BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latarbelakang Masalah
Diantara kota kabupaten yang ada di Priangan dan Jawa Barat, Garut

tampaknya

memiliki

masyarakat

dengan

karakter

keunikan

tersendiri.

Masyarakatnya cenderung religius dan fanatik terhadap agama dan kritis terhadap
kebijakan yang merugikan. Dalam aspek politik Garut tampak dinamis dari dulu
hingga kini. Garut seringkali berdenyut dalam persoalan politik.
Sejak awal abad ke-20 Garut telah menjadi sorotan pemerintah dengan
adanya peristiwa Cimareme pada Juli 1919. Bahkan peristiwa ini membuat nama
Garut bergaung hingga ke negeri Belanda. Kemudian di masa awal kemerdekaan,
pergolakan daerah yang dipimpin SM Kartosuwiryo (1949-1962) membuat
pemerintah RI cukup kerepotan, dan ini mengambil Garut sebagai basis utama
pergerakannya. Sehingga dalam sosial politik Garut sering dianggap semacam
barometer sosial politik di Jawa Barat serta Nasional. Dinamika sosial politik di
Garut masih tampak belakangan ini, seperti munculnya peralihan kepemimpinan
bupati Garut Agus Supriadi setelah diturunkan DPRD. Kemudian berikutnya
penghentian bupati Garut Aceng Fikri setelah diturunkan pula.
Kedua, aspek perkembangan sosial keagamaan. Perkembangan organisasi
masyarakat Islam di Garut berkembang dengan kuat. Di Garut berkembang
Sarekat Islam, bahkan sejak dulu merupakan basis dari organisasi Sarekat Islam di
Jawa Barat. Organisasi Islam Muhammadiyah di Jawa Barat pun tumbuh awalnya
di Garut, kemudian berkembang menyebar ke daerah Priangan lainnya. Di Garut,
Muhammadiyah menyebar hingga ke pelosok desa-desa di Garut selatan. Begitu
pun organisasi Islam Persis yang awalnya tumbuh di kota Bandung, dalam
perkembangannya di Garut muncul dan berkembang pesat. Juga organisasi Islam
NU meskipun muncul paling belakangan tetap berkembang maju dengan
menghasilkan kader-kadernya.
Ketiga, aspek perkembangan sosial pendidikan. Perkembangan sosial
pendidikan dan terutama dalam makna produk sumberdaya manusia, Garut

1

berhasil memunculkan kader-kadernya setelah kemerdekaan. Banyak kader asal
Garut yang tampil dan berperan dalam konteks Jawa Barat dan nasional.
Contohnya, Aruji Kartawinata merupakan kader berasal dari Garut yang menjadi
menteri muda pertahanan dan menjadi Ketua DPR di masa orde lama. Setelahnya
muncul KH Anwar Musaddad, ulama yang merintis kelahiran perguruan tinggi
IAIN di Bandung dan kyai yang berkiprah pula di tingkat nasional. Berikutnya
muncul intelektual muslim Achmad Sadali dan Achmad Noe‟man, merupakan
kader asal Garut yang berperan dalam melahirkan yayasan Salman ITB,
UNISBA, dan rumah sakit Al-Islam. Bahkan pengaruh aktivitas Salman ITB
menjadi pelopor gerakan dakwah kampus dengan munculnya masjid-masjid
kampus di tanah air, selain itu berkontribusi bagi kelahiran organisasi intelektual
muslim, ICMI1.
Dari data-data yang berhasil ditemukan, tampaknya ada mata rantai
peranan generasi sebelumnya sejak masa kolonialisme. Intelektual Muslim dari
kalangan pengusaha pribumi sejak awal abad ke-20 berhasil mengembangkan
pendidikan dan organisasi Islam. Dan secara estafet gerakan pemberdayaan
masyarakat itu bersambung kepada generasi selanjutnya. Hasil pendidikan dan
kaderisasi organisasi Islam tersebut di masa selanjutnya banyak yang berhasil
menjadi kader-kader yang berperan di Garut, Jawa Barat bahkan nasional.
Aruji Kartawinata adalah anak didik dan aktivis Syarikat Islam,
orangtuanya Jasiman dan Nyi Mas Roiyyah adalah generasi awal Syarikat Islam.
KH Anwar Musaddad adalah santri pesantren Cipari, yang masih memiliki silsilah
yang menyambung dengan Nyi Mas Roiyah sebagai keturunan dari Sunan
Gunung Djati (Cirebon). Begitu pun Achmad Sadali dan Achmad Noe‟man
adalah kakak-adik, putera dari pengusaha pribumi aktivis Sarekat Islam dan
perintis Muhammadiyah di Garut, HM Djamhari.
Umumnya orangtua mereka memiliki kesamaan sebagai pedagang atau
pengusaha pribumi yang keberadaannya di kota Garut sebagai pendatang
(migran). Ini memiliki hubungan dengan situasi sosial kota Garut sejak awal
berdiri dan perkembangannya. Di abad ke-20 Garut merupakan kota baru yang
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berkembang dalam aspek sosial ekonomi perdagangan. Kemudian Garut muncul
menjadi sentral perkembangan perdagangan di karesidenan Priangan.
Di Priangan kegiatan ekonomi dalam bentuk pasar dan warung telah
berkembang pertengahan abad ke-19. Pasar biasanya dibuka di tiap distrik dan
ibukota kabupaten. Akhir tahun 1862 warung di seluruh Priangan (di ibukota dan
distrik) berjumlah 6.302 warung, terdiri dari 2.306 warung di Cianjur, 2.208
warung di Bandung, 1.107 warung di Sumedang, 191 warung di Sukapura, dan
490 warung di Limbangan. Jumlah pasar di Priangan tahun 1904 adalah 272 pasar
dan tahun 1905 jumlah pasar di Priangan adalah 273 pasar. 2
Ketika itu karesidenan Priangan merupakan karesidenan kedua paling
berkembang setelah karesidenan Surakarta, dengan Solo sebagai pusat kotanya.
Sehingga pada awal abad ke-20 ada dua kota penting di pulau Jawa yang
berkembang pesat dalam sosial ekonomi perdagangan, pertama kota Solo di
karesidenan Surakarta di Jawa Tengah dan kedua kota Garut di karesidenan
Priangan (Jawa Barat).
Meskipun masuk ke pedalaman, kota Garut berkembang pesat dalam
aspek sosial ekonomi karena bukan sekedar bertumpu pada ekonomi perdagangan.
Garut berkembang pesat karena dijadikan pula oleh pemerintah sebagai kota jasa,
industri kreatif, dan kota wisata alam. Sehingga Garut menjadi sumber
penghasilan ekonomi dari hasil pertanian, perkebunan, industri kreatif, dan jasa
wisata.
Perkembangan kota Garut ini ditunjang dengan kehadiran sarana
transportasi kereta api yang menghubungkannya dengan kota-kota lainnya di
pulau Jawa melalui stasiun kereta api Cibatu. Jalur kereta api dari Cicalengka ke
Garut melalui stasiun Cibatu dibuka pada 14 Agustus 1889. Kota Garut memang
sengaja dikembangkan oleh pemerintah Belanda untuk pengembangan ekonomi
seperti agrobisnis dan perkebunan serta industri serta jasa. Selain sebagai
produsen hasil pertanian dan perkebunan, Garut menjadi kota industri kreatif dan
kawasan agrowisata yang indah di Hindia Belanda. Bahkan jauh sebelum muncul
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dan populernya daerah wisata Bali, Garut lebih dulu dikenal di Eropa dan dunia
pada paruh pertama abad ke-20 karena keeksotisannya sebagai Swiss-nya pulau
Jawa atau Garut Swiss van Java.
Awalnya Garut dibuka sebagai ibukota kabupaten Limbangan oleh
Gubernur Jendral Inggris, Thomas Stanford Raffles pada 16 Februari 1813 yang
mengeluarkan surat keputusan mengenai pembentukan kembali kabupaten
Limbangan, dengan ibukotanya Suci.3 Tetapi lokasi ini batal menjadi ibukota
karena tidak memenuhi syarat, karena letak dan daerahnya yang sempit untuk
perluasan kota. Begitupun sebelah timurnya, Cimurah pun batal karena kesulitan
sumber air. Kemudian panitia yang dibentuk bupati Limbangan Adipati Adiwijaya
(1813-1831) berhasil menemukan tempat yang cocok dijadikan ibukota, lima
kilometer sebelah barat Suci. Selain tanahnya datar, subur, dan terdapat mata air
yang terus mengalir ke sungai Cimanuk; juga memiliki pemandangan yang indah
dikelilingi gunung Cikuray, Papandayan, Guntur, Talaga Bodas, dan gunung
Karacak. Tempat yang mengalir sumber air bernama Cigarut.4
Menarik diperhatikan, perkembangan kota Garut sebagai kota baru
perkembangannya terutama dalam sektor ekonomi perdagangan banyak
dipengaruhi peranan dan kontribusi kalangan para pendatang pribumi (migran)
dari kota-kota di Jawa Tengah, seperti Kudus, Dasiman yang dikenal sebagai
bapak Masini, yang kemudian memiliki salahsatu puteranya yang berhasil
menjadi saudagar bernama Haji Djamhari. Migran lainnya asal Kudus adalah Haji
Sirad. Sedangkan Haji Abdullah merupakan migran asal Pekalongan, Haji Kamil
berasal dari Cirebon, begitu pun Haji Iton berasal dari Cirebon.5
Diantara pengusaha yang penting pada awal abad ke-20 adalah bapak
Rukmanah, seorang pengusaha pertanian yang sukses dan berhasil pula
mendirikan perusahaan bioskop di Pasar Baru6. Ada pula migran dari kota

