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Bab 3 

PERLAWANAN RAKYAT DAN KONFLIK-

KONFLIK SOSIAL DI PEKALONGAN: 

Kondisi-kondisi Sosio-kultural, Ekonomi,  

& Politik yang Melatar-belakangi 
 

 

Introduksi 

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab 1, Bab ini, secara khusus, 

akan menyajikan uraian tentang sejarah gerakan perlawanan rakyat 

dan konflik-konflik sosial di Pekalongan, berikut kondisi-kondisi 

sosio-kultural, ekonomi, dan politik yang melatarbelakanginya, 

khususnya gerakan-gerakan perlawanan rakyat yang dari segi 

informasi dan referensinya memadai. Sementara itu, gerakan-gerakan 

perlawanan rakyat Pekalongan yang tidak cukup referensinya hanya 

akan disinggung sepintas-lalu, tidak akan disajikan secara detail.  

Pembahasan tentang sejarah gerakan perlawanan rakyat dan 

konflik-konflik sosial di Pekalongan ini menjadi sangat penting, 

sedikitnya, karena dua hal. Pertama, secara teori—termasuk teori 

sosiologi Bourdieu, setiap fenomena sosial tidak terjadi secara tiba-tiba. 

Setiap fenomena sosial selalu terjadi karena ada kondisi-kondisi 

tertentu yang melatarbelakanginya. Fenomena pudarnya kewibawaan 

Kiai, serta perlawanan [masyarakat] Santri di Pekalongan yang menjadi 

fokus kajian ini, tentu tak terkecuali. Kedua, pembahasan tentang 

sejarah gerakan perlawanan rakyat dan konflik-konflik sosial di 

Pekalongan ini menjadi sangat penting, terutama, untuk mencari 

referensi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam “membaca” dan 

membahas peristiwa dan fenomena perlawanan politik Santri yang 

menjadi fokus kajian studi ini. Adalah suatu kenyataan yang tidak bisa 
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ditolak bahwa, munculnya gerakan-gerakan perlawanan dan konflik-

konflik sosial selalu terkait erat dengan kondisi-kondisi sosio-ekonomi, 

sosio-politik, dan sosio-kultural masyarakatnya. 

Untuk mempermudah pemahaman kita tentang Pekalongan 

dalam perspektif sejarah, uraian Bab ini akan disajikan dengan 

sistematika sebagai berikut: Setelah catatan pendahuluan yang dikemas 

sebagai Introduksi, pada Bab ini, secara berturut-turut akan disajikan 

uraian tentang: Nama Pekalongan dalam Peta Sejarah perjuangan 

kemerdekaan Indonesia; Gerakan-gerakan Perlawanan Rakyat [di] 

Pekalongan, serta Gerakan-gerakan Perlawanan Rakyat, Konflik-

konflik Sosial, & Kerusuhan-kerusuhan Massal di Pekalongan pada 

Tahun 1990-an. Sebagai penutup sajian Bab ini, untuk membantu para 

pembaca agar dapat lebih mudah dan lebih cepat memahami dan 

memetaan logika berpikir sajian ini, akan disajikan “Rangkuman”. 

Pekalongan dalam Lintasan Sejarah[nya] 

Dalam catatan sejarah, nama Pekalongan banyak disebut, baik oleh 

sejarawan-sejarawan Indonesia maupun oleh sejarawan-sejarawan 

manca-negara. Sartono Kartodirdjo, Anton Lucas, M.C. Ricklefs, James 

R. Rush, Ruth T. MicVey, Bergsma, van Schaik, dan van Baardewijk 

adalah beberapa nama di antara mereka yang dalam tulisan-tulisannya 

tentang Indonesia banyak menyebut nama Pekalongan.167 Dalam 

                                                           
167 Lihat buku Sartono Kartodirdjo, Protest Movements in Rural Jawa, Oxford 
University Press, Singapore, Kuala Lumpur, London, New York, Melbourne, 1973; 
Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, Pustaka Utama Grafiti, 1989; One Soul One 
Struggle, Region and Revolution in Indonesia, ASAA Southeast Asia Publications 
Series, Asian Studies Association of Australia, No. 19, 1991; Local Opposition and 
Underground Resisten to The Japanese in Jawa (1942-1945), Monash Papers on 
Southeast Asia No. 13, Center of Southeast Asian Studies Monash University 1986 yang 
edisi Indonesianya diterbitkan oleh Sjarikat Indonesia tahun 2012 dengan judul 
Radikalisme Lokal, Oposisi dan Perlawanan Trehadap Pendudukan Jepang di Jawa 
(1942-1945); M.C. Recklefs, Sejarah Indonesia Modern, Gadjah Mada University Press, 
Jogjakarta, 1991, Cetakan Keenam 1998; James R. Rush, Opium to Java, Revenue 
Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1960-1910, Cornel University 
Press, 1990. Edisi Indonesia buku ini diterbitkan oleh Penerbit Mata Bangsa, 2000; dan 
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tulisan-tulisan itu, selain mengangkat posisi dan peran Pekalongan 

yang strategis dalam perdagangan dunia, juga mengangkat banyaknya 

gerakan perlawanan rakyat yang tumbuh dan berkembang di daerah 

pesisir pantai utara Jawa ini. Banyaknya gerakan perlawanan rakyat 

terhadap kekuasaan yang tumbuh dan berkembang di daerah ini, 

dengan cukup jelas, menunjukkan bahwa, Pekalongan adalah “tanah 

tumbuh” (champ atau field) yang sangat subur bagi gerakan-gerakan 

perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang [dianggap, atau sedikitnya 

dirasakan] zalim dan tidak adil.  

Berdasarkan catatan sejarah, sejak pertengahan abad ke-19 

hingga akhir abad ke-20, tercatat, ada sebelas garakan perlawanan 

rakyat terhadap kekuasaan yang muncul di kawasan ini. Kesebalas 

gerakan perlawanan rakyat tersebut adalah: Gerakan Kiai Ahmad Rifa‟i 

Rapingi—yang di kalangan masyarakat Jawa di Pekalongan sering 

dilafalkan: Ripangi atau Rapingi (1859); Gerakan Petani (1918); 

Pemogokan Buruh Kereta Api (1923); Pemberontakan Golongan 

Komunis (1926); Gerakan Kromo Lawi (1929); Gerakan Menentang 

Pengambilan Sample Darah oleh petugas kesehatan dalam program 

pemberantasan penyakit pes (1931-1932); Pengeroyokan dan 

Pembunuhan Camat Comal (1943); Gerakan Petani Pimpinan Haji 

Dulgani (1943);168 Pertempuran Tiga Hari Tiga Malam (1945), Gerakan 

Penggantian Pamong Praja (1945), Gerakan Perlawanan terhadap 

Represi Negara—Golkarisasi, Kasus Buaran (1997), dan terakhir terjadi 

adalah Gerakan Perlawanan [Masyarakat] Santri Terhadap Kiai—imbas 

dari konflik PPP dan PKB, pada masa-masa awal berdirinya Partai 

Kebangkitan Bangsa hingga menjelang Pemilu 1999.  

Di samping itu, di Pekalongan juga terjadi beberapa kali 

gerakan perlawanan terhadap Pengusaha—terhadap kekuasaan capital. 

                                                                                                                                    
lihat juga Ruth T. McVey, The Rise of Indonesian Communism, Cornell University 
Press, 1965. Edisi Indonesia buku ini diterbitkan oleh Komunitas Bambu, 2010. 
168 Lihat Sartono Kartodirdjo, Protest Movement in Rural Java, Oxford University 
Press, London, 1973, hlm. 118-127; Anton Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi 
dalam Revolusi, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1989; dan Radikalisme 
Lokal, Oposisi dan Perlawanan Trehadap Pendudukan Jepang di Jawa (1942-1945), 
Penerbit Sjarikat Indonesia, Jogjakarta, 2012. 
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Gerakan-gerakan tersebut dipicu oleh, dan terekspresi dalam, berbagai 

kasus. Memang, secara sekilas, tidak terlalu jelas apakah konflik-

konflik sosial tersebut merupakan gerakan perlawanan terhadap 

kekuasaan kapitalis (pemilik modal) ataukah konflik horizontal antar-

warga biasa. Namun, jika dilihat dari ekskalasi dan obyek-obyek yang 

menjadi sasarannya nampak jelas bahwa konflik sosial yang terjadi di 

Pekalongan pada tahun 1990-an bukanlah konflik sosial  biasa. Bahkan, 

beberapa konflik sosial di antaranya berbau rasial—anti-Cina. Konflik-

konflik sosial yang dimaksud adalah: Kerusuhan tahun 1984—imbas 

dari Kerusuhan anti-Cina yang terjadi di Solo; Kerusuhan yang dipicu 

oleh perkelaian Tukang Becak dan Penumpangnya yang keturunan 

Cina (1989); Kerusuhan [sebagai imbas atau yang dipicu oleh] Kasus 

Penyobekan al-Qur‟an (1995), Kasus Sengketa Tanah Gedung Pemuda 

(1995-1998), Kasus Pencemaran Kali Banger (1996-1997), dan Amuk 

massa di Jalan Hasanuddin—konflik warga Jl. Hasanuddin dengan 

pengusaha keturunan Cina (1995).169 

Nama Pekalongan dalam Peta Sejarah Perjuangan 

Kemerdekaan Indonesia 

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, nama “Pekalongan” 

lebih banyak digunakan untuk menyebut sebuah kawasan di pesisir 

utara Pulau Jawa yang terbentang dari wilayah Kabupaten Batang 

hingga Losari wilayah Kabupaten Brebes, perbatasan wilayah Provinsi 

Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat, ketimbang untuk menyebut 

Kabupaten dan Kota Pekalongan. Sejak zaman penjajahan Belanda 

hingga tahun 1980-an, kawasan tersebut disebut sebagai “wilayah 

Karesidenan Pekalongan”, di mana Kota Pekalongan sebagai 

ibukotanya.170 Pada masa kolonial, wilayah Karesidenan Pekalongan 

                                                           
169 Lihat Laporan Penelitian Loekam Soetrisno dan kawan-kawan, Pusat Studi 
Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, yang 
kemudian diterbitkan dalam Mohtar Mas‟Oed, Mochammad Maksum, dan Moh. 
Soehadha (Ed.), Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu, tahun 2000, hlm.225-261.   
170 Keberadaan Pekalongan sebagai Kota-Besar rupanya sudah sejak zaman Kolonial 
Belanda. Terbukti, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
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terdiri atas empat wilayah pemerintahan setingkat Kabupaten, yaitu: 

Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan 

Kabupaten Brebes.171  

 

Gambar 3.1. Peta Wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan 

Pada masa kemerdekaan, wilayah pemerintahan Karesidenan 

Pekalongan dimekarkan menjadi tujuh wilayah pemerintahan 

setingkat kabupaten/kota. Keenam Kabupaten/Kota hasil pemekaran 

wilayah pemerintahan tersebut adalah: Kabupaten Batang, Kota 

                                                                                                                                    
pembentukan Daerah Kota-Besar dalam lingkungan provinsi Djawa Timur/Tengah/ 
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, salah satu keputusannya menyatakan: 
“Mentjabut  Undang-Undang (Ordonnantie) Pembentukan Kota Surabaja (Stbl. 1928 
No. 504), Kota Malang (Stbl. 1928 No. 501), Kota Madiun (Stbl. 1928 No. 499), Kota 
Kediri (Stbl. 1928 No. 498), Kota Semarang (Stbl. 1929 No. 390), Kota Pekalongan (Stbl. 
1929 No. 392), Kota Bandung (Stbl. 1926 No. 369), Kota Bogor (Stbl. 1926 No. 368), 
Kota Tjirebon (Stbl. 1926 No. 370), Kota Jogjakarta (Undang-Undang No. 17 Tahun 
1947), dan Kota Surakarta (Undang-Undang No. 16 Tahun 1947)”. Dalam Bab I Pasal 1 
Undang-undang tersebut dinyatakan: “Daerah-daerah jang meliputi kota-kota 
Surabaja, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, Tjirebon, 
Jogjakarta, dan Surakarta, ditetapkan menjadi Kota-Besar”. Jadi, berdasarkan Staatsblad 
Nomor 392 Tahun 1929, Pekalongan sebagai Kota-Besar telah terbentuk sejak zaman 
Pemerintahan Kolonial Belanda. Lihat Oetomo MS dan Bambang Adiwahyu 
Danusaputra, Rasa Suarga Gapuraning Bumi, Menelusuri Berdirinya Kota Pekalongan, 
Draft tidak diterbitkan, 1986, hlm. 112. 
171 Penting untuk dicatat bahwa, antara tahun 1928-1931, Kabupaten Pemalang, 
Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes merupakan Karesidenan tersendiri dengan 
Tegal sebagai ibukotanya. Lihat Anton Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam 
Revolusi, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1989, hlm. 9.  
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Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten 

Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes.  

Wilayah Kabupaten Pekalongan lama meliputi wilayah Kabu-

paten Batang sekarang, Kota Pekalongan sekarang, dan wilayah 

Kabupaten Pekalongan sekarang. Sampai dengan awal tahun 1930-an, 

Batang sebenarnya merupakan Kabupaten tersendiri. Namun, dengan 

alasan efisiensi dan penduduknya sedikit, mulai 01 Januari 1936, 

daerah ini digabungkan dengan Kabupaten Pekalongan. Pada tahun 

1920-an, Batang—yang kontur wilayahnya berbukit-bukit rendah—

merupakan daerah termakmur di Karesidenan Pekalongan. Ketika itu, 

Batang merupakan produsen utama tanaman niaga, seperti: gula, kopi, 

teh, karet, kina, kapuk, dan kakao (cokelat). Dengan produk-produk 

hasil pertanian tersebut, Batang ketika itu, menjadi satu-satunya 

daerah di kawasan pantai utara Jawa di mana para petani kecil menjadi 

penghasil komoditi ekspor. Pada tahun 1965, berdasarkan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1965, yang dimuat dalam Lembaran Negara 

Nomor 52 tanggal 14 Juni 1965, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI 

Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 14 Juli 1965, Batang dikembalikan 

statusnya menjadi daerah tersendiri setingkat Kabupaten Pekalongan 

menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang.172  

Setelah jenjang “Pemerintahan Tingkat Karesidenan” dihapus, 

batasan Pekalongan sebagai penunjuk wilayah [eks] Karesidenan 

Pekalongan tidak banyak dipakai lagi. Bahkan, sejak saat itu, 

“Pekalongan” lebih banyak, bahkan hanya, dipakai untuk menunjuk 

sebuah kawasan wilayah yang secara administratif berada di antara 

wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten 

Pemalang. Bagian timur wilayah Pekalongan berbatasan dengan 

wilayah Kabapaten Batang, bagian selatan wilayah Pekalongan berba-

tasan dengan wilayah Kabupaten Banjarnegara, bagian barat wilayah 

Pekalongan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pemalang; 

sedangkan bagian utara wilayah Pekalongan merupakan bibir pantai 

Laut Jawa. Dengan batasan itu, Pekalongan menunjuk pada dua 

                                                           
172 Ibidum, Anton Lucas, Peristiwa Tiga Daerah,…., hlm. 9-10. Lihat juga Wikipedia 
Indonesia, Ensiklopedia Bebas, diposkan oleh Tari di 01.22; diunduh pada 18-02-2015. 
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wilayah pemerintahan, wilayah Kabupaten Pekalongan dan wilayah 

Kota[madia] Pekalongan.173  

 
Gambar 3.2. Peta Wilayah Kota Pekalongan 

                                                           
173 Status kedua wilayah Tingkat II Pekalongan tersebut (wilayah Kotamadya 
Pekalongan dan wilayah Kabupaten Pekalongan) dibentuk setelah kemerdekaan 
Indonesia, pada tahun 1950, berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan  Propinsi Jawa Tengah, 
yang diundangkan pada: Hari Selasa Pon  tanggal 8 Agustus 1950, ditetapkan di 
Yogyakarta oleh Menteri Dalam Negeri SoesantoTirtoprodjo dan Menteri Kehakiman 
A.G. Pringgodigdo selaku Pemangku Jabatan Sementara Presiden  Republik Indonesia, 
status “Kabupaten Daerah Tingkat II” Pekalongan dikuatkan lagi. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tersebut,  Daerah Kabupaten Pekalongan ditentukan 
bersama 28 daerah lain, termasuk di dalamnya: Kabupaten Semarang, Kabupaten 
Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten 
Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, 
Kabupaten Djepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Banjumas, 
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten 
Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, 
Kabupaten Kebumen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, 
Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri. Sedangkan, keberadaan Kota 
Pekalongan dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tertanggal 14 
Agustus 1950. Dengan penetapan status ini, Stbl. 1929 No. 392 tentang pembentukan 
Pekalongan sebagai Kota Besar dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Lihat 
http://www.pekalongankab.go.id/lkpj-bupati.html 

http://www.pekalongankab.go.id/lkpj-bupati.html
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Secara geonomis, Pekalongan merupakan suatu kawasan yang 

sangat strategis. Selain memangku pantai Laut Jawa, Pekalongan berada 

pada jarak sekitar 100 km dari Kota Semarang—Ibukota Provinsi Jawa 

Tengah, dan berada sekitar 384 km dari Jakarta—Ibukota Negara 

Republik Indonesia. Posisi geonomis Pekalongan menjadi sangat 

strategis karena dilalui oleh jalur utama perhubungan darat (jalur 

Pantura) yang merupakan jalur lalu lintas yang menjadi “urat nadi” 

perekonomian Pulau Sumatera-Jawa-Bali.  

Jadi, sejak tahun 1950 itu, secara administratif, Pekalongan 

dibagi menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu: wilayah pemerin-

tahan Kabupaten Pekalongan dan wilayah pemerintahan Kota[madia] 

Pekalongan. Namun, secara sosio-kultural, keduanya sulit, bahkan 

tidak mungkin dapat, dipisahkan. Meski berkembang stereotipe 

“Pekalongan Bawah”—yang menunjuk wilayah bagian utara 

Pekalongan yang kental dengan kultur Islami dengan predikat 

masyarakat santri, dan “Pekalongan Atas”—yang menunjuk wilayah 

bagian selatan Pekalongan yang lebih didominasi kultur abangan, 

tetapi keduanya tidak terkait (berhubungan langsung) dengan batasan 

wilayah administratif tersebut.  

