 1984:168). 

 Dalam Kongres Nasional Central Sarekat Isalm ke-1 yang diadakan di 

Bandung pada tahun 1916 belum ada aksi menentang pemerintah, walaupun sudah 

ada arah pergerakan politik yang jelas yaitu untuk mencapai Zelf Bestuur 

(pemerintahan sendiri). Hal ini didasarkan pada undang-udang tantang 

desentralisasi tanggal 23 Juli 1903 yang memuat pernyataan Ratu Belanda, bahwa 
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di Hindia Belanda di harapkan di buka kesempatan bagi residensi-residensi dan 

bagian-bagiannya uantuk mengadakan Zelf Bestuur. Tjokroaminoto menyatakan 

bahwa:  

“Kita tiada sekali-kali akan mengutjap weg met Gouvernement, tetapi 
dengan Gouvernement, bersama Gouvernement dan menyokong 
Gouvernement boeat menoentoet haloean yang baik” (Yuliati 2000:122). 
 
Usaha untuk mendapat kuasa pemerintahan sendiri Central Sareekat Islam 

akan mempergunakan segala kekuatannya menurut jalan yang benar dan 

menyatakan sebagai berikut:  

Central Sarekat Islam tiada menjoekai soeatoe bangsa berkoeasa di atas 
bangsa jang lain dan menoentoet daripada keoasa negeri akan memberi 
perlindungan sama rata di atas hak-hak dan kemerdikaannya sekalian 
pendoedoek negeri dengan pertoelongan jang besar oentoek boeat 
keperloean mentjahari kepandaian maoepoen keperloeannya mentjari 
makan (Oetoesan Hindia 21 November 1917). 
 

 Kongres Nasional Central Sarekat Islam ke-2 yang diselenggarakan di 

Batavia (Jakarta) pada tanggal 21-27 Oktober 1917 (Oetoesan Hindia 21 

November 1917), mulai ada gejala ketidakpuasan atas pemerintah kolonial 

Belanda dan anti dominasi asing. Dalam kongres ini untuk pertama kali 

membahas masalah tanah partikelir, perkebunan tebu, Volksraad dan masalah 

nasib buruh. Namun dalam kongres tersebut terjadi pertentangan antara Abdoel 

Moeis dangan Semaoen terutama mengenai masalah Indie Weerbaar dan 

Volksraad. Hasilnya golongan yang anti Indie Weerbaar dan memihak Sarekat 

Islam Semarang hampir separuh (Gie 2005:38). 

 Pada tanggal 23 Desember 1917 Sarekat Islam Semarang mengadakan 

rapat anggota yang membahas keluhan-keluhan penduduk yang tinggal di atas 
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tanah-tanah peartikelir (Yuliati 2000:124). Contoh penindasan yang dilakukan 

oleh tuan tanah adalah sebagai berikut: 

 Dikampung Prembaen pohon-pohon kelapa milik tuan tanah ynag tumbuh 

di sekitar rumah-rumah penduduk sering merugikan masyarakat karena genteng-

genteng rumah mereka sering pecah kejatuhan buah kelapa. Ada juga pohon 

kelapa roboh yang menghancurkan 5 buah rumah penduduk dengan kerugian 

f.2,50 sampai f.7,50 per rumah. Namun peristiwa tersebut tidak ditanggapi oleh 

tuan tanah bahkan yang lebih menyakitkan menyuruh penduduk pribumi untuk 

pindah. Pendritaan mereka semakin bertambah karena selama 2 tahun terakhir 

para tuan tanah menaikkan biaya sewa tanah melampaui batas. Selain itu, jika ada 

penduduk bumiputera yang minta tempat dimintai uang lebih dulu sebesar  f. 2 

sampai f. 3 per orang. 

 Penduduk yang tinggal di daerah-daerah partikelir milik Oie Tiong Ham 

yang terletak di kampung-kampang: Bodjong Pedjambon, Lemah Gempal, Boeloe 

Setalan, Bodjong Setalan, Bodjong Salaman, Tjabian dan Perceel Semongan di 

kenakan uang sewa sebesar f. 0,50 samapi f. 2 per bulan. Selain biaya sewa tanah 

penduduk bumiputera diwajibkan satu bulan sekali jaga gedung, satu bulan sekali 

gugur gunung dan satu tahun sekali membayar kerikil untuk membuat jalan-jalan. 