3

Kunto Sofianto, Garut Kota Intan: Sejarah Lokal Garoet Sejak Zaman Kolonial Belanda Hingga
Masa Kemerdekaan, (Bandung: Alqaprint, 2001), 9.
4
Sulaeman Anggapradja, Sejarah Garut (Kabupaten Garut Sekilas Lintas), (Garut,t.t.) 7, dalam
Kunto Sofianto, Garut Kota Intan, (Bandung: Alqaprint, 2001), 24.
5
Kunto Sofianto, Garut Kota Intan: Sejarah Lokal Garoet Sejak Zaman Kolonial Belanda Hingga
Masa Kemerdekaan,, 33.
6
Mh. Sardjono dkk., Biography HM Djamhari Garut, (Garut,t.p.,1968), 3.

4

Pekalongan yaitu Jaiman, yang kemudian dikenal dengan bapak Masamah. Bapak
Masamah ini temasuk orang yang disegani di Pasar Baru, selain kehidupan
ekonominya yang sejahtera sebagai saudagar batik juga karena latarbelakang
sosial keagamaannya yang kuat. Dia sudah menjadi saudagar batik jauh sebelum
adanya jalur transportasi kereta api. Sehingga untuk berbelanja ke Yogya dan Solo
menggunakan roda pedati dengan memakan waktu selama dua bulan.7
Batik merembes ke tatar Pasundan—pada pertengahan abad ke-19,salah
satu dampak dari kekalahan Perang Diponegoro (1825-1830). Inti pasukan Perang
Diponegoro adalah kalangan keraton Yogya. Di sebagian daerah penyebaran seni
membatik dilakukan oleh puteri keraton Solo yang menikah dengan Kiai Hasan
Basri.8 Tersebarnya kebiasaan memakai batik dan membatik di tatar Pasundan ada
kaitannya dengan kalahnya Perang Diponegoro. Sebagian barisan pejuang Perang
Diponegoro bermigrasi ke Tatar Pasundan (Priangan dan Cirebon). Diantaranya
putra-putra (keturunan) dari sepupunya Pangeran Diponegoro melakukan migrasi
ke Priangan Timur yaitu Galuh,Sukapura dan Limbangan—ketiga daerah ini
kemudian dikenal sebagai Ciamis, Tasikmalaya dan Garut.9
Pendatang dari Jawa Tengah yang lainnya adalah Dasiman orangtuanya
bernama Mas Ngabehi memiliki silsilah bersambung dengan Pangeran
Diponegoro. Mas Ngabehi adalah mantan Senopati yang pergi dari Jawa Tengah
ke tanah Pasundan untuk menghindari fitnah dari pihak Belanda (Kompeni)
sesudah dilakukan perlawanan Diponegoro.10
Migran pengikut dan pendukung barisan pejuang Pangeran Diponegoro ini
beralih strategi perjuangan setelah pimpinan perjuangannya Pangeran Diponegoro
ditangkap dan dibuang ke Sulawesi.Di daerah barunya, kota Garut mereka
berkiprah dalam perdagangan dan mengembangkan pendidikan. Ada pula yang
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mengembangkan pendidikan pesantren dan mengambil tempat di pedesaan.
Migran lainnya, yang memilih tempat di perkampungan dan mengelola tanah
pertanian dan membuka pesantren misalnya, KH Junaedi Nurhasan yang memilih
membuka kampung Bunisari di kaki gunung Masigit-gunung Guntur pada tahun
1850-an.
Sebagai ibukota baru, Garut menjadi daerah baru yang memberikan
harapan kemajuan sosial ekonomi perdagangan. Tentu bukan bangsa pribumi
saja, bangsa asing pun berdatangan. Hal ini terjadi karena dibukanya kota Garut
sebagai daerah industri perkebunan dan sebagai kota industri kreatif dan jasa
wisata. Agrariawet (UU Agraria) tahun 1870 yang menempatkan bangsa
Tionghoa tidak bisa membuka di daerah pertanian membuat mereka
terkonsentrasi di sektor ekonomi perdagangan dan bermukim di kota-kota
terutama dekat Pasar. Sehingga kemudian, ekonomi perdagangan di Pasar Baru
Garut bersaing antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Tionghoa dan
Belanda. Para pengusaha Belanda umumnya banyak yang mengelola perkebunan
di daerah dan perusahaan besar di kota-kota besar. Sedangkan kalangan
pengusaha Tionghoa bergerak dalam perdagangan dengan menguasai sektor
perdagangan dan jasa.
Kota Garut pada awal abad ke-20 menjadi daerah industri. Terbukti
dengan banyaknya pabrik-pabrik seperti pabrik sabun Dralle, sabun Nansen,
pabrik Rokok Faroka, pabrik Coklat Ceres11. Garut pun menjadi kota jasa serta
daerah pariwisata, terbukti sejak awal abad ke-20 di kota Garut sudah dibangun
sejumlah hotel dan penginapan seperti hotel van Horck di stasionweg, hotel
Kurhaus, hotel Papandajan, hotel Villa Dolce, dan Hotel NGamplang. Terdapat
pula gedung bioskop dan sarana hiburan gedung Societeit Inta Montes.12
Persoalan ekonomi merupakan sektor penting bagi semua kalangan, baik
kalangan kolonial, bangsa Tionghoa ataupun kalangan pengusaha pribumi.
Khususnya perdagangan, memiliki pengaruh penting bagi kemajuan masyarakat
dan bangsa. Pemerintah kolonial berkepentingan mengeruk keuntungan ekonomi
11
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dari tanah jajahannya, begitu pun kalangan pengusaha Tionghoa berkepentingan
untuk meraih keuntungan pula. Tentu pula kalangan pengusaha pribumi pun
memiliki kepentingan untuk kemajuan bangsanya.