Selain dikenal sebagai “Kota Batik” dan “Kota Santri”, dalam 

sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Pekalongan juga dikenal 

sebagai Kota Revolusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekendar—

salah seorang mantan pejuang kemerdekaan dan tokoh nasionalis di 

Pekalongan yang mempunyai sebutan dan nama beken mbah Ken 

Rahardjo,174 predikat “Kota Revolusi” disandangkan ke Pekalongan 

                                                           
174 Di kalangan teman-temannya, Ken Rahardjo dikenal dengan nama Soekendar. Ia 
lahir pada tahun 1912 di Pekalongan. Di Pekalongan dan sekitarnya, nama Ken 
Rahardjo memang sangat popular.  Selain dikenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, 
politisi, dan aktivis gerakan, ia juga dikenal sebagai seorang relawan kemanusiaan yang 
tak mempunyai rasa takut. Menurut penuturan para aktivis di Pekalongan, ketika 
rezim otoriter Orde Baru berkuasa, Ken Rahardjo kerap kali “menyelamatkan” para 
aktivis dari kejaran aparan keamanan. Dari foto-foto yang dipajang di ruang tamu 
rumahnya, ia nampak akrab dengan para politisi nasional seperti Peni, Megawati, dan 
Permadi. Menurut penuturannya, foto-foto itu diambil ketika mereka pernah singgah 
di rumahnya. Ken Rahardjo, rupanya, juga cukup dikenal di kalangan aktivis tingkat 
nasional. Ketokohan Ken Rahardjo juga nampak pada pertemuan antar-generasi yang 
diselenggarakan oleh Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Jateng di Grhadika Bakti 
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sebagai kenangan sejarah atas kuatnya gerakan-gerakan kemerdekaan 

di daerah ini. Sejak zaman penjajahan Belanda, selain banyak pejuang 

besar yang singgah di Pekalongan dalam rangka menyusun strategi, di 

Pekalongan juga banyak bermunculan organisasi pemoeda untuk 

melawan penjajah.175 

 

Gambar 3.3. Peta Wilayah Kabupaten Pekalongan 

Hal menarik lain dari Pekalongan adalah karakter warga 

masyarakatnya yang pada umumnya dikenal agak temperamental dan 

sangat sensitif—mudah tersinggung, dan gampang marah; apalagi jika 

                                                                                                                                    
Praja, Semarang, pada pertengahan tahun 1990-an. Dalam acara itu, Ken Rahardjo 
kelihatan sangat akrab dengan H. Roeslan Abdulgani, mantan Menteri Luar Negeri 
Indonesia pada masa Orde Lama. Kejadian itu diabadikan dalam bentuk foto oleh Mic 
Soekanto, Harian Wawasan. 
175 Hasil wawancara J. Mardimin, Kutut Suwondo, dan Susiyanto dengan Ken Rahardjo, 
28 Juli 1998. Lihat juga: J. Mardimin, Demokrasi di Indonesia & Dinamika Politik Arus 
Bawah, Forsa Pustaka, 2002, hlm. 175. 
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hak-haknya dirampas.176 Karena itu, masyarakat Pekalongan juga 

dikenal sebagai masyarakat yang “Bersumbu Pendek”. Amuk massa 

atau kerusuhan-kerusuhan sosial dan konflik-konflik sosial akan 

mudah terjadi dan mudah meledak di daerah ini. Kalau ada pemicunya, 

masalah-masalah tertentu—yang dianggap remeh-temeh oleh masya-

rakat Jawa lainnya—dapat dengan mudah berubah menjadi konflik-

konflik sosial yang berskala massif. Dalam kehidupan sehari-hari 

mereka, sifat-sifat agal itu nampak dalam pola komunikasi mereka. 

Sehari-hari, orang Pekalongan biasa menggunakan Bahasa Jawa kasar 

(ngoko), tataran Bahasa Jawa yang paling rendah. Umumnya, mereka 

tidak biasa menggunakan ragam bahasa halus (krama) seperti orang-

orang Solo, Jogja, dan sekitaranya yang berkultur Jawa. Bahkan, ketika 

diajak bicara dengan ragam Bahasa Jawa Krama Inggil—tataran Bahasa 

Jawa yang paling tinggi, mereka terkadang menertawakan dan 

mengomentarinya “kaya kethoprakan”, seperti main Kethoprak—salah 

satu jenis kesenian tradisional Jawa.177 Berlatar belakang sejarah seperti 

itu, maka tidak mengherankan jika, sejak jaman kolonial, banyak 

gerakan perlawanan yang tumbuh dan berkembang di daerah ini. 

Gerakan-gerakan Perlawanan Rakyat [di] Pekalongan 

Sebagaimana telah disinggung dalam Bab 1, wilyah [eks] Karesidenan 

Pekalongan memiliki catatan sejarah perlawanan yang cukup panjang. 

Sejak jaman kolonial hingga era Indonesia Post-Soeharto, ada banyak 

gerakan perlawanan rakyat yang tumbuh dan berkembang di daerah 

ini. Terhitung sejak pertengahan abad ke-19 hingga akhir abad ke-20 

saja, tercatat, lebih dari sejinah (sepuluh) garakan perlawanan rakyat 

                                                           
176 Sepertinya, ada hubungannya dengan sejarah masa lalunya, mewarisi psikologi 
orang tersisih, orang terpinggirkan, orang yang termarginalisasi. Menurut sejarahnya, 
setidaknya menurut cerita setengah legenda—karena sulitnya mendapatkan sumber-
sumber tertulis yang dapat dijadikan referesi, “cikal bakal” orang Pekalongan, Ki Ageng 
Cempaluk, adalah Bangsawan dari Kerajaan Mataram yang tersisih. Konon, nama 
kampong Kesesi yang diyakini sebagai tempat tinggal Ki Ageng Cempaluk berasal dari 
kata “kesisih” (tersisih, terpinggirkan, atau termarginalisasi). 
177 Saya pribadi, ketika penelitian di Pekalongan, sudah beberapa kali mengajak bicara 
Sumber Informasi saya dan mendapat respon seperti ini. 
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yang muncul, tumbuh, dan berkembang di kawasan ini. Dari sejumlah 

gerakan perlawanan tersebut, sepuluh di antaranya adalah: gerakan 

Kiai Ahmad Rapingi (1859); gerakan petani (1918); pemogokan buruh 

kereta api (1923); pemberontakan golongan komunis (1926); gerakan 

Kromo Lawi (1929); gerakan menentang pengambilan sample darah 

oleh petugas kesehatan dalam program pemberantasan penyakit pes 

(1931-1932); pengeroyokan dan pembunuhan camat Comal (1943); 

gerakan petani pimpinan Haji Dulgani (1943); Pertempuran Tiga Hari 

Tiga Malam (1945), Penggantian pamong praja (1945), dan gerakan 

perlawanan terhadap represi Negara (1997).  

Dari sejumlah gerakan perlawanan rakyat tersebut, yang paling 

popular di Pekalongan adalah Gerakan Kiai Rapingi (1859), Gerakan 

Kromo Lawi (1929), Pertempuran Tiga Hari Tiga Malam (1945), 

gerakan perlawanan terhadap represi Negara (1997), dan Gerakan 

Perlawanan [Masyarakat] Santri Terhadap Kiai—imbas dari konflik 

PPP dan PKB, pada masa-masa awal berdirinya Partai Kebangkitan 

Bangsa (1999). Pada uraian berikut, secara ringkas (sinoptik), beberapa 

gerakan perlawanan tersebut akan disajikan. 

Gerakan Kiai Ripangi (s.d. 1859) 

Nama Rapingi ini sepertinya merupakan metatesis dari “Ripangi”, 

pelafalan “lidah Jawa” kata Rifai—seperti halnya nama “Asmu‟i” yang 

dilafalkan oleh “lidah Jawa” menjadi “Asmungi” atau “Asmuni”.178 

                                                           
178 Sumber lain menyebut Kiai Ahmad Rapingi sebagai Hadji Mohammad Rifangi 
(Lihat Sartono Kartodirdjo, Protest Movement in Rural Java, Oxford University Press, 
London, 1973, hlm. 118-127.); dan ada pula yang menyebut Kiai Rifa‟i (Abdul Djamil, 
Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH Ahmad Rifa‟i Kalisalak, LKiS, 
Jogjakarta, 2001). Tidak dapat diperoleh keterangan yang pasti, siapa nama sebenarnya 
tokoh gerakan perlawanan rakyat Pekalongan pada pertengahan abad ke-19 ini. Kalau 
mengacu kepada repertoan nama Islam, kemungkinan besar nama sebenarnya adalah 
“Rifa‟i”. Yang jelas, kalangan warga masyarakat Pekalongan dan sekitarnya ada yang 
menyebut “Kiai Ahmad Ripangi” atau “Kiai Ahmad Rapingi”, yang biasanya diikuti 
alamat tempat tinggalnya di “Kali Salak, Pekalongan” menjadi “Kiai Ahmad Ripangi 
Kali Salak” atai Kiai Ahmad Rapingi Kali Salak”. Agar tidak mengaburkan peristiwa 
sejarah dan tokoh yang menyejarah ini, pada tulisan ini, ketiga nama tersebut dianggap 
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Dalam perspektif sejarah perjuangan kemerdekaan, Kiai Rifa‟i, Kali 

Salak, Pekalongan, dikenal sebagai tokoh agama yang anti-kolonial.  

  Sebagaimana dikemukakan Sartono Kartodirjo, Kiai Ripangi, a 
lias Kiai Rifa‟i, a lias Kiai Rapingi, lahir pada 1786 di Kendal sebagai 

anak seorang Penghulu. Setelah delapan tahun memperdalam ilmu 

agamanya di Mekkah, Rifa‟i kembali ke kampong halamannya; dan 

melakukan pembaharuan ke-Islam-an masyarakatnya. Rifa‟i menja-

dikan para penghulu dan pejabat-pejabat agama sebagai sasaran 

pembaruan puritanitasnya.179 

Menurut cerita sejarah, pada masa kolonial, Kiai-kiai di 

Pekalongan mempunyai peran yang sangat besar terhadap munculnya 

gerakan-gerakan perlawanan di tingkat lokal terhadap pemerintahan 

kolonial. Karena itu, pemerintah kolonial terus berusaha untuk 

menjinakkan mereka dengan berbagai cara dan iming-iming, baik 

berupa harta benda maupun kedudukan. Tetapi, tidak semua Kiai dapat 

menerima bujuk-rayu pemerintah kolonial. Kiai Ripangi, Kali Salak, 

adalah salah satu dari Kiai di Pekalongan yang tidak dapat dibujuk oleh 

pemerintah kolonial tersebut. Kiai Ripangi, Kali Salak dicitrakan 

sebagai seorang Kiai yang sangat kuat pendi-riannya.180 

Alih-alih takluk dan menerima bujuk-rayu penguasa kolonial. 

Sebaliknya, Kiai Rifa‟i justru melakukan perlawanan terhadap 

kekuasaan penjajah. Dalam aksinya, Kiai Ripangi menyerang para 

penghulu dengan menyebutnya sebagai budak-budak “raja kafir”. 

Melalui dakwah-dakwahnya, Kiai Ripangi mengajak para pengikutnya 

                                                                                                                                    
identik, semua dianggap benar, dan akan digunakan kata alias untuk menggunakan 
ketiganya.  
179

 Sartono Kartodirdjo, Protest Movement in Rural Java, Oxford University Press, 
London, 1973, hlm. 118-127. 
180 Kiai Rapingi alias Hadji Mohammad Rifangi alias KH Ahmad Rifa‟i lahir di Kendal 
pada tahun 1786, anak seorang penghulu—a religious official in charge of a mosque. 
Kiai Rapingi alias Hadji Mohammad Rifangi pernah tinggal di Mekkah selama 8 tahun; 
dan sepulang dari Mekkah, ia kembali ke kampong halamannya, tempat kelahirannya, 
di Kendal. Kiai Rapingi mulai tinggal di Kalisalak setelah istrinya meninggal dunia, dan 
ia menikah dengan janda seorang Demang—kepala distrik; wedana pada zaman 
pemerintahan Hinid Belanda—di Kalisalak Pekalongan. Ibid. Sartono Kartodirdjo, 
Protest Movement in Rural Jawa, hlm. 118-119. 
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untuk tidak mengakui otoritas keagamaan para penghulu. Dikisahkan, 

meskipun terus dibujuk-rayu oleh Pemerintah Kolonial dengan 

berbagai iming-iming—kedudukan tinggi dan harta benda yang 

melimpah, [pendirian] Kiai Rapingi tidak pernah goyah.  

Kiai Rapingi mengajarkan kepada para pengikutnya untuk 

mengamalkan ajaran Islam yang murni dan benar sesuai dengan al-

Qur‟an. Menurut Kiai Rapingi, ajaran Islam yang berkembang di 

Pekalongan [saat itu] telah menyimpang dari ajaran al-Qur‟an yang 

sebenarnya. Bahkan, Kiai yang bernama lengkap Kiai Ahmad Ripangi 

alias Hadji Ahmad Rapangi alias KH. Ahmad Rifa‟i berpendapat bahwa, 

Islam yang berkembang di Pekalongan saat itu sudah bukan Islam lagi. 

Selain mengabsahkan pembauran laki-laki dan perempuan dalam 

berbagai acara yang sama dan di tempat yang sama, serta tidak 

mewajibkan para perempuan muslim berjilbab saat bepergian ke luar 

rumah, Islam yang berkembang di Pekalongan kala itu dinilainya telah 

banyak dipengaruhi dan diwarnai oleh anasir-anasir dari luar Islam, 

seperti tradisi selamatan.  

Untuk melakukan pemurnian ajaran Islam tersebut, Kiai 

Rapingi menulis kitab yang diberi judul Tarajumah untuk dijadikan 

pedoman bagi para pengikutnya. Ajaran Kiai Ahmad Rapingi disebut 

agama budiah, atau sekte [Islam] Budiah, dan para pengikutnya disebut 

Santri Budiah.181 Persoalannya adalah: selain semakin lama, pengikut 

Kiai Ahmad Rapingi semakin banyak, dalam dakwah-dakwahnya, Kiai 

Rapingi dengan lantang terus mengkritisi kesewenang-wenangan 

pemerintah kolonial Belanda dan mengobarkan perlawanan terhadap 

penjajah. Karena itu, pemerintah kolonial Belanda marah dan 

menumpas gerakan keagamaan Kiai Rapingi dan pengikut-

pengikutnya;182 dan untuk membendung perkembangan pengikut Kiai 

Rapingi, pada tahun 1859, pemerintah kolonial Belanda menangkap 

Kiai Rapingi dan membuangnya ke Ambon, dan tak pernah kembali 

                                                           
181 Sartono Kartodirdjo, 1973, Protest Movement in Rural Java, Oxford University 
Press, London, hlm. 118-124. 
182 Lihat artikel Arief dalam KOMPAS, 24-4-1997. 
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lagi.183 Penangkapan Kiai Rapingi tersebut kemudian menimbulkan 

gelombang protes dan perlawanan dari para pengikutnya. 

Penting untuk dikemukakan di sini bahwa, terlepas dari 

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahannya, kisah Haji 

Ripangi a lias Hasji Rifa‟i memang cukup fenomenal. Terbukti, 

kisahnya diabadikan dalam Serat Cebolek, sebuah buku yang ditulis 

pada 1892. Sebagaimana dikemukakan sejarawan Kuntowijoyo, naskah 

buku ini terdiri atas 31 syair dalam bentuk Macapat—salah satu bentuk 

sastra Jawa. Tujuh syair pertama memuat kisah Haji Ahmad Rifa‟i; dan 

24 bait lainnya memuat kisah Haji Mutamakim. Naskah buku ini, 

riwayatnya, dimiliki oleh Kanjeng Raden Adipati Suryakusuma—

pensiunan Bupati Semarang, yang kemudian direvisi dan ditulis ulang 

oleh Raden Panji Jayasubrata, yang kemudian menjadi Camat Magetan, 

Jawa Timur. Menurut Kuntowijoyo, maksud buku tersebut disebutkan 

secara jelas: untuk mengingatkan para ulama dan para pencari 

kebenaran agar tidak berlebih-lebihan seperti yang dilakukan kedua 

Kiai tersebut.184 

Gerakan Kromo Lawi (1929) 

Dalam bukunya yang berjudul Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam 
Ravolusi, sejarawan Australia Anton Lucas mencatat bahwa, pada 

tahun 1930, Pekalongan tetap dianggap sebagai satu dari dua 

karesidenan di Jawa Tengah yang aktif dalam bidang politik; di 

samping karesidenan Semarang.185 Persis seperti yang dikemukakan 

Ken Rahardjo bahwa, pada masa-masa itu, di Pekalongan banyak 

                                                           
183 Ibid. Sartono Kartodirdjo, 1973, Protest Movement ……, hlm. 126; Abdul Djamil, 
Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH Ahmad Rifa‟i Kalisalak, LKiS, 
Jogjakarta, 2001; dan lihat juga Ahmad Adaby Darban, Rifa‟iyah. Gerakan Sosial 
Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah tahun 1850-1982, Penerbit Terawang Press, 
Jogjakarta, 2004. Lihat dan bandingkan dengan Kuntowijoyo, 1991, Paradigma Islam, 
Interpretasi untuk Aksi, Penerbit Mizan, Bandung, hlm. 214-222. 
184 Ibid. Kuntowijoyo, 1991, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi, Penerbit Mizan, 
Bandung, hlm. 203-204. 
185 Lihat Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi, Penerbit 
Grafitipress, 1989, hlm. 28. 



Perlawanan Rakyat & Konflik-konflik Sosial di Pekalongan 

125 

muncul dan berkembang gerakan perlawanan rakyat.186 Sayangnya, 

kegiatan mereka terpecah-belah dan terbatas pada kelompok-

kelompok kecil yang ada di ibukota. Pekalongan adalah ibukota 

Karesidenan Pekalongan. Menurut temuan Lucas, mereka sangat 

tergantung pada kejelian Polisi-polisi Intel Belanda (PID) dan 

pemimpin-peminpin mereka yang tidak berada di penjara, yaitu 

beberapa pengikut Soekarno, para tokoh PNI baru, dan kaum 

nasionalis Islam.187 

Kromo Lawi, yang juga dikenal dengan nama Lawi 

Sumodihardjo, adalah salah seorang tokoh PNI di Pekalongan dan 

pejuang kemerdekaan yang sangat tangguh. Kromo Lawi, lahir di 

Batang pada tahun 1900. Pada masa remajanya, Lawi belajar di Sekolah 

Dasar Angka Dua (lima tahun) di Purworejo, HIS di Pekalongan, dan 

Sekolah Kehutanan di Sukabumi. Seperti dicatat Lucas, setelah setahun 

belajar di Sekolah Kehutanan, Kromo Lawi bekerja di Kereta Api SCS 

di Batang dan Comal. Tahun 1920, ia masuk Sekolah Pelayaran 

Pribumi di Makasar, Sulawesi Selatan; dan setelah tamat dari sekolah 

pelayaran, ia membentuk Indische Marine Bond (IMB), ikatan pelaut 

pribumi, yang salah satu tujuannya adalah untuk memperjuangkan 

kenaikan upah bagi para pelaut pribumi. Pada tahun 1926, bersama 

beberapa orang anggota IMB, Lawi ditangkap atas tuduhan mendukung 

pemberontakan PKI di Surabaya, dan karena itu, ia dipecat dari 

pekerjaannya.188 

Pada tahun 1927, Kromo Lawi mendirikan PNI Cabang 

Pekalongan, dan masuk pemuda Muhammadiyah untuk mengamankan 

kegiatannya serta untuk mendapatkan perlindungan atas dirinya. Di 

bawah pimpinan Kromo Lawi, PNI Cabang Pekalongan berkembang 

cukup pesat. Dilaporkan, hingga akhir 1929, PNI Pekalongan 

mempunyai anggota lebih dari 500 orang—jumlah yang terhitung 

                                                           
186 Wawancara J. Mardimin, Kutut Suwondo, dan Susiyanto dengan Ken Rahardjo, 28 
Juli 1998. 
187 Ibid. Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi, …., hlm. 29. 
Dalam hal ini, Lucas mengacu pada Memorie van Overgave (M.v.O) P.J. van Giluk, 
Gubernur Jawa Tengah 1930, Mailr 1262/30. 
188 Ibidum Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi,., hlm. 328. 
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sangat besar untuk ukuran waktu itu. Mereka cukup berhasil 

meletakkan program-programnya secara teratur dengan keuangan yang 

cukup kuat juga. Karena itu, pada akhir Desember 1929, rumah-rumah 

anggota-anggotanya digeledah; dan Kromo Lawi ditangkap, lalu 

ditahan selama lima bulan. Pada bulan Mei 1930, Kromo Lawi 

dibebaskan; tetapi setahun kemudian, tepatnya pada bulan April 1931, 

partainya, PNI, dibubarkan.  

