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SARI 

Ahmad Abdullah Yasir, 2018, Dari Konsolidasi Hingga Perpecahan: Sarekat Islam 

Semarang di Panggung Sejarah Radikalisme Bumiputera Awal Abad XX. Skripsi. 

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Dr. 

Hamdan Tri Atmaja, M. Pd. 

Kata Kunci: Konsolidasi, Perpecahan, SI, Radikalisme 

Di bawah tangan dingin Semaoen, ternyata SI semakin menjadi ancaman (radikal) bagi 

Pemerintah Hindia Belanda, hingga Semaoen menjadi nama yang dibenci dan diburu 

oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Namun demikian ada perkembangan yang 

signifikan ditunjukan oleh SI Semarang di bawah kepemimpinan Semaoen. Persatuan 

massa-rakyat (konsolidasi) adalah yang paling berharga dan selalu diingat dalam 

sejarah radikalisme bumiputera di Jawa. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan dan 

menelusuri jejak SI Semarang sebagai martil dalam melawan kolonialisme dan 

imperialisme di Indonesia. Permasalahan utama penelitian ini adalah 1) Bagaimana 

perkembangan SI dari Surakarta ke Semarang?; 2) Bagaimana awal kemunculan SI di 

Semarang?; 3) Bagaimana periode radikal SI di Semarang?; dan 4) Bagaimana proses 

perpecahan yang terjadi pada SI Semarang? 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode sejarah yang dipakai untuk 

menyusun fakta, mendeskripsikan, dan menarik kesimpulan tentang masa lampau. 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam metode sejarah yaitu pemilihan topik, 

heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. 

Temuan penting penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 1) Awal Abad XX 

merupakan periode paling radikal bagi perkembangan nasionalisme Indonesia, SI 

menjadi martil dalam proses perjuangan fase awal; 2) SI di Surakarta dan Yogyakarta 

memiliki kecenderungan feodal dan kurang progresif sehingga memunculkan kritik 

dari SI Lokal seperti Semarang; 3) Meskipun beberapa kali mendapat tekanan dari 

Pemerintah Hindia Belanda, bahkan upaya penghancuran, namun SI selalu dapat 

melakukan konsolidasi kembali secara baik; 4) Ideologi komunis dalam tubuh SI 

membuat organisasi tersebut di simpang jalan, ini merupakan periode radikal yang 

belum dicatat tuntas oleh sejarah; 5) Perbedaan pandangan perjuangan menjadikan SI 

pecah kongsi dan mengakibatkan kekecewaan pada loyalis-loyalis SI di daerah; 6) SI 

Putih dianggap sebagai terusan Kaum Kromo sedangkan SI Merah merupakan 

rumahnya wong cilik; dan 6) SI Merah kemudian menjadi PKI yang memberontak pada 

Pemerintah Hindia Belanda pada 1926, namun menemui kegagalan. 
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ABSTRACT 

 

Ahmad Abdullah Yasir, 2018, From Consolidation to Disunity: Sarekat Islam 

Semarang in the Stage of History of Early Bumiputera Radicalism in the Twentieth 

Century. Mini Thesis. History Department, Social Science Faculty, Universitas Negeri 

Semarang. Supervisor I, Dr. Hamdan Tri Atmaja, M. Pd. 

Keywords: Consolidation, Split, SI, Radicalism  

Under Semaoen's cold hand, SI became increasingly a (radical) threat to the Dutch East 

Indies Government, until Semaoen became a name hated and hunted by the colonial 

government at that time. However, there were significant developments shown by SI 

Semarang under the leadership of Semaoen. The mass-people association 

(consolidation) is the most valuable and always remembered in the history of 

bumiputera radicalism in Java. This paper tries to describe and trace the traces of SI 

Semarang as a hammer against colonialism and imperialism in Indonesia. The main 

problem of this research is 1) What is the development of SI from Surakarta to 

Semarang ?; 2) What is the initial appearance of SI in Semarang ?; 3) What is the 

radical period of SI in Semarang ?; and 4) What is the split process that occurs in SI 

Semarang? 

The research method used is the historical method used to compile facts, 

describe, and draw conclusions about the past. The activities carried out in the historical 

method are topic selection, heuristics, criticism, interpretation and historiography. 

Important findings of this study are explained as follows: 1) The early twentieth 

century was the most radical period for the development of Indonesian nationalism, SI 

became a hammer in the process of the initial phase of struggle; 2) SI in Surakarta and 

Yogyakarta has a feudal tendency and is less progressive so that it raises criticism from 

local SI such as Semarang; 3) Although several times under pressure from the Dutch 

East Indies Government, even efforts to destroy it, but SI can always consolidate 

properly; 4) Communist ideology in the body of SI makes the organization at an 

intersection, this is a radical period that has not been fully recorded by history; 5) 

Differences in the views of the struggle made SI broken up by a partnership and 

resulted in disappointment in SI loyalists in the area; 6) SI Putih (White) is considered 

as a channel for the Kromo while SI Merah (Red) is a small house; and 6) the Red SI 

then became a PKI which rebelled against the Dutch East Indies Government in 1926, 

but failed. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Memasuki tahun 1900an, kekuasaan Belanda di Indonesia mencapai titik 

yang paling sulit, terutama setelah kebijakan politik etis digulirkan di tanah jajahan. 

Rakyat mulai mengenal pengetahuan dan ide-ide bernegara, serta yang lebih 

konkret lagi adalah rakyat mulai mengenal yang “adil dan tidak adil”. Penjajahan 

di Hindia Belanda dinilai sudah mencapai titik yang paling mengkhawatirkan, dari 

sana kemudian rakyat mulai berhimpun dan mengenal sistem organisasi (Gie, 

2005). Sehingga tidak lama di awal Abad 20 mulai muncul organisasi-organisasi 

politik-pergerakan yang dibentuk guna memfasilitasi massa-rakyat dalam berjuang. 

