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  SARI 

 

Novita, Angghi. 2015. Gerakan Sarekat Buruh Semarang Tahun 1913-1925. 

Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

 

Kata Kunci: Kapitalisme, Sarekat Buruh Semarang, Komunisme 

Semarang adalah kota yang berkembang lewat proses industrialisasi yang 

dimulai sejak Liberalisasi dipraktikan di Hindia Belanda. Kala itu Semarang telah 

menjadi lalu lintas perdagangan gula dan memiliki pelabuhan tersibuk ketiga di 

Jawa yang berperan penting bagi perkembangan ekonomi kolonial. Liberalisasi 

pada akhirnya memunculkan sebuah kelas sosial baru bernama buruh. Peran 

penting Semarang kala itu menjadikan kota ini sibuk dengan aktivitas ekonomi 

yang membutuhkan tenaga buruh. Kapitalis Asing adalah pemilik modal yang 

menindas kaum proletar seperti buruh dengan upah minim yang diberikan. Buruh 

di Semarang kemudian membentuk sarekat buruh guna menjemput kesejahteraan 

mereka.  

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) apa latar 

belakang pembentukan sarekat buruh Semarang di masa kolonial (2) bagaimana 

perkembangan sarekat buruh di Semarang tahun 1913-1925 (3) apa dampak 

gerakan sarekat buruh Semarang tahun 1913-1925 terhadap kesejahteraan buruh 

di Semarang. Metode dalam penelitian ini berdasarkan metode penelitian sejarah, 

yaitu (1) heuristik, (2) kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) historiografi. Teknik 

mendapatkan sumber penulis lakukan dengan studi literasi lewat arsip, surat kabar 

sezaman, buku-buku, dan jurnal terkait penelitian ini. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh informasi 

bahwa sarekat buruh Semarang lahir atas kesadaran buruh dalam menentang 

Kapitalisme Asing, dan besar karena suasana politik di Semarang masa kolonial 

yang begitu hebat. Pergerakan sarekat buruh Semarang tahun 1913-1925 

dibumbui dengan berbagai aksi pemogokan untuk menjemput kesejahteraan kaum 

buruh. Pemogokan terbesar sarekat buruh Semarang terjadi pada tahun 1923 oleh 

VSTP dan tahun 1925 oleh SPPL, SPRI, dan SBT. Suasana yang amat liberal 

membuat gerakan sarekat buruh Semarang lebih berani ketimbang sarekat buruh 

di kota lain di Hindia Belanda, para pembesar sarekat buruh seperti Sneevliet dan 

Semaoen juga menjadi aktor di balik kebesaran sarekat buruh Semarang.  

Kesimpulan penelitian ini adalah perkembangan sarekat buruh di 

Semarang sejalan dengan perkembangan komunisme di kota ini. Oleh karena itu 

SI Merah dan PKI mendukung perkembangan sarekat buruh Semarang. Maka 

pemberantasan komunisme pada 1926 telah membuat kemunduran hebat bagi 

sarekat buruh Semarang, sehingga dapat dikatakan gerakan arus bawah di 

Semarang mati suri sejak pemogokan hebat tahun 1925 terjadi secara sporadis di 

Semarang. 
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BAB I 

    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Liberalisasi ekonomi di Indonesia telah memengaruhi alur sejarah 

bangsa. Sistem ekonomi tersebut lahir pada 1870 ketika pemerintah 

Kolonial membuka gerbang bagi Asing untuk menanam modalnya di 

Indonesia. Gagasan ekonomi liberal itu di negeri asalnya, yakni di Eropa, 

secara relatif dapat dikatakan berhasil mewujudkan kesejahteraan seluruh 

masyarakat. Namun di Indonesia kebijakan ekonomi liberal hanya 

menguntungkan pengusaha dan pemilik modal bangsa Barat (Sulistyo, 

1995: 10).  

Liberalisasi ekonomi pada akhirnya menghasilkan sebuah kelas sosial 

baru bernama buruh (Jurnal Sosial Demokrasi, 2011: 4). Menurut Iskandar 

P.Nugraha, buruh adalah sebutan untuk sekelompok masyarakat di koloni 

yang termasuk kaum pekerja, kuli, petani, pegawai pemerintah, buruh 

kereta api, perkebunan, pertambangan, industri, jasa, pelabuhan, dan 

sebagainya (Ingleson, 2013: vi).  

Buruh sebagai aktor penting pembangunan memegang andil besar 

dalam perkembangan Indonesia. Kehadiran buruh berperan sentral 

walaupun kehadirannya sering dipandang sebelah mata. Selama ini, buruh 

hanya dianggap sebagai pekerja kasar yang bekerja untuk menerima upah 

rendahan, padahal buruh telah banyak menyumbang hal positif bagi 
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pembangunan di Indonesia. Buruh merupakan kategori penting dalam 

retorik pendobrak sistem lama menuju pembentukan bangsa baru ini, 

bukan hanya sebagai alasan mengapa perjuangan itu perlu, tetapi juga 

sebagai pelaku perjuangan (Erman dan Ratna Saptari, 2013: 1-2).  

Anggapan buruh sebagai pelaku perjuangan tak berlebihan, sebab 

munculnya gerakan buruh di Indonesia yang diorganisasi bumiputera pada 

hakikatnya tidak hanya berjuang untuk memperbaiki upah yang rendah, 

waktu kerja yang 12 jam sampai dengan 14 jam sehari tanpa mengenal 

kerja lembur, dan mendapat syarat-syarat kerja dan jaminan sosial yang 

layak, tetapi gerakan itu tidak terpisahkan dengan pergerakan nasional 

untuk kemerdekaan bangsa (Hidajat, 2012: 41). 

