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ABSTRAK
Semarang merupakan kota yang kaya akan budaya dan akulturasi, peninggalan sejarah
dari masa lampau yang masih bediri tegak di kota Semarang. Salah satu peninggalan
cagar budaya yang pada tahun 2014 selasai dipugar adalah Gedung Sarekat Islam (GSI)
Semarang. Gedung yang kaya akan nilai sejarah ini sudah lama tidak berpenghuni dan
digunakan, perpindahan kekuasaan atas gedung ini pun juga berpindah-pindah tangan.
Dalam penelitian ini dilakukan proses pengematan dengan metode sejarah yang terjadi
pada pergesaran fungsi yang sangat jauh dari masa ke masa sejak GSI didirikan, metode
wawancara dan observasi. Banyak kepentingan-kepentingan budaya, politik dan sosial
ada dan mengawali pergerakan dalam gedung tersebut. Dari pergeseran fungsi tersebut
maka GSI dapat dinobatkan menjadi salah satu bangunan cagar budaya di kota
Semarang. Fungsi dari penelitian ini adalah dapat diketahui bagaimana perpindahan
fungsi yang menjadikan GSI mempunyai peranan penting dalam menghadapi peradaban
dan budaya pada masa ke masa, manfaat penelitian ini adalah dapat memberi wawasan
tentang warisan budaya yang terjaga nilai-nilai sejarahnya dan menghargai bangunan
cagar budaya. Hasil dari penelitian ini adalah didapati pergeseran fungsi yang sangat
luas dengan lintas generasi, awalnya GSI digunakan untuk kepentingan politik,
perjuangan kemerdekaan, sosial kemasyarakatan dan baru-baru ini berfungsi sebagai
tempat kebudayaan beberapa seniman. Gedung ini dapat dikatakan gedung serbaguna
dan merupakan gedung pusat perencanaan strategi baik dalam politik, sosial dan budaya
yang ada.
Kata kunci: Gedung Sarekat Islam, pergeseran fungsi, sejarah, desain budaya.
ABSTRACT
Semarang is a city rich in cultural acculturation and historical relics of the past standing
up straightly in the city of Semarang. One of the historical relics which were completely
restored in 2014 was Sarekat Islam (SI) building. The building was neither uninhabited
nor used for a long time before. And the owner in charge of it was also changed over and
over. The method that we used in this research was historical observation, observing the
process that occured in the building’s shift function from time to time since GSI was
founded. Interview and observation were also done. We have founded that many cultural,
political and social interests existed and initiated the people movement at that time.
Because of those reasons, SI Building encountered the building’s shift function that could
be crowned as one of the culture heritage buildings in Semarang. The research stressed
out on knowing how the building’s shift function made SI Building had an important role
in the face of civilization from the past to the current time. Moreover, this research gave
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an insight into the cultural heritage preservation, so we could respect it. Eventually,
result of this research was to know how and what the building’s shift function happened
in time to time.
Keyword(s): Gedung Sarekat Islam, building’s shift function, history, cultural history

PENDAHULUAN
Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah, merupakan kota dengan warisan budaya
yang sangat kaya dan beragam. Semarang memiliki pesona tersendiri dibandingakan kotakota lain karena kota Semarang terbentuk melalui akulturasi budaya yang masih dapat terlihat
hingga saat ini. Dapat kita lihat peninggalan sejarah yang terdapat di kota Semarang, yakni
Tugu Muda, Lawang Sewu, Kuil Sam Po Kong, Gereja Belenduk dan Kawasan Kota Lama.
Dari contoh-contoh tersebut di atas dapat di katakan Semarang memiliki banyak peninggalan
sejarah dari beragam agama, ras dan budaya.
Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut di konservasi sehingga dapat dinikmati anak dan
cucu kita, sehingga pemerintah menjadikan peninggalan-peninggalan tersebut menjadi
bangunan yang dilindungi atau disebut dengan bangunan cagar budaya. Yang mejadi kendala
adalah bagaimana bangunan cagar budaya tersebut dapat diidentifikasi oleh pemerintah, lalu
bagaimana suatu bangunan lama dapat disebut bangunan cagar budaya, dalam hal ini
masyarakat bereran penting dalam memperjuangkan bangunan bersejarah menjadi bangunan
cagar budaya (Saraswati & Ardhianto, 2015).
Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, syarat dari pemerintah untuk
penetapan bangunan cagar budaya ialah Pasal 1 angka 3 UU No 11 Tahun 2010, yang
menyatakan bahwa “Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda
alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak
berdinding, dan beratap.” . Sedangkan Pasal 1 angka 4 UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya, yakni “Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam
dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu
dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.”. Pasal 5 UU No.
11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya juga mengatur bahwa “Benda, bangunan, atau struktur
dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar
Budaya apabila memenuhi kriteria:
a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
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Dan juga tertera syarat bangunan cagar budaya yakni pasal 7 UU No 11 Tahun 2010 yang
menyebutkan, Bangunan Cagar Budaya dapat:
a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
Dari peraturan pemerintah di atas, bangunan Cagar Budaya harus melalui proses penetapan,
dalam hal tersebut tertuang peraturan pemerintah Pasal 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya, yaitu Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya,
dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya
karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan melalui proses penetapan.
Perolehan proses penetapan bangunan cagar budaya harus melalui pengkajian yang dilakukan
oleh Tim Ahli yang diatur di dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang No 11 Tahun 2010,
yaitu “Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu
yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan,
pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.”
GEDUNG SAREKAT ISLAM
Bangunan bersejarah ini dikenal dengan bangunan Balai Muslimin berlokasi di tengah-tengah
Kampung Gendong, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur. Gedung ini dikelola
oleh Yayasan Balai Muslimin sampai sekarang. Pada saat dimiliki oleh Yabami (Yayasan
Balai Muslimin), gedung ini dijadikan musholla, PAUD dan TK (Saraswati & Ardhianto,
2015).
Bangunan yang memiliki luas 1130m2 ini terdiri dari 3 ruang dengan ruang utama berada di
tengah berupa ruang luas yang disangga oleh tiang kayu berjumlah 22 buah. Terdapat 2 tipe
tiang yang menyangga bangunan tersebut yaitu tiang berbentuk bulat dengan diameter 20cm
menyangga bagian tengah bangunan terdiri dari 2 deret dan masing-masing deret terdiri dari 5
baris. Jarak antar deret bangunan 7.7m dan jarak antar baris 4m. Tipe tiang yang lain yaitu
tiang kayu berbentuk persegi dengan lebar 24cm (Kajian Kementrian Kebudayaan, 2014).
Menurut wawancara dengan Yunantyo Adi, ditetapkannya GSI menjadi bangunan Cagar
Budaya merupakan perjuangan dari komunitas lokal Semarang yang didalamya terdiri dari
berbagai macam latar belakang masyarakat. Bermula dari tahun 2008, tahun ini merupakan
tahun penemuan awal yakni GSI ini ditemukan oleh Rukardi Ahmadi, yang seorang wartawan
Suara Merdeka. Lalu berlanjut hingga tahun 2010 Dengan bantuan Ibu Rahayuningsih, lurah
Sarirejo pada saat itu, Rukardi Ahmadi dan rekan-rekan komunitas lokal melaporkan ke
Pemerintah Kota. Pada tahun 2012 Rukardi Ahmadi, Adhitia dan Tjahjono Rahardjo yang
tergabung dalam Komunitas Pecinta Ssejarah melaporkan terancamnya bangunan sejarah
tersebut ke BP3.