Jika dibangdingkan dengan tanah pemerintah yang besar sewanya hanya f. 0,25, 

maka sewa tanah partikelir dirasakan penduduk terlalu berat (Sinar Djawa 24 

Desember 1917) (lihat lampiran 5).  

Berdasarkan keluhan-keluhan penduduk tersebut, maka Sarekat Islam 

Semarang begerak keras untuk memperjuangkan agar tanah partikelir dibeli oleh 
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pemerintah. Hasilnya banyak tanah-tanah perceel yang menjadi kekayannya kaum 

uang sudah dibeli pemerintah dan rata-rata bayar sewanya f.12 setahun (Sinar 

Hindia 10 januari 1920). 

 Pada Kongres Nasional Central Sarekat Isalm ke-3 yang diselenggarakan 

di Surabaya pada tanggal 29 September-6 Oktober 1918, peserta kongres 

mendukung Semaoen dan sikap sosialismenya. Mereka menyepakati keputusan 

kongres menentang pemerintah dalam tindakannya melindungi kapitalisme dan 

Sarekat Islam akan mengorganisir kaum buruh. Mereka memilih Semaoen 

menjadi komisaris Central Sarekat Islam Jawa Tengah. Sejak itu, Semaoen giat 

mengorganisir buruh-buruh yang berlimpah di Semarang untuk membantu 

perbaikan nasib lewat pemogokan. Selain mengadakan aksi-aksi praktis, Sarekat 

Islam Semarang juga membangun kesadaran politik rakyat lewat surat kabarnya 

Sinar Djawa dan mengadakan beberapa kongres umum. Pada tanggal 10 Oktober 

1918, Sarekat Islam Semarang nmengadakan Kongres yang dihadiri 3.000 orang. 

Mereka menunutut Gubernur Jendral untuk menurunkan harga beras dan 

mengurangi areal perkebunan industri (tebu, tembakau, teh dan kopi). Tapi 

pemerintah kolonial Beklanda tidak memberikan tanggapan (Hayamwuruk 2004: 

30). 

 Memburuknya kehidupan rakyat, penindasan pemerintah yang semakin 

keras dan aktivitas-aktivitas Sarekat Islam Semarang yang semakin giat 

menyebarkan paham sosialis-revolusioner, menimbulkan pemberontakan di 

berbagai daerah. Pada bulan Oktober 1915, anggota-anggota Sarekat Islam di 

Simongan mengadakan gerakan menolak membantu dan memerikan keterangan 

kepada menteri klasir yang mendapat tugas mengadakan ulangan pengukuran 
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tanah baru (Priyono 1990:39). Pada bulan Juni 1919 di ToliToli terjadi kerusuhan 

yang meminta korban beberapa orang pegawai pemerintah pribumi dan seorang 

Belanda. Pada bulan Juli 1919 di Cimareme, Haji Hasan seorang petani kaya di 

Leles (Garut) menolak memberikan padanya kepada pemerintah dan melakukan 

perlawanan pada saat pemerintah melakukan pemeriksaan, hal ini meyebabkan ia 

kehilangan nyawa (Gie 2005:60-61). 

 Pada tanggal 26 Oktober-2 November 1919 di Surabaya diadakan Kongres 

Nasional Central Sarekat Islam ke-4 yang membahas tentang perlunya mendirikan 

organisasi sentral kaum buruh. Sebagai realisasinya, tokoh-tokoh Sarekat Islam 

Semarang mengambil inisiatif menyebarkan undangan kepada seluruh organisasi 

buruh untuk mengadakan pertemuan di Yogyakarta pada akhir Desember 1919 

untuk mendirikan Revolusioneir Socialistische Vakcentrake di Hindia (Gie 

2005:63-65). 