Sarekat buruh adalah sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan 

membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta 

keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, 

dinamis, dan berkeadilan (UU No.21, 2000: 3). Sarekat buruh lahir dari 

upaya para buruh untuk memperoleh kesejahteraannya, meski di masa 

kolonial beberapa sarekat buruh lahir dari onderbouw (bawahan) politik 

pendirinya.  

Di masa kolonial, sarekat buruh Semarang telah mencapai 

perkembangan yang signifikan dibanding dengan sarekat buruh di daerah 

lain. Hal tersebut didukung oleh situasi Semarang yang ramai oleh 

aktivitas perdagangan, sehingga melahirkan banyak buruh dan 

menyuburkan sarekat buruh yang ada di Semarang, seperti Surabaya, 
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Semarang adalah kota industri dan komersial utama di koloni. Kedua kota 

tersebut adalah pelabuhan tempat hasil gula dari Jawa Tengah dan Jawa 

Timur yang akan diekspor dan merupakan terminal jaringan-jaringan 

kereta api ekstensif (meluas) yang mencukupi lusinan pabrik gula kecil di 

daerah-daerah pedalaman (Ingleson, 2013: 115). 

Kondisi Semarang yang begitu hebat, telah menggiring banyak buruh 

datang dan berperan membesarkan industrialisasi di Semarang. Namun 

industrialisasi yang besar di Semarang tidak didukung dengan upaya 

peningkatan bagi kesejahteraan buruh. Industrialisasi hanya menjadi 

ladang emas bagi kaum kapitalis asing namun kesengsaraan bagi buruh, 

hingga pada akhirnya, para buruh terdorong untuk membentuk sarekat 

yang dapat menjadi sarana untuk menjemput kesejahteraan.  

Dalam surat kabar, acap kali memberitakan tentang keluh kesah kaum 

buruh yang kebanyakan disebabkan mendapat tekanan, penindasan, dan 

kesewenang-wenangan (Sinar Hindia, 6 Februari 1919). Timbulnya 

organisasi (sarekat) buruh karena memang suatu keharusan 

memobilisasikan massa guna memperkuat aksinya menghadapi kekuatan 

kolonial. Selain itu, dengan adanya organisasi, buruh dengan terbuka 

membahas kesulitan yang mereka hadapi. Buruknya kondisi ekonomi 

buruh memang merupakan sebab umum dan menjadi latar belakang 

suburnya organisasi buruh (Suhartono, 1994: 105-106).  

Semarang menjadi tempat berdirinya pusat perkereta-apian yang 

notabene berfungsi sentral dalam lalu lintas perdagangan gula dari daerah 
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pedalaman (hinterland). Keadaan ini membuat para buruh kereta api 

Semarang membuat sebuah sarekat bernama Vereniging van Spoor, en 

Tramweg Personeel (VSTP) pada tahun 1908 (Djumadi, 2005: 18). 

Keanggotaan VSTP pada awalnya secara eksklusif berasal dari NIS, 

terutama jalur swasta. Serikat tersebut kemudian mulai mengoordinasikan 

buruh perusahaan lain, termasuk ke dalam golongan buruh dari kelas yang 

lebih rendah, sehingga mulai mempunyai pengikut “kerah biru” dari 

Staatspoorbond (McVey, 2009: 49). Jumlah anggota VSTP pada akhir 

1913 adalah 1.242 (673 Eropa dan 569 Bumiputera), dan pada Januari 

1915 beranggotakan 2.292 dan anggota bumiputera telah mencapai 1.439 

orang. Sementara di bulan Mei 1923 jumlah anggota VSTP telah mencapai 

13.000 orang, atau seperempat buruh industri perkereta-apian Hindia 

Belanda (Cahyono, 2003: xix).  

Semarang juga memiliki pelabuhan impor-ekspor ketiga di Pulau Jawa 

sesudah Tanjung Priok dan Surabaya yang sangat produktif menghasilkan 

komoditi ekspor. Di samping itu hubungan transportasi antara kota 

pelabuhan dan pelabuhan Semarang dengan daerah-daerah pedalaman 

telah diperlancar dengan dibangunnya jaringan kereta api (Erman dan 

Ratna Saptari, 2013: 57-58). Pelabuhan Semarang yang kala itu ramai 

dengan datangnya kapal-kapal Asing, juga melahirkan 

Havenarbeidersbond (Sarekat Buruh Pelabuhan) Semarang pada tahun 

1919 di bawah kepemimpinan Semaoen (Ingleson, 2013:15).  
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Tidak hanya itu, beberapa sarekat buruh Semarang lain juga pernah 

berdiri dalam sejarah perburuhan di Semarang. Pun dengan berbagai aksi 

demonstrasi yang dilakukan sarekat buruh ini yang pernah dilakukan. 

Sarekat buruh tersebut ialah Serikat Laut dan Gudang (Serilagu) yang 

menjadi Serikat Pegawai Pelabuhan dan Lautan (SPPL) (Blumberger 

dalam Erman dan Ratna Saptari, 2013: 64), Sarekat Buruh Cetak atau 

Sarekat Boeroeh Tjitak (SBT), dan Serikat Pegawai Rumah Sakit 

Indonesia (SPRI) yang pernah melakukan pemogokan di tahun 1925 

(Erman dan Ratna Saptari, 2013: 67), Kaum Buruh Sarikat Islam 

Semarang (Hidajat, 2012: 63), dan Perkumpulan Kaum Buruh Tionghoa 

(PKBT) (Sandra, 2007: 43).  