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Puncak dari perjuangan penetapan bangunan Cagar Budaya ada di tahun 2013 yakni
Yunantyo mulai terlibat dalam memperjuangkan GSI, Data yang dibawa oleh rekan sesama
jurnalis, yaitu Pratono Pada buku Semarang (1956) karya Soekirno, dkk tertuang sejarah
singkat yang menyebutkan tentang gedung SI, Yunantyo lalu membuat dokumen berdasarkan
data sejarah secara lebih rapi dan mulai melibatkan diri dengan komunikasi-komunikasi
dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan Pemerintah Kota. Tulisan pakar sejarah
Undip Dr Dewi Yuliati yang berjudul “Nasionalisme Buruh dalam Sejarah Indonesia”, serta
brosur kecil “SI Semarang dan Onderwijs” karya Tan Malaka. Serta buku “Riwayat
Semarang” dan “Semarang” yang kirimkan ke BPCB Jateng. Menurut pengakuan Kapokja
Publikasi BPCB Jateng Wahyu Kristanto yang juga tim pengkaji untuk gedung eks kantor SI
itu, data-data tersebut sangat membantu tim dan akan bisa mempercepat proses pengkajian
(Saraswati & Ardhianto, 2015).
Tahun 2014 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah mengeluarkan surat keterangan
Cagar Budaya atas kajian tersebut dan selanjutnya memohon Walikota Semarang untuk
menetapkan GSI sebagai Cagar Budaya tanggal 27 Febuari 2014, Pemerintah Kota
menetapkan bahwa GSI menjadi bangunan cagar budaya yang akan dibantu dalam
pembiayaan pemugaraannya. Akhirnya pada bulan September 2014 dilakukan pemugaran dan
selesai pada bulan Desember 2014 (Saraswati & Ardhianto, 2015).
Seiring dengan perjuangan penetapan GSI menjadi bangunan cagar budaya, Komunitas
Pecinta Sejarah mengganti namanya menjadi Komunitas Penggiat Sejarah (KPS) pada tahun
2013 yang diketuai oleh Rukardi Ahmadi (Yunantyo, 2014)
SEJARAH GSI DARI MASA KE MASA
Menurut Kuntowijoyo, sejarah juga memiliki dua pengertian yakni Negatif dan Positif, secara
negatif yakni sejarah bukan mitos, sastra, filsafat dan ilmu alam sedangkan secara positif
sejarah merupakan ilmu tentang manusia, waktu, memiliki makna sosial. Dapat diambil
kesimpulan bahwa sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu. Menurut Edward Hallet Carr
sejarah merupakan suatu dialog yang berkesinambungan antara masa lampau dan masa
sekarang (Ismaun 2005: 15). Menurut Henry Stelee Comagger sejarah merupakan rekaman
keseluruhan tentang masa lampau (kesusastraan, hukum, bangunan, pranata sosial, agama,
filsafat, dan semua yang teringat dalam memori manusia) (Ismaun 2005: 16). Menurut
Koentjaraningrat (2000:181) kebudayaan merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti
“budi” atau “akal”. Jadi Koentjaraningrat, mendefinisikan budaya sebagai “daya budi” yang
berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.
Oleh karenanya melalui penelitian ini diharapkan dapat terlihat bagaimana aktifitas, fungsi
dan budaya dalam bangunan GSI tersebut dari masa ke masa, sehingga citra kuat cagar
budayanya dapat terlihat.
Pada tahun 1919 GSI mulai dibangun dan selesai pada tahun 1920, pada awalnya GSI
dibangun untuk kepentingan sosial kemasyarakatkan sebagai rakyat terjajah. Samaoen selaku
ketua Sarekat Islam dari tahun 1917 dan kawan-kawannya membangun GSI dengan biaya
iuran tiap-tiap anggota (Yunantyo, 2013).