Tetapi tidak jarang, Belanda menunjukan sikap tidak suka atau merasa terusik oleh 

karena organisasi-organisasi itu bergerak secara radikal dalam menentang 

kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial, dampaknya dari hukuman pengasingan 

hingga tembak mati menjadi konsekuensi logis yang akan diterima oleh martir-

martir pergerakan pada waktu itu (Suradi, 1997). 

Politik pemisahan etnis yang dilakukan oleh Hindia Belanda dalam 

mengendalikan situasi sosial di tanah jajahan menjadi penanda munculnya 

pertentangan kelas dan huru-hara. Terbukti, beberapa kali tercatat gesekan antara 

etnis Cina dan Jawa yang diakibatkan oleh sensitivitas sosial-ekonomi, mengingat 

waktu itu etnis Cina lebih mendominasi kehidupan ekonomi sehingga terdapat 
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kecemburuan sosial yang menajam dari etnis Jawa (Bumiputera). Ketika 

intelektualitas masyarakat mulai meningkat karena telah mengenyam pendidikan, 

sensitivitas itu tidak kunjung reda, bahkan semakin memanas (Shiraisi, 1990). Di 

Solo, sensitivitas diantara pedagang Cina dan pribumi ini semakin terlihat dengan 

munculnya perkelahian-perkelahian antara orang pribumi dan Cina karena sikap 

saling merendahkan satu dengan lain. Selain itu langkah sabotase perdagangan 

sering dilakukan oleh para pedagang Cina kepada para pedagang pribumi, yaitu 

dengan menjarah kain batik yang tengah dijemur di halaman rumah (Kartodirdjo, 

1975). 

Menyikapi hal itu, Samanhoedi bersama M. Asmodimejo dan M. 

Kertotaruno membentuk sebuah perkumpulan ronda yang bernama Rekso 

Roemekso. Awalnya perkumpulan ronda ini dibentuk untuk menjaga keamanan 

wilayah Laweyan dari tindakan pencurian kain-kain batik yang sedang di produksi 

oleh pedagang pribumi. Namun pada akhirnya perkumpulan ini memicu persaingan 

tidak sehat antara orang Cina dan pribumi. Hal ini membuat orang Cina di Laweyan 

membentuk perkumpulan baru, yang diberi nama Kong Sing. 

Kong Sing yang awalnya diharapkan mampu meredam pertikaian antara 

pribumi dan Cina ternyata gagal, Kong Sing justru terlibat di dalam pertikaian dan 

mengawali serangkaian perkelahian kecil di jalanan kota Solo pada akhir tahun 

1911. Karena pertikaian ini polisi pemerintah Hindia Belanda mulai turun tangan 

untuk menyelidiki status hukum dari Rekso Roemekso sebagai perkumpulan orang-

orang pribumi. Pemerintah kolonial Belanda saat itu memang memiliki peraturan 
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kepada setiap perkumpulan bagi kaum pribumi. Setiap perkumpulan pribumi yang 

belum memiliki status hukum dapat dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. 

Untuk mengantisipasi pembubaran Rekso Roemekso Samanhoedi kemudian 

mengambil tindakan untuk mengubah nama Rekso Roemekso menjadi Sarekat 

Dagang Islam. Namun Samanhoedi terkendala dalam penyusunan anggaran dasar 

bagi Sarekat Dagang Islam. Kemudian beliau meminta bantuan kepada beberapa 

rekannya seperti, Djojomargoso dan Marthodarsono untuk menghubungi Tirto 

Adhi Soerjo yang saat itu memiliki koran Medan Prijaji untuk ikut serta dalam 

penyusunan anggaran dasar Sarekat Dagang Islam. 

Dalam penyusunan anggaran dasar tersebut, Tirto yang saat itu berada di 

Bogor segera berangakat menuju Solo untuk bertemu dengan Samanhoedi. Tirto 

tiba di Solo pada Januari tahun 1912. Saat itu Tirto mulai menyusun anggaran dasar 

untuk Sarekat Dagang Islam lalu ia menyerahkan hasil penyusunan anggaran dasar 

tersebut kepada onderafdeling Laweyan dan mengumumkan pembentukan cabang 

Sarekat Dagang Islamijah Bogor di Surakarta dalam surat kabar Medan Prijaji. Hal 

ini yang kemudian membuat para anggota Rekso Roemekso saat itu menyamakan 

antara SDI bentukan Tirto yang ada di Bogor dengan SDI yang akan dibentuk di 

Surakarta untuk menggantikan nama Rekso Roemekso. Semenjak saat itu nama 

Rekso Roemekso berganti menjadi lebih modern dengan nama Sarekat Dagang 

Islam.  

Pada perkembangannya Sarekat Dagang Islam yang sudah resmi terbentuk 

pada tahun 1911 anggotanya di dominasi oleh orang-orang Laweyan saja tetapi 
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kemudian terus bertambah dan menyebar keluar Laweyan (Engelenberg, 1913). Di 

tahap-tahap awal berdirinya organisasi ini Samanhoedi sebagai pendiri lebih 

mengutamakan membentuk struktur organisasi dan kepengurusan. Setelah 

kepengurusan terbentuk dan sudah berbadan hukum, SDI banyak melakukan 

kegiatan boikot di wilayah Laweyan dan sekitarya. Aksi boikot dilakukan kepada 

firma-firma Tionghoa yang berusaha menekan harga kain batik yang mereka beli 

dari para pembuat batik di Laweyan. Para anggota SDI menganggap firma-firma 

Tionghoa melakukan praktek-praktek dagang yang tidak jujur dan bertingkah 

sombong. Hal ini terlihat seperti pemilik rumah gadai milik kelompok Tionghoa 

yang memberi uang palsu dan berlaku kasar kepada pelanggannya. Memang setelah 

SDI sudah berbadan hukum konflik antara kelompok Tionghoa belum dapat 

mereda bahkan semakin melebar dengan terbentuknya perkelahian-perkelahian 

kecil disekitar Mangkunegaran yang dilakukan oleh para anggota SDI dan orang-

orang Tionghoa.  