Kebijakan kolonial yang banyak mengeruk keuntungan dari kesuburan
negeri jajahannya. Kebijakan kolonial pun lebih menguntungkan bangsa Tionghoa
di sektor perdagangan dibandingkan kalangan pengusaha pribumi. Maka
terjadilah persaingan sosial ekonomi diantara mereka. Kebijakan kolonial bukan
saja merugikan dalam aspek sosial ekonomi, tetapi pula mengancam sektor
pendidikan dan keagamaan, sebagai buah kebijakan politik etis tahun 1901. Maka
kalangan pengusaha pribumi menghadapi kebijakan kolonial dengan strategi
pengembangan pendidikan, mendirikan dan mengembangkan organisasi Islam
seperti Sarekat Islam tahun 1913, dan Muhammadiyah tahun 1923.
Pengusaha pribumi di Garut memiliki peranan besar dalam menghadapi
kebijakan kolonial dalam bidang pendidikan yang bersifat rasis. Pengusaha
pribumi pun merespons terhadap munculnya gerakan Misionaris dan Zending.
Gerakan Zending tampak sekali di abad ke-20 terkait dengan kebijakan politik etis
yang dilakukan pemerintah Belanda. Mereka membonceng pada kebijakan
pemerintahan dalam bidang pendidikan, yaitu mendirikan sekolah-sekolah.
Gerakan Zending menyebarkan gerakannya dengan membangun gereja dan
sekolah. Begitupun dengan gerakan Misionaris pada abad ini mengikutinya.
Pemerintahan Belanda yang Protestan, memang memberikan toleransi perbedaan
sekte dalam Kristen.
Catatan S.Coolsma dalam De Zendingseeuw voor Nederlandsch OostIndie, di awal abad ke-20 membuktikan adanya gerakan Zending di negeri kita
yang saat itu bernama Hindia-Timur Belanda. Sejumlah kota di Jawa Barat
disebutkan sebagai daerah target atau basis untuk gerakan Zending diantaranya
adalah Batavia, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Cideres, Cirebon,
Ciamis.
Kota Garut meskipun tidak disebutkan dalam sub judul khusus, tetapi
didapatkan catatan sebagai berikut:
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Kunto Sofianto, dengan mengutip sumber dari Aam Ramlam Saeroen dan
Yan Sunyat, OSC14, menyebutkan,”Di Garut sejak akhir abad 19 M memang
sudah terjadi gerakan aksi Misionaris, penaburan injil (Kristenisasi) diawali
dengan dibukanya Pos Kebaktian di Ciwalen pada bulan Oktober 1889 oleh
B.M.Alkema (Pendeta Belanda) atas permintaan Thung Siong Hong, seorang Cina
yang pada waktu itu sudah menetap di kota Garut.”
S.Coolsma, tampaknya lebih rinci tanggal urutan kejadiannya. Ia
menyebutkan gerakan Misionaris (Protestan) terhadap penduduk Sunda di kota
Garut diawali pada tanggal 26 September 1899 atas undangan Thung Siong Hong
pada pendeta Alkema. B.M.Alkema memang seorang pendeta yang bertugas di
Batavia, juga kemudian menyebarkan misinya pada kalangan orang Sunda, di
Cianjur dan Bandung.
Di Garut gerakan Kristen, baik Misionaris Katolik atau pun Zending
Protestan sudah terjadi sejak peralihan abad 19 ke abad 20. Bahkan nyata sekali
setelah B.M.Alkema datang tahun 1890 sebagai utusan satu perkumpulan
Pekabaran Injil di Negeri Belanda, Nederlandsch Zending Vereniging (NZV).
Bulan Oktober 1899 terjadilah penaburan injil di kota Garut diawali dengan
dibukanya Pos Kebaktian di Ciwalen oleh B.M.Alkema atas permintaan Thung
Siong Hong.15 Dan hanya dalam hitungan delapan (8) bulan kemudian pada
tanggal 4 Juni 1900 B.M.Alkema telah berhasil melayani pembabtisan terhadap
13
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penduduk pribumi yaitu Enok (Maria), Miumah, dan Oesman.16 Tampak sekali
gerakan Zending telah berhasil memurtadkan penduduk pribumi, yang dilihat dari
namanya saja jelas muslim/muslimah.
Kebijakan kolonial melahirkan sistem pendidikan yang rasis memecah
belah rakyat, dengan munculnya sekolah Europeesche Lagere School (ELS) untuk
anak bangsa Eropa, bangsa Asia Timur Asing, dan anak elite priyayi pribumi yang
disetarakan yang ada sejak tahun 1870. Kemudian awal abad ke-20 muncul
sekolah khusus Cina, Chineesche School di Lio tahun 1907, kemudian Sekolah
Kristen Cina, Christelijk Hollandsche Inlandsche Chineesche School (CHICHS)
tahun 1910 di Talun. Kemudian berdiri Gereja Katolik Santa Maria pada tahun
1917 hanya ratusan meter arah barat Pasar Baru, kini jalan Bank. Sehingga
kebijakan politik etis tentang pendidikan dan gerakan Zending serta Misionaris
tampak memiliki irisan kepentingan.
Pengusaha pribumi dimotori Djamhari, bersama rekan-rekannya dari SI
meresponsnya dengan mendirikan Madrasah Al-Hidayah tahun 1919. Tahun
1921, Djamhari pun bersama kalangan priyayi Garut mendirikan Sekolah bagi
rakyat, HIS Budi Priyayi. Kemudian pengusaha pribumi Djamhari mendirikan
Sekolah Islam (HIS Broederschap) tahun 1924. Langkah ini pun merupakan sikap
perjuangan menghadapi kebijakan kolonial Goeroe Ordonantie (1905) aturan
pengawasan atas