Akibatnya meletuslah pemogokan pada bulan Januari yang diikuti ribuan 

buruh dari perusahaan-perusahaan percetakan di seluruh Semarang, antara lain: 

Van Dorp, De Lokomoteif, Misset, Warna-Warta dan Bisschop. Mereka menunutut 

kenaikan gaji 50%, cuti 14 hari tiap tahunnya, tunjangan hari raya, dan upah 2 kali 

lipat pada hari Minggu dan hari libur. Namun perusahaan-perusahaan menolak 

tuntutan tersebut. Akhirnya pemogokan bertambah besar dan berlangsung berhari-

hari. Menyikapi hal itu, akhirnya satu persatu  perusahaan menerima tuntutan 

dengan keputusan menaikkan gaji 20%, kenaikan uang makan 10 sen per hari dan 

honor lembur 2 kali lipat pada hari Minggu dan hari libur (Hayamwuruk 

2004:30). 
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 Eratnya hubungan komunis dangan Islam mencapai puncaknya pada tahun 

1919 ketika Semaoen menyatukan pergerakan ISDV, VSTP dan Sarekat Islam. 

Kesatuan visi pergerakan antara ketiga organisasi besar ini melahirkan Persatuan 

Perkumpulan Kaum Buruh yang pertama di Indonesia pada bulan Desember 1919 

(Hayamwuruk 2004:31). Semaoen mendirikan federasi buruh yang merupakan 

gabungan dari 20 serikat pekerja yang di bawah naungan Sarekat Islam dengan 

72.000 orang buruh. Akan tetapi, Semaoen mendapat serangan dari ‘Si Raja 

Mogok’ yang juga pemimpin serikat sekerja dari Central Sarekat Islam yaitu 

Sorjopranoto, yang mempersoalkan kepemimpinan Semaoen sehingga federasi 

tersebut bubar. Pertikaian antara Islam dan Sosialis komunis semakin tidak 

terbendung ketika bulan November 1920 sebuah surat kabar terbitan ISDV yang 

berbahasa Belanda ‘Het Vrije Woord’ (Kata yang bebas) menerbitkan tesis-tesis 

Lenin tentang masalah-masalah nasional dan penjajah yang meliputi kecaman-

kecaman terhadap Pan-Islamisme dan Pan-Asianisme. Berbagai pihak telah 

berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak terutama Tjokroaminoto sebagai 

ketua Central Sarekat Islam dan Tan Malaka dari golongan radikal. Mereka 

berpendapat bahwa untuk melawan kolonialis Belanda diperlukan persatuan yang 

kuat diantara rakyat Indonesia, namun hal ini sia-sia (Triyana 2005:4). 

Perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam mencapai puncaknya pada saat 

diadakan kongres luar Biasa Central Sarekat Islam di Surabaya pada tanggal 6-10 

Oktober 1921. Semaoen habis-habisan berdebat dengan Agus Salim, tapi tidak 

dapat mempertahankan posisi kader-kader PKI di Sarekat Islam. Karena debat 

sepenuhnya dikuasai Agus Salim sebab Semaoen dan Tan Malaka masing-masing 

hanya diberi kesempatan berbicara  selama 5 menit. Selain itu secara tidak 



 73

langsung Semaoen melontarkan ide-ide pluralisme gerakan Sarekat Islam. Hal ini 

sama artinya dengan mengusulkan perubahan asas Sarekat Islam dari “Islam” 

menjadi ‘Komunis’ yang lebih plural. Lontaran ini dimanfaatkan oleh Agus Salim 

untuk membangkitkan sentimen agama para peserta kongres dan memberlakukan 

disiplin partai. Akhirnya Semaoen dan anggota Sarekat Islam yang merangkap 

menjadi anggota PKI secara resmi dikeluarkan dari Sarekat Islam (Hayamwuruk 

2004:32-33). Akibat peristiwa tersebut Sarekat Islam pecah menjadi 2 aliran, 

yaitu: (1) Sarekat Islam Merah (SI Merah) yang dipimpin Semaoen yang 

berasaskan sosial-komunis dan berpusat di Semarang dan (2) Sarekat Islam Putih 

(SI Putih) yang dipimpin Agus Salaim yang berasaskan kebangsaan dan 

keagamaan dan berpusat di Yogyakarta (Suhartono 1994:37). 