Meski pada tahun 1931 PNI di Pekalongan sempat dibubarkan, 

Marheinisme yang ideologi penyangganya tidak pernah mati, terutama 

di kalangan wong cilik seperti petani kecil, nelayan, pedagang kecil, 

buruh, dan lain-lain. Pada masa kemerdekaan, PNI di Pekalongan 

bersemi lagi dan bertumbuh subur. Kromo Lawi menjadi Ketua dan 

Amin sebagai Wakil Ketua.189 Pada Pemilu 1955, PNI di Pekalongan 

merupakan partai politik terbesar ketiga setelah NU dan Masyumi. 

Menurut penuturan Sujud, salah seorang mantan Ketua Anak Cabang 

PNI di Pekalongan pada masa Orde Lama, kekuatan PNI di Pekalongan 

memang tertumpu pada masyarakat bawah alias wong-wong cilik. 
Sebagaimana dikemukakan Sujud, untuk memperkuat basis PNI, di 

Pekalongan dibentuk organisasi-organisasi rakyat, seperti Kesatuan 

Buruh Marhein (KBM) untuk sektor buruh; Kesatuan Nelayan 

Indonesia (KNI) untuk kalangan nelayan; Persatuan Tani Nasional 

(Pertani) untuk kalangan petani; dan Lembaga Kesenian Nasional 

untuk kalangan seniman dan budayawan. Tentu, tak dapat disangkal 

bawa kuatnya PNI juga tidak terlepas dari kuatnya pendanaan. Di sini, 

peran Kromo Lawi menjadi sangat kuat. Menurut keterangan Sujud 

yang disampaikan kepada Setyo Handoyo dan Indra Budiman (1998), 

Kromo Lawi adalah seorang pengusaha Batik di Pekalongan. Karena 

itu, tidak mengherankan jika Kromo Lawi dapat menarik massa yang 

besar, terutama dari kalangan buruh [pabrik] batik dan tenun, serta 

tukang becak.190 

                                                           
189 Wawancara J. Mardimin dan Kutut Suwondo dengan Ken Rahardjo, di Kajen, 28 Juli 
1998. 
190 Rekaman wawancara Setyo Handoyo dan Indra Budiman dengan Sujud pada 07 Juli 
1998. 
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Surutnya Gerakan Kromo Lawi, semangat juang para pemoeda 

Pekalongan tidak menjadi lemah. Menurut penuturan Ken Rahardjo, 

pada tahun 1929, di Pekalongan berdiri Partai Indonesia Raya 

(Parindra) yang diketuai oleh Soerjo Wirawan; dan dibantu oleh 

Kromodihardjo, Hadi Martojo, Mangoen Wasito, dan M. Badjoeri. 

Mereka adalah para tokoh masyarakat Pekalongan yang berprofesi 

sebagai guru. Tetapi, Partai ini tidak sempat menjadi besar, karena 

peguasa kolonial Belanda segera mencium dan menilainya sebagai 

organisasi politik yang membahayakan pemerintah kolonial. Karena 

itu, Kromodihardjo dan Mangoen Wasito diberhentikan jabatannya 

sebagai guru; sedangkan Hadi Martojo dan M. Badjoeri dipindah-

tugaskan ke daerah lain.191 

 Ken Rahardjo juga mengemukakan, meski pengawasan 

terhadap gerakan-gerakan rakyat diperketat dan para aktivis pejuang 

kemerdekaan diancam hukuman, semangat juang para pemuda di 

Pekalongan juga tak surut; bahkan semakin solit dan kuat. Pada tahun 

1931, Hadi Martojo dan Ken Rahardjo mendirikan organisasi baru yang 

diberi nama “Barisan Oentoek Merdeka” disingkat BOM. Karena 

keterlibatannya dalam “Barisan Oentoek Merdeka” itulah, Ken 

Rahardjo ditangkap dan dipenjara oleh penguasa kolonial Belanda 

selama lima bulan. Setelah itu, menurut Ken Rahardjo, gerakan-

gerakan perlawanan terhadap penjajah Belanda mengalami masa surut; 

dan baru bangkit kembali sekitar tahun 1937 bersamaan dengan 

munculnya gerakan-gerakan kemerdekaan.192 

 Pada masa penjajahan Jepang, para tokoh pemoeda Pekalongan 

mendirikan organisasi baru lagi yang mereka namai “Barisan Pelopor”. 

Organisasi pemoeda yang dideklarasikan di Kajen tersebut dipimpin 

oleh Wimbo Siswojo, Hadi Martojo, Kromodihardjo, dan Mangoen 

Wasito. Mereka terus mengobarkan semangat perang untuk 

memperoleh kemerdekaan dengan memotivasi para pemoeda yang 

                                                           
191 Ibidum. Hasil wawancara J. Mardimin, Kutut Suwondo, dan Susiyanto dengan Ken 
Rahardjo, 28 Juli 1998. Lihat juga: J. Mardimin, Demokrasi di Indonesia & Dinamika 
Politik Arus Bawah, Forsa Pustaka, 2002, hlm. 175. 
192 Ibidum, J. Mardimin, Demokrasi di Indonesia & Dinamika Politik Arus Bawah, hlm. 
176. 
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belum tergerak hatinya. Alhasil, semangat juang kaum muda di 

Pekalongan terus berapi-api dan semakin terkonsulidasi.  

“Pertempuran Tiga Hari Tiga Malam”: Gerakan Perlawanan terhadap 

Pemerintah Kolonial Jepang 

Pertempuran Tiga Hari Tiga Malam di Pekalongan merupakan upaya 

warga masyarakat Pekalongan untuk mengusir tentara Jepang yang 

tetap ingin bercokol di Pekalongan, meski kemerdekaan Indonesia 

telah diproklamasikan.193 Berdasarkan Sumber-sumber Informasi yang 

dapat dikumpulkan, secara singkat, kronologi peristiwa “Pertempuran 

Tiga Hari Tiga Malam” di Pekalongan dapat dikemukakan sebagai 

berikut:194 Hingga lebih dari satu bulan setelah proklamasi Kemer-

dekaan Republik Indonesia dideklarasikan, berita tentang 

kemerdekaan Indonesia belum sampai ke daerah-daerah, termasuk di 

Pekalongan yang orbitasinya terhitung tidak terlalu jauh dari Jakarta, 

tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh 

Soekarno dan Hatta. Menurut informasi, berita tentang kemerdekaan 

Indonesia baru sampai di Pekalongan pada akhir September atau awal 

Oktober 1945, setelah B. Soeprapto—seorang kurir dari Jakarta—

menyam-paikan kepada para tokoh pejuang di Pekalongan bahwa Ir. 

Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta telah memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia.  

                                                           
193 Dari hasil penelitian yang kami lakukan pada tahun 1998, terdapat dua versi 
mengenai waktu meletusnya pertempuran ini. Versi pertama menyatakan bahwa, 
“Pertempuran Tiga Hari Tiga Malam” ini meletus pada 03 Oktober 1945. (Wawancara 
J. Mardimin, Kutut Suwondo, dan Susiyanto dengan Ken Rahardjo, 28 Juli 1998); 
Sedangkan versi yang kedua menyatakan bahwa, pertempuran ini meletus pada 04 
Oktober 1945. Lihat Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi, 
Penerbit Grafitipress, 1989, hlm. 124. 
194 Ibidum. Wawancara J. Mardimin, Kutut Suwondo, dan Susiyanto dengan Ken 
Rahardjo, 28 Juli 1998; Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam 
Revolusi, Penerbit Grafitipress, 1989; dan Sardjono, dkk., Pekalongan Kota Batik, 
Monografi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya 
Pekalongan dan Kadin Daerah Tingkat II Pekalongan, 1994. 
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 Menanggapi berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

tersebut, Angkatan Moeda Pekalongan—pimpinan dr. Ma‟as, R. 

Sarpan, M.A. Tobing, A. Kadir Bakri, Jauhar Arifin, Ali Jahri, dan 

Abdullah Soegondo, Komite Nasional Indonesia (KNI) Pekalongan, dan 

Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) segera mengadakan 

pertemuan. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor BPKKP, 

dipimpin oleh Mumpuni dan Margono [dari desa] Jenggot. Pada 

pertemuan tersebut, mereka bersepakat menunjuk Mr. Besar, dr. Ma‟as, 

dan dr. Soembadji untuk segera melakukan perundingan dengan 

tentara Jepang untuk membicarakan pengalihan kekuasaan sebagai-

mana dinyatakan dalam diktum Proklamasi. Setelah rencana perun-

dingan tersebut disampaikan kepada pemerintah kolonial Jepang, 

tentara Jepang tidak menolak, dan menyepakati 01 Oktober 1945 

sebagai tanggal perundingan bertempat di kantor Syuchoo. Namun, 

karena situasi di Semarang memanas, tentara Jepang meminta agar 

perundingan tersebut ditunda dua hari hingga 03 Oktober 1945.  

 Pada 03 Oktober 1945, ketika perundingan berlangsung, di luar 

gedung yang menjadi Markas Kenpeitai, diperkirakan ada ribuan warga 

Pekalongan yang terkumpul. Mereka mengawal jalannya perundingan 

tersebut. Sekitar pukul 10.00 pada 03 Oktober 1945, perundingan 

tersebut dimulai. Pada perundingan tersebut, pemerintah kolonial 

Jepang diwakili oleh Tokonami (Syuchookan), Kawabata (Kenpeitaiko), 

Hayashi (staf Kenpeitai), dan Horizumi sebagai penerjemah. Menurut 

penuturan Ken Rahardjo, perundingan ketika itu berjalan sangat alot. 

Akibatnya, ribuan massa yang ada di luar gedung tidak sabar dan 

meluapkan kemarahan; dan karena itu, pertempuran pun tak terhin-

darkan. Perundingan pun akhirnya gagal total; dan para anggota 

delegasi dari kedua belah pihak kocar-kacir mencari keselamatan 

sendiri-sendiri. Dalam pertempuran tersebut banyak korban berja-

tuhan, baik dari massa rakyat Pekalongan maupun dari pihak tentara 

Jepang. Berdasarkan data yang ada, dari pihak massa rakyat Pekalongan 

diketahui ada 35 orang yang gugur, dan 12 orang luka-luka.195 Pada 05 

                                                           
195 Lihat Ir. Sardjono, dkk., Pekalongan Kota Batik, Monografi yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Pekalongan dan Kadin Daerah Tingkat II 
Pekalongan, 1994. hlm. 16; Naskah Dokumentasi Angkatan 45 Pekalongan (tidak 
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Oktober 1945, diadakan lagi perundingan antara para tokoh pejuang 

kemerdekaan dan Pemerintah Penjajah Jepang di Pekalongan. Dalam 

perundingan tersebut, tentara Jepang menyatakan bersedia untuk 

angkat kaki dari Pekalongan paling lambat pada 07 Oktober 1945; dan 

menjadi kenyataan bahwa pada 07 Oktober 1945 seluruh tentara 

Jepang telah angkat kaki dari Pekalongan. 

Gerakan Perlawanan Rakyat, Konflik-konflik Sosial, &  

Kerusuhan-kerusuhan Massal di Pekalongan Tahun 1990-an 

Sebagaimana telah berulang kali dikemukakan di atas, sejak zaman 

kolonial, situasi politik di Pekalongan dikenal sangat dinamis. Banyak 

gerakan perlawanan terhadap pemerintahan penjajah yang muncul dan 

berkembang di daerah ini. Pada kurun waktu tahun 1990-an saja, 

tercatat ada enam peristiwa konflik sosial dan perlawanan rakyat yang 

terjadi. Ketiga peristiwa tersebut adalah: Kerusuhan Nopember 1995 

imbas kasus penyobekan al-Qur‟an, kasus sengketa tanah Gedung 

Pemuda (1995-1998), Gerakan Lingkungan—Kasus Pencemaran Kali 

Banger oleh Limbah Pabrik (1996-1997), Kasus konflik warga Jl. 

Hasanuddin dengan pengusaha keturunan Cina (1995), Kerusuhan 

Buaran (1997), dan konflik masa pendukung PPP dan PKB (1999)—

yang berlanjut hingga Pemilu 1999.  

 Pada akhir tahun 1980-an, situasi di Pekalongan—khususnya 

di Pekalongan Timur, sebenarnya sudah mulai memanas. Hal itu 

terjadi akibat penggusuran Petani oleh Pemerintah, karena daerah itu 

akan diubah menjadi kawasan industri. Sejak itu, di Pekalongan Timur 

muncul gerakan petani untuk melawan kebijakan Pemerintah. Namun, 

gerakan petani tersebut berjalan agak lunak, karena situasi politik pada 

masa itu sangat tidak mendukung bagi tumbuh dan berkembangnya 

gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan. Sudah menjadi 

pengetahuan umum, kekuasaan Orde Baru, sejak pertengahan tahun 

                                                                                                                                    
dipublikasikan); dan lihat juga Utomo M.S. dan Bambang Adhiwahyu Danusapoetra, 
Rasa Swarga Gapuraning Bumi, Menelusuri Berdirinya Kota Pekalongan, 1996 (tidak 
dipublikasikan). 
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1970-an sangat represif terhadap kekuatan massa rakyat. Terlebih lagi, 

pada akhir tahun 1980-an, ketika dukungan rakyat terhadap partai 

Golkar mengalami penurunan. 

 Uraian pada bagian ini akan memaparkan berbagai gerakan 

perlawanan rakyat dan konflik-konflik sosial yang terjadi di 

Pekalongan pada tahun 1990-an. Sajian uraian akan diawali dengan 

perkembangan situasi di Pekalongan Timur pada akhir 1980-an yang 

mengondisikan tumbuhnya Gerakan Petani dan gerakan-gerakan 

lain—termasuk berbagai kerusuhan dan konflik sosial—yang terjadi di 

Pekalongan pada dasa-warsa 1990-an. 

Gerakan Petani Pekalongan Timur 

Sejak tahun 1980-an, di Pekalongan Timur terjadi pengalihan fungsi 

lahan secara besar-besaran. Pengalihan fungsi lahan tersebut meru-

pakan konskuensi dari kebijakan Pemerintah yang menentukan 

wilayah Kecamatan Pekalongan utara dan wilayah Kecamatan 

Pekalongan Timur sebagai Kawasan Industri. Sebagaimana dikemu-

kakan Dahmad Syah, berasarkan RUTRK yang baru ketika itu, wilayah 

tersebut memang dijadikan area perindustrian. Dengan penentuan 

wilayah Pekalongan Utara dan Timur sebagai kawasan industri, kata 

Dahmad Syah, lahan pertanian wilayah Pekalongan akan dialihkan ke 

selatan.196 

 Sepertinya, sosialisasi kepada warga di kedua wilayah tersebut, 

khususnya bagi para petani, sangat kurang. Terbukti, banyak warga 

yang tidak mengetahui jika wilayah mereka merupakan kawasan 

industri. Yang mereka tahu, di masyarakatnya berkembang desa-desus, 

jika tanah mereka akan diambil Pemerintah. Berkembangnya desas-

desus itu dibarengi dengan upaya dari pihak Pemerintah agar para 

petani menjual tanahnya, karena ada pembeli yang mau membeli 

                                                           
196 Wawancara dengan Dahmad Syah, 31 Juli 1998. Dahmad Syah adalah seorang 
aktivis petani yang pernah menjadi Pengurus KUD, Pengurus Madrasah, Pengurus 
Partai Persatuan Pembangunan, Bendahara Dewan Koperasi Indonesia (Dekopindo) 
Kota Pekalongan. 
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dengan harga tinggi. menurut penuturan Soleh, Ismar, dan Masiku—

tiga orang tokoh petani di Pekalongan Timur, beberapa warga yang 

karena ekonominya pas-pasan dan pendidikannya juga rendah, 

membayangkan mendapatkan uang banyak, mereka menjadi takabur. 

Akhirnya, tanpa berpikir panjang, mereka melepaskan tanahnya.197 

 Kasus serupa juga terjadi di desa Praga dan Krapyak, wilayah 

Kecamatan Pekalongan Utara. Dengan dalih tanahnya akan diambil-

alih Pemerintah, melalui Carik Desa setempat, ketika itu, Pemerintah 

meminta agar warga menjual tanahnya dan pindah ke tempat lain. 

Tetapi, kenyataannya tidak diambil Pemerintah. Di lokasi itu, 

kemudian, dibangun pabrik-pabrik milik orang [keturunan] Cina. 

Kasus Krapyak, modusnya juga mirip pada kasus Praga. Pada tahun 

1980-an, warga juga diminta menjual tanahnya, yang menurut 

informasinya, akan diunakan untuk pembangunan Podok Pesantren. 

pada kasus ini, warga merasa ditipu, karena lokasi itu tidak dibangun 

Pondok pesantren. Lokasi tersebut ternyata menjadi kompleks 

perumahan.198  

 Menurut kesan warga, setelah dengan cara-cara yang sudah 

ditempuh kurang berhasil, Pemeintah mengambil langkah—yang 

menurut menurut warga: kontroversial dan akal-akalan dengan—

membongkar Dam Setono yang menyuplai air irigasi lahan pertanian 

mereka. Padahal, Dam tersebut dibangun pada tahun 1963 secara 

swadaya oleh masyarakat desa Setono, Dekoro, Noyontakan, Klego, 

Poncol, Krapyak, Nggayu, dan Clumprit, dengan bantuan dana dari 

Koperasi Pengusaha Batik Setono (KPBS) yang ketika itu dipimpin H. 

Fahrurrozi. Menurut keterangan Raji, salah seorang pelaku sejarah 

pembuatan Dam Setono yang sejak tahun 1960-an menjadi Ulu-ulu 

untuk wilayah desa Dekoro, Setono, dan Krapyak, pembuatan Dam 

tersebut dikoordinasikan oleh Lurah Setono—Ahmad Dahlan.199 

                                                           
197 Wawancara JM dengan Soleh, Ismar, dan Masiku di Setono, 30 Juli 1998. 
198 Ibid. 
199 Wawancara dengan Raji, Amat Soleh, Ismar, Masiku, Ihsan Sabas, dan Dahmad 
Syah.  
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Pada tahun 1988, dengan dalih menyebabkan banjir, Dam 

tersebut dibongkar. Namun, karena warga masyarakat protes atas 

pembongkaran Dam yang menyangga kebutuhan air irigasi lahan 

persawahan mereka, terjadi negosiasi, dan Pemerintah berjanji akan 

menggantinya dengan Dam baru yang lokasinya hanya seratus meter 

dari Dam yang dibongkar. Meski demikian, mereka tetap menyesalkan 

pembongkaran itu, karena bangunan fisik Dam itu sangat kuat. 