 Menariknya, perkembangan beberapa sarekat buruh di Semarang 

kerap berkaitan dengan pandangan ideologis pendirinya. Tahun 1913-1925 

adalah tahun dimana paham sosialis dan komunisme berkembang. Terlebih 

setelah kedatangan Sneevliet ke Semarang pada 1913 (Poesponegoro, 

1993: 198) dan kepindahan Semaoen ke Semarang di tahun 1916 

(Ricklefs, 2007: 262). Sneevliet merupakan tokoh Sosialis dan Semaoen 

merupakan tokoh Komunis yang amat berperan dalam memengaruhi 

pergerakan sarekat buruh yang dipimpinnya.  Di bawah payung Marxisme 

Semaoen dan Sneevliet masuk ke dalam tubuh sarekat buruh guna 

menentang kapitalisme di Hindia Belanda. 

Terlebih sosok Semaoen yang mengambil andil besar dalam 

perkembangan sarekat buruh Semarang. Semaoen adalah salah satu tokoh 
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Partai Komunis Indonesia (PKI). Perlu diketahui pula bahwa PKI dapat 

dikatakan sebagai partai pecahan dari Sarikat Islam (SI). Pada mulanya SI 

mencakup berbagai-bagai pandangan politik, dari golongan pan islamis 

konservatif hingga ke golongan marxis radikal, tetapi pada tahun 1920 

kelompok sayap kiri membentuk partainya sendiri yaitu Partai Komunis 

Indonesia (PKI) (Ingleson, 1988: 4).  

Sementara PKI telah berhasil mempengaruhi sarekat-sarekat sekerja, 

antara lain yang terkuat yakni sarekat sekerja kereta api. Sarekat sekerja ini 

menuntut kepada pemerintah agar nasib anggota-anggotanya diperbaiki 

dalam waktu yang singkat. Tuntutan ini disertai dengan ancaman 

pemogokan. Hal ini membuat geram pemerintah, Semaoen yang dianggap 

sebagai biang keladi dari gerakan-gerakan buruh ini lalu ditangkap (1923). 

Begitu Semaoen ditangkap, segera pula pegawai kereta api mulai 

mengadakan pemogokan hingga diikuti sekitar 13.000 orang pekerja 

(Dekke, 1975: 50).  

Pemogokan tak pernah jauh dari kata buruh, di setiap kata buruh maka 

beriringan kata “mogok” yang menjadi hal lumrah bagi perkembangan 

industrialisasi suatu kota. Pun dengan beragam peristiwa perburuhan yang 

membingkai cerita sejarah sarekat buruh Semarang di tahun 1913 hingga 

1925. Salah satu aksi pemogokan yang paling awal di pelabuhan Jawa 

terjadi pada Juli 1913 ketika para awak kapal yang bekerja untuk 

Perusahaan Perahu Layar dan Kapal Laut di Semarang menuntut kenaikan 

upah sebesar 30%, jatah beras sebagai tambahan, pemberian ikan-ikan 
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segar dan peningkatan jumlah pekerja tetap di kapal (Ingleson, 2013: 10). 

Sementara itu, kedatangan Sneevliet pada 1913 juga mewarnai 

perkembangan sarekat buruh di Semarang, terlebih ketika ia memimpin 

sarekat buruh kereta api (VSTP) Semarang. Dalam satu tahun setelah 

kedatangan Sneevliet di Semarang, ia berhasil membawa organisasi 

tersebut ke jalur lebih radikal yang mengarahkan tujuan mereka untuk 

memperbaiki nasib buruh tidak terlatih dan miskin (McVey, 2009: 22).  

Sementara tahun 1925 adalah tahun pemberontakan bagi buruh 

Semarang sekaligus tahun terakhir kejayaan sarekat buruh di Semarang, 

sebab di tahun 1926 PKI telah menjadi musuh pemerintah yang 

keberadaannya dikecam semenjak pemberontakan yang dilakukan di bulan 

November. Bulan November 1926 komite revolusioner PKI melancarkan 

suatu pemberontakan di Jawa Barat dan bulan Januari di Pantai Barat 

Sumatera. Pemberontakan-pemberontakan tersebut mengakibatkan 

bencana bagi PKI. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang, pemimpin-

pemimpinnya yang belum dibuang dtangkap dan ribuan dari mereka itu 

dipenjarakan atau dikirim ke Digul, suatu tempat di sebuah hulu sungai 

yang penuh dengan nyamuk malaria di Irian Jaya (Ingleson, 1988: 26).  

Seperti yang telah dipaparkan, perkembangan sarekat buruh di 

Semarang erat kaitannya dengan pergerakan PKI yang menjadikan 

sebagian sarekat buruh Semarang sebagai onderbouw politik. Maka ketika 

buruh memberontak dan melakukan pemogokan di tahun 1925, semuanya 

dapat dikendalikan oleh pemerintah sehingga setelah tahun 1925 tidak 
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terjadi pemogokan lagi dan ini berarti kegiatan orang-orang komunis 

dalam organisasi buruh terhenti, lebih-lebih setelah gagalnya 

pemberontakan komunis tahun 1926 (Suhartono, 1994: 107). Berdasarkan 

uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“GERAKAN SAREKAT BURUH SEMARANG TAHUN 1913-1925.” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas , maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa latar belakang pembentukan sarekat buruh Semarang di masa 

kolonial? 

2. Bagaimana perkembangan sarekat buruh Semarang tahun 1913-1925? 

3. Apa dampak dari gerakan sarekat buruh Semarang tahun 1913-1925 

terhadap kesejahteraan buruh di Semarang ? 

C. Tujuan  

Penelitian mengenai sarekat buruh Semarang tahun 1913-1925 ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui latar belakang pembentukan sarekat buruh Semarang masa 

kolonial. 