Sikap anti-Tionghoa ini juga dapat dirasakan ketika SDI memberlakukan 

peraturan kepada setiap anggotanya untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam, 

bertindak benar, taat kepada hukum negara dan pemerintah serta menjauhkan 

segala bentuk penyimpangan yang dilarang oleh agama Islam. Sehingga saat itu 

SDI menjadi organisasi golongan Islam yang sangat fanatik dengan kelompok yang 

berada diluar Islam, salah satunya adalah kelompok-kelompok Tionghoa. Selain itu 

kebiasaan yang terbentuk semenjak masih bernama Rekso Roemekso untuk 

menjalankan ronda secara rutin tidak begitu ditinggalkan saja dari kegiatan SDI. 
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Para anggotanya masih belum percaya dengan kondisi keamanan wilayah Laweyan 

yang masih dipenuhi oleh kelompok orang Tionghoa. 

Aksi-aksi boikot dan pemogokan menentang keberadaan kaum Tionghoa 

yang semula hanya terjadi di Laweyan kini semakin merambah ke beberapa 

wilayah di sekitar Surakarta. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya 

keanggotaan SDI yang mencapai 35000 pada awal Agustus (Kartodirdjo, 1975). 

Selain SDI melakukan penyerangan kepada kaum Tionghoa yang ada di sekitar 

Laweyan, kelompok ini juga melakukan penyerangan kepada residen Surakarta 

dengan menghimpun pemogokan di perkebunan-perkebunan sekitar Surakarta 

dengan tuntutan penolakan kerja paksa kepada para petani. Hal ini memunculkan 

keresahan kepada pemerintah residen Surakarta. Pada tanggal 10 Agustus 1912, 

residen memerintahkan semua kegiatan SDI dihentikan dan melarang SI 

melakukan pertemuan serta menerima anggota baru. Polisi, di bawah perintah 

residen Surakarta, menggerebek kantor SDI dan rumah para anggota hoofdbestuur 

(Shiraisi, 1990). Setelah itu kegiatan pergerakan SDI di Laweyan benar-benar 

dihentikan hingga kemudian dihidupkan kembali oleh Tjokroaminoto dan pusat 

pemerintahannya dipindahkan ke Surabaya.              

Pengerebekan yang dilakukan oleh polisi kepada sejumlah tokoh SDI yang 

berada di Laweyan dan sekitar Surakarta membuat kepanikan pada pimpinan SDI. 

Kemudian mereka mengundang Tjokroaminoto dan R. Tjokrosoedarmo salah satu 

anggota SDI Surabaya untuk datang ke Laweyan. Tjokroaminoto kemudian 

diberikan mandat oleh Samanhoedi untuk membuat kembali anggaran dasar SDI 
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yang baru dengan memperbanyak kembali afdeling SDI diluar Laweyan. Walaupun 

pada saat itu pusat SDI sudah diserahkan wewenangnya kepada Tjokroaminoto 

sekaligus mempebanyak kegiatan-kegiatan SDI diluar Keresidenan Surakarta. 

Langkah ini sebagai sebuah strategi untuk tetap menghidupkan SDI meski selalu 

mendapatkan ancaman dan pengawasan dari pihak residen maupun pemerintah 

kolonial Belanda.              

Semenjak saat itu pusat kegiatan SDI mulai menyebar kebeberapa wilayah 

di Hindia. Walaupun sudah banyak terbentuk afdeling SDI dibeberapa kota diluar 

Laweyan, namun peran tokoh-tokoh pendiri SDI di Laweyan tetap terlihat. Seperti 

pembentukan afdeling SDI di Bandung bentukan dari perkumpulan Darmo 

Loemekso yang dibentuk Haji Amir, saudara kandung Samanhoedi. Sehingga 

pengaruh SDI dari Laweyan dengan cepat menyebar keluar kota Surakarta. 

Semenjak terjadi perubahan yang dipelopori kembali oleh Tjokroaminoto pada 

tahun 1912 berlahan nama SDI mulai ditinggalkan dan berganti menjadi SI (Sarekat 

Islam). Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pimpinan 

dan anggotanya bukan hanya mencakupi masalah perdagangan saja melainkan 

sudah merambah kepada pergerakan 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 
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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). 

Instruksi untuk membuka cabang Sarekat Islam di daerah-daerah kemudian 

mendapat respon positif dari pekerja-pekerja lokal di Jawa, salah satunya 

Semarang. Sarekat  Islam  Semarang  didirikan  oleh  Raden  Saleh  Muhammad 

Joesoep, seorang Klerk di salah satu perusahaan trem (kereta api) Semarang yaitu 

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 (Shiraisi, 1990).  
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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 

lain berusaha melarikan diri karena takut ikut dipukuli penduduk karena dikira akan 

membantu Liem (Kartodirdjo, 1975).  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. 

Pasca peristiwa itu, pada 1914 hingga 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 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). 

Pada perkembangan berikutnya, tekanan-tekanan yang diberikan oleh 

Pemerintah Hindia Belanda tidak membuat surut perlawanan SI di Semarang, 

bahkan hal itu semakin membuat SI Semarang menjadi progresif. Pada tanggal 6 
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Mei 1917 Sarekat Islam Semarang mengalami perubahan pengurus dengan 

Semaoen sebagai ketua Sarekat Islam Semarang (Shiraisi, 1990). Peristiwa  

pergantian  pengurus  tersebut  merupakan  wujud pertama perubahan gerakan 

Sarekat Islam Semarang, dari gerakan kaum menengah menjadi gerakan 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). 

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 dari 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). 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). 

Di bawah tangan dingin Semaoen, ternyata SI semakin menjadi ancaman 

bagi Pemerintah Hindia Belanda, hingga Semaoen menjadi nama yang dibenci oleh 
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pemerintah kolonial pada waktu itu (Kartodirdjo, 1975). Namun demikian ada 

perkembangan yang signifikan ditunjukan oleh SI Semarang di bawah 

kepemimpinan Semaoen. Persatuan massa-rakyat adalah yang paling berharga dan 

selalu diingat dalam sejarah radikalisme bumiputera di Jawa. Tulisan ini mencoba 

mendeskripsikan dan menelusuri jejak SI Semarang sebagai martil dalam melawan 

kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian yang akan 

dilakukan berjudul “Dari Konsolidasi Hingga Perpecahan: Sarekat Islam 

Semarang di Panggung Sejarah Radikalisme Bumiputera Awal Abad XX.”