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Gambar 1, Bangunan GSI tahun 1978
Sumber: yunantyoadi.files.wordpress.com

Tahun 1921, Pahlawan nasional Tan Malaka dan bertemu Semaoen, pertemuan tersebut
menghasilakan didirikannya Sekolah Sarekat Islam Semarang (SI School), yang gedung
sekolahnya adalah di GRI Sarekat Islam/Balai Muslimin. GSI pada masa itu memililki dua
fungsi yakni sebagai tempat pendidikan untuk rakyat pribumi Kota Semarang pada siang hari
dan berfungsi sebagai ruang rapat rapat umum pada saat malam hari. Tujuan Sekolah SI ialah
untuk mendidik putra putri Indoneisa supaya kelak dapat mencari nafkah diri sendiri,
keluarganya, dan membantu pergerakan.
Pada tahun 1922, Tan Malaka menunjukkan sikap orang Belanda yang sangat melecehkan
orang bumiputera dan memaparkannya pada rapat yang dihadiri 5.000 orang di GSI
semarang. Dalam hal ini fungsi GSI menjadi kepentingan buruh dan rakyat untuk perjuangan
kemerdekaan dan pertahanan rakyat.
Tahun 1923 terjadi pemotongan pemotongan tunjangan tahunan, naiknya harga sewa
perumahan, anjuran buruh mengundurkan diri, dihapusnya tunjangan perumahan dan
tunjangan jabatan, penghapusan segala tunjangan gaji, dan sebagainya. Maka Ketua SI
Semarang Semaoen yang juga pemimpin Serikat Buruh Kereta Api dan Trem di Kampung
Gendong (GSI) mengadakan rapat rapat untuk melancarkan pemogokan. Dari aktivitas
tersebut maka GSI beralih fungsi dari perjuangan kemerdekaan ke kepentingan negosiasi
buruh pada saat itu. Pada 8 Mei 1923, Semaoen ditangkap di Tegal Wareng dan dipenjara di
Alunalun Semarang dengan tuduhan pelanggaran terhadap ketentuan membuat pernyataan
secara lisan di depan umum. Hari itui juga buruhburuh kereta api di Semarang
menyelenggarakan rapat di GSI di Kampung Gendong untuk memproklamirkan bahwa sejak
saat itu pemogokan harus dimulai (Yunantyo, 2013).
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Tahun 1926 merupakan tahun matinya kegiatan pendidikan rakyat Tan Malaka yang telah
dilakukan selama lima tahun. GSI selanjutnya dikuasai militer Belanda. Bahwa pada tahun
1930, GSI ini dibuka kembali oleh cabang dari PNI Pendidikan, Partindo, Persatuan Bangsa
Indonesia (PBI) dr. Sutomo, untuk rapatrapat Umum kepentingan politik partai pada masa itu.
Antara tahun 1930-1938 Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir, AK Gani, Moh Yamin,
Amir Syarifudin, dokter Sutomo, dan lainnya berkunjung ke GSI. Saat terjadi Pertempuran
Lima Hari di Semarang, situs GRI Semarang ini menjadi Pos Palang Merah yang fungsinya
berubah menjadi tempat medis.
Bahwa setelah peristiwa Gestapu/1965, SOBSI/PKI berusaha menempati GSI pada tahun
1966, dan kemudian mereka diserbu ormas Islam sebagai buntut peristiwa Gestapu. GSI
nyaris saja terbakar pada masa itu karena masyarakat mengira gedung tersebut ialah gedung
PKI, karena SOBSI/PKI pernah mefungsikan GSI sebagai kantor (Yunantyo, 2013).

Gambar 2. GSI sesudah direnovasi tahun 1980
Sumber: www.yunantyoadi.files.wordpress.com/2013

Tahun 1979 Yabami didirikan untuk mengelola GSI dan menjadikannya sebagai masjid
hingga tahun 2008, selanjutnya gedung itu terlantar. Baik Supardi maupun Agus Harsoyo
(anak dari salah satu pendiri Yabami) mengatakan, warga tidak ada yang tahu bahwa gedung
itu pernah menjadi markas rapat-rapat PNI Pendidikan, Partindo, PBI, organisasi Bapri yang
ketuanya Mr Ihsan (wali kota Semarang semasa itu), dan tidak tahu juga bahwa gedung itu
pernah menjadi pos palang merah Pertempuran Lima Hari Semarang (Yunantyo, 2013).