2. Memahami perkembangan sarekat buruh Semarang tahun 1913-1925 

3. Memahami dampak dari gerakan sarekat buruh Semarang tahun 1913-

1925 terhadap kesejahteraan buruh Semarang. 
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D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi para 

pembaca untuk memahami bagaimana perkembangan sarekat buruh di 

Semarang masa kolonial. Pembaca juga diharapkan dapat memahami 

ruang gerak dan pengaruh dari gerakan buruh Semarang tahun 1913-1925. 

Selain itu semoga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat 

menjadi bahan rujukan terhadap kajian perburuhan di Indonesia. 

        2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan cara 

pandang baru terhadap sejarah pergerakan sarekat buruh di Semarang 

tahun 1913-1925, selain itu semoga apa yang telah dikaji penulis dapat 

menjadi kajian sejarah terhadap penelitian berikutnya mengenai sejarah 

perburuhan. Sehingga ke depan sejarah perburuhan di Indonesia semakin 

berkembang. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian sejarah memerlukan adanya ruang lingkup guna membatasi 

ruang dan waktu sehingga pembahasannya tidak melebar dan tetap fokus 

terhadap topik yang akan dikaji. Ruang lingkup temporal merupakan 

pembatasan waktu dalam suatu kejadian, pada kaitannya dengan penelitian 

ini tahun 1913-1925 menjadi tahun yang akan membatasi penjelasan 
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pengkajian. Tahun tersebut dipilih sebab dalam periode yang cukup 

singkat itu beragam peristiwa dari gerakan sarekat buruh Semarang telah 

mewarnai sejarah perburuhan di Indonesia. Tahun 1913 adalah tahun yang 

menjadi momentum bangkitnya buruh Semarang. Di tahun tersebut, di 

Semarang terjadi pemogokan yang paling awal terjadi di pelabuhan Jawa 

oleh awak kapal yang bekerja di Perusahaan Perahu Layar dan Kapal Laut. 

Tahun 1913 juga menjadi tahun kedatangan Sneevliet di Semarang, 

seorang tokoh sosialis Belanda yang membawa gerakan sarekat buruh di 

kota ini menjadi lebih berwarna dengan paham yang dibawanya. 

Sementara dari tahun 1913-1925 banyak bermunculan sarekat buruh di 

Semarang sebagai gerakan arus bawah. Terlebih di tahun 1925 yang 

menjadi tahun pemogokan di Semarang.  

Sementara aspek spasial yang menjadi fokus kajian ini adalah Kota 

Semarang. Semarang adalah kota yang sejarah gerakan buruhnya menarik 

untuk disibak. Di kota ini, berbagai sarekat buruh pernah lahir dan 

mengukir sejarah gerakan arus bawah di Indonesia untuk menentang 

Kapitalisme Asing, yang juga menjadi awal pergerakan bangsa untuk 

memperoleh kemerdekaan yang sebenarnya. Perkembangan sarekat buruh 

di Semarang menarik, karena dibarengi dengan perkembangan berbagai 

paham Barat di kota ini seperti Sosialisme dan Komunisme, di bawah 

payung Marxis. Maka tak heran bila sejarah sarekat buruh di Semarang 

berkaitan dengan sejarah Komunisme di kota ini, atau dapat dikatakan 

bercampur dalam misi politik yang membungkusnya.  
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F. Tinjauan Pustaka 

Sebuah pengkajian membutuhkan referensi untuk mendapatkan 

informasi dan pembanding terkait penelitiannya. Pada kaitannya terhadap 

penelitian ini, penulis menggunakan beberapa buku referensi yang 

berhubungan dengan penelitian penulis. Buku pertama yang penulis 

gunakan ialah buku yang ditulis oleh John Ingleson, disunting oleh 

Iskandar P.Nugraha berjudul Perkotaan, Masalah Sosial, dan Perburuhan 

di Jawa Masa Kolonial yang diterbitkan olah Komunitas Bambu pada 

tahun 2013. Buku yang awalnya berjudul Tangan dan Kaki Terikat : 

Dinamika Buruh, Sarekat Buruh, dan Perkotaan Masa Kolonial ini telah 

mengantarkan penulis untuk mengkaji penelitian ini. Buku ini banyak 

memberikan referensi dan tuntunan bagi penulis dalam penelitian.  

John Ingleson memfokuskan kajiannya terhadap buruh kereta api dan 

Sarekat Buruh Kereta Api dan Trem Semarang atau Vereniging van Spoor, 

en Tramweg Personeel (VSTP) yang didirikan pada 1908. Sarekat buruh 

tersebut adalah salah satu sarekat buruh terbesar dan tertua di masa 

kolonial. Lewat kajian yang dilakukan John Ingleson, dalam bukunya ia 

banyak mengurai sejarah VSTP serta berbagai gerakan yang dilakukan 

sarekat buruh kereta api ini. Selain itu masalah sosial yang terjadi di masa 

kolonial juga menjadi bagian penting dalam buku ini.  
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Buku kedua yang digunakan adalah buku berjudul Buruh Pelabuhan 

Semarang: Pemogokan-Pemogokan Pada Zaman Kolonial Belanda, 

Revolusi, dan Republik 1900-1965, ditulis oleh Agustinus Supriyono 

dalam tesisnya dari Vrije Universiteit, diterbitkan di Yogya tahun 2008. 

Sarekat buruh pelabuhan Semarang menjadi fokus utama dalam kajian 

buku ini. Buku yang ditulis Agustinus Supriyono banyak memberikan 

referensi penulis terkait kondisi buruh pelabuhan Semarang di masa 

kolonial. Pun dengan berbagai sarekat buruh pelabuhan yang banyak 

diulas dalam buku ini. Seperti Havenarbeidersbond, dan Sarekat Laut dan 

Gudang (Serilagu) yang di tahun 1924 berganti nama menjadi Serikat 

Pegawai Pelabuhan dan Lautan (SPPL). Kondisi pelabuhan Semarang 

masa kolonial juga menjadi referensi penting yang dipaparkan dalam buku 

ini.  