Kontribusi yang akan diberikan penelitian ini yaitu penjelasan sejarah tentang latar 

belakang hingga dampak dari gerakan radikalisme bumiputera di Semarang. 

Sumbangsih ini penting mengingat penjelasan tentang radikalisme bumiputera 

belum banyak di ungkap ke permukaan, sejarah yang dinarasikan masih dalam 

koridor deskriptif naratif. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan 

diungkap dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan SI dari Surakarta ke Semarang? 

2. Bagaimana awal kemunculan SI di Semarang? 

3. Bagaimana periode radikal SI di Semarang? 

4. Bagaimana proses perpecahan yang terjadi pada SI Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan perkembangan SI dari Surakarta ke Semarang. 

2. Menjelaskan awal kemunculan SI di Semarang. 

3. Mendeskripsikan periode radikal SI di Semarang. 

4. Mendeskripsikan proses perpecahan yang terjadi pada SI Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian yang akan 

dikerjakan sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangsih gagasan tentang penelitian SI di ranah lokal yang 

lebih mendalam. 

2. Menjadi referensi mutakhir tentang penelitian SI lokal. 

3. Memberikan wawasan kepada masyarakat supaya memahami dinamika sejarah 

di ranah lokal sebagai pelajaran untuk masa yang akan datang. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup spasial penelitian ini membatasi pada Kota Semarang dan 

sedikit data yang diperoleh dari Kota Surakarta. Dua kota ini dipilih karena menurut 

catatan historis, SI berkembang secara pesat dan radikal adalah di kota tersebut. 

Selain itu peneliti mengharapkan ada sinkronisasi dari alur narasi yang dipaparkan, 
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dalam penjelasan yang lebih lugas yaitu Surakarta merupakan tempat kelahiran SI, 

sedangkan Semarang adalah lokasi penanda periode radikalisme bumiputera yang 

dimotori oleh SI, sehingga kedua lokasi tersebut sangat kompatibel dengan maksud 

dan tujuan penelitian yang akan dikerjakan. 

Ruang lingkup temporal penelitian ini akan dibatasi pada Awal Abad XX. 

Lebih tepatnya yaitu sejak tahun 1901 hingga 1920. Selain menjelaskan tentang SI, 

penelitian ini akan didahului dengan penjelasan kondisi masyarakat di Hindia 

Belanda baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Hal itu merupakan titik awal 

yang menjadi dasar sebelum pembahasan mengerucut ke periode radikalisme 

bumiputera. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menjadi sangat relevan dengan apa 

yang menjadi maksud dan tujuan peneliti.  

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka memberikan gambaran berpikir bagi penelitian yang baru 

akan dikerjakan. Begitupula penelitian ini, literatur yang menjadi rujukan awal 

penelitian ini sebagai berikut: 

Artikel jurnal karya Tsabit Azinar Ahmad, berjudul Sarekat Islam dan 

Gerakan Kiri di Semarang 1917-1920 yang dimuat dalam Jurnal Sejarah dan 

Budaya volume 8, nomer 2, tahun 2014. Dalam artikel itu dijelaskan perkembangan 

komunisme yang sangat pesat pada tahun 1950-1960-an tidak dapat dilepaskan dari 

awal mula kemunculan dan inkorporasinya dalam organisasi massa pada periode 

Pergerakan Nasional. Perkembangan komunisme memiliki hubungan erat dengan 
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organisasi Sarekat Islam yang berada di Semarang. Sarekat Islam dapat dikatakan 

berperan sebagai embrio penyebaran komunisme di kalangan masyarakat luas. 

Gagasan komunisme ternyata memiliki pendukung dari sebagian kalangan Sarekat 

Islam. Namun demikian, dalam perkembangannya muncul perdebatan. Perdebatan 

ini bahkan berujung pada pecahnya Sarekat Islam. Hasil dari perpecahan Sarekat 

Islam inilah yang kelak menjadi embrio dari partai komunis di Indonesia. 

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Tsabit (2014) buku Di Bawah Lentera 

Merah Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917 1920, karya Soe Hok Gie juga 

menarik untuk dijadikan landasan berpikir dari penelitian yang akan dikerjakan. 

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. 
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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, 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-
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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. 

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). 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 
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penghubung fakta-fakta intrinsik diharapkan dapat memberikan arti bagi 

keseluruhan peristiwa masa lampau yang hendak dibangun (Widja, 1990). 

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 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). 

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 
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relevan. Sumber- sumber tersebut penulis dapatkan dari Arsip Nasional, Arsip 

Daerah, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Jurusan Sejarah 

Universitas Negeri Semarang. 

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 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 Universitas 

Negeri Semarang, Perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang, dan Arsip Daerah Jawa Tengah. 

Kritik intern adalah kritik terhadap sumber yang bertujuan apakah isi 

sumber dapat dipercaya atau tidak. Cara melakukan kritik intern, yaitu: 1)   
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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; dan 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. 

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 
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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). 

4. Historiografi 

Historiografi merupakan bagian akhir dari metode sejarah yaitu 

menyajikan cerita yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya 

berdasarkan data yang diperoleh (Gottschalk, 1975). Hal tersebut memerlukan 

kemampuan-kemampuan 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 
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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). 

H. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari 5 bab pokok yang memiliki substansi yang saling 

berkaitan. Bab I menjelaskan tentang pendahuluan, di dalamnya membahas tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

ruan lingkup penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II menjelaskan tentang kolonialisme Awal Abad XX, di dalamnya 

membahas tentang kondisi dunia awal era kolonial, Hindia Belanda Awal Abad 

XX, dan Kota Semarang di Era Kolonial. 