Menurut penuturan orang-orang yang terlibat dalam swakarya 

pembanguan Dam tersebut, adonan materialnya menggunakan tetes 

tebu.200 

Ketika pembongkaran Dam Setono, di sepanjang tepi Kali 

Banger terdapat delapan pabrik tekstil. Pembangunan delapan pabrik 

tekstil tersebut dipelopori oleh Prismatex yang didirikan pada tahun 

1979; dan kemudian diikuti oleh pabrik-pabrik tekstil lainnya.201 

Seperti sungai-sungai atau kali-kali pada umumnya, pada 

musim kemarau debit airnya menjadi kecil. Pada waktu yang 

bersamaan, volume kebutuhan air untuk irigasi bertambah besar. 

Karena itu, air dari Kali Pekalongan seluruhnya tertampung di Dam 

dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan 

pertanian. Dengan demikian, prkatis, saluran di bawah Dam menjadi 

kering. Kondisi ini membuat pabrik-pabrik tekstil yang ada di bawah 

Dam Setono mengalami kesulitan untuk membuang limbahnya. 

Kondisi inilah yang memunculkan kecurigaan bahwa, pembongkaran 

Dam Setono dilakukan atas desakan dari cukong-cukong pabrik yang 

beroperasi di lokasi tersebut.  

 Pada tahun 1989, Dam pengganti memang dibangun. Perso-

alannya kemudian adalah: Dam pengganti tidak mampu mengairi lahan 

pertanian di sebelah barat Kali Banger. Karena itu, seluas lahan di 

sebelah barat Kali Banger yang sejak dibangunnya Dam Setono tahun 

1960-an merupakan lahan pertanian yang sangat subur berubah 

menjadi lahan kering, menjadi tanah tegalan. Setelah itu, niat buruk 

                                                           
200 Wawancara JM dengan Soleh, Ismar, dan Masiku di Setono, 30 Juli 1998. 
201 Ibid. 
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Pemerintah baru mulai kelihatan. Melalui aparat desa, Pemerintah 

meminta agar para petani menjual tanahnya karena sudah tidak 

produktif lagi. Akhirnya, karena lahannya sudah tidak produktif lagi 

itu, mereka pun terpaksa menjualnya. Ketika itu, para petani terpaksa 

alih profesi; ada yang menjadi buruh pabrik, ada yang menjadi tukang 

becak, dan sebagian lainnya ada yang menjadi buruh bangunan sebagai 

tukang batu dan tukang kayu. 

Hal lain yang juga dirasakan menyakitkan warga, belum sampai 

satu tahun, bendungan pengganti yang dibangun sudah ambrol 

diterjang banjir; dan sampai Pemerintahan Orde Baru tumbang tidak 

penah dibangun lagi. Hal ini membuka kesadaran warga bahwa, 

ternyata, pembongkaran Dam Setono hanyalah cara-cara licik 

Pemerintah untuk menggusur para petani. Setelah Dam yang baru 

ambrol, para petani sebenarnya terus melakukan protes. Tetapi, protes 

mereka selalu kandas. Pemerintah hanya memberikan harapan-

harapan dan janji-janji. Bahkan, para petani yang giat melakukan 

protes diintimidasi oleh aparat keamanan dari Kodim dan Koramil 

setempat. Karena itu, para petani yang aktif semakin berkurang. 

Menurut catatan Soleh dan kawan-kawan, dari sekitar 240-an petani 

yang terlibat aktif, pada masa-masa akhir Pemerintahan Orde Baru 

tinggal 60-an orang. 

Yang menarik dari kasus ini adalah: terkait dengan pencemaran 

Kali Banger ini, tidak satu pun di antara Kiai-kiai di Pekalongan yang 

angkat bicara. Mengapa hal itu terjadi? Dari studi ini, diidentifikasi 

sedikitnya ada dua kondisi yang menyebabkan mengapa hal itu terjadi. 

Pertama: diduga kuat ada hubungan khusus yang bersifat simbiose-

mutualistis antara pengusaha-pengusaha yang terkait dengan 

pencemaran Kali Banger dengan para Kiai; dan yang Kedua: Kiai-kiai di 

Pekalongan, umumnya, juga berusaha dalam bidang perbatikan dan/ 

atau usaha lain yang juga diduga kuat turut mencemari lingkungan.  

Terkait dengan kondisi yang kedua, di Pekalongan berkembang 

semacam joke yang menyatakan bahwa, orang-orang Pekalongan yang 

mondok, baik di Pekalongan maupun di kota-kota lain, baru dikatakan 

sukses jika sepulang dari pondok bisa membalik Kitab—secara 
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metatetik: KITAB menjadi BATIK; karena saking biasanya membaca 

tulisan Arab, dari kanan ke kiri. Maksudnya, orang Pekalongan yang 

mondok baru dianggap sukses jika sepulang dari pondok bisa membuka 

usaha batik. 

Kerusuhan Nopember 1995 

Pada bulan Nopember 1995, di Pekalongan terjadi kerusuhan massal 

yang berbau rasial. Kerusuhan itu dipicu oleh kasus penyobekan al-

Qur‟an yang diidentifikasi dilakukan oleh seorang warga keturunan 

Cina. Pada hari Rabu, 22 Nopember 1995, ada seorang pemuda 

keturunan Cina, bernama Yoe Sing Yung, 24 tahun, anak pedagang 

kelontong di Jln. Hayamwuruk, kampung Pekauman, Kota Pekalongan, 

kedapatan menyobek al-Qur‟an. Tidak terlalu jelas dari mana al-Qur‟an 

itu didapat, apa motifnya, dan penyobekan al-Qur‟an itu disengaja atau 

tidak. Yang jelas, menurut beberapa sumber, pelaku penyobekan al-

Qur‟an tersebut adalah penderita gangguan jiwa.202 

 Sebagaimana dilaporkan oleh jurnalis Majalah GATRA pada 02 

Desember 1995, Yoe Sing Yung—orang yang melakukan penyobekan 

al-Qur‟an—adalah penderita schizophrenia paranoid, gangguan jiwa 

kambuhan dengan dampak penurunan fungsi peran dirinya secara 

mencolok. Menurut Laporan itu, pada bulan Maret 1995, Sing Yung 

baru dipulangkan dari Rumah Sakit Jiwa Pusat di Magelang, Jawa 

Tengah, setelah yang bersangkutan menjalani perawatan intensif 

selama empat tahun. Peristiwa itu disaksikan oleh Alwi, salah seorang 

tetangga dekatnya. Sebelum kejadian itu, ketika melihat Sing Yung 

memegang al-Qur‟an, Alwi sudah khawatir kalau Sing Yung 

melakukan perusakan terhadap Kitab Suci orang Islam tersebut; dan 

karena itu, ia berusaha untuk memintanya. Tetapi, Alwi tidak berhasil 

membujuk dan memintanya.203 Kekhawatiran Alwi itu, kemudian 

benar-benar terjadi. Pada Rabu, 22 Nopember 1995 subuh itu, Sing 

Yung menyobek-nyobek Kitab Suci orang Islam tersebut.  

                                                           
202 Lihat Laporan wartawan Majalah GATRA, 02-12-1995. 
203 Ibidum, Laporan Majalah GATRA, 02-12-1995. 



Perlawanan Politik Santri 

136 

 Agak sedikit berbeda ceritanya: Pagi itu, di depan Toko Siswa 

Matahari di Jln. Hayamwuruk, seorang warga yang bernama Alwi 

melihat ada sobekan-sobekan al-Qur‟an. Karena ia tahu bahwa, 

persoalan ini bisa, dan akan, menjadi masalah besar, Alwi memungut 

sobekan-sobekan al-Qur‟an itu dan membungkusnya dengan kertas 

koran. Ketika itu, Alwi merasakan kebingungan, antara harus 

memberitahukannya kepada warga masyarakat masyarakat di sekitar, 

atau diam dan pura-pura tidak tahu. Karena takut ia sendiri yang 

dituduh melakukannya, akhirnya Alwi memutuskan untuk memberi-

tahukannya kepada warga sekitar; dan tidak lama kemudian 

berkumpullah banyak orang di tempat itu. Mereka marah, dan 

menggedor-gedor toko itu. Tidak lama kemudian, dua orang polisi 

datang. Bersama kedua orang polisi itu, Alwi masuk ke toko, dan 

ditemui seorang ibu yang mengaku sebagai ibu dari Yoe Sing Yung, 

pelaku penyobekan al-Qur‟an tersebut. Kepada Alwi dan kedua petugas 

kepolisian tersebut, perempuan itu menunjukkan Surat Keterangan 

dari Rumah Sakit Jiwa dan menyampaikan kalau anaknya yang 

melakukan penyobekan al-Qur‟an itu memang sakit jiwa alias gila.204  

 Persoalannya adalah: sebagaimana telah dikemukakan di atas, 

di Pekalongan, masalah-masalah yang terkait dengan agama meru-

pakan masalah yang sangat sensitif, dan berita tentang penyobekan al-

Qur‟an itu berkembang sangat cepat dan meluas di masyarakat Kota 

Pekalongan dengan “bumbu-bumbu sedap” yang bervariasi. Salah satu 

versi berita yang berkembang di masyarakat ketika itu menyatakan 

bahwa, kasus penyobekan al-Qur‟an itu dilakukan oleh seorang 

majikan keturunan Cina. Menurut versi yang berkembang luas di 

masyarakat, sang majikan marah kepada Pembantu Rumah Tangganya, 

setelah beberapa kali ia memanggilnya tidak direspon. Menurut versi 

cerita ini, sang Pembantu Rumah Tangga tersebut dipanggil beberapa 

kali tidak merespon karena sedang mengaji dan menjalankan shalat 
Subuh. Konon, setelah dipanggil berulang kali dan tidak segera keluar 

kamar, sang majikan bertambah marah; lalu ia menghampirinya ke 

                                                           
204 Transkrip rekaman wawancara Indra Budiman dan Setyo Handoyo dengan Alwi, 29 
Juli 1998, pukul 18.45-20.00). 
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kamar. Ketika sang peramu wisma yang masih memegang al-Qur‟an 

membuka pintu, sang majikan yang marah besar itu menariknya, dan 

secara tidak sengaja, menarik lembaran al-Qur‟an yang dipegang sang 

peramu wisma. Akibat tarik-menarik itu sobeklah lembaran al-Qur‟an 

tersebut. 

Terlepas versi cerita mana yang paling benar, akibat kasus 

penyobekan al-Qur‟an itu, suasana Kota Pekalongan pada hari Rabu, 22 

Nopember 1995 itu menjadi panas dan menegangkan. Di sudut-sudut 

Kota, banyak orang menggonjingkan berita penyobekan al-Qur‟an oleh 

orang Cina tersebut. Menurut Laporan Majalah GATRA, 02-12-1995, 

petang harinya, ratusan massa dari berbagai Kecamatan di Pekalongan 

mengalir menuju Jln. Hayamwuruk. Sesampai di Jln. Hayamwuruk, di 

depan Toko Siswa Matahari—toko kelontong milik keluarga Sing 

Yung, massa terkonsentrasi dan melampiaskan kemarahan. Yang 

menarik, di tempat kejadian penyobekan al-Qur‟an, para perusuh tidak 

membakar rumahnya. Mereka mengeluarkan barang-barang isi rumah 

itu, salah satunya sebuah sepeda motor Skuter, dan membakarnya. 

Menurut informasi, hal itu mereka lakukan, karena mereka menyadari 

bahwa beberapa rumah di samping rumah pelaku di Jln. Hayamwuruk 

tersebut adalah rumah-rumah tinggal milik orang Jawa. 

  Karena diketahui pelaku penyobekan al-Qur‟an itu orang Cina, 

maka, massa beringas yang turun ke jalan-jalan menjadikan toko-toko 

dan rumah-rumah orang keturunan Cina sebagai sasaran. Puncak 

peristiwa itu terjadi pada hari Jum‟at, 24 Nopember 1995, setelah shalat 

Jum‟at. Menurut informasi, kerusuhan itu bermula dari adanya ratusan 

jama‟ah masjid Jami‟ yang terprovokasi lalu berarak-arakan turun ke 

jalan-jalan.  

Kasus Sengketa Tanah Gedung Pemuda (1995) 

Bagi warga masyarakat Pekalongan, Gedung Pemoeda merupakan 

tempat bersejarah yang sangat penting. Sebab, pada tanggal 3 Oktober 

1945, di tempat itu terjadi pertempuran sengit antara rakyat 

Pekalongan dengan Kempeitai yang tetap bercokol di Pekalongan 
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meski kemerdekaan Indonesia telah diprokla-masikan.205 Sejak Jepang 

menguasai Pekalongan, Kempeitai bermarkas di gedung tersebut. 

Menurut catatan sejarah, tanah yang disengketakan tersebut 

adalah milik seorang Belanda keturunan Israel. Pada masa penjajahan 

Belanda, di atas tanah tersebut berdiri sebuah hotel, yang popular 

dengan nama “Java Hotel”. Ketika Perang Asia Timur Raya pecah, dan 

Jepang berhasil menduduki Kota Pekalongan, hotel tersebut kemudian 

dipakai oleh pemerintah penjajah Jepang sebagai markas Kempeitai.  

Setelah terjadi Pertempuran Tiga Hari tiga Malam yang menewaskan 

37 orang pejuang Pekalongan, untuk mengenang jasa-jasa kepah-

lawanan mereka, gedung tersebut kemudian dijadikan markas Resimen 

XVII Brigade VII, Divisi III Diponegoro. Tetapi, sejak Agresi Militer 

Belanda, dan Belanda berhasil menduduki Pekalongan kembali, gedung 

tersebut ditinggalkan oleh para pejuang yang bermarkas di tempat itu. 

Persoalannya adalah: ketika Belanda harus menyerahkan kedaulatan 

kepada pemerintah Republik Indonesia, Belanda menjual gedung 

tersebut kepada orang-orang keturunan Cina; dan warga masyarakat 

Pekalongan tidak percaya jika gedung tersebut dijual. Menurut mereka, 

gedung tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang Cina 

sebagai balas budi atas jasa mereka dalam membantu Belanda selama 

Belanda menduduki daerah Pekalongan. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Loekman Soetrisno, dkk., pada masa pendudukan Belanda, orang-

orang Cina membantu Belanda dengan membentuk pasukan yang 

disebut Puang Pui.206 Setelah Belanda meninggalkan Kota Pekalongan, 

gedung tersebut dijadikan hotel lagi, dengan nama Hotel “SS” yang 

merupakan singkatan dari nama keluarga pemiliknya.  

                                                           
205 Badan yang bertugas sebagai dinas keamanan pusat Jepang sampai Negara itu takluk 
dan menyatakan kalah perang pada tahun 1945. Badan ini dikelola secara militer di 
bawah kekuasaan menteri peperangan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di 
Indonesia (1942-1945), Kempeetai sangat ditakuti karena kekejamannya. Selain 
menumpas gerakan-gerakan perlawanan dari kaum terjajah, Kempeitai juga 
difungsikan dalam tugas-tugas kepolisimiliteran. (Ensiklopedi Indonesia, Edisi Khusus, 
diterbitkan oleh P.T. Ichtiar Baru—van Hoeve, Jakarta, 1987, hlm. 1734). 
206 Lihat Loekman Soetrisno, dkk., Pekalongan dalam Mohtar Mas‟oed, dkk., Kekerasan 
Kolektif, Kondisi dan Pemicu, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Pembangunan 
Pedesaan & Kawasan, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 2000, hlm. 237. 
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Disadari atau tidak, kedekatan orang-orang keturunan Cina 

dengan penjajah Belanda dan penguasaan gedung bersejarah tersebut 

telah memunculkan rasa tidak senang orang Pekalongan terhadap 

orang-orang keturunan Cina. Perasaan tidak senang tersebut kemudian 

berkembang menjadi kebencian dan permusuhan setelah orang-orang 

keturunan Cina di Pekalongan memandang rendah perjuangan rakyat 

Pekalongan dalam merebut gedung tersebut dengan mengatakan 

bahwa orang-orang yang mati pada Peristiwa Tiga Hari Tiga Malam 

bukanlah para pejuang; melainkan para gelandangan yang tinggal di 

sekitar gedung tersebut. Pernyataan ini tentu saja membuat warga 

masyarakat Pekalongan marah dan dendam terhadap orang-orang Cina 

di Pekalongan; dan situasi sosial di Pekalongan pun memanas. Untuk 

meredam gejolak tersebut agar tidak berkembang menjadi amuk massa, 

Pemerintah mencabut Hak Guna Bangunan atas nama keluarga SS. 

Pada tahun 1970-an, para mantan pejuang anggota Resimen 

XVII, Brigade VII, Divisi III Diponegoro yang ketika itu telah 

mendirikan Yayasan Resimen XVII, Brigade VII, Divisi III Diponegoro 

mengajukan permohonan kepada Pemerintah agar tanah tersebut dibe-

rikan kepada Yayasan yang mereka dirikan. Alhasil, melalui Peraturan 

Pemerintah No. 3 Tahun 1979, Pemerintah Pusat menyetujui tanah 

tersebut untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan Gedung 

Perjuangan Yayasan Resimen XVII. Untuk menindaklanjuti Peraturan 

Pemerintah tersebut, melalui Surat Keputusan No. S.Kep/200/IX/1987, 

tertanggal 17 September 1987, Panglima Kodam VII Diponegoro juga 

memberikan persetujuan. Persoalannya kemudian adalah: entah 

bagaimana ceritanya, tiba-tiba terjadi jual-beli atas tanag tersebut 

antara keluarga SS dengan SD yang ketika itu menjabat sebagai 

direktur PT. PGLS. Informasi itu, tentu saja, mengagetkan warga 

masyarakat Pekalongan, terutama para mantan pejuang anggota 

Resimen XVII, Brigade VII, Divisi III Diponegoro yang mendirikan 

Yayasan Resimen XVII. Atas kejadian itu, Yayasan Resimen XVII 

mengajukan keberatan kepada Pemerintah. Anehnya, proses jual-beli 

jalan terus; bahkan, SD berhasil mendapatkan sertifikat atas tanah 

tersebut yang diterbitkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional 
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Provinsi Jawa Tengah;207 dan lebih aneh lagi, Selain itu, proses jual-

beli, yang dibuktikan dengan Akta Jual-Beli, atas tanah tersebut 

dilakukan setelah SS selaku pemilik pertama sudah tidak mempunyai 

hak lagi atas tanah tersebut. Menurut informasi, hak SS dan kawan-

kawan (lima orang) atas tanah HGB No. 60 dan No. 75 seluas 685 meter 

persegi dan 4.000 meter persegi yang terletak di Jln. Pemuda no. 52 dan 

no. 54 tersebut telah berakhir pada 24 September 1980.208 

Masalah tanah ini menjadi berlarut-larut, setelah SD berusaha 

menjual tanah tersebut kepada salah satu Bank milik negara. Kejadian 

itu terjadi pada tahun 1991. Beruntung, warga masyarakat Pekalongan 

mengetahuinya; dan melalui Yayasan Resimen XVII, mereka mela-

kukan protes keras dan memberi teguran kepad pihak Bank yang 

menjadi pembelinya. Atas protes dan teguran itu, proses jual-beli atas 

tanah tersebut gagal. Tak surut langkah, empat tahun kemudian, tahun 

1995, SD menawarkan lagi tanah tersebut kepada Bank milik negara 

yang lain. Proses jual-beli tersebut terus berjalan, dan Bank yang 

membeli pun dapat memperoleh sertifikat atas tanah tersebut.  