 

C. Dampak Perpecahan 

 Setelah terjadi perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam, maka berbagai 

masalah mulai muncul. Dalam masalah keanggotaan secara tidak langsung 

mengalami penurunan karena keanggotaan Sarekat Islam terbagi menjadi dua 

bagian yaitu anggota yang tetap mempertahankan asas kebangsaan dan 

keagamaan (SI Putih) dan anggota yang pindah haluan menganut asas sosialis-

komunis (SI Merah).  

Akibat perpecahan Sarekat Islam Semarang atau SI Merah mengalami 

peningkatan dalam hal keanggotaan yaitu pada tahun 1913 jumlah anggota 12.216 

orang, tahun 1915 jumlah anggota 21.832 orang jadi selama 2 tahun ada 

peningkatan jumlah anggota sebanyak 9.607 orang (Yuliati 2000:32), tahun 1916 
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jumlah anggota 23.000 orang, tahun 1917 jumlah anggota 26.900 orang (Sinar 

Hindia 15 Januari 1919), tahun 1918 jumlah anggota 29.641 orang (Sinar Hindia 

18 Januari 1919) dan tahun 1919 jumlah anggota Sarekat Islam Semarang menjadi 

34.000 orang (Sinar Hindia 29 Januari 1919). 

Anggota Sarekat Islam lebih banyak yang memilih Sarekat Islam 

Semarang atau SI Merah karena gerakannya lebih militan terhadap pemerintah 

kolonial Belanda dan rakyat sudah tidak tertarik dengan gerakan yang evolusioner 

tanpa tindakan-tindakan yang tegas (Mc Vey dam Wild dan Carey 1986:29).  

Keanggotaan Sarekat Islam Semarang terdiri dari kaum buruh, saudagar atau 

pedagang, kaum pertengahan atau kaum terpelajar dan kaum perempuan yang 

telah mendirikan Sarekat Islam Perempuan (Sinar Hindia 28 Januari 1919).  

Gerakan-gerakan yang dipimpin Sarekat Islam Semarang adalah pada 

tahun 1917 mengadakan demonstrasi besar-besaran yang menuntut pemerintah 

untuk membeli kembali tanah-tanah particuleir, mengurangi tanaman tebu dan 

minta kebebasan dalam pergerakan, mengadakan pemogokan buruh, mengadakan 

openbar vergadering besar-besaran bersama ISDV  mengambil mosi supaya 

pemerintah memberi batas harga beras dengan mengurangi tanaman tebu dan 

meminta hak pilih dalam pemilihan anggota Gementeraad (Sinar Hindia 15 

Januari 1919).   

Hasil dari gerakan-gerakan tersebut adalah jaga tetek yang mengeluarkan 

rata-rata f. 0,50 setiap bulan per penduduk pada tahun 1918 telah dihilangkan, 

dengan besluid Gouvernement tanggal 9 November 1918 No.IX diputuskan akan 

dibeli tanah particuleir Babadan, Panggoeng Oost, Panggoeng West, Darat, 
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Karangbolong, Karangmodjo, Karangayu I dan II, Kalibanteng, Krapyak, 

Kromosari, Tawang Gulan, Tawang Tempel, Tawangngaglik, Semongan 

Panggung, Gedong Batu, Penggilling dan Bulu. Dengan adanya pemogokan kaum 

kapitalis mendatangkan beberapa orang dari Madura dan Bangsa Tiong Hwoa dari 

Singapure, penyicilan pajak pungutan yang harus lunas bulan Desember 1918 

mendapat kelonggaran hingga Mei 1919 serta dalam perkara polisi, sipil kriminal 

dan lain-lain dapat diselasaikan Sarekat Islam Semarang tanpa mengeluarkan 

biaya (Sinar Hindia 18 Januari 1919). Setelah perpecahan Sarekat Islam Putih 

berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) dan menetapkan adanya disiplin 

partai. Sedangkan Sarekat Islam Merah berganti nama menjadi Sarekat rakyat 

yang merupakan bangunan bawah PKI (Mc Vey dalam Wild dan Carey 1986:29). 