guru-guru agama. Meski aturan diganti tahun 1925, tetapi

substansinya sama, aturan yang mengancam sekolah-sekolah Islam.
Upaya mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan dan
organisasi Islam yang dilakukan pengusaha pribumi sekaligus pula bermakna
mereka melakukan langkah-langkah strategis persiapan mencetak kader untuk
merintis kemerdekaan bangsa. Pengusaha pribumi berperan secara strategis dalam
pendidikan kader untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa selain berperan
sebagai penyokong dana perjuangan, baik secara personal maupun organisasi.
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Memperhatikan adanya karakteristik masyarakat Garut yang unik dalam
dinamika sosial pendidikan, keagamaan bahkan politik, menjadi masalah yang
menarik untuk dikaji. Terutama setelah memperhatikan data-data yang berhasil
dikumpulkan, ditemukan adanya hubungan antara dinamika sosial pendidikan,
keagamaan dan politik dengan peranan para pendatang (migran) yang kebanyakan
berprofesi sebagai pedagang yang berkembang menjadi saudagar atau pengusaha
pribumi yang sukses.
Maka dengan latarbelakang tersebut di atas diangkat tema penelitian ini
dengan judul “PERANAN PENGUSAHA PRIBUMI DALAM MENGHADAPI
KOLONIALISME DI GARUT, 1903-1942.” Batasan tahun 1903, merupakan
momentum munculnya pengusaha pribumi yang menonjol peranannya dalam
pengembangan sosial pendidikan, keagamaan, dan politik yaitu saudagar HM
Djamhari. Dan batasan tahun 1942 adalah masa akhir kolonial Belanda.

B.

Rumusan Masalah
Sejalan dengan uraian di atas, permasalahan dari penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut:
1. Bagaimana Peranan Pengusaha Pribumi di Garut dalam Bidang Ekonomi
dan Sosial Keagamaan pada awal Abad XX?
2. Bagaimana Peranan Pengusaha Pribumi di Garut dalam pengembangan
Organisasi Islam Reformis tahun 1903-1942?
3. Bagaimana Peran Pengusaha Pribumi di Garut dalam Pendidikan dan
Rintisan Kemerdekaan tahun 1903-1942?

C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui dan mendalami :

17

Mh. Sardjono dkk., Biography HM Djamhari Garoet (Garut,t.p.,1968), 6.
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1. Peranan Pengusaha Pribumi di Garut dalam Bidang Ekonomi dan Sosial
Keagamaan pada awal Abad XX.
2. Peranan Pengusaha Pribumi di Garut dalam pengembangan Organisasi
Islam Reformis tahun 1903-1942.
3. Peran Pengusaha Pribumi di Garut dalam Pendidikan dan Rintisan
Kemerdekaan tahun 1903-1942.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan pula untuk memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar
akademik Magister Humaniora pada program studi Sejarah Kebudayaan Islam di
Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritik
Penelitian ini secara teoritik (akademik) berguna sebagai bahan kajian
dalam pengembangan khazanah intelektual tentang peranan pengusaha
pribumi dalam menghadapi kolonialime di Garut.
2. Secara praktis
Adapun kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa
menjadi informasi dan bahan pertimbangan dalam mengambil
kebijakan, tentang peranan pengusaha pribumi yang berkontribusi
dalam memajukan umat dan bangsa, melalui bidang sosial ekonomi,
pendidikan dan organisasi Islam.

D.

Landasan Teori
Penelitian ini difokuskan pada peranan pengusaha pribumi di kota Garut

pada masa kolonial kurun 1900-1942. Maka dalam penelitian ini digunakan
pendekatan teori-teori sosial yang berhubungan dengan tindakan individu,
diantaranya menggunakan pendekatan teori Roles (Peran) dan Status.
Dalam penelitian ini digunakan perpaduan pendekatan teori-teori sosial
dan kebudayaan, diantaranya pendekatan teori Roles (Peran) dan Status.18 Yang
18

Ralph Linton, The Study of Man an Introduction, (New York: Appleton Century Crofts, Inc,
1936),114-115.
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dimaksud status adalah suatu posisi/kedudukan dalam masyarakat dengan
kewajiban dan hak istimewa yang sepadan. Peran adalah perilaku yang diharapkan
dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu. Ini dimaksudkan untuk
menggambarkan peranan dari pengusaha pribumi dalam menghadapi kolonial
lewat jalur pengembangan pendidikan dan organisasi Islam Reformis.
Dalam menghadapi kolonialisme dan kebijakannya pada abad XX,
pengusaha pribumi di kota Garut memiliki sikap dan peranan yang penting bagi
perkembangan dan dinamika sosial umat Islam dan masyarakat. Kebijakan
kolonial yang dikenal dengan Politik Etis (1901) yang berisi tiga (3) poin yaitu
edukasi (pendidikan), emigrasi (kebijakan pola penempatan kependudukan) dan
irigasi (tata kelola pertanian dengan sistem pengairan irigasi). Dalam menghadapi
kebijakan kolonial di bidang pendidikan yang berdampak pada munculnya
sekolah-sekolah yang dibentuk pemerintah kolonial yang bersifat rasial ditambah
dengan “mendomplengnya” kepentingan gerakan Misionaris dan Zending
kalangan pribumi dalam hal ini para pengusaha pribumi di kota Garut
memberikan jawaban dengan sikap mereka dalam merespons permasalahan
tersebut.
Politik Kristenisasi (Christeling Politiek) merupakan kebijakan kerajaan
Belanda sejak awal abad ke-20. Mengutip pidato Ratu Wilhelmina tahun 1901:
“Sebagai negara Kristen, pemerintah Belanda berkewajiban mengatur
lebih baik kedudukan hukum rakyat Kristen yang berada di kepulauan
Hindia Belanda, dengan memperkuat Zending Kristen meneruskan
kebijakan pemerintah Belanda, yaitu harus mengisi panggilan moral
terhadap negara jajahan.19
Tahun 1902, A.W.F.Idenburg menduduki pos jabatan Menteri Urusan
Tanah Jajahan dalam pemerintahan Belanda20. Jabatan Gubernur Jendral Hindia
Belanda dipercayakan kepada J.H.de Waal Malifijt, seorang sosialis radikal yang
menentang agama. Sementara Idenburg sendiri berasal dari Partai Kristen radikal
yangmendukung kebijakan Christeling Politiek (Politik Kristenisasi). Ketika
19