Buku ketiga yang digunakan penulis dalam pengkajian adalah buku 

berjudul Kenunculan Komunisme Indonesia oleh Ruth T.McVey, 

diterbitkan oleh Komunitas Bambu tahun 2009. Sesuai judulnya, buku ini 

membahas mengenai awal kemunculan Komunisme di Indonesia. Pada 

kaitannya terhadap perkembangan sarekat buruh di Semarang, buku ini 

membahasnya lewat rangkaian peristiwa yang dilakoni oleh para penganut 

komunisme seperti Semaoen, Darsono serta penganut Sosialisme-

Marxisme seperti Sneevliet yang kesemuanya berperan terhadap 

perkembangan buruh di Semarang.  
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Penelitian McVey yang mendalam menjadikan buku ini menjadi 

andalan bagi setiap kajian terhadap perkembangan Komunisme di 

Indonesia. Paham ini memengaruhi perkembangan sarekat buruh di 

Semarang sebagai gerakan arus bawah yang menentang kaum Kapital 

(kaum pemilik modal). Terlebih Semaoen dan Sneevliet adalah orang-

orang yang peduli terhadap kesejahteraan buruh. Mereka telah lama 

berperan dalam pergerakan sarekat buruh di Semarang. Buku ini adalah 

rujukan yang tepat untuk menganalisa pengaruh Komunisme terhadap 

perkembangan sarekat buruh di Semarang.  

Buku keempat yang digunakan penulis dalam pengkajian adalah buku 

berjudul Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah. Buku yang terbit di 

tahun 1995 ini ditulis oleh Bambang Sulistyo dan diterbitkan oleh Tiara 

Wacana Yogya. Buku ini cukup relevan dengan apa yang dikaji dalam 

penelitian penulis, meski fokus utama buku ini membahas mengenai 

tumbuh dan berkembangnya sarekat pabrik gula seperti PFB, dan 

mengulas beragam aksi dan pemogokan. Sesuai dengan judul buku ini, 

penulis banyak membahas berbagai aksi dan pemogokan yang dilakukan 

oleh sarekat buruh di masa kolonial.  

Seperti di tahun 1920 yang digadang-gadang sebagai tahun 

pemogokan bagi buruh, juga menjadi kajian penting yang diulas dalam 

buku ini. Personeel Fabriek Bond (PFB) menjadi salah satu serikat buruh 

yang turut serta mewarnai aksi dan pemogokan, guna menuntut kenaikan 

upah di tahun 1920 banyak diulas dalam buku ini. PFB didirikan di 
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Yogyakarta pada tahun 1918. Serikat buruh ini menjadi amat penting saat 

di bulan Maret 1920 sebab PFB telah mengoordinasikan berbagai serikat 

buruh untuk melakukan gerakan bersama.  

Hingga pada Agustus 1920, Semaoen yang kala itu menjadi ketua 

Sarekat Islam cabang Semarang berjanji untuk melakukan aksi bersama, 

namun aksi tersebut gagal sebab Semaoen telah mengetahui bahwa 

sindikat pengusaha gula telah mengetahui aksi yang akan dilakukan. Maka 

ketika Semaoen mengirim telegram, sindikat pengusaha gula mendengar 

telegram Semaoen dengan Suryopranoto, pemimpin Sarekat Islam cabang 

Yogyakarta yang juga menjadi pendiri PFB. Sindikat itu telah berhasil 

meyakinkan pemerintah bahwa dengan pemogokan umum itu, PFB telah 

terlibat dalam perjuangan politik yang membahayakan negara (Sulistyo, 

1995: 3). Oleh karena itu aksi tersebut gagal. 

Semaoen sebagai tokoh yang berperan dalam perkembangan sarekat 

buruh Semarang di masa kolonial telah menjalin hubungan dengan PFB. 

Oleh karena itu, Semaoen dan Suryopranoto yang menjadi ketua PFB 

memiliki maksud yang jelas dalam memperjuangkan nasib buruh di masa 

kolonial. Berbagai ulasan dalam buku ini menjadi kajian menarik terhadap 

penelitian penulis. Sarekat buruh Semarang kala itu tak luput dari berbagai 

gerakan seperti yang dilakukan PFB. Di bulan Desember tahun 1919 

misalnya, PFB dan VSTP (Serikat Buruh Kereta Api dan Trem) Semarang, 

serta berbagai sarekat buruh lainnya tergabung dalam suatu kongres yang 

menunjukkan jumlah pengikut kedua sarekat buruh tersebut secara 
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gamblang. PFB telah menjadi sarekat buruh terbesar dengan jumlah 

anggota terbanyak, sementara VSTP menjadi yang kedua. 

Buku yang ditulis Bambang Sulistyo ini menunjukkan keterkaitan 

antara sarekat buruh di Semarang dengan sarekat buruh di daerah lain, 

meski kajian utamanya tetap PFB yang menjadi sarekat buruh pabrik gula 

di Yogyakarta. Seperti pada organisasi pada umumnya, relasi menjadi hal 

yang amat penting terhadap perkembangan organisasi ke depan. Pun 

dengan sarekat buruh yang tentunya tidak mengabaikan hubungan dengan 

sarekat buruh di daerah lain. Sebab itu kajian terhadap sarekat buruh di 

Yogya dalam PFB ini menjadi penting terhadap kajian mengenai gerakan 

buruh di masa kolonial dan tentu keterkaitannya dengan buruh Semarang.  