Setelah terjadi perpecahan Sarekat Islam Merah (SI Merah) mulai mencari 

massa dengan mengadakan kursus kader atau kursus politik komunis yang 

dipimpin oleh Tan Malaka. Pada pertengahan bulan Mei 1921, Residen Semarang 

yang telah lama mengawasi gerakan PKI, memanggil Semaoen dan mengancam 

akan membubarkan kursus-kursus semacam itu. Akhirnya rencana diubah, dalam 

rapat anggota memutuskan menutup kursus politik kader PKI dan menggantinya 

dengan mendirikan Sekolah Sarekat Islam Semarang untuk mendidik murid-

muridnya menjadi kader-kader PKI (lihat lampiran 1). Sekolah Sarekat Islam 

Semarang di buka pada tanggal 21 juni 1921 dengan jumlah murid 50 orang dan 

satu minggu setelah dibuka jumlah murid bertambah menjadi 80 Orang. Dananya 

di dapat dari masyarakat, murid-murid dikumpulkan dalam kelompok-kelompok 

yang beranggotakan 5 orang lalu dikirim ke kampung-kampung untuk ngamen, 
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meminta dana dari warga yang simpati dan dalam rapat-rapat Sarekat Islam 

Semarang para anggota dimintai sumbangan (Hayamwuruk 2004:33).               

Dampak perpecahan tersebut tampak telah meningkatkan rasa permusuhan 

dikedua belah pihak. Persaingan memperebutkan pengikut penduduk desa antar 

cabang-cabang Sarekat Islam dan cabang-cabang Sarekat Rakyat telah menyeret 

PKI ke dalam lingkungan yang keras dan semakin radikal atau anarki. Akhirnya 

PKI tergelincir dalam sebuah pemberontakan kepada organisasi ini tidak dapat 

memutuskan apakah harus membubarkan Sarekat Rakyat yang jumlah 

pengikutnya dari kelas proletar semakin bertambah banyak. Suasana yang tidak 

menguntungkan bagi pergerakan nasional berlangsung lama dan berlarut-larut. 

Gerakan kiri terjebak ke dalam kondisi yang tidak mengutungkan, lebih-lebih 

setelah Semaoen mengalami nasib yang tragis yaitu di buang oleh pemerintah 

kolonial Belanda karena menyerukan pemogokan buruh pada tahun 1923 (Triyana 

2005:4). 

Pada tahun 1920 Sarekat Islam mengeluarkan peraturan disiplin partai, 

dimana anggota dari suatu perkumpulan atau partai lain tidak boleh merangkap 

menjadi anggota Sarekat Islam. Untuk anggotra Sarekat Islam ini berarti mereka 

harus memilih antara keanggotaan Sarekat Islam aatau mereka keluar dari Sarekat 

Islam (Noer 1996:138). 

PKI merupakan kelanjutan dari ISDV, sebuah perkumpulan soalis Belanda 

yang didiriakan pada tahun 1914. Pada awal tahun 1920, ISDV menerima surat 

Haring (Nama Samaran Sneevliet) dari Shanghai, yang mengajukan agar ISDV 

mwenjadi anggota komintern (komunis internasional). Untuk itu harus dipenuhi 
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21 syarat antara lain memakai nama terang partai komunis dan menyebut nama 

orangnya. Untuk membicarakan perubahan nama, diadakan kongres istimewa 

yang dihadiri 40 orang, semua orang Indonesia. Dalam sidang 2 orang 

mengajukan keberatan dengan alasan, jika menerima perintah komintern, berarti 

berada dibawah Rusia. Semaoen mencoba menjelaskan bahwa komintern bukan 

milik Rusia. Perubahan nama sekedar disiplin organisasi. Akhirnya, sidang 

menerima perubahan nama organisasi. Pada tanggal 23 Mei 1920, lahirlah 

Perserikatan Komunis Hindia. Semaoen dipilih sebagai Ketua, Darsono sebagai 

Wakil Ketua, Bergsma sebagai Sekretaris, Dekker sebagai Bendahara dan Kraan 

sebagai anggota (Gie 2005:70). Pada tahun 1924 namanya diganti menjadi Partai 

Komunis Indonesia (PKI) (Ricklefs 2005:363).   