Mu‟arif, Fachrudin: Benteng Muhammadiyah, (Yogyakarta:SM,2010),47.
Regeeringsalmanak voor Nederlandsche-Indie 1905,Tweede Gedeelte:Kalender
Personalia:Landdrukkerij-Batavia); 1905, hlm.40.
20
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en

parlemen Belanda dikuasai oleh Partai Sosialis Demokrat, Idenburg tampil
sebagai seorang Kristen fanatik yang selalu mengkritik kebijakan parlemen21
Gerakan Misionaris dan Zending di Garut seperti dicatat rinci oleh
S.Coolsma, diawali gerakan Misionaris (Protestan) terhadap penduduk Sunda di
kota Garut diawali pada tanggal 26 September 1899 atas undangan Thung Siong
Hong pada pendeta Alkema. B.M.Alkema memang seorang pendeta yang
bertugas di Batavia, juga kemudian menyebarkan misinya pada kalangan orang
Sunda, di Cianjur dan Bandung.
Di Garut sendiri nyata gerakan Kristen, baik Misionaris Katolik atau pun Zending
Protestan sudah terjadi sejak peralihan abad 19 ke abad 20. Bahkan nyata sekali setelah
B.M.Alkema datang tahun 1890 sebagai utusan satu perkumpulan Pekabaran Injil di Negeri
Belanda, Nederlandsch Zending Vereniging (NZV). Bulan Oktober 1899 terjadilah penaburan injil
di kota Garut diawali dengan dibukanya Pos Kebaktian di Ciwalen oleh B.M.Alkema atas
22
permintaan Thung Siong Hong.

Dan hanya dalam hitungan delapan (8) bulan kemudian pada tanggal 4
Juni 1900 B.M.Alkema telah berhasil melayani pembabtisan terhadap penduduk
pribumi yaitu Enok (Maria), Miumah, dan Oesman.23 Tampak sekali gerakan
Zending telah berhasil memurtadkan penduduk pribumi, yang dilihat dari
namanya saja jelas muslim/muslimah.
Ketika kebijakan kolonial melahirkan sistem pendidikan yang rasis
memecah belah rakyat, dengan munculnya sekolah Europeesche Lagere School
(ELS) untuk anak bangsa Eropa, bangsa Asia Timur Asing, dan anak elite priyayi
pribumi yang disetarakan yang ada sejak tahun 1870. Kemudian awal abad ke-20
muncul sekolah khusus Cina, Chineesche School di Lio tahun 1907, kemudian
Sekolah Kristen Cina, Christelijk Hollandsche Inlandsche Chineesche School
(CHICHS) tahun 1910 di Talun. Kemudian berdiri Gereja Katolik Santa Maria
pada tahun 1917 hanya ratusan meter arah barat Pasar Baru, kini jalan Bank.

21

Mu‟arif, Fachrudin: Benteng Muhammadiyah, (Yogyakarta:SM,2010),47.
Aam Ramlan Saeroen, hal.9-11 dan Yan Sunyat, OSC, Tonggak-Tonggak Sejarah Gereja
Katolik Keuskupan Bandung, 1984, hal.165-167 dalam Kunto Sofianto, Garoet Kota Intan:
Sejarah Lokal Garoet Sejak Zaman Kolonial Belanda Hingga Masa Kemerdekaan,
(Jatinangor:Alqaprint, 2001),61.
23
Kunto Sofianto, Garoet Kota Intan: Sejarah Lokal Garoet Sejak Zaman Kolonial Belanda
Hingga Masa Kemerdekaan,(Jatinangor:Alqaprint, 2001),61.
22
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Sehingga kebijakan politik etis tentang pendidikan dan gerakan Zending serta
Misionaris tampak memiliki irisan kepentingan.
Pengusaha pribumi di kota Garut dimotori Djamhari, bersama rekanrekannya dari SI meresponsnya dengan mendirikan Madrasah Al-Hidayah tahun
1919. Tahun 1921, Djamhari pun bersama kalangan priyayi Garut mendirikan
Sekolah bagi rakyat, HIS Budi Priyayi. Kemudian pengusaha pribumi Djamhari
mendirikan Sekolah Islam (HIS Broederschap) tahun 1924. Langkah ini pun
merupakan sikap perjuangan menghadapi kebijakan kolonial Goeroe Ordonantie
(1905) aturan pengawasan atas guru-guru agama. Meski aturan diganti tahun
1925, tetapi substansinya sama, aturan yang mengancam sekolah-sekolah Islam.
Maka dalam mendeskripsikan hal tersebut digunakan pendekatan teori
Challenges and Responses,24 yang mengungkapkan dimana ada tantangan maka di
situ akan muncul jawaban (respons). Sedangkan dalam mengungkap pola
dinamika sosial kemasyarakatan di kota Garut terutama yang berhubungan dengan
dunia perdagangan yang banyak digerakkan kalangan para pendatang (migran)
dari Jawa Tengah, maka digunakan pendekatan teori antropologi kebudayaan
tentang asimilasi yang berhubungan dengan migrasi kependudukan25.
Adapun untuk menganalisis pola hubungan dan interaksi sosial para
pengusaha pribumi dengan sesama saudagar atau pedagang dan interaksinya
dengan kalangan priyayi (ningrat) serta kalangan santri,

dan untuk

menggambarkan bagaimana hubungan pengusaha pribumi yang multiperan, maka
digunakan teori Jaringan Sosial Total dan Bagian, Barnes dan Jaringan Sosial
Ronald Burt.26 Selain tentu pula menggunakan teori Migrasi.
Kehidupan sosial ekonomi di Pasar Baru yang dinamis dengan karakter
masyarakat kosmopolitan, terbuka (egaliter) dengan pelbagai lapisan sosial
masyarakat menunjukan pasar bukan sekedar tempat transaksi ekonomi. Tetapi

24

Arnold Toynbee,
A Study of History, (oxford University Press, 1961) dalam
https://google/wiki/Arnold_J_Toynbee&hl=en-ID.
25
Hendropuspito, Sosiologi Sistematik, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), dalam Sulasman dan Setia
Gumilar, Teori-Teori Kebudayaan: Dari Teori Hingga Aplikasi, (Bandung: Pustaka
Setia,2013),134.
26
George Ritzer & Douglas J Goddman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenada Media,
2004),382-383,387.
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pasar merupakan tempat interaksi sosial masyarakat yang terkait dengan persoalan
keagamaan. Maka ada kombinasi relasi fungsional antara rumah, pasar, dan
masjid yang terjadi pada pengusaha pribumi. Demikian meminjam istilah yang
diungkapkan M.Luthfi Malik, tentang adanya kombinasi relasi fungsional antara
rumah, pasar, dan masjid27. Dan dalam memotret kemajuan sosial ekonomi para
pengusaha pribumi digunakan pula teori “Spirit Kapitalisme”nya Max Weber
yang menggambarkan adanya hubungan semangat rasional dengan kemajuan
ekonomi dan spirit keagamaan28. Sehingga semakin kaya dan maju ekonomi akan
mendorong spirit untuk semakin saleh secara sosial dengan derma atau sedekah
dan keberpihakan pada sosial kemanusiaan.

E.