Buku kelima yang digunakan sebagai bahan kajian adalah buku yang 

ditulis oleh sejarawan Edi Cahyono, berjudul Jaman Bergerak di Hindia 

Belanda, terbit pada tahun 2003 oleh Yayasan Pancur Siwah. Buku ini 

relevan dengan kajian penelitian penulis karena banyak menggambarkan 

kondisi perburuhan di masa kolonial. Menariknya, buku ini juga 

memaparkan terbitan surat kabar di masa kolonial yang tulisannya memuat 

banyak tokoh-tokoh pergerakan dan tokoh perburuhan seperti Tjipto 

Mangoenkoesoemo, Moeso, A. Mangoensoemarto, Sneevliet, Marco 

Martodikromo. Juga terdapat ulasan mengenai artikel di surat kabar seperti 

Si Tetap yang merupakan koran terbitan serikat buruh VSTP Semarang, 

Soeara Kaoem Buroeh, Sinar Hindia, Sinar Djawa, Api, Njala, dan 

sebagainya.  
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Surat kabar Si Tetap misalnya, banyak menggambarkan kondisi 

sarekat buruh kereta api Semarang kala itu. Berbagai pandangan mengenai 

buruh dan gambaran aksi dan pemogokan yang dilakukan VSTP juga 

menjadi bagian penting dalam setiap terbitannya. Seperti pada terbitan Si 

Tetap pada bulan April 1924 yang menguraikan mengenai kondisi buruh 

kereta api kala itu: 

“Tertindas lagi terhina, terperas lagi terdesak, hidoep dalam 

kesempitan tak mengenal apa jang dinamai kesenangan dan keadaban, 

dari kanak-kanak sehingga djadi oerang toea, inilah nasib oerang-oerang 

jang hanja mempoenjai tenaga boeat bekerdja,” (Si Tetap, April 1924 

dalam Cahyono, 2003: 103). 

Sepotong sajak yang menggambarkan kondisi buruh kereta api ini 

adalah refleksi terhadap apa yang diterima buruh kala itu. Sajak yang 

diterbitkan tersebut juga menjadi sumber data yang akurat terhadap 

gambaran perburuhan di Semarang. Surat kabar se-zaman, pada kaitannya 

dalam hal ini menjadi amat berharga untuk membangun interpretasi 

sejarah. Penulis memang tidak dapat melakukan wawancara, untuk 

mendapatkan data primer. Namun keberadaan surat kabar sezaman, selain 

arsip sezaman, adalah sumber primer yang objektif yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini. 

Buku keenam yang dijadikan sumber referensi adalah buku yang 

ditulis oleh I Nyoman Dekker yang berjudul Pergerakan Nasional 

Indonesia, diterbitkan pada tahun 1975 oleh Lembaga Penerbitan 

“Almamater” YPTP IKIP Malang. Sesuai dengan judulnya, buku ini 

mengulas tentang pergerakan nasional bangsa Indonesia pada masa 
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kolonial. Selain itu, berbagai kebijakan dan berbagai organisasi yang lahir 

di masa kolonial tersebut menjadi kajian menarik yang diulas dalam buku 

ini.  

Pada keterkaitannya terhadap penelitian yang penulis lakukan, buku 

ini menjadi referensi penunjang bagi penulis sebab di buku ini I Nyoman 

Dekker telah mengulas mengenai peran PKI terhadap perkembangan 

sarekat buruh. Sementara tokoh PKI yang kuat, Semaoen telah mendirikan 

beberapa sarekat buruh di Semarang. Oleh sebab itu, kajian dalam buku ini 

menjadi penting terhadap kaitannya dengan penelitian penulis.  

Namun meski hanya sekilas mengulas mengenai kondisi perburuhan 

di Semarang, kehadiran buku ini cukup untuk mengantarkan penulis pada 

pemahaman mengenai peran PKI dalam membangun beberapa sarekat 

buruh. Hal ini didasar pada kajian yang dilakukan I Nyoman Dekker yang 

mengulas peran PKI dan tokoh Semaoen dalam pergerakan perburuhan 

Semarang. Buku ini juga mengulas VSTP sebagai sarekat buruh kereta api 

terbesar di Indonesia masa kolonial. 

Beberapa literatur yang telah dipaparkan pada akhirnya akan 

menunjang bahan kajian dalam penelitian penulis mengenai gerakan 

sarekat buruh Semarang tahun 1913 hingga 1925. Sebagai suatu cara, 

meninjau sumber dari kajian kepustakaan juga dapat memunculkan ide 

dalam pengembangan pengolahan sumber penelitian, sehingga ketika 

proses kritik dan interpretasi berlangsung, peneliti dapat meninjau ulang 

beberapa sumber kajian pustaka dengan melihat sumber primer dan 
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membangun konstruksi sejarah yang baik. Hal ini yang akan membuat 

penelitian sejarah menjadi lebih objektif dan kronologis. 

G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian penulis adalah metode 

sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara 

kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau (Gottschalk, 

1975:32). Metode sejarah mengharuskan orang berhati-hati. Dengan 

metode sejarah peneliti tidak boleh menarik kesimpulan yang terlalu 

berani (Kuntowijoyo, 2005: 65). Hal ini berarti bahwa metode sejarah 

yang digunakan dalam penelitian berfungsi sebagai tahapan mendapatkan 

hasil penelitian yang objektif. Tahapan yang digunakan dalam metode 

penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 

historiografi. 

1. Heuristik 

Heuristik berasal dari bahasa Yunani, heurishein, artinya memperoleh. 