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Gambar 3. Kondisi GSI pada saat terbengkalai
Sumber: www.kebudayaan.kemdikbud.go.id/2014

Gambar 4. GSI sebelum dipugar
Sumber: www.yunantyoadi.files.wordpress.com/2013

Tahun 2008 hingga tahun 2014 GSI yang terbengkalai tersebut digunakan oleh KPS untuk
aksi propaganda terhadap banyak kalangan masyarakat untuk menghimpun tenaga dan data
serta materi dengan tujuan menetapkan bangunan GSI menjadi salah satu bangunan Cagar
Budaya. GSI dalam kurun waktu tersebut berfungsi sebagai tempat berkumpul, pemutaran
film, dan rapat-rapat terkait dengan perjuangan penetapan situs cagar budaya.
Tahun 2014 ketika perjuangan KPS sudah berakhir baik dan GSI dipugar, gedung tersebut
berfungsi sebagai gedung masyarakat umum, tidak ada uang sewa yang dibebankan terhadap
masyarakat yang memakai gedung tersebut namun harus menjaga gedung tersebut dengan
baik. Dewasa ini gedung tersebut pernah difungsikan sebagai pertunjukan teater, pameran,
dan lain-lain layaknya gedung serbaguna namun mempunyai sejarah yang kental.
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Gambar 5. GSI setelah dipugar 2015
Sumber: dokumentasi Peter Ardhianto 2015.

Gambar 6. Logo S.I yang masih asli dan dipertahankan.
Sumber: dokumentasi Peter Ardhianto 2015.
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KESIMPULAN
Gedung Sarekat Islam (GSI) merupakan gedung yang kaya akan sejarah, keberhasilan
Komunitas Penggiat Sejarah membuahkan hasil yang terbaik yakni dipugarnya GSI dan
diakui sebagai salah satu situ cagar budaya sekaligus mengungkapkan sejarah budaya baru di
kota Semarang. Melihat dari waktu ke waktu, GSI memiliki peranan penting bagi Indonesia,
fungsinya bukan hanya menjadi gedung namun dapat memfasilitasi kepentingan beragam
pihak dalam memutuskan suatu hal penting.
Fungsi GSI adalah sebagai tempat pendidikan rakyat, sebagai tempat rapat politik partai,
sebagai tempat satuan buruh, sebagai tempat medis dalam pertempuran lima hari di
Semarang, sebagai tempat kepentingan militer Belanda, sebagai kantor PKI, sebagai tempat
ibadah (Masjid), dan sejak dipugar hingga saat ini menjadi gedung serba guna yang pernah
digunakan untuk kesenian teater, acara kemasyarakatan, pameran seni, desain dan sejarah.
Keberagaman fungsi tersebut menunjukan bahwa GSI benar-benar layak untuk dijadikan
sebagai salah satu situs cagar budaya karena berperan penting dari masa ke masa.
Keberagaman fungsi gedung tersebut menginformasikan bahwa aktifitas pada gedung yang
tidak pernah berubah gaya bangunannya itu merupakan warisan sejarah dan budaya yang
perlu diketahui untuk generasi ke generasi sehingga budaya dan kearifan lokal tetap terjaga.
Budaya dan desain sekarang ini berkembang di GSI, seniman-seniman muda dan acara
pameran karya kampus diselenggarakan di tempat tersebut. Pemilik dari situs cagar budaya
tersebut tidak membebani uang sewa untuk tempat tersebut asalkan tetap menjaga situs
bangunan tersebut. Hal ini merupakan hal yang sangat positif karena membangun atmosfir
cinta akan sejarah dan budaya serta peninggalannya.
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