Kajian Pustaka
Beberapa studi dengan tema sosial ekonomi atau peranan pengusaha

pribumi dalam pengembangan pendidikan dan keagamaan dalam konteks nasional
telah banyak dilakukan seperti:
1. Taufik Abdullah (ed.), Agama, Etos kerja dan Perkembangan Ekonomi,
Jakarta: LP3ES, 1979.
2. M. Luthfi Malik, Etos Kerja, Pasar, dan Masjid: Transformasi SosialKeagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan, Jakarta: LP3ES,
2013.
3. Atmosudirdjo, Sejarah Ekonomi Indonesia: Dari Segi Sosiologi sampai
Akhir Abad XIX, Jakarta: Pradnyaparamita.
4. Anne Booth, Sejarah Ekonomi Indonesia, Jakarta:LP3ES, 1987.
5. DH Burger dan Prajudi Pradjnaparamita, Sejarah Ekonomis Sosiologis
Indonesia, Djakarta:Penerbit Pradjnaparamita.
6. Robert L. Heilbroner, Terbentuknya Masyarakat Ekonomi, Jakarta: Ghalia
Indonesia,1980.
7. Achmad Jainuri, Ideologi Kaum Reformis, Surabaya:LPAM, 2001.
27

M.Luthfi Malik, Etos Kerja, Pasar, dan Masjid: Transformasi Sosial-Keagamaan dalam
Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan,(Jakarta: LP3ES, 2013),64.
28
Taufik Abdullah (ed.), Agama, Etos kerja dan Perkembangan Ekonomi, (Jakarta: LP3ES,
1979),4.
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Adapun studi sejarah yang bersifat lokal dengan fokus studi di daerah
Garut masih minim yaitu: (1) Garoet Kota Intan: Sejarah Lokal Garoet Sejak
Zaman Kolonial Belanda Hingga Masa Kemerdekaan29 yang membahas sejarah
perkembangan Garut di Zaman Kolonial Belanda (2) Kerusuhan Anti Cina di
Garut 1963 (Disertasi Asep Ahmad Hidayat, FIB UI, 2014), yang peristiwa
kerusuhan anti-Cina sebagai dampak perkembangan persaingan sosial ekonomi
pribumi dengan etnis Tionghoa sejak zaman kolonial, (3) Gerakan Ulama di
Garut: Memahami Kebudayaan dalam Perspektif Konstruksi Sosial30
Dan Studi yang khusus bertema Pengusaha Pribumi dalam kajian lokal
adalah “Economic of The Pribumi

Late Colonial Java 1900-1942 C.E.:

Continuity and Change in Priangan.” (Disertasi Alwi Alatas, Kulliyyah of Islamic
Revelaled Knowledge and Human Sciences

International Islamic University

Malaysia, 2017). Disertasi yang membahas kebijakan politik ekonomi kolonial di
Priangan dan sikap masyarakat (pengusaha) pribumi dalam kesinambungan
ekonomi dan perkembangannya pada era kolonial 1900-1942.
Dengan demikian penelitian dengan fokus kajian tentang saudagar atau
pengusaha pribumi dan peranannya dalam konteks lokal di Garut masih minim,
bahkan bisa dikataan belum ada. Baru ada penelitian yang sedikit menyinggung
peranan pengusaha pribumi, dalam tesisnya Dikdik L Dahlan,“Muhammadiyah di
Masa Orde Baru: Perubahan Maksud dan Tujuan Muhammadiyah dan
Dampaknya terhadap Gerakan Muhammadiyah di Jawa Barat (1985-2000).”31
Yang didalamnya sedikit menceritakan peranan Haji Iton sebagai pengusaha
dodol Picnic dan kontribusinya dalam dakwah pengembangan Muhammadiyah di
Garut.

29

Kunto Sofianto, Garoet Kota Intan: Sejarah Lokal Garoet Sejak Zaman Kolonial Belanda
Hingga Masa Kemerdekaan, (Jatinangor:Alqaprint, 2001).
30
Setia Gumilar, Gerakan Ulama di Garut: Memahami Kebudayaan dalam Perspektif Kontruksi
Sosial dalam, Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-Teori Kebudayaan Dari Teori Hingga Aplikasi
(Bandung: Pustaka Setia, 2013),289-294.
31
Dikdik L Dahlan, Muhammadiyah di Masa Orde Baru: Perubahan Maksud dan Tujuan
Muhammadiyah dan Dampaknya terhadap Gerakan Muhammadiyah di Jawa Barat, 1985-2000
(tesis), (Bandung: Prodi SKI Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).
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Memperhatikan masih minimnya studi tentang Pengusaha Pribumi dan
peranannya terutama dalam konteks lokal Garut, maka dengan demikian
penelitian ini memiliki posisi penting. Dengan penelitian ini akan bisa
mengungkap peranan pengusaha pribumi di Garut. Khususnya peranan mereka
dalam mengembangkan pendidikan dan organisasi Islam Reformis di masa
kolonial yang kemudian memiliki pengaruh yang meluas dalam konteks ruang
(berdimensi nasional) serta memiliki hubungan estafeta kepada generasi
selanjutnya.
Hasil penelitian sementara, menunjukan pendidikan secara formal atau
non formal produk

pengusaha pribumi ini telah melahirkan pula munculnya

gerakan sosial pendidikan dan organisasi yang berperan di masa kemerdekaan dan
setelahnya. Diantaranya kelahiran dan perkembangan Yayasan UNISBA, Yayasan
Masjid Salman ITB, Rumah Sakit Al-Islam tidak lepas dari peranan kader-kader
dari keluarga atau produk pendidikan pengusaha pribumi Garut seperti Ahmad
Sadali dan Achmad Noe‟man.32 Dua tokoh ini memberikan kontribusi besar bagi
kelahiran Yayasan Salman yang dalam perjalanannya memberikan pengaruh
sebagai pelopor aktivitas gerakan Masjid Kampus di tanah air yang kian semarak
sejak tahun 1980-an.33 Selanjutnya di tahun 1990-an intelektual muslim dari
Salman ini berkontribusi melahirkan organisasi ICMI. Begitupun EZ Muttaqien
merupakan produk pendidikan dari keluarga besar pengusaha “Kancana”
Singaparna.34 Maka pengaruh pengusaha pribumi di Garut telah menembus sekat
batas lokal kedaerahan karena pengaruhnya bernuansa nasional bagi keumatan
dan kebangsaan di zamannya sekaligus pula melampaui zamannya dengan estafeta
kadernya.

F.