Persoalan tanah/gedung Pemoeda ini bertambah panas, 

setelah—pada pertengahan tahun 1995—pihak Bank milik negara yang 

membeli tanah tersebut memasang papan pengumuman perihal 

rencana pembangunan gedung bank di atas tanah tersebut. Tidak 

terlalu jelas apakah Yayasan Resimen XVII telah mengetahui 

pemasangan papan pengumuman oleh Bank pembeli tanah tersebut 

                                                           
207 Seperti dicatat oleh Loekman Soetrisno, dkk., terdapat kejanggalan dalam proses 
sertifikasi tanah tersebut. Pasalnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, penerbitan 
surat tanah yang luasnya lebih dari 2000 meter persegi merupakan kewenangan Badan 
Pertanahan Nasional Pusat. Padahal, tanah yang disengketakan tersebut seluas 4.000 
meter persegi. Ternyata, agar surat atas tanah tersebut dapat dikeluarkan oleh Kanwil 
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, tanah tersebut dipecah menjadi tiga 
bagian, masing-masing berasarkan SK No. 550.2/016/1/015/33/91 tertanggal 3 April 
1991 seluas 1.900 m2 atas nama F. SD BSc. a.n. PT.PGLS; SK No. 550.2/017/1/33/91 
tanggal 3 April 1991 seluas 1.970 m2 atas nama F.SD.BSc. a.n. PT. PGLS; dan SK No. 
550.2/018/1/012/33/91 tanggal 3 April 1991 seluas 725 m2 atas nama F.SD.BSc. a.n. PT. 
PGLS. Loekman Soetrisno, dkk., Pekalongan dalam Mohtar Mas‟oed, dkk., Kekerasan 
Kolektif, Kondisi dan Pemicu, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Pembangunan 
Pedesaan & Kawasan, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 2000, hlm. 238-239. 
208 Ibid. Loekman Soetrino, dkk., Kekerasan Kolektif, ……hlm. 238. 
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atau tidak, tak lama berselang, pihak Yayasan Resimen XVII juga 

memasang pengumuman serupa. Pihak Yayasan Resimen XVII 

mengumumkan bahwa di atas tanah tersebut akan dibangun Monumen 

Perjuangan untuk mengenang para pahlawan yang gugur dalam 

memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di 

Pekalongan, sebuah masjid—yang akan dinamai Masjid Syuhada, serta 

gedung Islamic Centre. “Perang” papan pengumuman itu tak urung 

membuat warga masyarakat Pekalongan menjadi bertambah marah, 

dan kusak-kusuk akan adanya aksi jalanan dari masyarakat Pekalongan 

berkembang cukup santer di mana-mana. Dalam kasus ini, Pondok-

pondok Pesantren dan berbagai organisasi sosial yang ada di 

Pekalongan memberikan dukungannya kepada pihak Yayasan Resimen 

XVII. Untungnya, kasak-kusuk aksi jalanan tersebut tidak menjadi 

kenyataan. Kalau kasak-kusuk akan adanya aksi jalanan tersebut 

menjadi kenyataan, bisa dibayangkan, konflik yang terjadi—yang 

semula bermotif ekonomi—akan berubah menjadi konflik rasial anti-

Cina; dan tidak tertutup kemungkinan akan berkembang menjadi 

konflik antar-agama. Sebab, pada saat itu, stereotype “pribumi-Islam-

miskin” versus “Cina-Kristen-kaya” tengah menjadi trending topic di 

masyarakat. 

Kasus Pencemaran Limbah Kali Banger 1996-1997 

Pencemaran Kali Pekalongan yang popular dengan sebutan “Kali 

Banger”, sebenarnya, sudah berlangsung lama. Penyebutan “Kali 

Banger” untuk “Kali Pekalongan” sudah menunjukkan bahwa air 

sungai tersebut sudah tercemar. Kata banger itu berasal dari Bahasa 

Jawa yang artimya mamboe ora enak, kaya peceren, berbau tidak enak 

seperti tempat pembuangan limbah dapur dan/atau limbah mandi dan 

cuci), berbau tidak sedap.209 Itu berarti, pencemaran “Kali Pekalongan”, 

sebenarnya, telah terjadi setidaknya sejak nama “Kali Banger” 

                                                           
209 Kali Pekalongan bersumber di lereng Gunung Kemulan, wilayah Kabupaten Batang. 
Salah satu lokasi sumbernya ada di dusun Besma. Konon, nama Besma berasal dari kata 
rembesan lima (lima mata air) yang merupakan sumber Kali Pekalongan. 
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digunakan untuk menyebut “Kali Pekalongan” tersebut.210 Tetapi, 

warga baru merasakan dan menyadari bahaya dampaknya sejak awal 

tahun 1990-an, setelah mereka memanfaatkan air Kali Banger untuk 

mengairi lahan persawahan mereka pasca-jebolnya Dam yang 

dibangun sebagai pengganti Dam Setono. Karena airnya tercemar 

limbah bahan-bahan kimia dari pabrik, tanaman mereka menguning, 

air sumur-sumur mereka berbusa dan airnya terasa pahit dan masam, 

ikan-ikan di Kali Banger semakin langka, warga banyak yang terserang 

penyakit kulit gatal-gatal, serta ada seekor kambing yang mati karena 

meminum air di Kali Banger.211 Sejak tahun 1980-an, pencemaran Kali 

Banger meli-batkan empat pabrik tekstil yang cukup besar yang 

dibangun dan beroperasi di tepi Sungai Pekalongan tersebut. Keempat 

pabrik tekstil tersebut adalah: PT. Kesmatex II dan III, PT. Bintang 

Triputratex, dan PT. Ezritex.212 

 Kondisi tersebut membuat warga masyarakat di Pekalongan 

Timur resah. Untuk itu, mereka menyampaikan aduan kepada para 

pejabat Pemerintah, baik pada tingkat Desa, tingkat Kecamatan, 

maupun tingkat Kodya Pekalongan. Di samping itu, mereka juga 

mengadu ke pabrik-pabrik yang bersangkutan. Tidak ada informasi 

yang pasti, kapan mereka menyampaikan aduan ke berbagai lembaga 

dan perusahaan tersebut. Yang pasti, mereka tidak mendapat respons 

yang baik; malah sebaliknya, mereka justru dianggap “anti-pemba-

ngunan”.213 Menyikapi respons Pemerintah seperti itu, mereka 

menjalin hubungan kemitraan dengan Yayasan Bakti Rakyat (YBR) 

pimpinan Sudiharno dan Serikat Masyarakat Peduli Lingkungan 

(SMPL) pimpinan Abdul Rohim Mandanganu. Secara bersama-sama, 

                                                           
210 Lihat W.J.S. Poerwadarminta, Baoesantra Djawa, I.B. Wolter Uitgevers 
Maatschappij, Groningen, Batavia, 1939, hlm. 30.  
211 Wawancara dengan Amat Soleh, Ismar, Masiku, Radji, Ihsan Sabas, dan Dachmad 
Syah. 
212 Wawancara JM dengan Soleh, Ismar, dan Masiku di Setono, 30 Juli 1998. Lihat juga 
berita Harian SUARA MERDEKA, 18 Juni 1997. 
213 Ibid. Wawancara dengan Amat Soleh, Ismar, Masiku, Radji, Dachmad Syah, dan 
Ihsan Sabas. 
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mereka mulai menyusun langkah-langkah untuk menuntut pabrik, 

serta melakukan aksi-aksi unjuk rasa bersama.214 

 Lima Januari 1996, warga masyarakat kurban pencemaran Kali 

Banger mengadu ke DPRD Tingkat I Jawa Tengah. Mereka menuntut 

agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah segera 

turun tangan karena pengaduan rakyat selama ini, terutama yang 

ditujukan ke DPRD Tingkat II Pekalongan, tidak mendapat kepastian 

apa jalan keluarnya.  Respons DPRD Tingkat I Jawa Tengah ketika itu 

memang cukup menggembirakan. Sehari setelah pengaduan itu, salah 

seorang anggota Dewan [ditugaskan untuk] melakukan peninjauan ke 

lapangan. dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD Tingkat I Jawa 

Tengah tersebut  didampingi oleh pejabat terkait di Pekalongan. pada 

saat kunjungan itu juga, anggota Dewan tersebut berjanji kepada warga 

masyarakat bahwa DPRD Tingkat I Jawa Tengah akan berusaha untuk 

segera menyelesaikan masalah tersebut selambat-lambatnya enam 

bulan; dan jika dalam waktu enam bulan kemudian pihak perusahaan 

belum membuat Unit Pengolahan Limbah (UPL) dan dapat memas-

tikan limbah pabriknya telah benar-benar bersih, perusahaan akan 

ditutup. 

 Enam bulan kemudian, karena belum menunjukkan perkem-

bangan yang berarti, pada 06 Juni 1996, warga masyarakat Kelompok 

Kurban Limbah Kali Banger (KKLKB) melakukan unjuk rasa ke Kantor 

DPRD Kodya Pekalongan.215 Dalam unjuk rasa tersebut, mereka 

mengajukan dua tuntutan, yakni: [1] menuntut penyelesaian kasus 

pencemaran Kali Banger dari limbah pabrik-pabrik tekstil; dan [2] 

menuntut pengembalian perbaikan pengairan irigasi. Sebagaimana 

dilaporkan Harian SUARA MERDEKA, 07 Juni 1996, “Begitu 

berkumpul di halaman DPRD, mereka mengeluarkan sekitar 25 poster 

yang antara lain berbunyi „Air Limbah Harus Dihentikan Mengalir‟, 

„Ojo tok Regeti Kaliku‟ (Jangan kau kotori sungaiku), dan „Seret 

pengusaha bandel ke Pengadilan‟”. Menanggapi tuntutan para 

                                                           
214 Ibid. 
215 Harian SUARA MERDEKA, 07 Juni 1996. 
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pengunjuk rasa, Ketua DPRD Kodya Pekalongan, Toto Utara, menyam-

paikan bahwa pihaknya akan memperhatikan usulan itu.216  

 Setelah aksi unjuk rasa yang berjalan damai tersebut, delapan 

aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Kasus 

Pekalongan (SMKP) yang datang dari Salatiga untuk mendampingi 

mereka ditangkap aparat. Menurut informasi, pada saat dimintai 

keterangan, mereka diinterogasi, bahkan ada yang dipukuli hingga 

bengkak-bengkak, karena dianggap sebagai dalangnya.217 Pada 07 Juni 

1996, setelah diperiksa petugas di Mapolres dan Kodim, dan dinyatakan 

untuk sementara belum ditemukan unsur tindak pidana, mereka 

akhirnya dilepas.218 

 Lima hari kemudian, tepatnya pada 11 Juni 1996, sejumlah 

mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Kasus 

Pekalongan (SMKP) beramai-ramai datang ke Kantor DPRD Tingkat I 

Jawa Tengah untuk menggelar aksi.219 Mereka datang untuk menagih 

janji Dewan yang akan menyelesaikan kasus pencemaran Kali Banger 

yang disampaikan kepada warga masyarakat korban enam bulan 

sebelumnya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa, pada saat 

kunjungan lapangan ke Pekalongan pada 06 Januari 1996, DPRD 

Tingkat I Jawa Tengah berjanji akan menyelesaikan kasus pencemaran 

Kali Banger dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan.  

 Semakin luasnya eskalasi masalah pencemaran Kali Banger 

membuat Pemerintah Kotamadya Pekalongan menjadi gerah. Karena 

itu, Pemerintah Daerah Kotamadya Pekalongan segera mengundang 

para tokoh masyarakat dan para pengunjuk rasa untuk melihat upaya 

pihak perusahaan dalam menanggulangi pencemaran. Dalam acara itu, 

Pemda tidak melibatkan para aktivis Solidaritas Masyarakat Peduli 

Lingkungan (SMPL) selaku pendamping Masyarakat Korban Limbah 

(MKL) Dekoro-Setono. Sebagaimana diberitakan dalam Harian SUARA 

                                                           
216 Ibid. SM, 07 Juni 1996. 
217 Ibid. Wawancara dengan Amat Soleh, Ismar, Masiku, Radji, Dachmad Syah, dan 
Ihsan Sabas. 
218 Harian SUARA MERDEKA, 08 Juni 1996, hlm. III. 
219 Harian SUARA MERDEKA, 12 Juni 1996. 
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MERDEKA, dengan alasan undangan mendadak dan tidak melibatkan 

pendampingnya, MKL tidak bersedia hadir dalam acara tersebut. 

 Menyikapi kelambanan dan ketidakjelasan upaya penyelesaian 

kasus pencemaran Kali Banger, warga masyarakat kurban yang 

diwakili oleh Daryono, Ismar, Mugiri, Madras Sapuan, Ahmad Soleh 

CH, Rapii, Esan Sabas, Munasifi, Fajar Sidiqi, Ramelan, dan Siti 

Khulsum, pada 06 Maret 1997 melaporkannya ke Komisi Nasional 

Hak-hak Asasi Manusia di Jakarta.220 Sebagaimana diberitakan Harian 

SUARA MERDEKA pada 18 Juni 1997, pengaduan tersebut mendapat 

respons positif dari Komnas HAM. Melalui suratnya tertanggal 6 Maret 

1997 yang juga ditanda-tangani oleh Asmara Nababan, Komnas HAM 

meminta bantuan kepada isntitusi terkait untuk mengatasi keluhan 

warga tersebut. 

 Pada 06 Maret 1997, mereka berhasil menghadap Walikota 

Pekalongan, Drs. H. Samsudiat di Balai Kota. Menurut Ismar, Ketua 

Kelompok Korban Limbah Kali Banger (KKLKB), pertemuan tersebut 

juga dihadiri Deputi II Bapedal, Ir. Nabiel Makarim. Dalam pertemuan 

itu, Nabiel Makarim meyakinkan warga bahwa Walikota Pekalongan 

akan menuntaskan persoalan pencemaran limbah Kali Banger 

tersebut.221 Sementara itu, Walikota Pekalongan, Samsudiat, menjan-

jikan waktu penyelesaian 1x24 jam. Dalam rentang waktu tersebut, 

Samsudiat menjamin pabrik-pabrik yang berlokasi di pinggir Kali 

Banger akan mengopreasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

yang mereka miliki. Pada kesempatan itu, Walikota juga meminta 

warga masyarakat untuk mencatat dan melaporkan jika ada air limbah 

pabrik yang masih keluar melalui gorong-gorong tempat pembuangan 

limbah pabrik.222 

 Beberapa hari kemudian, pabrik-pabrik memang mengope-

rasikan IPAL-nya. Tetapi, menurut pengamatan warga masih belum 

maksimal; terbukti, pembuangan limbah pabrik ke Kali Banger masih 

                                                           
220 Surat Keterangan Komnas HAM tertanggal 6 Maret 1997 yang ditanda-tangani 
Asmara Nababan a.n. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 
221 Harian WAWASAN, Sabtu, 22 Maret 1997. 
222 Ibid. Harian WAWASAN, 22-03-1997 
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jalan terus. Karena itu, pada 21 Maret 1997, warga masyarakat Dekoro, 

Setono, Pekalongan Timur mengadukan masalah tersebut ke Gita 

Pertiwi, Solo—sebuah organisasi non-pemerintan (Ornop/NGO) yang 

yang khusus bergerak dalam penanganan masalah lingkungan hidup.223  

 Selain mengadukan kasusnya ke Komnas HAM, warga 

masyarakat Setono, Dekoro, juga mengadu ke Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan (Bapedal). Menanggapi aduan warga masyarakat 

Setono, Dekoro tersebut, pada 6 Mei 1997, staf Bapedal mengecek 

langsung ke empat pabrik yang diduga melakukan pencemaran 

lingkungan tersebut. Hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan fakta-

fakta yang membuktikan terjadinya pelanggaran. Untuk itu, melalui 

suratnya tertanggal 26 Mei 1997, Bapedal memberikan peringatan 

kepada keempat pabrik tersebut. Surat Peringatan tersebut ditanda-

tangani oleh Nabiel Makarim, Deputi Bidang Pengendalian Pence-

maran Lingkungan, dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah, 

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), Kantor 

Wilayah (Kanwil) Perindustrian, Kepala Biro Lingkungan Hidup, dan 

Walikota Pekalongan.224 

 Rabu, 12 Juni 1997, Ismar, Daryono, dan sepuluh temannya, 

atas nama warga Setono, Kelurahan Dekoro, Kecamatan Pekalongan 

Timur, melaporkan PT. Kesmatex, PT. Bintang Triputratex, dan PT. 

Ezritex kepada Pemerintah Daerah karena ketiga perusahaan tersebut 

mencemari Kali Banger. Dalam kesempatan itu, Ismar dan Daryono 

didampingi oleh Eko Sulistyo, Koordinator Advokasi Kasus 

Lingkungan, Gita Pertiwi Solo. Rencananya, Walikota Pekalongan, 

Samsudiat akan menerima mereka. Tetapi, oleh karena bersamaan 

dengan acara penetapan anggota Dewan, Samsudiat mewakilakan 

Asisten II Sekretaris Wilayah Daerah, Ir. Suhartoni. Dalam pertemuan 

itu, Ismar dan kawan-kawan juga menyerahkan surat untuk Walikota. 

Melalui surat bertanggal 11 Juni 1997 itu, warga mengajukan lima 

tuntutan. Kelima tuntutan tersebut adalah: [1] Memmminta Pemda 

                                                           
223 Ibid. 
224 Lihat, Pembuangan Limbah Lumpur ke Kali Banger Dihentikan, Berita Harian 
SUARA MERDEKA, 18 Juni 1997. 
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segera menangani pencemaran; [2] Meminta Pemda untuk mewujud-

nyatakan Prokasih (Program kali bersish); [3] Meminta Pemda 

memperhatikan korban pencemaran; [4] Meminta Pemda supaya 

menertibkan pabrik-pabrik tekstil yang membuang limbah pabrik ke 

sungai; dan [5] Meminta Pemerintah Daerah Kodya Pekalongan untuk 

menindak tegas pabrik-pabrik yang membandel.225 

 Difasilitasi oleh beberapa lembaga mitra yang mendam-

pinginya, pada 12 Juli 1997, warga masyarakat Setono mengadakan 

pertemuan dengan pihak perusahaan untuk mencari solusi atas kasus 

pencemaran Kali Banger. Dalam pertemuan itu, Kelompok Korban 

Limbah Kali Banger (KKLKB) juga mengundang pihak Pemerintah. 