Heuristik merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, 

dan memperinci bibliografi, atau mengklasifikasi dan merawat catatan-

catatan. Suatu prinsip di dalam heuristik adalah sejarawan harus mencari 

sumber primer. Sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber 

yang disampaikan oleh saksi mata. Hal ini dalam bentuk dokumen, 

misalnya catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-arsip laporan 

pemerintah atau organisasi massa (Abdurahman, 1999: 55-56). Hal ini 

berarti sumber primer dapat dimaknai sebagai sumber yang berasal dari 
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berbagai dokumen atau data-data sezaman, yang keberadaannya ada saat 

peristiwa sejarah berlangsung. Sementara adapula sumber sekunder yang 

menjadi penunjang dalam penelitian sejarah. Sumber sekunder dapat 

melengkapi data yang didapat dari sumber primer. Sumber sekunder 

didapat dari buku-buku atau literatur terkait penelitian. 

Dalam proses heuristik, penulis menggunakan sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah arsip baik berupa 

staatsblad (lembaran negara) (Tair dan Van Der Tas, 1957: 295) dan brief 

Koloniale Tentoonstelling dari gubernur Batavia tentang pasar malam 

internasional tahun 1914 yang dilaksanakan di Semarang yang didapat dari 

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta surat kabar sezaman 

yang didapat dari Perpustakaan Nasional. Sementara sumber sekunder 

yang digunakan ialah buku-buku atau jurnal terkait penelitian penulis. 

 

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah proses penilaian atau pengujian terhadap bahan-

bahan sumber dari sudut pandang nilai kenyataan (kebenaran) (Wasino, 

2007: 9). Kritik sumber yang dilakukan bertujuan untuk menguji atas 

segala sumber yang telah didapatkan. Seorang peneliti sejarah perlu 

meneliti dengan cermat semua teks dari sumber-sumber itu serta merasa 

yakin dalam memahami kata perkata serta ungkapan teks-teks dengan 

benar, baik yang berupa manuskrip maupun yang sudah dicetak 

(diterbitkan) sebelum peneliti memanfaatkan segala informasi yang 
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terdapat dalam sumber tersebut (Usman, 1986: 96). Kritik sumber terdiri 

dari kritik ekstern dan kritik intern : 

a. Kritik Ekstern 

Kritik ekstern adalah pengujian terhadap fisik dari suatu sumber 

sejarah. Kritik ekstern memfokuskan peneliti untuk menguji orisinalitas 

dokumen melalui jenis kertas, cap, tinta, tata bahasa, dan sebagainya agar 

tidak anakronistis (menyalahi zaman). Kritik ekstern menjawab tiga 

pertanyaan mengenai suatu sumber yakni adakah sumber itu merupakan 

sumber yang kita kehendaki? Adakah sumber itu asli atau turunan? 

Adakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah (Notosusanto, 1964: 26)? 

Tiga pertanyaan tersebut dapat menjadi pegangan bagi sejarawan untuk 

melakukan kritik ekstern guna menguji orisinalitas sumber sejarah yang 

didapatkan. Sebab bukan tidak mungkin sejarawan melakukan anakronistis 

dengan tidak melakukan kritik ekstern. Pada kaitannya terhadap penelitian 

ini, penulis melakukan kritik ekstern dengan beberapa hal. Untuk arsip 

berupa verslag atau staatsblad penulis mendapatkan dari Arsip Nasional 

RI (ANRI) sehingga orisinalitas dapat dipertanggung jawabkan, selain itu 

jenis kertas dan tinta yang digunakan sesuai dengan masa kolonial saat itu. 

Untuk sumber berupa surat kabar (koran) sezaman penulis 

mendapatkannya dari Perpustakaan Nasional yang menyimpan surat kabar 

dari masa kolonial hingga saat ini, sehingga sumber dapat dipertanggung 

jawabkan. Selain itu jenis kertas, tinta, dan bahasa yang digunakan juga 

sesuai dengan zaman kolonial yang menggunakan bahasa Belanda atau 
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bahasa Melayu. Semisal pada koran Api dan Sinar Djawa yang masih 

menggunakan bahasa Melayu. Huruf “U” menjadi “OE”, “J” menjadi 

“DJ”, “Y” menjadi “J” dan sebagainya. Kesulitan pun didapat sebab koran 

yang penulis teliti adalah koran masa kolonial (1913-1925) yang amat 

rapuh sehingga perlu berhati-hati untuk membuka tiap lembarnya.  

b. Kritik Intern 

Kritik intern adalah pengujian intern terhadap penelitian penulis itu 

sendiri. Semisal dalam praktiknya, seorang peneliti menguji apakah suatu 

sumber yang didapat relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pengujian 

di sini tidak sebatas menguji keterkaitan sumber dengan topik penelitian, 

namun juga menguji apakah sumber tersebut memiliki orisinalitas dan 

dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian, seorang peneliti sejarah 

yang telah menemukan sumber sejarah otentik pertama harus mengetahui 

relevansi suatu sumber dengan penelitiannya, lalu setelah sumber tersebut 

dirasa relevan, peneliti tersebut harus menguji otentisitas sumber yang 

didapat. Di sinilah proses kritik intern dilakukan.  