  



BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

1. Sarekat Islam merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan di 

Surakarta oleh H. Samanhudi bersama R.M. Tirtoadisuryo pada tahun 

1911dengan asas agama Islam. Alasan didirikan organisasi ini adalah persaingan 

dagang dengan pedagang-pedagang Cina. Sarekat Islam Semarang didirikan oleh 

Raden Muhammah Joesoep seorang klerk di perusahaan trem bersama Raden 

Soedjono seorang sekertaris di kantor kabupaten kota Semarang pada awal tahun 

1913. Sarekat Isalm Semarang merupakan cabang dari Sarekat Islam Surakarta 

yang gerakannya paling radikal. 

2. Sarekat Islam Semarang  mengalami perpecahanyang disebabkan oleh: (a) 

Pembentukan Volksraad dan Indie Weerbaar yang menimbulkan pro dan kontra 

antar anggota Sarekat Islam. (b) Paham Sosialisme-Revolusioner yang di bawa 

oleh H.J.F.M. Sneevliet yang disebarkan melalui organisasi yang didirikannya 

yaitu ISDV dan VSTP. Sarekat Islam Semarang mengalami pergeseran orientasi 

pergerakan yaitu dari gerakan kaum menengah menjadi gerakan kaum buruh dan 

tani akibat pengaruh paham sosialis-revolusioner. Untuk menyebarkan paham 

tersebut dilakukan penyusupan kedalam tubuh Sarekat Islam yang merupakan 

organisasi massa yang terbesar pada saat itu (strategi  blok di dalam). Semaoen 

sebagai ketua Sarekat Islam Semarang sekaligus sebagai propaganda gerakan 

sosialis-revolusioner mulai melancarkan gerakan-gerakan yang menentang  
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pemerintah kolonial Belanda. Semaoen mengorganisir kaum buruh dan tani 

dengan membentuk sentral-sentral Sarekat Sekerja. Dalam kongres tahun 1917, 

secara resmi Sarekat islam Semarang menyatakan bahwa partai pecah menjadi 2, 

yaitu: (a) Sarekat Islam Putih (SI Putih), yang tetap mempertahankan dasar 

agama Islam yang dipimpin Abdoel Moeis dan Cokroaminoto. (b) Sarekat Islam 

Merah yang berasas sosialis revolusioner yang dipimpin Semaoen dan Darsono. 

3. Akibat perpecahan tersebut maka timbul berbagai dampak dalam perkembangan 

organisasi Sarekat Islam antara lain: (a).Keanggotaan Sarekat Islam mengalami 

penurunan karena keanggotaan Sarekat Islam terbagi menjadi 2 yaitu Sarekat 

Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Akibat perpecahan tersebut Sarekat Islam 

Semarang mengalami peningkatan anggota yaitu pada tahun 1913 (12.216), 

tahun 1915 (21.832), tahun 1916 (23.000), tahun 1917 (26.900), tahun 1918 

(29.641) dan tahun 1919 jumlah anggota sebanyak 34.000 orang. Sarekat Islam 

Semarang mengalami peningkatan anggota karena sebagian besar anggota 

Sarekat Islam memilih bergabung dengan Sarekat Islam Semarang yang 

gerakannya lebih militan terhadap pemerintah kolonial Belanda. (b) Sarekat 

Islam Semarang untuk menyebarkan paham radikalnya mangadakan kursus kader 

dan mendirikan Sekolah Sarekat Islam Semarang yang mendidik murid-

muridnya menjadi kader komunis untuk diterjunkan ke daerah-daerah. (c) Pada 

tahun 1921 Central Sarekat Islam mengeluarkan perintah disiplin partai yang 

melarang adanya keanggotaan ganda dalam Sarekat Islam. Sarekat Islam 

Semarang dikeluarkan dari Sarekat Islam karena lebih memilih paham komunis. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sarekat Islam 
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Semarang mengalami peningkatan anggota karena gerakannya yang lebih nyata 

dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.  

B.  Saran 

 Saran yang peneliti sampaikan berkaitan dengan skripsi ini adalah bahwa 

mengkaji Sarekat Islam lokal sangat menarik tetapi sumber yang ada sangat terbatas, 

termasuk sumber skripsi ini. Apabila ada yang mempunyai sumber lebih lengkap 

setelah membaca dan mempelajari skripsi ini, maka disarankan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas dan penjelasan yang lebih 

rinci.  
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