Tetapi, dengan alasan tempat pertemuan di rumah warga, Asisten II 

Sekwilda Kodya Pekalongan, Ir. Suhartono memutuskan untuk tidak 

hadir dalam pertemuan tersebut. Kepada Wartawan Harian Bernas 
yang melakukan klarifikasi, Suhartoni mengatakan: “Mosok, Pemda 

diundang ke rumah penduduk. Kalau itu diadakan di Kelurahan atau 

Kecamatan sih boleh saja. Tapi ini di rumah penduduk, kan 

janggal”!!.226 

 Menurut keterangan H. Sanusi—sesepuh masyarakat Setono, 

Dekoro, saat membuka pertemuan tersebut, pertemuan 12 Juli 1997 itu 

bukan pertemuan dengan pihak perusahaan yang pertama kali. 

Pertemuan Sabtu, 12 Juli 1997 merupakan pertemuan kelima yang 

telah dilakukan dalam rangka mencari solusi atas kasus ini. Tetapi, 

empat kali pertemuan yang sudah dilakukan tersebut belum 

membuahkan hasil. Sebagaimana dikemukakan Sanusi, ada tiga tujuan 

yang diusulkan oleh masyarakat Setono untuk pertemuan itu, yakni: 

[1] pemulihan kesehatan lingkungan akibat pencemaran Kali Banger; 

[2] ada ganti rugi untuk masyarakat sekitar Kali Banger yang telah 

bertahun-tahun dirugikan akibat limbah; dan [3] mengusulkan Kali 

Banger untuk dimasukkan dalam prokasih.227  

                                                           
225 SUARA MERDEKA, Kamis, 13 Juni 1997; dan lihat juga Harian WAWASAN, 
Kamis, 13 Juni 1997. 
226 Berita Harian Bernas, 13 Juli 1997. 
227 Harian SUARA MERDEKA, 13 Juli 1997. 
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 Pada pertemuan dialogis kelima ini pun akhirnya juga gagal 

untuk merumuskan solusi karena dibubarkan paksa oleh Komandan 

Koramil (Komando Rayon Militer) Pekalongan Timur, Kapten Inf. 

Arifin.228 Pembubaran pertemuan ini, sebenarnya, sudah diduga sejak 

awal, karena, sebelum pertemuan dimulai, Ismar dan Achmad Soleh—

Ketua dan Sekretaris Kerukunan Korban Limbah Kali Banger (KKLKB) 

yang menjadi Panitian pertemuan tersebut, diemput paksa Polisi dan 

dibawa ke Mapolres Pekalongan dengan kendaraan Patroli. Menurut 

informasi, keduanya diminta untuk membubarkan pertemuan itu 

karena dinilai tidak berijin.229  

 Pertemuan, akhirnya, dimulai tanpa Ismar dan Soleh. Jalannya 

pertemuan dipandu oleh Eko Sulistyo dari Gita Pertiwi. Seperti 

dilaporkan wartawan Bernas, belum sempat salah seorang wakil dari 

perusahaan berbicara, terjadi rebutan pengeras suara antara Danramil 

dengan Eko Sulistyo, aktivis lingkungan Gita Pertiwi. Bahkan, rebutan 

pengeras suara tersebut terjadi berkali-kali. Danramil, kemudian, 

mencopot pengeras suara (mik) dari tiangnya, dan membubarkan 

pertemuan tersebut dengan mengatakan:  

 “Saya diminta oleh Kapolres agar membubarkan pertemuan, 
karena tidak melalui prosedur yang benar, yakni tidak 
memberitahukan atau minta ijin ke Polres. Apalagi dalam 
pertemuan ini, [mereka] mengundang LSM dari luar 
kota.”.230 

 Anehnya, para peserta pertemuan tidak beranjak dari tempat 

duduknya. Mereka terkesan tidak menggubris perintah Danramil 

Pekalongan Timur. Kapten Infanteri Arifin pun akhirnya meminta 

bantuan Ustad Ihwanuddin yang dikenal sebagai tokoh masyarakat 

setempat untuk maju dan membujuk warga. Baru setelah Ustad 

Ihwanuddin selesai bicara, warga masyarakat dan tamu undangan yang 

hadir meninggalkan tempat. dengan pembubaran paksa tersebut, 

                                                           
228 Ibid. Bernas, 13 Juli 1997. 
229 Ibid. Harian SUARA MERDEKA, 13 Juli 1997. 
230 Ibid. Harian SUARA MERDEKA, 13 Juli 1997. Lihat juga Bernas, 13 Juli 1997, dan 
Liputan Harian WAWASAN, 13 Juli 1997. 
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berarti, pintu dialog dalam menyelesaikan masalah tersebut telah 

tertutup; kecuali menempuh jalur hukum. 

 Menindaklanjuti pertemuan dialog segitiga antara warga 

masyarakat Setono, pihak Perusahaan, dan Pemerintah Daerah yang 

dibubarkan paksa oleh aparat, warga masyarakat Setono, melalui surat 

tertanggal 14 Juli 1997, mengadukan kasus pencemaran Kali Banger 

kepada Pangab di Jakarta.231 

 Sambil menunggu respons Panglima ABRI (Pangab), warga 

Setono, melalui Kuasa Hukumnya—LBH Semarang, mulai menyusun 

surat gugatan ke Pengadilan Negeri Pekalongan. Dalam gugatan Penga-

dilan itu, warga Setono, Kelurahan Dekoro, Kecamatan Pekalongan 

Timur, Kodya Pekalongan meminta pemulihan lingkungan yang 

diduga tercemar limbah pabrik, dan meminta sejumlah ganti rugi 

materiil yang meliputi: binatang yang mati atau sakit karena minum air 

kali yang tercemar, tanaman yang rusak, dan sebagainya. Untuk itu, 

atas nama warga, Ismar, Achmad Soleh, dan Munasihi berkonsultasi 

dengan Direktur LBH Semarang, Hadi Sasono, S.H. Hal penting yang 

perlu ducatat dari rencana ini adalah bahwa, gugatan pengadilan ini 

hanya akan dilayangkan setelah berbagai upaya dialog atau 

musyawarah tidak membuahkan hasil.232 

 Langkah selanjutnya, atas nama warga Setono, Kelurahan 

Dekoro, Kecamatan Pekalongan Timur, Kodya Pekalongan, LBH 

Semarang meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah 

untuk memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap industri-

industri yang telah mencemari Kali Banger tanpa pandang bulu, serta 

tanpa melihat latar belakang pemiliknya sesuai dengan UU No. 4/1982 

tentang Lingkungan Hidup, dan UU No. 5/1984 tentang Perindus-

trian.233 Hadi Sasono dan kawan-kawan juga meminta kepada Walikota 

Pekalongan untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang 

mencemari Kali Banger, dan meminta kepada Bapedal Pusat untuk 

                                                           
231 Harian Sore WAWASAN, 18 Juli 1997. 
232 Lihat Berita Harian SUARA MERDEKA, 15 Juli 1997,  Berita Harian Sore 
WAWASAN, 15 Juli 1997, dan Berita Harian SUARA MERDEKA, 19 Juli 1997. 
233 Harian WAWASAN, 12 Agustus 1997. 
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melakukan pemantauan terhadap kinerja pengolahan limbah pabrik-

pabrik yang mencemari Kali Banger secara periodic, serta mengu-

mumkan hasilnya kepada publik.  

 Sebenarnya, pada 24 Juli 1997, dalam pertemuan antara Deputi 

Bapedal, Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan Walikota Pekalongan 

telah memutuskan mewajibkan pabrik melaporkan progress pena-

nganan limbahnya setiap dua minggu agar masyarakat mengetahui 

langkah-langkah penyelesaiannya. Namun, menurut keterangan warga 

di sekitar pabrik, Keputusan Pemerintah tersebut nampak tidak 

digubris, karena pencemaran tetap terus berjalan. Bahkan, limbah 

pabrik yang dibuang ke Kali Banger semakin pekat.234 

 Sisi menarik lain dari perkembangan kasus pencemaran limbah 

parik terhadap Kali Banger adalah respons dari Danrem 071/Wijaya 

Kusuma, Kolonel Infanteri Amirul Isnaeni. Usai mengikuti acara serah-

terima jabatan Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro di Makodam 

Semarang, 6 Agustus 1997, Kol. Inf. Amirul Isnaeni mengatakan ada 

oknum yang tidak berkepentingan masuk dalam kasus pencemaran 

Kali Banger di Pekalongan dan menginginkan instabilitas di wilayah 

tersebut.235 Seperti dikutip Harian Kedaulatan Rakyat (KR, 7-8-1997), 

dengan komentar “Hanya masalah limbah seperti itu saja, terus … 
membuat laporan ke mana-mana.” Terkesan kuat, Danrem 071/Wijaya 

Kusuma, Kol. Inf. Amirul Isnaeni, sangat meremehkan masalah ini.236  

Konflik Warga Jl. Hasanuddin dengan Pengusaha Keturunan Cina 

Konflik di Jln. Hasanuddin yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 

ini melibatkan salah seorang pengusaha keturunan Cina di Pekalongan, 

Saleh Dahlan, dengan warga masyarakat RT 7 RW 01, Kelurahan 

Sampangan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kotamadya Pekalongan. 

Dalam pusaran konflik anti-Cina di Pekalongan, Saleh Dahlan memang 

                                                           
234 Ibid. WAWASAN, 12 Agustus 1997. 
235 Harian Bernas, 7 Agustus 1997. 
236 Berita Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis Wage, 7 Agustus 1997. 
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bukan orang baru. Pada kasus sengketa tanah/gedung Pemoeda yang 

terurai di atas, Saleh Dahlan juga terlibat. 

Menurut informasi, konflik antara warga masyarakat RT 7 RW 

01 Kelurahan Sampangan, Pekalongan dengan Saleh Dahlan (SD) 

tersebut dipicu oleh sikap dan tindakan SD yang kurang memper-

hatikan kepentingan dan keluhan warga masyarakat setempat. 

Menurut informasi tersebut, di kampung itu, SD memelihara banyak 

anjing; padahal, di daerah tersebut mayoritas warganya menganut 

agama Islam dan terdapat pondok pesantren. Menurut warga, 

semestinya, SD tahu bahwa anjing adalah binatang yang jika bersing-

gungan dengan orang Islam najis hukumnya. Karena itu, pada 21 Juli 

1997, warga masyarakat RT 7 RW 01 Kelurahan Sampangan, 

Pekalongan protes dengan mengirim surat ke Walikota Pekalongan. 

Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil warga dan Lurah Sampangan. 

Dari kasus sengketa tanah/gedung Pemoeda di atas, nampak 

bahwa, sentiment anti-China sebenarnya sudah muncul sejak lama; 

hanya saja tidak mencuat ke permukaan. Menurut Ken Rahardjo, 

muncul dan berkembangnya sentiment anti-Cina di Pekalongan 

merupakan dampak buruk dari kedekatan orang-orang Cina di 

Pekalongan dengan para penguasa. Sejak jaman penjajahan, orang-

orang Cina selalu menempel kekuasaan. Menanggapi tentang 

berkembangnya sentiment anti-Cina di Pekalongan tahun 1990-an, 

Ken Rahardjo menyatakan: “[jaman dijajah landa] biyen [Cina] melu 
landa, jaman Jepang melu Jepang, bareng merdika [melu panguasa] 
nguasai. Tak rewangi berjuang mati-matian, bareng merdika dikuasai 
Cina.”. (Terjemahan bebasnya: ketika Indonesia dijajah Belanda 

dahulu, orang-orang Cina ikut Belanda, ketika jaman penjajahan 

Jepang mereka ikut Jepang, dan ketika jaman merdeka, mereka ikut 

penguasa, menguasai.). Kami dulu berjuang mati-matian [mengusir 

penjajah untuk memperoleh kemerdekaan], tetapi setelah merdeka 

ganti dikuasai Cina.237 Dengan pernyataan itu, secara implisit cukup 

jelas, bagaimana pendapat mbah Ken Rahardjo tentang peristiwa-

                                                           
237 Wawancara J. Mardimin, Kutut Suwondo, dan Susiyanto dengan mbah Ken 
Rahardjo, 28-07-1998. Kata-kata dalam tanda kurung […] adalah tambahan penulis. 
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peristiwa tersebut. Jika dieksplisitkan, mbah Ken menganggap bahwa, 

orang-orang Cina di Pekalongan memang “layak” dimusuhi. 

Kerusuhan Maret-Mei 1997 

Banyak kalangan, baik dari kalangan masyarakat kurban maupun dari 

kalangan peneliti atau pengamat yang menyatakan bahwa, kerusuhan 

di Pekalongan pada tahun 1997 sarat dengan muatan politiknya. 

Kerusuhan yang berawal dari Buaran itu dipahami sebagai ekspresi 

politik masyarakat yang muak terhadap kondisi politik, khususnya 

terhadap perilaku politik penguasa di Pekalongan, ketika itu. Menurut 

Kiai Dimyati Ambari, Kerusuhan Pekalongan Maret-Mei 1997 yang 

lebih banyak dikenal sebagai “Kerusuhan Buaran”—karena bermula 

dari Buaran—itu seharusnya bisa dicegah, jika Pemerintah tidak 

memaksakan kehendaknya untuk mengadakan acara “Nada dan 

Dakwah” di Buaran.238 Selain dianggap mencemari citra Pondok 

Pesantren, acara yang dikemas dalam “Nada dan Dakwah” tersebut 

mempunyai agenda politik, Golkarisasi daerah basis Partai Persatuan 

Pembangunan. Dalam terminology “politik warna” yang berkembang 

saat itu, khususnya di wilayah Jawa Tengah, acara itu dapat dibaca 

beragendakan “kuningisasi lahan hijau”. 

 Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat ketika 

itu, kemarahan warga masyarakat Buaran dipicu oleh kasus penurunan 

bendera PPP oleh orang Golkar. Sementara itu, kejadian yang 

sebenarnya adalah ada bendera Golkar yang diturunkan oleh petugas 

penertiban atribut OPP lalu dinaikkan lagi di tiang listrik di depan 

Sekolah Dasar Kradenan. Persoalannya adalah, yang namanya issu 

sering kali tidak mempersoalkan benar atau salahnya. Banyak orang 

berpendapat bahwa, terlepas mana yang benar, penurunan bendera 

PPP oleh orang Golkar atau atau ada bendera Golkar yang sudah 

                                                           
238 “Nada dan Dakwah” adalah nama forum “Pengajian Politik Golkar” yang 
rencananya akan digelar di Buaran, Pekalongan, pada 26 Maret 1997, yang 
menghadirkan Raja [orkes/music] Dangdut--Rhoma Irama, kiai sejuta umat--Kiai Haji 
Zainuddin Mz., dan Siti Hardiyanti Indra Rukmana (mbak Tutut). Karena terjadi 
kerusuhan, pengajian politik tersebut akhirnya dibatalkan. 
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diturunkan oleh petugas penertiban atribut OPP yang dinaikkan lagi di 

tiang listrik, atau apa, itu tidak penting. Issu itu hanya trigger-nya. 

Substansi dari kerusuhan itu adalah kemuakan dan kejengkelan warga 

masyarakat yang sudah tak dapat ditahan lagi. Menurut informasi yang 

berhasil dikumpulkan Yadi Sastro—jurnalis masalah UMMAT, kebe-

ringasan warga masyarakat Pekalongan terkait, minimal dikait-kaitkan, 

dengan tiga hal: Pertama, ketidak-relaan mereka atas penggunaan 

Pondok Pesantren sebagai ajang dangdutan dan kampanye Golkar yang 

berkedok pengajian. Menurut informasi, pada 26 Maret 1997, Golkar 

akan mengadakan pengajian di [salah satu] Pondok Al-Qur‟an, pondok 

Pesantren di Buaran yang diasuh oleh Kiai Usman yang juga bekerja 

sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Departemen Agama di 

Pekalongan. Berdasarkan kabar yang tersebar, pengajian Golkar 

tersebut akan diselenggarakan secara akbar dengan menghadirkan K.H. 

Zainuddin Mz., H. Rhoma Irama, Muamar, dan Siti Hardiyanti Indra-

Rukmana alias mbak Tutut. Kedua, kejengkelan warga masyarakat atas 

penyelenggaraan pentas musik dangdut dan pengajian yang waktunya 

bergesekan dengan pelaksanaan Halakah para ulama PPP se-Jawa 

Tengah yang akan diadakan di Pondok Pesantren milik Kiai Thohir 

yang jaraknya berdekatan dengan Pondok Al-Qur‟an tempat acara 

Nada dan Dakwah dilangsungkan. Sebagai pendukung fanatik PPP, 

warga Buaran merasa jengkel. Apalagi, sete lah mendengar kabar ijin 

untuk halakah tersebut dipersulit oleh pemerintah Pekalongan, 

sekalipun Pangdam telah mengijinkannya.239 Menurut rencana, 

halakah para Ulama PPP se-Jawa Tengah tersebut akan 

diselenggarakan selama dua hari, tanggal 26-27 Maret 1997; dan Ketiga, 

kekecewaan terhadap sikap politik Rhoma Irama dan K. H. Zainuddin 

Mz. Konon, warga masyarakat Buaran merupakan fans berat Rhoma 

Irama dan K. H. Zainuddin Mz..240 Oleh karena itu, warga masyarakat 

Buaran merasa kecewa dan sakit hati kepada Rhoma Irama yang 

                                                           
239 Sebagaimana diungkapkan Gufron Faza, 29-07-1998, rencana semula, halakah PPP 
tersebut akan diadakan di alun-alun. Karena tidak mendapatkan ijin dengan alasan 
alun-alun tak akan mampu menampung massa PPP, akhirnya tempat pelaksanaannya 
dipindahkan ke Pesantren milik Kiai Thohir di Buaran. Wawancara dengan Gufron 
Faza, 28-07-1998. 
240 Lihat UMMAT, No. 21, Tahun 11, 14 April 1997/6 Zulhijah 1417 H., hlm. 37. 
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menyeberang ke Golkar, dan keaktifan K. H. Zainuddin Mz. bersama 

mbak Tutut.  

Kalau informasi itu benar, kehadiran Rhoma Irama dan K.H. 