Bab III menjelaskan tentang dari Surakarta hingga Semarang: dinamika 

pergerakan dan semangat membangun Sarekat Islam, di dalamnya membahas 

tentang dinamika dan pergerakan di Surakarta dan Sarekat Islam Semarang dalam 

lintasan sejarah 

Bab IV menjelaskan tentang periode radikal SI Semarang, di dalamnya 

membahas tentang dari pembentukan idelologi radikal hingga perpecahan dalam 

tubuh Sarekat Islam. 
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Bab V menjelaskan tentang penutup, di dalamnya membahas simpulan 

penelitian dan saran.
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BAB II 

KOLONIALISME AWAL ABAD XX 

 

A. Kondisi Dunia Awal Era Kolonial 

Pada era kolonial, tepatnya dua dasawarsa terakhir abad IX dan dua dasa 

warsa pertama abad XX, dunia internasional ditandai dengan masa keemasan 

imperialisme.  Imperium Inggris dan Perancis yang berada di Asia dan Afrika 

menjadi ancaman bagi negera-negara jajahan. Adapun Indonesia berada di bawah 

jajahan Kerajaan Belanda (Suminto, 1996). Kesadaran tentang keterjajahan telah 

memunculkan kebangkitan masyarakat jajahan, yang dalam dunia Islam disebut 

sebagai era reformisme (Steenbring, 1984). 

Di negara-negara muslim, para aktivis pergerakan telah menghadirkan 

aktivitas pergerakan yang cukup sintetik sebagai respons terhadap imperialisme 

Barat, sehingga memunculkan berbagai bentuk pergerakan (Nasution, 1982). 

Lemahnya dunia Islam dari berbagai segi pascakejayaan Dinasti Mesin Serbuk 

(Lapidus, 2000), telah dimanfaatkan oleh bangsa Eropa Barat sebagai senjata untuk 

menancapkan kaki imperialismenya atas dunia Islam.  Munculnya tatanan dunia 

baru dari Eropa Barat di era teknis modern telah memaksa umat Islam untuk 

mengubah strategi pergerakan. 

Adanya pergumulan antara Islam dengan dinamika modernitas telah 

mendorong munculnya para intelektual aktivis berorientasi Islam (Esposito dan 

Voll, 2002). Mereka adalah para aktivis pergerakan, yang memahami aspek 
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pelajaran tradisional Islam, memiliki integritas intelektual yang mumpuni, serta 

terlibat langsung dalam persoalan sosial  budaya dan sosial politik. Pada awal abad 

XX, di dunia Islam muncul gerakan Pan-Islam. Pan-Islam merupakan gerakan 

untuk menyatukan seluruh dunia Islam dalam satu kekuasaan politik. Upaya yang 

dilakukan oleh Sultan Salim I pada tahun 1917 ini menarik negara-negara muslim 

yang sedang dalam kondisi tejajah. Pada perkembangan selanjutnya, gerakan ini 

dipersempit menjadi sebuah kerja sama antarumat Islam di berbagai negara 

(Suminto, 1996). 

Pada sisi lain, Marxisme telah menemukan bentuk gerakan yang lebih riil, 

dengan keberhasilan Partai Komunis Rusia dalam melakukan Revolusi Bolshevik 

pada Oktober 1917. Kemenangan Revolusi  Bolshevik  telah memberikan inspirasi 

kepada rakyat pekerja di beberapa negeri untuk melakukan perjuangan proletariat 

guna memperoleh kemenangan rakyat (Njoto, 1957). Pada Februari 1918, Partai 

Komunis Rusia membentuk departemen khusus organisasi Islam sebagai corong 

propaganda ke penduduk yang mayoritas beragama Islam (Zulkifli, 2010). 

Perkembangan Pan-Islam dan komunisme menjadi tantangan bagi kaum 

imperialis Barat, karena keduanya memiliki bahaya yang sama (Wertheim, 1999). 

Selain itu, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, Gerakan Turki Muda 1908, 

dan Revolusi Tiongkok 1911 juga memengaruhi kebangkitan dunia timur dan Islam 

(Lapido, 2000). Perkembangan Pan-Islam, komunisme, dan kebangkitan di negara-

negara terjajah tersebut memiliki pengaruh kuat dalam pergerakan di Hindia pada 

umumnya dan Surakarta pada khususnya (Medan Moeslimin, 5 Juni 1925). 
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B. Hindia Belanda Awal Abad XX 

Kondisi Hindia Belanda awal abad XX sangat dipengaruhi oleh 

transformasi negara-negara Barat menjadi negara industri. Kerajaan Belanda 

kemudian menerapkan kebijakan ekonomi liberal pada tahun 1870. Kebijakan ini 

tidak dapat meningkatkan kesejahteraan pertanian di Hindia, bahkan sebaliknya, 

kondisi pertanian di Hindia semakin memburuk. Atas pertimbangan kemanusiaan, 

maka atas Parlemen Belanda mengusulkan perlunya kebijakan politik yang 

mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat Hindia. Kebijakan itu kemudian 

dikenal dengan nama Politik Etis  (Wertheim, 1996). 

Politik Etis berawal dari pidato Ratu Wilhelmina tahun 1901 di Staten 

Generaal yang menegaskan bahwa Kerajaan Belanda merasa mempunyai 

kewajiban moral terhadap rakyat pribumi. Politik Etis bermula dari kritikan kaum 

liberal terhadap Kerajaan Belanda, di antaranya datang dari C. Th. van Devender, 

seorang ahli hukum Belanda yang pernah tinggal di Indonesia 1880-1897. Ia 

menuliskan sebuah tulisan di surat kabar Belanda, bahwa Kerajaan Belanda 

berutang kepada rakyat Indonesia, sehingga kebijakan Pemerintah Hindia Belanda 

harus untuk kepentingan rakyat di tanah jajahan tersebut (Nurhayati, 1933). Dari 

sinilah kemudian Politik Etis itu lahir. Walaupun Pemerintah Belanda mencetuskan 

kebijakan Politik Etis, namun sebagimana disebutkan dalam surat kabar Tjaja 

Hindia, Politik Etis adalah kebijakan yang tidak serius dari Pemerintah Belanda. 
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Hal ini terbukti dengan tidak adanya pemberitaan dari berbagai surat kabar di negeri 

Belanda soal Politik Etis tersebut. 