Metode Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian sejarah. Oleh

karena itu langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
32

Lihat Ajip Rosidi, Ensiklopedia Sunda, (Jakarta:Pustaka Jaya, 2000)
Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interprerasi Untuk Aksi, (Bandung:Mizan, 1991),
34
HW Setiawan (et.all), Ajengan dalam Perubahan Sosial: Biograpi Dr.KH EZ Muttaqien,
(Bandung: Cupu Manik, 2009),36-38.
33
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menggunakan metode penelitian sejarah,35 dengan cara mengumpulkan sumbersumber sejarah secara efektif, observasi lapangan dan mengadakan wawancara
dengan sejumlah tokoh yang sezaman dengan tokoh dalam peristiwa, dan
mengujinya dalam tahapan kritik ekstern dan intern, menganalisis data dan
kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta
mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai melalui eksplorasi sejarah
dalam bentuk tertulis.
Dan langkah-langkah penelitian yang ditempuh terbagi ke dalam tahapan
sebagai berikut:
1. Heuristik
Heuristik

(heuristics) atau dalam bahasa Jerman,

quellenkunde,

merupakan tahapan pengumpulan sumber-sumber untuk mendapatkan
data-data dan materi sejarah atau evidensi sejarah.36
2. Kritik
Selanjutnya sumber-sumber dan data-data sejarah itu dilakukan tahap
kritik, baik kritik intern dan ekstern. sehingga diperoleh data yang bersifat
primer dan sekunder. Yang dimaksud kritik intern adalah proses kritik
atas isi (substansi) data-data, sedangkan kritik ekstern adalah proses kritik
atas bahan materi (fisik) dari data-data yang diperoleh.37
Adapun sumber primer yang diperoleh adalah:
1) tertulis yaitu :
(1) Arsip:
1) Adresboek van Geheel Nederlandsch-Indie, BataviaCentrum,

tahun

1941

halaman

22.

Yang

mencantumkan alamat percetakan Cikuray (Tjikoeray
Drukkerij) di Pandhuisstraat 29 (Jalan Pegadaian 29).

35

Sartono Kartodirjo, Pendidikan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia,
1993); Kuntowijoyo, Metode Sejarah, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1994), Helius Sjamsuddin,
Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2007),85.
36
Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2007),86.
37
Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2007),131
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2) Biography HM Djamhari, 1968 (koleksi keluarga, yang
berisi kisah hidup dan perjuangan pengusaha pribumi,
HM Djamhari dan hubungannya dengan pengusaha
pribumi lainnya dalam konteks lokal Garut ataupun
Jawa pada zamannya, seperti bapak Rukmanah (Garut),
Haji Samanhudi, dan lainnya.
3) Naamlijst

Der

Europeesche

Inwoners

van

Het

Mannelijk Geslacht in Nederlandsch Indie , 19011942.
4) Nieuw Adresboek van Gehel Nederlandsch Indie tahun
1901-1942.
5) Regeering Almanak voor Nederlandsch Indie, tahun
1901-1942.
(2) Buku :
1) Garoet En Omstreken, J.Z. vanDyck, G.Kolff &
Co. Batavia. Buku tentang wisata Garoet.
2) Sejarah Garut Dari Masa ke Masa dan Hari Jadi
Garut 17 Maret 1813, Sulaeman Anggapradja,
1984.
3) Sudarsono Katam dan Rachmat Affandhi, Album
Garoet

Tempo

Doeloe,

Garut:Disbudpar

Garut,2013.
4) Buku Silsilah Keluarga Besar Mas Soetama bin
Jaiman (pengusaha peribumi Pasar Baru), 2006.
5) Ahmad Jainuri, Ideologi Kaum Reformis, Surabaya:
LPAM, 2001.
6) Mohammad Iskandar, Para Pengemban Amanah,
Yogyakarta: Matabangsa, 2000.
7) Riwayat Hidup Muhammadiyah Garut, karya HM
Fadjri, PMD Garut, tahun 1968, yang berisi

19

peranan pengusaha pribumi dalam merintis dan
mengembangkan organisasi Islam Muhammadiyah.
8) Mua‟rif, Fachruddin: Benteng Muhammadiyah,
Yogyakarta:SM, 2010, yang berisi hubungan
intelektual dan pengusaha Yogyakarta KH Ahmad
Dahlan dan Haji Fachruddin dengan kalangan
intelektual dan pengusaha pribumi Garut.
(3) Suratkabar :
1) Nieuwe

Rotterdamsche

Couran-Wohndag

13

Augustus 1924. Berisi artikel berjudul “Het AlIslam-Congres”

(Kongres

Al

Islam),

yang

membahasa terjadinya Kongres Al Islam di Garut
tahun 1924.
2) Suratkabar Balatantara Islam (Basa Sunda) Edisi
November 1924, yang memuat iklan Openbare
Vergadering Al-Islam di Bioskop Orion, Pasar
Baru milik pengusaha pribumi, Bapak Rukmanah
dan HM Djamhari.
3) Suratkabar Balatantara Islam (Basa Sunda) terbit
14 Februari 1925, dimana pengusaha pribumi M.
Djamhari tertulis sebagai Directeur Administrateur.
4) Suratkabar Balatantara Islam (Basa Sunda) terbit
14 Februari 1925, berisi Iklan Pengusaha Pribumi,
Wangsa Eri tentang produk Ranjang Besi, Roda
dan Pekerjaan Teknik lainnya.
5) Suratkabar Bandera Islam Edisi 13 Desember
1926,

dimana

percetakan

pengusaha

Tjikoeray,

pribumi

pemilik

M.Djamhari

sebagai

pengusaha pribumi tercantum sebagai Pengawas.
6) Suratkabar Melayu-Cina terbitan 9 Juli 1932, yang
memuat tentang Tjikoeray Drukkerij (Percetakan
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Cikuray) milik pengusaha pribumi, yang dikelola
HM

Sardjono—yang

mencetak

Suratkabar

“Menara” milik Muhammadiyah Batavia.
7) Iklan Dodol Koersinah Garoet, dalam Koran Lokal.
(4) Website:
1) KITLV
2) Tropen Museum.nl
3) Delpher.nl.
2) Sumber Benda:
(1) Foto-foto suasana Pasar Baru Garut tahun 1900-1940an, sumber
KITLV.
(2) Foto-foto

kegiatan

pendidikan

dan

organisasi

Islam

(Muhammadiyah dan SI) di Garut, 1920-an-1940, sumber:
keluarga.
(3) Foto-foto perusahaan Percetakan milik pengusaha pribumi
(Tjikoeray Drukkerij), 1925-1926, sumber: keluarga.
(4) Foto Madrasah Al-Hidayah, tahun 1923-1925, sumber:keluarga.
(5) Foto “Masjid Istri” (Mushola Aisyiyah), tahun 1925-1926,
sumber KITLV.