Zainuddin Mz.—Ulama Nahdlatul Ulama dengan baju Golkar, tentu 

saja, sangat melukai mereka. Peristiwa itu, tak pelak, memunculkan 

penafsiran bahwa pengajian dan panggung dangdut yang dihadiri Siti 

Hardiyanti Rukmana yang ketika itu merupakan salah satu 

fungsionaris Golkar Pusat sebagai pengajian politik dan upaya 

golkarisasi warga masyarakat Buaran yang merupakan basis PPP di 

Pekalongan, meski keduanya, baik Rhoma Irama maupun Kiai 

Zainuddin Mz., yang selalu memakai Jas warna kuning, menolak 

bahwa kehadirannya dalam acara Nada dan Dakwah membawa misi 

politik.241 

 Tidak jauh berbeda dengan temuan Yadi Sastro—jurnalis 

majalah UMMAT—sebagaimana yang dipublikasikan dalam UMMAT 

No. 21 Tahun 14 April 1997, Ghufron Faza mengemukakan bahwa, 

kerusuhan Pekalongan yang berawal dari Buaran pada Maret 1997 

sangat kental nuansa politiknya. Bedanya, menurut Ghufron, Nada dan 

Dakwah hanyalah pemicu, bukan penyebab. Masalah utamanya adalah 

masalah keadilan, kebenaran, arogansi pejabat pemerintah, dan 

kecemburuan sosial terhadap kemapanan ekonomi orang-orang 

                                                           
241 Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Majalah UMMAT, Kiai Haji Zainuddin 
Mz. membantah jika kedekatannya dengan Siti Hardiyanti Indra Rukmana (mbak 
Tutut) sebagai signal kepindahan dukungannya dari PPP ke Golkar. Sebagaimana 
dimuat dalam UMMAT, No. 21, Tahun 11, 14 April 1997/6 Zulhijah 1417 H., hlm. 41, 
Kiai Zainuddin Mz. mengatakan: “… saya tidak keluar dari orbit saya. Saya tetap 
commited untuk tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana. Risiko saya ada di 
mana-mana ini, artinya siapa pun yang mengundang, saya harus terima. Dalam 
momentum ini yang mengundang saya adalah Golkar, untuk Tablig Akbar 
memperingati HUT Supersemar ke31. Sebagai juru dakwah yang harus melayani siapa 
saja, saya juga punya keinginan agar wajah Golkar lebih Islami. … bukan … saya 
menjadi Golkar.”. Hal senada juga dikemukakan oleh Rhoma Irama yang ketika itu 
menjadi calon legislative Golkar. Kepada Saikhu, jurnalis Majalah UMMAT, Roma 
Irama mengatakah bahwa, “Konser saya … Taka da misi politik. Saya datang dalam 
rangka Majlis Akbar memperingati Supersemar ke-31 sambil menyambut Idhul Adha. 
… Saya tidak membawa bendera Golkar. Kebetulan saja, Golkar yang punya hajat. 
Nyatanya, saya nggak bicara politik, tapi pure Nada dan Dakwah. Lihat, UMMAT, No. 
21, Tahun 11, 14 April 1997/6 Zulhijah 1417 H., hlm. 42. 
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keturunan Cina di Pekalongan. Soal keadilan, kebenaran, dan arogansi 

pejabat yang ada di Pekalongan, Ghufron memberi contoh soal 

mahalnya ongkos nikah, mahalnya beaya sertifikasi tanah, ketidak-

beresan dan ketidak-adilan dalam pendaftaran calon pemilih untuk 

Pemilu 1997, serta intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh aparat 

Pemerintah. Menurut kesaksian Ghufron, semua persoalan itu sering 

diangkat oleh para mubalig dalam khotbah-khotbahnya, terutama oleh 

Kiai Afifuddin dan Kiai Munawir.242 

 Dijadikannya toko-toko milik orang-orang keturunan Cina 

lebih didominasi masalah kecemburuan sosial-ekonomi ketimbang 

masalah agama dan rasial. Terbukti, toko-toko kecil milik orang-orang 

Cina tidak dibakar. Ketika amuk massa sedang berlangsung, Sutrisno—

salah seorang warga keturunan Cina di Banyuasri, Buaran—mendengar 

ungkapan-ungkapan “iki ben wae, Cina iki melarat” (yang ini jangan. 

Cina ini miskin), dan “ben padha-padha kerene” (biar sama-sama 

“kerenya” [melaratnya]).243 Ungkapan-ungkapan tersebut, sangat jelas, 

menunjukkan adanya kecemburuan sosial, terutama terkait dengan 

masalah ekonomi. Memang benar, masalah agama juga turut berperan. 

Di Buaran, ada satu keluarga keturunan Cina yang masuk Islam, 

tokonya (Toko Enggal Jaya) tidak dijarah. Tetapi, jika dibandingkan 

dengan masalah kecemburuan sosial-ekonomi, masalah keyakinan ini 

tidak sebanding. Mengenai kasus toko Enggal Jaya, tidak ada jawaban 

yang bisa didapat, mengapa toko milik Cina muslim tersebut tidak 

dijarah.244 Bisa jadi, Toko Enggal Jaya tidak dijarah karena, dalam 

berbagai aktivitas keagamaannya, pemiliknya cukup berbaur dengan 

masyarakat di sekitarnya, dan melalui pembayaran zakat, ia dianggap 

telah banyak beramal. 

Warga masyarakat yang sudah muak dengan perilaku pejabat 

Pemerintah tersebut, bertambah jengkel ketika Pemerintah, dalam 

rangka menyukseskan pemenangan Golkar, menggelar pengajian 

                                                           
242 Wawancara Indra Budiman dan Setyo Handoyo dengan Ghufron Fajar, 29 Juli 1998. 
243 Wawancara JM dan Kutut Suwondo dengan Sutrisno dan istri di Banyuasri, Buaran, 
29 Juli 1998. 
244 Kesulitan ini terjadi karena sulitnya untuk mendapatkan pelaku kerusuhan massal 
ketika itu yang dapat dijadikan Sumber Informasi.  
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politik di Buaran yang merupakan wilayah basis pendukung PPP. 

Karena itu, begitu mendengar kabar ada bendera PPP yang diturunkan 

oleh orang Golkar, mereka mengamuk. Pada hari Senin 24 Maret 1997 

siang, mereka menyerbu, merusak, dan membakar panggung yang 

dibuat untuk pengajian Golkar tersebut. Beruntung, dengan kesigapan 

aparat, kerusakan yang lebih parah dapat dihindari, situasi dapat 

teratasi, dan panggung dapat segera diperbaiki kembali. Masalahnya 

adalah, pada Senin malam (malam Selasa) itu, di Buaran ada dua 

pengajian yang membakar massa. Suasana menjadi bertambah panas, 

setelah Selasa malam (malam Rabu), 25 Maret 1997, ada pengajian 

konsulidasi di daerah Banyuurip. Menurut informasi, pengajian itu 

dihadiri oleh ribuan orang hingga meluber sampai ke jalan Raya 

Buaran. Tengah malam, ketika pengajian bubar, para peserta pengajian 

mulai mendekati panggung, dan merusak kantor BRI yang ada di 

dekatnya. Tembakan peringatan dari aparat keamanan pun diberikan; 

tetapi massa tetap terus merangsek, bergerak maju sambil merusak 

toko-toko yang ada di sepanjang Jalan Raya Buaran, mengeluarkan 

barang-barang yang ada di toko-toko dan membakarnya di tengah 

jalan.245 

 Pagi hari, kerusuhan meluas ke arah selatan dengan menjarah 

dan membakar toko-toko, dan membakar sebuah mobil milik warga 

keturunan Cina. Mereka juga  membalik sebuah truk sampah di tengah 

jalan untuk menghalangi jalannya rombongan mbak Tutut. Siang 

harinya, massa bergerak ke utara lagi. mereka membakar dua buah 

mobil box berisi kain batik dan sebuah mobil pick-up.246 

Yang menarik dari peristiwa ini adalah sasaran amuk massanya. 

Masa yang menjadi beringas, tanpa komando, menjadikan toko-toko 

milik orang keturunan Cina sebagai sasaran amuk. Gerjala ini cukup 

menarik karena, sebenarnya, mereka marah kepada Partai Golkar dan 

ulah para penguasa setempat. Memang benar, corat-coret yang 

memenuhi tembok dan pintu kios-kios juga menjelek-jelekkan partai 

Golkar, para politisi, dan para tokoh masyarakat (antara lain: Harmoko, 

                                                           
245 Lihat lagi UMMAT, No. 21, Tahun 11, 14 April 1997/6 Zulhijah 1417 H., hlm. 38. 
246 Ibid. 
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Sudomo, Zainuddin Mz., dan Rhoma Irama) dengan kata-kata kasar: 

asu, celeng, dan murtad. Namun demikian, menjadikan orang-orang 

keturunan Cina yang tidak terlibat langsung dalam pusaran konflik 

sebagai sasaran jauh lebih menonjol ketimbang sasaran mereka 

sebenarnya. Karena itu, menjadikan orang-orang keturunan Cina 

sebagai sasaran tetap misteri.  

Hal yang menarik lain dari peristiwa itu, dari sekian banyak 

corat-coret itu terdapat tulisan yang “memekikkan” pujian untuk PPP, 

seperti: “Hidup PPP”, dan “Hidup Bintang”; dan setelah kerusuhan itu, 

wilayah Buaran dalam sekejap penuh atribut PPP. Berdasarkan hasil 

pemantauan UMMAT, ketika itu, bendera hijau putih Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) dan spanduk-spanduk berbagai ukuran dipasang 

di mana-mana.  

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, warga masyarakat 

Buaran dan Pekalongan pada umumnya memang dikenal sebagai 

pendukung PPP yang setia dan fanatik—mengikuti jejak Kiai Thohir 

dan Kiai Munawir yang menjadi idola dan sumbu masyarakatnya. 

terbukti, sejak awal Maret 1997, banyak warga masyarakat Buaran 

yang menempeli rumahnya dengan poster-poster bergambar bintang 

yang bertuliskan PPP dan nama Kiainya. Seperti dilansir majalah 

UMMAT, ada dua poster yang sangat menarik, yaitu poster yang 

bertuliskan “Karena Kiai Thohir pilih PPP, Santrinya nyoblos PPP, 

dong …” dan poster yang bertuliskan “Ayo ikut Kiai Munawir pilih 

PPP …”.247 

Kerusuhan tahun 1997 juga merembet hingga Pekajangan, 

suatu kawasan yang merupakan basis kelompok Islam Muhammadiyah 

di Pekalongan. Kala itu, warga masyarakat Pekajangan yang beraliran 

Muhammadiyah juga merupakan pendukung PPP yang fanatik. Karena 

itu, tentu tidak mengherankan juga, ketika mendengar ada bendera 

PPP diturunkan oleh orang Golkar, mereka marah. Lagi-lagi, warga 

masyarakat Pekalongan menunjukkan gejala yang cukup aneh. Mereka 

marah dengan orang Golkar. Tetapi, mereka mengekspresikan 

                                                           
247 Ibid. 
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kemarahannya dengan membakar toko-toko milik orang keturunan 

Cina. Menurut Fahmi Azis dan Wasilan—dua orang pengusaha dan 

tokoh masyarakat di Pekajangan, massa menjadikan toko-toko milik 

orang-orang keturunan Cina sebagai sasaran, selain karena orang-orang 

Cina di Pekalongan merupakan pendukung Golkar, ada dendam 

sejarah terhadap orang-orang Cina terkait dengan keterpurukan 

ekonomi mereka. Konon, sejak tahun 1960-an, orang-orang Cina di 

Pekalongan telah mengambil-alih kendali ekonomi masyarakat 

Pekalongan yang sebelumnya dikuasai oleh kaum pribumi. Menurut 

penuturan Wasilan, kemarahan orang Pekajangan bertambah besar 

ketika di tengah masa-masa sulit akibat kebangkrutan para pengusaha 

pribumi, banyak orang Cina yang menampilkan gaya hidup yang 

mewah dan glamour. Pasalnya, “pada tahun 1960-an, orang-orang Cina 

di Pekajangan hidupnya sederhana dan  tidak ada orang Cina yang 

memiliki mobil. Tetapi, pada tahun 1990-an, kehidupan mereka sangat 

mewah.”. 

Kerusuhan massal yang terjadi pada Rabu 26 Maret 1997 itu 

terjadi sejak dini hari hingga sore hari. Diperkirakan, amuk massa baru 

mulai mereda sekitar pukul 17.00 setelah Panglima Kodam IV 

Diponegoro, Mayor Jendral. Subagyo Hs. datang ke lokasi. 

Sebagaimana dilaporkan Yadi Sastro dari majalah UMMAT, setelah 

kerusuhan tersebut, tercatat ada 60 kios rusak berat, 4 mobil dan 6 

sepeda motor terbakar [dibakar], serta kain batik dan seluruh isi kios 

menjadi abu.248 Selain itu, juga terdapat sejumlah kios yang rusak akibat 

lemparan batu, dan menjadi coreng-moreng corat-coret para perusuh. 

Kerusuhan Maret 1997 itu, ternyata, tidak berhenti di situ dan 

pada waktu itu. Beberapa hari kemudian, kerusuhan-kerusuhan terjadi 

lagi. Dengan demikian, menjadi cukup jelas bahwa peristiwa 

kerusuhan massal di “Kota Batiknya Kaum Santri” tersebut tidak terjadi 

secara tiba-tiba. Pasti ada persoalan serius yang sejak jauh sebelumnya 

telah tersemai di kawasan ini. Sekedar untuk memahami rentetan 

peristiwa kerusuhan massal di Pekalongan yang terjadi sepanjang 

                                                           
248 Ibid. 
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Maret hingga Mei 1997, pada sajian berikut akan dikemukakan 

kronologi peristiwa-peristiwa yang terjadi. 

Senin, 10 Maret 1997 

Pada hari dan tanggal itu, antara Pemerintah Daerah Kotamadia 

Pekalongan dengan ketiga Organisasi Peserta Pemilu (OPP)—PPP, 

Golkar, dan PDI—bersepakat untuk melakukan penertiban bendaera 

dan umbul-umbul OPP dalam rangka penilaian Adipura. Dalam 

kesempatan itu, ketoga OPP menyepakati untuk tidak memasang 

bendera partai masing-masing di taman-taman kota—termasuk monu-

ment, di atas pohon pelindung jalan, pada tiang listrik dan tiang 

telephone. 

Sabtu, 15 Maret 1997 

Aparat Pemerintah Daerah Kotamadia Pekalongan—dalam hal ini: 

para pegawai Kantor Dinas Sosial Politik dan Kantor Dinas 

Kebersihan—bersama Satuan Tugas ketiga Organisasi Peserta Pemilu 

1997 melakukan penertiban bendera dan umbul-umbul OPP di 

wilayah Pekalongan Utara dan di wilayah Pekalongan Barat.  

Senin, 24 Maret 1997 

Aparat Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas (Satgas) ketiga OPP 

melakukan penertiban bendera dan umbul-ulmbul partai politik 

peserta pemilu 1997 di wilayah Pekalongan Timur dan di wilayah 

Pekalongan Selatan sebagai kelanjutan dari kegiatan yang sama pada 15 

Maret 1997 di Pekalongan Barat dan di Pekalongan Utara. Kegiatan 

tersebut dimulai sekitar pukul 12.00. Sekitar satu jam kemudian, 

penertiban bendera dan umbul-umbul parpol sampai di Jalan Raya 

Kradenan, wilayah Pekalongan Selatan.  

Pada saat para petugas sedang membersihkan bendera dan 

umbul-umbul tersebut, tiba-tiba datang sejumlah pemuda dan 

melempari mereka dengan batu sambil meneriakkan yel-yel atau 

slogan OPP tertentu. Diperkirakan, jumlah mereka mencapai ratusan 
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orang. Merasa tak mungkin kuasa untuk melakukan perlawanan, para 

petugas dari Dinas Sosial dan Politik serta para petugas dari ketiga OPP 

yang sedang menertibkan bendera-bendera dan umbul-umbul partai 

politik peserta Pemilu pun terpaksa lari untuk menyelamatkan diri.  

Para penyerang, kemudian mengumpulkan bendera dan 

umbul-umbul tersebut, dan membakarnya di atas panggung di Pondok 

Pesantren Al-Qur‟an,249 yang ketika itu sedang dibuat untuk 

penyeleng-garaan tabligh akbar (halakah) para ulama PPP se-Jawa 

Tengah yang akan diadakan pada 26-27 Maret 1997, dengan tajuk 

“Nada dan Dakwah”. Menurut rencananya, acara tersebut akan dihadiri 

raja Dangdut Rhoma Irama, Kiai sejuta umat Zainuddin Mz., dan mbak 

Tutut (Siti Hadiyati Rukmana, putri sulung Presiden Soeharto yang 

menjadi salah satu Ketua DPP Golkar. Bagian panggung tempat 

pembakaran bendera dan umbul-umbul parpol peserta pemilu tersebut 

terbakar, karena terbuat dari kayu.  

Mereka juga merusak dua kerangka tenda yang mengapit 

panggung tersebut, serta membakar deklitnya. Karena jumlah mereka 

banyak, para pekerja yang sedang membuat panggung pun tak bisa 

berbuat apa-apa. Sasaran aksi massa ini hanya penggung, dan sama 

sekali tidak menyentuh bangunan Pondok Pesantren Al-Qur‟an. 

Namun demikian, aksi brutal ini sempat membuat panic para santri 

yang sedang belajar. Seperti biasa, aparat keamanan datang terlambat. 

Karena itu, mereka hanya mendapati sisa-sisa bendera dan umbul-

umbul yang dibakar, dan tidak menjumpai satu pun di antara para 

pelaku pembakaran tersebut. 

Selasa, 25 Maret 1997 

Pada hari Selasa 25 Maret 1997, pembuatan panggung diteruskan lagi 

dengan pengawalan ketat oleh sejumpal personil Tentara Nasional 

Indonesia dan sejumlah personil Brigade Mobil (Bromob) Kepolisian. 

Malam harinya, di dekat Pondok Pesantren Al-Qur‟an diselenggarakan 

                                                           
249 Pondok Pesantren Al-Qur‟an adalah salah satu pondok di Buaran yang diasuh oleh 
Kiai Usman—seorang Pegawai Departemen Agama. 
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pengajian akbar oleh salah satu OPP. Menurut informasi, ribuan 

jama‟ah dari berbagai desa di sekitar Buaran datang dalam pengajian 

ini. Sebagaimana dilaporkan Saikhu—jurnalis majalah UMMAT, pada 

14 April 1997, dalam pengajian itu tampil dua “Kiai Panas”. Mereka 

adalah Kiai Afifuddin dari Mangkang, Semarang, dan Kiai Mansyur 

dari Pemalang. Menurut informasi sebagaimana yang dilaporkan 

UMMAT, 14 April 1997, orasi kedua Kiai tersebut sangat provokatif. 

Mereka dengan sangat lantang “menyerang pemerintah, menjelek-

jelekkan Golkar, dan melontarkan kebencian kepada Zainuddin dan 

Rhoma”.250 Pengajian ini selesai sekitar pukul 00.00. 

Rabu, 26 Maret 1997 

Usai mengikuti pengajian pada 25 Maret 1997 atau pada 26 Maret 1997 

dini hari, para peserta pengajian meninggalkan tempat sambil elakukan 

perusakan Kantor BRI, dan toko-toko di sekitar Pondok Pesantren Al-

Qur‟an, di Jalan Raya Banyuurip dan di Pertigaan Bendo hingga 

Jembatan depan Pasar Banyuurip. Massa yang mengamuk mengelu-

arkan seluruh barang yang ada di dalam toko-toko dan membakarnya. 

Selain merusak dan membakar seluruh isi toko-toko klonthong dan 

toko-toko bangunan, para perusuh juga membakar dua toko emas dan 

dua mobil pick-up yang berisi kain batik. 

Minggu, 06 April 1997 

Pada hari Minggu, 06 April 1997, kerusuhan terjadi di Jalan Urip 

Sumoharjo sampai Jalan Buaran. Kerusuhan itu terjadi akibat kesalah-

pahanan (mis-komunikasi) antara dua kelompok pemuda yang habis 

mengikuti pengajian di daerah Kradenan.251 Tetapi, entah bagaimana 

ceritanya, mereka berganti musuh dan sasaran. Mereka merusak toko-

toko di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo hingga Jalan Buaran. Mula-

mula, yang menjadi sasaran para perusuh adalah dealer Kawasaki; 

kemudian meluas ke toko sepeda, gudang obat batik, sebuah rumah 

                                                           
250 Lihat lagi Laporan Yudi Sastro, jurnalis majalah UMMAT, dalam UMMAT, No. 21, 
Tahun 11, 14 April 1997/6 Zulhijah 1417 H., hlm. 38. 
251 Jawa Pos, 07 April 1997. 
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yang digunakan untuk gudang saos tomat, serta sebuah karoseri. 