Jika sesoenggoehnja bangsa Belanda toeroet bertjangkarama dari hal 

ethische politiek dan toeroet serta memikirkan keadaan assosiatie ja’ni

haloean jang dipakai oleh  pemerintah oentoek membawa Hindia  ke tempat 

jang terang, wadjib dan haroes mereka itoe menjediakan soeatoe tempat 

jang  senonoh di dalam soerat-soerat chabarnja boeat chabar atau rentjana 

perihal tanah Hindia (Tjahaja Hindia, Maret 1916). 

Politik Etis itu memberikan penekanan pada trilogi, yaitu pendidikan, 

irigasi, dan emigrasi. Salah satu dampaknya adalah semakin semarak pendirian 

lembaga pendidikan. Sebelumnya, masyarakat pribumi sudah memiliki lembaga 

pendidikan yang disebut pondok pesantren yang mengajarkan ilmu keagamaan, dan 

Pemerintah Hindia Belanda juga sudah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, 

namun tidak berkembang. Adanya perkembangan pendidikan juga memicu 

lembaga pendidikan tradisional untuk melakukan penyesuaian diri dengan sistem 

pendidikan kolonial Barat, yaitu dengan terbuka menerima perubahan. 

Politik Etis dimaksudkan untuk mempertahankan dan melanggengkan 

daerah jajahan. Kemajuan yang terjadi masih dianggap sebagai kemajuan semu, 

dan bukan kemajuan umum bagi bumiputra. Politik Etis dicetuskan karena 

banyaknya modal asing yang masuk ke Hindia, sedangkan buruh profesional masih 

sangat kurang. Alasan tersebut menunjukkan bahwa Politik Etis dimaksudkan 

untuk memekarkan imperialisme, sebagaimana diterangkan dalam surat kabar 

Fikiran Ra’jat, ”Di dalam hakekatnja, Etische Politiek ini hanja membikin

Indonesia masak oentoek mekarnja imperialisme” (Fikiran Ra’jat, 1933). Sinar
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Hindia juga memberikan kritik terkait pendirian sekolah oleh Pemerintah Hindia 

Belanda. 

Ija mendirikan beberapa sekolahan jang berdasar perboedakan, jang mana 

dengan politieknja itoe ija berpengharapan agar soepaja dapatlah 

menegoehkan berdirinja kemodalan. Poen ija tidak loepa menjebarkan 

boekoe-boekoe pengadjaran atau batjaan jang mana isinja boekoe itoe tidak 

lain melainkan berisi didikan atas pertoeanan dan hamba, ja lebih tegas 

berisi didikan atau berdasarkan petjah-petjahan (Sinar Hindia, Januari 

1924). 

Tan Malaka juga mengkritik pendirian sekolah-sekolah pemerintah, yang 

hanya sebagai topeng untuk menutupi kejahatan sosialnya. Prinsip pemerintah 

Hindia Belanda dalam bidang pengajaraan hanya sebatas media untuk menciptakan 

kaki-kaki dari kaum bumiputra. Dengan model pendidikan tersebut, pemerintah 

berkeinginan supaya masyarakat tetap terkontrol sehingga keamanan dan 

ketertiban umum dapat terpelihara. 

Awal abad XX juga ditandai dengan perubahan secara revolusioner, yang 

ditandai dengan semakin semaraknya kegiatan jurnalisme dalam bentuk penerbitan 

surat kabar, majalah, dan buku. Dalam sejarah perjuangan, jurnalisme bukan hanya 

sebagai industri bisnis percetakan dan penerbitan, tetapi merupakan sarana 

pendidikan, penyebaran gagasan, alat perjuangan, serta propraganda politik. 

Budaya baru yang tumbuh di kalangan “melek huruf” ini berawal dari adanya para

jurnalis bumiputra yang bekerja di penerbitan Indo dan Tionghoa. Pada  tahun 

1903, Tirto Adhisoerjo mendirikan dan memimpin Soenda Berita di Cianjur, 

sebuah surat kabar pertama yang dibiayai, dikelola, disunting, dan diterbitkan oleh 
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kaum bumiputra. Empat tahun berikutnya, ia mendirikan mingguan Medan Prijaji, 

berbahasa Melayu dengan nuansa kritik sosial yang tajam (Shiraisi, 1990). Medan 

Prijaji adalah surat kabar milik Sarekat Prijaji yang diketuai oleh R.M. 

Prawirodiningrat dengan Tirto Adhisoerjo sebagai sekretarisnya (Suryanegara, 

2010). Adhisoerjo, bersama Samanhoedi, juga mendirikan harian Sarotomo di 

Semarang. Pada tahun 1912, Tjokroaminoto mendirikan dan memimpin redaksi 

Oetoesan Hindia sebagai corong utama perjuangan Sarekat Islam (SI). Di Bandung, 

Abdoel Moeis menerbitkan surat kabar Kaoem Moeda. Pada tahun 1920, Centraal 

Sarekat Islam (CSI) menerbitkan surat kabar bernama Pemberita C.S.I. Surat kabar 

mingguan yang terbit di Yogyakarta ini memuat persoalan sosial, politik, ekonomi, 

dakwah Islam, dan informasi bagi anggota SI (Islam Bergerak, Februari 1921). 

Pada tahun 1900 sudah ada dua surat kabar milik orang Indo di 

Vorstenlanden, yaitu Djawi Kondo (Soewarno, 1971), dan Retnadhoemilah. Pada 

tahun 1909, di Surakarta terbit surat kabar Djawi Hiswara. Pada tahun 1914, Marco 

Kartodikromo menerbitkan majalah Doenia Bergerak, disusul kemudian Misbach 

dan Hisamzaijnie menerbitkan majalah Medan Moeslimin tahun 1915 dengan edisi 

pertama terbit tanggal 15 Januari 1915 (Somodiredjo, 1921). Majalah Medan 

Moeslimin terbit dengan mengemban misi untuk mengembangkan Islam dan 

menebar sifat humanisme; memberikan pemahaman yang mendalam tentang Islam 

kepada kaum muslimin; mengoinformasikan tentang Islam kepada umat non-

muslim agar mereka tidak mencercanya. Selain menjadi media tukar pikiran 

antarulama di Indonesia, surat kabar ini juga memuat artikel-artikel keislaman yang 
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ditulis oleh para ulama dari luar Indonesia. Pada tahun 1917, di Surakarta juga 

muncul surat kabar Islam Bergerak, sebagai pendukung Medan Moeslimin, 

terutama dalam menangkis serangan-serangan wacana dari kelompok-kelompok 

anti Islam. 