Penulis melakukan kritik intern dengan menguji sumber sekunder dari 

berbagai literatur dengan melihat sumber primer berupa arsip. Sumber 

sekunder, seperti dalam buku-buku sejarah yang niscaya mengandung 

banyak interpretasi penulis harus diuji dengan memahami sumber primer-

nya. Semisal arsip, yang dalam penelitian ini menjadi sumber primer, akan 

menjadi navigasi bagi penulis untuk membangun interpretasi, dan bukan 

hanya mengandalkan buku. Pun dengan pelbagai literatur yang diolah 
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penulis, tetap harus melalui proses kritik intern dengan melihat sumber 

sezaman. Penulis saat membandingkan staatsblad nomor 120, tahun 1906 

yang dikutip dari salah satu buku dengan staatsblad aslinya yang penulis 

dapatkan dari ANRI menemukan perbedaan perihal jumlah anggota 

kepemerintahan di karesidenan Semarang. Jumlah asli dalam staatsblad 

nomor 120 tahun 1906 ialah pemerintah Semarang dijalani oleh 15 orang 

Eropa, 5 orang Bumiputera, dan 3 orang Timur.  

3. Interpretasi  

Interpretasi adalah proses menafsirkan dengan menghubungkan antar 

fakta sejarah sehingga menjadi suatu rekonstruksi sejarah. Menurut 

Kuntowijoyo interpretasi atau penafsiran sering disebut biang subjektivitas 

(Kuntowijoyo, 2005: 100). Sebab seorang peneliti sejarah akan terjebak 

dalam tafsiran pribadi yang sifatnya menduga ketika proses penghubungan 

antar sumber itu berlangsung. Interpretasi adalah proses yang 

mengharuskan sejarawan menjadi seorang arsitek dalam penelitiannya. 

Karena bila diibaratkan, sejarawan akan menyusun batu-batuan agar 

menjadi sebuah bangunan, namun bangunan yang berdiri bergantung dari 

sejarawan itu sendiri. Penting pula bagi peneliti sejarah untuk selalu 

bersikap objektif dalam menghubungkan historical facts (fakta-fakta 

sejarah) yang didapat. Emosi dan pemikiran yang bersumber dari dugaan 

tidak seharusnya menjadi produk akhir sejarah (historiografi). Interpretasi 

yang dilakukan penulis, didukung dari berbagai sumber yang telah didapat 

dalam proses heuristik, dan telah ditelaah lebih jauh melalui kritik sumber. 
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Berbagai sumber tersebut pada akhirnya membuat suatu rekonstruksi yang 

menjadi titik-titik penghubung saat melakukan proses historiografi.  

4. Historiografi 

Historiografi adalah proses penulisan sejarah. Setelah melakukan 

proses heuristik, kritik sumber, dan interpretasi, maka sejarawan 

melakukan tahap penulisan sejarah atau historiografi. Historiografi sebagai 

usah penulisan sejarah khusus selalu didampingi, dikoreksi dan 

disempurnakan oleh usaha penyelidikan. Hasil penyelidikan sumber-

sumber seyogianya dengan metode interpretasi yang pasti dan tegas 

dikerjakan dan diintegrasikan menjadi cerita sejarah Indonesia yang baru. 

Usaha ini bukan penulisan kembali (rewriting atau herschrijving) tetapi 

penulisan baru karena belum pernah ditulis (Ali, 1963: 264). Penulis dalam 

kaitannya terhadap penelitian ini melakukan proses historiografi dengan 

berpedoman pada KBBI dan Tesaurus agar ragam bahasa yang lugas dapat 

membuat pembaca memahami maksud penulis. 

Historiografi secara praktis dapat dipahami sebagai karya sejarawan 

yang akan membawa pembaca mengerti sejarah. Tidak hanya 

mendapatkan pemahaman mengenai peristiwa lampau, historiografi juga 

berperan untuk mengenalkan pembaca dengan sang sejarawan lewat 

rangkaian kata yang ditulisnya. Sejarawan adalah wakil dari 

kebudayaannya, dari angkatan atau zamannya dalam menjawab pertanyaan 

dan masalah masa lalu. Jawabannya bergantung dari zaman, kebudayaan, 

sikap, atau pandangan hidup atau filsafatnya. Semua itu membentuk cara 
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berpikir atau cara merasa sejarawan. Pandangan ini, bahwa sejarah 

bergantung dari cara berpikir atau cara merasa sejarawan, diistilahkan oleh 

Scheler dengan perspektivismus (perspektifisme). Stern menyebutnya 

bentuk plastis dari masa lalu. Romein mengatakan tidak ada selesainya. 

Kuypers menyimpulkan masa lalu tidak selesai-selesainya (Gazalba, 1966: 

30).  

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “ GERAKAN SAREKAT 

BURUH SEMARANG TAHUN 1913-1925 ”  ini penulis menggunakan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bagian awal berisi halaman judul, abstrak, lembar persetujuan 

pengesahan kelulusan, pernyataan, motto, dan persembahan, prakata, 

daftar isi, gambar dan daftar lampiran.  

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

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

tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II adalah ulasan mengenai Semarang dan lahirnya sarekat buruh 

Semarang Masa Kolonial, berupa gambaran mengenai kondisi Semarang 

di masa kolonial dan penjabaran mengenai lahirnya sarekat buruh di 

Semarang pada masa kolonial. 

Bab III adalah ulasan mengenai sejarah pergerakan sarekat buruh 

Semarang tahun 1913-1925, berupa perkembangan sarekat buruh 

Semarang tahun 1913 hingga tahun 1925, penjabaran mengenai peran 
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Sneevliet dan Semaoen dalam perkembangan sarekat buruh di Semarang, 

dan penjabaran mengenai peran PKI terhadap perkembangan sarekat buruh 

Semarang tahun 1913-1925. 

Bab IV adalah ulasan mengenai gerakan sarekat buruh Semarang 

tahun 1913-1925, berupa aksi dan pemogokan yang dilakukan sarekat 

buruh Semarang tahun 1913-1925, pengaruh sarekat buruh Semarang 

terhadap kesejahteraan buruh di Semarang tahun 1913-1925, kemunduran 

sarekat buruh Semarang setelah tahun 1925. 

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan. 