3) Sumber lisan :
Peneliti pun mengumpulkan sumber lisan dengan melakukan
wawancara terhadap beberapa sumber saksi-saksi sejarah (sezaman)
yang mengenal pengusaha pribumi di Pasar Baru seperti:
(1) Muhammad Sjamsuddin (88), putera pengusaha pribumi/ saudagar
Pasar Baru HM Djamhari, saksi hidup dan pelaku sejarah; yang
pernah berbincang-bincang pada 28 April 2002 (dua minggu
sebelum wafatnya).
(2) H.Soewarno (82), menantu pengusaha pribumi/saudagar Pasar
Baru HM Djamhari, sebagai saksi hidup dan banyak mengetahui
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riwayat keluarga. Yang sembilan kali berbincang-bincang dari 26
September 2007-20 Oktober 2009.
(3) Ahmad Marko Kartawinata (91), saksi hidup dan pelaku sejarah,
tokoh Sarekat Islam murid Madrasah Al-Hidayah, putra Jasiman;
pensiunan Bagian Rohani Islam (Rohis) di Korem Garut. Yang
dua kali berbincang-bincang pada 8 April dan 15 April 2006.
(4) Haji Siradj (82), tokoh Sarekat Islam tanggal 10,17, dan 18 April
2006 di rumahnya (jalan Sukaregang).
(5) Ma Sanah (Hasanah), (93), Bagian Rumahtangga di rumah
pengusaha pribumi, HM Djamhari—isteri dari M.Karma orang
kepercayaannya yang memiliki tugas mengontrol perkebunan; di
rumah Jalan Gunung Payung.
(6) Ir.H.Achmad Noe‟man (79), putera pengusaha pribumi/saudagar
Pasar Baru HM Djamhari sebagai saksi hidup. Beliau pun arsitek
renovasi Masjid Lio Pasar Baru Garut, dan arsitek Masjid Salman
ITB dan masjid lain di tanah air, yang semasa mudanya sebagai
alumni HIS Budi Priyayi. Yang sepuluh kali berbincang-bincang
dengan beliau sejak 26 September 2007-20 Oktober 2009, dan
tahun 2012.
(7) Hj.At Sholihat (66), puteri pengusaha pribumi/saudagar Pasar
Baru HM Djamhari sebagai saksi hidup dan aktivis Aisyiyah Jawa
Barat. Yang sembilan kali berbincang-bincang dari 26 September
2007-20 Oktober 2009.

Selain sumber primer di atas, penulis pun melakukan wawancara
untuk melengkapi sumber terdahulu diantaranya dengan:
1.

Nanang Rizal Sardjono (68), putera pengusaha pribumi, pemilik
Percetakan Cikuray HM Sardjono, dosen UMS.

2. Endang Hadi

(62),

menantu

pengusaha pribumi

percetakan Cikuray, pernah bekerja di percetakan Cikuray.
Adapun sumber-sumber yang bersifat sekunder yaitu:
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pemilik

1) Sumber tertulis:
(1) Kunto Sofianto, Garoet Kota Intan, Alqaprint, Bandung, 2001.
(2) Sudarsono Katam & Rachmat Affandhi, Album Garoet Tempo
Doeloe, Disbudpar Garut, 2012.
(3) Mikihiro Moriyama, Semangat Baru, KPG, Jakarta, 2005.
(4) Alwi Shihab, Muhammadiyah: Gerakan Menentang Arus
Kristenisasi, Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2013.
(5) Dikdik L. Dahlan, Sang Surya di Tatar Sunda, Bandung:
PWM Jabar, 2005.
2) Sumber lisan/ wawancara dengan :
(1) Endang Hadi (62), suami-cucu pengusaha pribumi, HM.
Djamhari, pekerja percetakan Cikuray yang meriwayatkan
secara lisan dari mertuanya.
(2) Nanang Rizal Sardjono (60) cucu dari pengusaha pribumi
Pasar Baru, HM.Djamhari), dosen UMS.
3. Interpretasi.
Interpretasi sejarah sering disebut juga dengan analisis sejarah.38 Analisis
sejarah sendiri bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta
yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan
teori-teori disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.
Dalam hal ini penulis menggunakan dua metode, yaitu analisis dan
sintesis. Analisis berarti

menguraikan, sedangkan sintesis berarti

menyatukan. Keduanya dipandang sebagai metode dalam interpretasi.39

38

. Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah,(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2007),73. kata
“analisis‟ memang juga dipakai kemudian dengan “penjelasan”, diantaranya oleh Marc Bloch,
terutama ketika orang menganalisis hubungan kausal antar gejala sejarah. Menurut Kuntowijoyo,
“penjelasan”lebih sesuai untuk sejarah pada umumnya. Sedangkan “analisis” tidak sepenuhnya
sesuai dengan hakikat dari sejarah, Kuntowijoyo Penjelasan Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana,
2008),1-2.
39
Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Bentang Budaya,1995),100.
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4. Historiografi.
Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah yaitu
Historiografi (penulisan sejarah). Bagian penulisan sejarah, disajikan secara
garis besar terdiri dari tiga bagian: (1) pendahuluan, (2) hasil penelitian, dan
(3) kesimpulan.
Untuk selanjutnya dapat dilihat dalam sistematika penulisan di bawah ini:
G.

Sistematika Penulisan
Susunan penulisan tesis ini (outline) direncanakan akan disusun menjadi

lima (5) bab yaitu:
BAB I PENDAHULUAN. Berisi Latarbelakang, Rumusan Masalah,
Tujuan dan Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Kajian Pustaka, dan
Metode Penelitian.

BAB II PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI DAN KEAGAMAAN
DI GARUT. Berisi Masuk dan Perkembangan Islam di “Garut”,
Berdirinya Kota Garut dan Perkembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan
Culturstelsel, 1830-1870 (Pasca Perang Diponegoro), Kebijakan Kolonial
Agrariawet dan Penanaman Modal Asing, 1870, Peranan Kaum Migran
dalam Perdagangan: (1) Migrasi Etnis Tionghoa ke Garut, (2) Migrasi
Etnis Arab di Garut, (3) Migrasi Etnis Jawa di Garut.

BAB III PERANAN PENGUSAHA PRIBUMI DALAM EKONOMI
DAN SOSIAL KEAGAMAAN DI GARUT PADA AWAL ABAD XX.
Berisi Peranan Keluarga Saudagar Pasar Baru: (1) Jaiman: Saudagar Batik
Pekalongan (2) Anwar: Pengusaha Pertanian dan Bioskop (3) Dasiman:
Keturunan Senopati Mas Ngabehi (4) Djamhari (5) KebijakanKolonial
Politik Etis dan Dampaknya (6) Pengusaha Pribumi, Seni, Dakwah dan
Bisnis; Saudagar Batik Djamhari dan SI
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BAB IV PERANAN PENGUSAHA PRIBUMI DALAM PENDIDIKAN
DAN RINTISAN KEMERDEKAAN. Berisi

Saudagar Djamhari dan

Pendidikan, (1) Madrasah Al-Hidayah, (2) Sekolah HIS Budi Priyayi, (3)
Sekolah HIS Broederschap SI; Peranan Djamhari dalam Merintis dan
Mengembangkan Muhammadiyah di Jawa Barat: (1) Madrasah dan
Sekolah Muhammadiyah, (2) Masjid Istri, Tempat Pengkaderan „Aisyiyah,
(3) Conferentie Moehammadijah se-Hindia Timoer, dan Djamhari,
Kongres Islam dan Cita-cita Kemerdekaan: (1) Peranan Djamhari dalam
Kongres Al-Islam dan (2) Djamhari dan Cita-Cita Kemerdekaan.

BAB V PENUTUP Bersisi Simpulan dan Saran-saran.
DAFTAR SUMBER DAN LAMPIRAN.
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