Islam Bergerak juga menepis anggapan bahwa agama Islam tidak 

mengajarkan etika sopan santun dan merintangi kemajuan. Tuduhan-tuduhan 

negatif atas Islam muncul karena tidak memahami agama Islam dengan baik. 

Penerbitan Islam Bergerak dimaksudkan untuk melawan siapapun yang menghina 

Islam dan bumiputra, menerangkan soal-soal keislaman, dan memberikan 

informasi tentang kebutuhan umat Islam dalam kehidupan. Kehadiran surat kabar 

ini menjadi media pertahanan diri dan perlawanan terhadap surat kabar Kristen 

Mardi Rahardjo yang sering memojokkan umat Islam (Rahardjo, 1918). Dalam 

menentang dan melawan kelompok anti Islam, cara yang digunakannya adalah 

argumentative (Islam Bergerak, Februari 1917). Surat kabar ini juga memberikan 

pemahaman bahwa Islam tidak melarang umatnya mengikuti tradisi modern seperti 

memakai dasi, bermain sepak bola, dan berpakaian modern. 

Surat kabar revolusioner lainnya adalah Sinat Djawa yang diterbitkan untuk 

pertama kali oleh SI Semarang pada tahun 1914. Mohammad Joesoef menjadi 

redaktur bersama Saleh Handojomo, sedangkan  pimpinan redaksi dipegang oleh 

P.H. Koesoemo. Ketika pimpinan redaktur dipegang oleh Semaoen, Marco, dan 

Darsono, pada tahun 1918, namanya diubah menjadi Sinar Hindia. Surat kabar ini 

sekaligus menjadi organ SI Semarang. Nama Sinar Hindia kemudian berubah 
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menjadi Api pada 1 Agustus 1924. Perubahan ini didasarkan pada tiga alasan, yaitu: 

nama Hindia sering tertukar dengan nama India (British-Indie), sudah tidak sesuai 

dengan kehendak rakyat yang menuntut kemerdekaan melalui perjuangan kasta, 

dan singkatan S.H. mudah keliru dengan nama-nama lainnya (Api, Agustus 1924). 

Nama Api memiliki filosofi yang mendasar, yaitu unsur semesta yang digunakan 

untuk memasak makanan, menerangi tempat gelap, membinasakan kotoran, dan 

menyembuhkan penyakit. Dengan kata lain, Api dimaksudkan untuk melenyapkan 

kapitalisme. 

Media-media tertulis tersebut mempunyai peran yang cukup strategis dalam 

melakukan propaganda perjuangan organisasi. Topik-topik terkait dengan 

kesetaraan sosial, egalitarianisme kemanusiaan, dan perlawanan terhadap 

penindasan menjadi tema penting yang banyak dibicarakan oleh sejumlah media 

massa waktu itu. Masalah moral juga menjadi sorotan dalam berbagai media, 

seperti kasus pergundikan wanita Indonesia yang dilakukan oleh laki-laki Eropa 

dan Tionghoa. Orang-orang pribumi menganggap pergundikan ini sebagai 

penghinaan terhadap perempuan Indonesia, terlebihlebih ketika mekanisme 

pergundikan ini dilembagakan. Pada akhir 1913, Pantjaran Warta melancarkan 

kecaman terhadap lembaga pergundikan yang dilakukan oleh orang Eropa. Harian 

ini menuntut dilakukannya pernikahan yang sah terhadap perempuan-perempuan 

Jawa. Topik-topik yang menyangkut masalah gender juga menjadi bahan diskusi 

di media massa. Soal fikih perempuan menjadi tema penting dalam Medan 

Moeslimin. 
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Harian Kaoem Moeda pada awal tahun 1915 memberikan kecaman 

terhadap suatu pernikahan antara putri seorang Bupati dengan perwira Eropa yang 

tidak menganut agama Islam. Pada tahun yang sama, harian ini juga menolak 

pernikahan campuran dengan orang Eropa, meskipun kedua pasangan tersebut 

menganut agama Islam, karena dianggap membahayakan kemurnian bangsa 

pribumi. 

Perkembangan pesat di dunia jurnalisme tersebut menunjukkan adanya 

perubahan besar dalam bidang kebudayaan, yang juga berdampak pada aspek 

politik. Pemerintah sering tidak adil dalam memberlakukan kebijakan terhadap 

dunia pers. Sebagai contoh, ada surat kabar Belanda yang isinya sering 

mendidihkan hati orang Jawa, tetapi dibiarkan oleh pemerintah. Ketika ada pers 

Jawa mengkritik pemerintah, maka dianggap melanggar peraturan pers. Banyak 

surat kabar bumiputra yang terbit pada era 1900-an yang dianggap merugikan 

pemerintah (Islam Bergerak, Juni 1917). 

Media massa dalam bentuk surat kabar tersebut di atas diperlukan sebagai 

alat perjuangan untuk mengubah nasib rakyat. Surat kabar dipilih sebagai alat 

perjuangan karena dianggap efektif dalam menciptakan opini publik, sehingga 

pengaruh gagasan-gagasan yang ditulis akan sampai pada pembaca dengan cepat 

dan meluas (Fikiran Ra’jat, Februari 1933). Oleh karena itu, tidak mengherankan 

jika setiap perhimpunan memiliki organ dalam bentuk surat kabar. Sejumlah surat 

kabar bumiputra semakin semarak sebagai sebuah media menyalurkan aspirasi 
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pada saat surat kabar di negeri Belanda tidak pernah menyinggung kondisi tanah 

Hindia (Tjahaja Hindia, Maret 1916). 

Awal abad XX juga ditandai dengan berdirinya berbagai perhimpunan, 

seperti Insulinde (1907), Boedi Oetomo (1908), Sarekat Dagang Islamijah (1909), 

Indische Partij (1911), Sarekat Islam (1912), dan Indische Social-Democratische 

Vereeniging (1914) (Larson, 1987). Hal ini menandakan munculnya dinamika 

sosial politik baru di Hindia Belanda. 

C. Kota Semarang di Era Kolonial 

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, 1985). 
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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 sungai  penuh  lumpur.  Menurut  Bemmelen  (1941)  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, GunungSawo, Karang Kumpul, dan 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). 

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 
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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, 1985). 

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 

atas. Ratusan ribu rakyat yang berada di kelas bawah terpaksa makan nasi jagung 

dan akar   pisang   (bonggol:   bahasa   Jawa).   Mereka   kadang   mencuri   singkong   
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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 (Hayamwuru, 2004). 

a) Kondisi Sosial-Ekonomi 

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). 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 
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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). 

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). 

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, 1985). 

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 
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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. 

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). 

Fakor pendukung lainnya yaitu telah adanya lembaga-lembaga yang 

terkait dengan bidang perindustrian seperti maskapai-maskapai dagang, bank-
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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 Brandassuranti 

emaatschaappij (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- 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). 

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 
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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). 

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 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). 

Kota Semarang sejak dahulu telah menduduki peranan sebagai kota 

antara (transit point) antara kota Jakarta dan Surabaya serta sebagai pintu 
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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 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 
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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, 1985). 

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 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 
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(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, 1985). Transportasi yang ada di Semarang sejak abad XX adalah 

Kereta api, term dan bus (Yuliarti, 1997).
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

SI merupakan organisasi pertama yang mendaulat diri sebagai juru 

pembebas. Perjuangannya dalam mengusik pemerintah kolonial sangatlah gigih, 

sehingga dalam jangka waktu pendek, SI berhasil menarik simpati massa untuk ikut 

bergabung dalam perjuangan mereka. Perlawanan demi perlawanan, kritik demi 

kritik dilancarkan sebagai sebuah serangan pada kolonialisme Belanda, hal itu 

bukan tanpa dasar, mengingat kolonialisme di Awal Abad XX sudah mencapai 

puncaknya. Namun heroisme yang ditunjukan oleh SI, dalam perkembangan 

berikutnya telah membawa perubahan yang begitu besar baik bagi kehidupan 

sosial-politik maupun sosial-ekonomi. Tetapi sebagai sebuah organisasi SI tidak 

dapat lepas dari perselisihan antar elit, yang membuat SI di kemudian hari melewati 

masa paling radikal yang berujung pada perpecahan internal. 

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi 

dalam tubuh Sarekat Islam disebabkan oleh perbedaan ideologi perjuangan antara 

SI Putih dan SI Merah. Sarekat Islam Putih, yaitu yang masih setia pada pimpinan 

dwitunggal HOS. Cokroaminoto dan Haji Agus Salim, sedangkan Sarekat Islam 

Merah mengikuti jejak Semaun dan Darsono yang menggantikan nama 

organisasinya Sarekat Rakyat sebagai onderbouw (susunan bawah) dari partai 

Komunis India. Cabang-cabang Sarekat Islam Merah memisahkan diri sebagai 
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akibat penerapan disiplin partai yang melarang seseorang menjadi anggota lebih 

dari satu partai. 

Konflik dalam pergerakan Sarekat Islam berdampak pada terpecahnya 

Sarekat Islam menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. 

Fokus dari Sarekat Islam Putih adalah beralih dalam bidang pertahanan dan 

pembangunan Islam dan persatuan Umat Islam. Dampak selanjutnya Haji Agus 

Salim kemudian melancarkan gerakan Pan Islamisme. Maksudnya untuk mencari 

hubungan dan menghimpun segala kekuatan Islam yang ada di Indonesia dan 

mencari juga hubungan dengan gerakan Islam di luar negeri, sehingga dengan 

demikian Sarekat Islam mempunyai jiwa internasional. Untuk mewujudkan 

gerakan Pan Islamisme ini Sarekat Islam mencari bantuan kepada Muhammadiyah. 

Selain itu perpecahan juga didorong oleh penegasan Sarekat Islam bahwa 

kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatannya memang berdasarkan Islam. Perumusan 

prinsip ini berlaku sampai tahun 1927. Faktor ketiga yang perlu diketahui adalah 

penahanan terhadap Cokroaminoto oleh pemerintah yang menyebabkan alasan 

utama untuk mengambil “politik hijrah” pada tahun berikutnya. Bagi suatu partai 

yang kebijaksanaan dan arahnya tergantung pada pemimpin biasanya mempunyai 

pengaruh besar bagi perkembangan partai. Begitu juga halnya dengan partai 

komunis Indonesia, para Pemimpinnya Semaun, Darsono dibuang ke Rusia dan 

pada tahun 1924 Tan Malaka diusir oleh pemerintah Belanda, disebabkan karena 

ia melakukan aksi mogok. Hal ini mengakibatkan dilarangnya partai komunis 

Indonesia untuk berdiri. 
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B. Saran 

Sebagai sebuah penelitian sejarah, tulisan ini masih membutuhkan banyak 

sumber sebagai pelengkap dalam menyempurnakan isi tulisan. Namun, banyak hal 

baru yang diungkapkan dalam penelitian ini sebagai sebuah catatan mutakhir yang 

dapat menjadikan kajian tentang SI semakin berkembang. Dalam proses pencarian 

data, sebenarnya masih banyak SI Lokal yang belum dikaji oleh peneliti maupun 

peminat sejarah. Oleh sebab itu, hal itu tersebut patut dilirik untuk melengkapi 

kajian tentang kiprah SI di Indonesia. Selain itu, peneliti juga membuka peluang 

bagi para pembaca untuk menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk 

melengkapi tulisan ini. 
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