Mereka, yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan orang, 

mengeluarkan barang-barang yang ada di toko dan membakarnya. 

Akibatnya kerusuhan itu, sejumlah warga keturunan Cina pemilik toko 

mengalami kerugian karena barang-barangnya dijarah, sejumlah toko 

dan kendaraan dibakar.252  

 Menurut keterangan para saksi, aparat keamanan gabungan 

dari Danrem 071 Wijaya Kusuma dan dari Kepolisian wilayah 

Pekalongan, dan Kodim Pekalongan telah berupaya untuk menghalau 

mereka. Namun, mereka tidak berhasil menghentikan aksi dan 

membubarkan mereka, karena para perusuh tidak menghiraukan 

aparat keamanan lagi. Karena itu, melihat aksi masa yang semakin 

beringas dan tak dapat dikendalikan lagi, aparat keamanan terpaksa 

mengeluarkan tembakan peringatan dan penyemprotan gas air mata. 

Selasa, 08 April 1997 

Selasa, 08 April 1997 dini hari, kerusuhan terjadi lagi. Ratusan orang 

melempari rumah-rumah di kompleks Perumahan Griya Indah. Tidak 

terlalu jelas, apa motif di balik pelemparan rumah-rumah tersebut. 

Yang jelas, sebagian besar dari ratusan orang yang melakukan 

pelemparan rumah-rumah di Perumahan Griya Indah tersebut 

menggunakan seragam salah satu OPP;253 dan, selain Perumahan Griya 

Indah dihuni oleh para Pegawai Negeri Sipil yang merupakan 

pendukung Golkar, markas Pemuda Pancasila yang merupakan 

organisasi sayap partai Golkar ada di Kompleks Perumahan tersebut. 

Namun demikian, juga tidak jelas siapa yang menjadi sasaran mereka. 

Pada malam hari sebelum kejadian itu, tepatnya pada Senin 

malam, 07 April 1997, di desa Pringlangu berlangsung pengajian akbar 

dengan mubalik K.H. Thohir dari Pondok Pesantren Roudlatul 

Muhibin Kradenan-Pekalongan Selatan, K.H. Mansyur dari Pemalang, 

                                                           
252 Laporan Penelitian Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, 1998, 
yang kemudian diterbitkan dalam Mohtar Mas‟ud, dkk. (Ed.): Kekerasan Kolektif, 
Kondisi dan Pemicu, P3PK-Universitas Gadah Mada Jogjakarta, 2001, hlm. 255. 
253 Harian Bernas, 07 April 1997. 
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K.H. Afifuddin dari Semarang, dan K.H. Munawir dari Krapyak-

Pekalongan Utara. Tetapi, menurut informasi, setelah pengajian usai, 

para jama‟ah membubarkan diri dengan tertib. Menurut keterangan 

para saksi, setelah pengajian bubar dan para jama‟ah meninggalkan 

tempat, di tempat itu memang tertinggal ada segerombolan orang yang 

diperkirakan jumlah mereka ratusan orang. 

Kejadian dini hari itu tidak sempat berlangsung lama, karena 

sejumlah warga Perum Griya Indah dibantu oleh beberapa orang 

petugas keamanan dari Kepolisian berhasil menghalau mereka. Warga 

Perumahan Griya Indah berhamburan keluar rumah dengan membawa 

senjata potongan besi, penthungan kayu, klewang, clurit, dan lain-lain, 

setelah mereka mendengar titir kenthongan dan pukulan tiyang listrik 

petugas jaga. Para penyerang pun akhirnya melarikan diri dan 

menghilang di kegelapan malam.  

Sekitar pukul 04.15 waktu Indonesia Barat, setelah warga yang 

bertugas jaga malam (siskamling) pulang ke rumah masing-masing dan 

para petugas keamanan kembali ke pos jaga mereka, para penyerbu 

datang lagi. Beruntung, kedatangan para penyerbu yang kedua 

dipergoki oleh warga yang akan menunaikan shalat subuh di masjid. 

Melihat gelagat yang mengkhawatirkan, beberapa warga kemudian 

menghubungi petugas Satuan Pasukan 406 Purwokerto, Brimob, 

Polres, Polwil, serta Kodim untuk membantu mengamankan situasi.  

Minggu, 20 April 1997 

Pada 20 April 1997 dini hari, kerusuhan terjadi lagi. Kali ini, yang 

dijadikan sasaran adalah Kantor DPC Golkar Pekalongan di Wiradesa. 

Menurut informasi, kerusuhan ini terjadi setelah terjadi pengeroyokan 

yang dilakukan oleh orang-orang yang tak dikenal terhadap beberapa 

pemuda Wiradesa yang sedang jalan-jalan malam-Mingguan. Dalam 

kejadian itu, beberapa orang terluka kena lemparan batu dan sabetan 

senjata tajam.254  

                                                           
254 KOMPAS, 23 April 1997. 
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 Merasa tak mampu melawan, para pemuda yang diserang 

tersebut melarikan diri untuk meminta bantuan teman-temannya. 

Beberapa saat kemudian, bersama teman-teman mereka, mereka 

kembali ke lokasi penyerangan dengan maksud untuk melakukan 

perlawanan. Karena mereka tidak mendapati lagi orang-orang yang 

menyerangnya, mereka melampiaskan kemarahannya dengan merusak 

Kantor DPC Golkar, Kantor Pembantu Gubernur, gedung pertemuan, 

dan rumah dinas Pembantu Gubernusr di Wiradesa. Akibat penye-

rangan ini, kaca-kaca Kantor DPC Golkar dan Kantor Pembantu 

Gubernur di Wiradesa pecah berantakan dan sejumlah peralatan 

kantor rusak.255 

Selasa, 22 April 1997 

Selasa 22 April 1997 malam, kerusuhan pecah lagi. Rumah Abdul 

Halim Hadi, petugas Pantarlih di desa Simbang Kulon, Kecamatan 

Buaran, diobrak-abrik ratusan orang penduduk setempat. Kemarahan 

warga disebabkan oleh ketidak-beresan pendaftaran calon pemilih 

pada Pemilu 1977. 

Selasa pagi, 22 April 1997, sekitar 70-an orang telah 

mendatangi Kantor Desa Simbang Kulon untuk menanyakan Kartu 

Model A; karena sampai saat itu,mereka belum menerimanya, padahal 

batas waktu pendaftaran calon pemilih gelombang kedua telah lewat. 

Oleh karena itu, didampingi Kepala Desa Simbang Kulon, Edi Achmad 

Hidayat, 70-an orang warga desa Simbang Kulon tersebut diajak ke 

Kantor Kecamatan Buaran untuk mendapatkan penjelasan dari Camat 

Buaran, Khusnul Marom. Kepada Camat Buaran, melalui wakil-

wakilnya—Basroni, Rosidi, dan Agus Sofyan mewakili Kelom-pok I; 

serta Solihin, Heru Atmojo, Suhadi, dan Mustofa mewakili Kelompok 

II—mereka mengemukakan keinginannya untuk dibuatkan Kartu 

Model A agar dapat memberikan suaranya pada Pemilu 1997.  

Dalam penjelasannya, Camat Buaran, Khusnul Marom, tetap 

menyatakan tidak dapat memenuhi keinginan mereka, karena waktu 
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pendaftaran sudah lewat. Karena itu, pada sore harinya, mereka 

mendatangi rumah Abdul Halim Hadi, petugas Pantarlih yang 

dianggap paling bertanggung jawab atas hilangnya hak pilih mereka. 

pada awalnya, hanya ada 19 orang yang datang ke rumah Abdul Halim. 

Tetapi, semakin malam, jumlah mereka terus bertambah hingga 

mencapai ratusan orang. Mereka menuduh Abdul Halim Hadi memang 

sengaja tidak mendaftar mereka.256 Karena itu, ratusan orang tersebut 

mengamuk dan mengobrak-abrik rumah Abdul Halim. Selain 

mengacak-acak isi rumah, mereka juga membakar kursi tamu dan 

mesin jahit. Akibat diobrak-abrik ratusan orang tesebut, kerugian 

Abdul diperkirakan mencapai puluhan-juta rupiah. 

Rabu, 30 April 1997 

Kerusuhan kali ini dipicu oleh kasus pelemparan batu terhadap Satgas 

OKP dari AMPI dan Pemuda Pancasila pada Rabu petang, ketika 

mereka melintas di Jalan Kartini dan di Jalan Soedirman seusai 

mengikuti kampanye Golkar di lapangan Dekoro, Kecamatan 

Pekalongan Timur Kodya Pekalongan. Masalahnya adalah: sepulang 

dari kampanye Golkar di Dekoro, arak-arakan rombongan AMPI dan 

Pemuda Pancasila yang merupakan Satgas keamanan Golkar menyobek 

dan merusak Bendera Bintang di depan Noyontakan Gang 15. Kejadian 

itu, membuat warga yang—sebagian besar merupakan pendukung 

PPP—marah dan melempari dengan batu. Pelemparan batu tersebut 

mengakibatkan empat orang Satgas OKP—Ratno (34), Arbun (35), 

Salamuddin (36), dan Antonius (30)—mengalami luka-luka.  

Sekitar jam 17.50, pasukan Satgas Golkar dari AMPI dan 

Pemuda Pancasila kembali ke Jalan Kartini, Keputran, dan menyisiri 

Gang 5, Gang 6, Gang 7, dan Noyontakan Gang 15. Mereka berteriak-

teriak dan menantang warga untuk berkelahi. Karena tidak ada 

tanggapan dari warga, mereka keluar gang-gang tersebut, kembali ke 

                                                           
256 Menurut informasi, tujuh-puluhan warga tersebut tidak didaftar sebagai calon 
pemilih Pemilu 1997, karena, pada waktu pendaftaran, mereka tidak ada di rumah. 
Mereka sedang merantau ke luar daerah, seperti: Jakarta, Bali, dan kota-kota besar 
lainnya. 
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Jalan Kartini dan melanjutkan pawai ke Jalan Jend. Soedirman. Sampai 

di depan Kantor Kelurahan Kebulen, mereka berhenti dan menyobek 

bendera Bintang. Tidak hanya itu, di tempat itu, rombongan 

menganiaya seorang warga bernama Mohedi. Menurut informasi, 

Madrim—ayah Mohedi—serta Nuh dan Rofiq—keduanya adik 

Mohedi—yang bermaksud melerai juga menjadi kurban penganiayaan 

hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pekajangan. 

 Menurut keterangan, suasana menjadi bertambah panas setelah 

Pasukan Dalmas dan Unit Reaksi Cepat Polres Pekalongan yang 

berpatroli di Jalan Darma Bhakti dan Jalan Karya Bhakti Medono 

meneriakkan ucapan-ucapan yang memancing emosi warga. Karena 

itu, setelah pasukan Dalmas dan URC Polres Pekalongan memasuki 

Jalan Urip Sumohardjo, massa menyerbu dan merusak Kantor Bapas 

(Balai Pemasyarakatan), Departemen Kehakiman di Jalan Dharma 

Bakti. Akibat kerusuhan ini: beberapa rumah hancur, Kantor Balai 

Pemasyarakatan rusak—mebelair berikut arsip-arsipnya diobrak-abrik, 

dikeluarkan, dan dibakar massa, dua sepeda motor hangus dibakar, dan 

delapan orang luka-luka. 

Jum‟at, 23 Mei 1997 

Kerusuhan pada Jum‟at, 23 Mei 1997, berawal dari pelaksanaan 

kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Seusai kampanye, 

massa pendukung PPP melakukan arak-arakan memenuhi jalan-jalan 

protocol Kota Pekalongan, seperti Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gadjah 

Mada, Jalan K.H. Mas Mansur, Jalan Jenderal Soedirman, dan Jalan 

Urip Sumohardjo. Ribuan massa yang mengenakan atribut PPP 

tersebut berarak-arakan sambil meneriakkan yel-yel “Hidup Bintang”.  

 Karena dianggap telah mengganggu ketertiban kota, aparat 

keamanan menghadang mereka dengan panser dan menyemprotkan 

gas air mata untuk membubarkan mereka. Alih-alih bubar, massa 

malah menjadi beringas. Mereka melempari kendaraan berlapis baja 

tersebut dengan batu. Mereka baru membubarkan diri setelah aparat 

keamanan memberikan tembakan peringatan.  
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Ketika massa membubarkan diri, dalam perjalanan pulang, 

serombongan massa akan merusak markas Pemuda Pancasila di desa 

Kalimalang. Namun, mereka tidak berhasil karena dicegah oleh warga 

yang mengetahuinya. Tawuran massal pun terjadi lagi. Ketika itu, 

massa nyaris membakar Pompa Bensin di desa itu, karena tawuran itu 

terjadi di depan Pom Bensin tersebut. Beruntung, petugas keamanan 

segera datang. Akibat dari tawuran massal tersebut, tiga orang luka 

parah dan harus dilarikan ke Rumah Sakit. 

Konflik PPP dan PKB pada Pemilu 1999 

Konflik ini bermula ketika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di 

bawah pimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur membidani 

lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gus Dur dan jajarannya 

berharap agar ke depan partai ini menjadi rumah politik kaum 

Nahdliyyin. Harapan ini dibangun di atas kenyataan sejarah yang 

kurang menguntungkan setelah NU menyatakan keluar dari PPP pada 

tahun 1983 dan memutuskan Kembali ke Kittah 1926 pada Muktamar 

Situbondo 1984. Sejak saat itu, sikap politik kaum Nahdliyyin 

terpecah-belah: ada yang menyatakan diri netral, ada yang tetap 

berafiliasi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ada yang masuk 

Golongan Karya (Golkar—yang ketika itu tidak mau disebut partai 

politik), dan ada pula yang bergabung dengan Partai Demokrasi 

Indonesia (PDI ketika itu). 

 Sejak saat itu, sebenarnya, konflik yang pada akhirnya 

melibatkan para Kiai ini sudah tersemai. Para Kiai yang tetap berafiliasi 

di PPP sering menuduh Kiai yang menyatakan diri netral telah masuk 

Golkar—karena mereka bersedia dan sering menghadiri acara-acara 

yang digelar Golkar, dan Kiai yang menyatakan diri netral menuduh 

para Kiai yang tetap di PPP tidak loyal kepada Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memutuskan Kembali ke Kittah 1926 

pada Muktamar NU Situbondo 1984. Benih-benih konflik antar-tokoh 

Nahdlatul Ulama ini menyebar ke mana-mana, tak terkecuali di 

Pekalongan. Di Pekalongan, Kiai-kiai Kittah yang sering menghadiri 
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undangan pada acara-acara yang digelar Golkar—umumnya sebagai 

pembawa doa—dianggap telah masuk Golkar; dan Kiai-kiai yang tetap 

berafiliasi politik di PPP dianggap tidak loyal kepada PBNU pimpinan 

Abdurrahman Wahid. 

 Konflik antar-Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama di 

Pekalongan mulai memanas pada tahun 1998, ketika PBNU membidani 

lahirnya PKB dan berharap Kaum Nahdliyyin mendukungnya. Kiai-

kiai yang telah merasakan kenyamanan di PPP sebagai rumah 

politiknya menyatakan akan tetap berafiliasi ke PPP. Sementara itu, 

Kiai-kiai Kittah dan Kiai-kiai di luar PPP menyatakan mendukung 

langkah PBNU untuk mendirikan dan membesarkan PKB sebagai 

rumah politik kaum Nahdliyyin. Sikap para Kiai ini tak pelak membuat 

kebingungan di kalangan umat. Keinginan warga Nahdlatul Ulama 

yang merupakan mayoritas penduduk Pekalongan akan mendukung 

PKB sebagai partai politiknya kaum Nahdliyyin; tetapi sebagian para 

Kiai yang menjadi panutan mereka tetap di PPP. 

 Perbedaan afiliasi politik para Kiai yang kemudian disertai para 

pengikutnya itu, pada akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan yang 

mengerikan. Selain beberapa kali terjadi kontak fisik di beberapa 

tempat, gesekan-gesekan itu juga mengakibatkan sejumlah rumah dan 

fasilitas lainnya rusak; baik milik para politisi PKB maupun milik 

politisi PPP. Namun, menurut informasi, sebagian besar rumah dan 

fasilitas yang dirusak adalah milik para tokoh PKB. 

 Menurut beberapa Sumber Informasi penelitian ini, yang 

kebetulan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh politik dari kalangan 

Nahdliyyin, ada indikasi yang sangat kuat bahwa peristiwa di Kota 

Pekalongan tahun 1998/1999 itu tidak murni konflik massa pendukung 

PPP dan massa pendukung PKB. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Abdullah Martoloyo, Jacky Zamzami, dan Nusron Hasa, Slamet Imron, 

dan Zaenal Muhibin, yang juga disepakati oleh Muhammad Dzakiron 

bin Khudlori,257 diindikasi ada pihak ketiga yang sengaja akan ngobok-

                                                           
257 Wawancara dengan Abdullah Martoloyo, 18-08-2015; Wawancara dengan Jacky 
Zamzami, 21-08-2015; Wawancara dengan Nusron Hasa, 24-08-2015; Wawancara 
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obok Pekalongan dengan cara mengadu domba massa pendukung PPP 

dan massa pendukung PKB. Menurut mereka, dengan kemunculan 

PKB di panggung politik sejak masa-masa awal era reformasi Indonesia, 

seolah, mereka mendapatkan momentum baru untuk menggenapi 

dendam politiknya.  

Sebagaimana telah diuraikan di atas, sebelumnya, di Kota 

Pekalongan pada tahun 1997, terjadi huru-hara politik yang 

melibatkan partai Golkar. Ketika itu, agenda pengajian politik yang 

akan digelar Golkar digagalkan oleh warga masyarakat Pekalongan 

yang ketika itu dikenal sebagai pendukung fanatik Partai Persatuan 

Pembangunan. Acara pengajian politik yang bertajuk “Nada dan 

Dakwah” tersebut sedianya akan dihadiri Kiai [sejuta umat] Zainuddin 

Mz., si Raja Dangdut Rhoma Irama—yang keduanya menjadi juru 

kampanye Golkar, serta mbak Tutut—sebutan akrab Siti Hardiyanti 

Indra Rukmana, putri sulung Presiden Soeharto, yang ketika itu 

menjabat sebagai salah satu Ketua DPP Golkar.  

Seperti juga telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, 

kehadiran ketiga tokoh tersebut ditolak oleh warga. Selain acaranya 

dibatalkan karena di sekitar tempat penyelenggaraan pengajian politik 

yang bertajuk “Nada dan Dakwah” terjadi kerusuhan massal, 

panggungnya dibakar, dan jalan-jalan masuk ke lokasi acara diblokade 

warga. Akhirnya, meski sudah menginap di Pekalongan, mbak Tutut 

dan rombongan yang diikuti si raja dangdut Haji Rhoma Irama dan 

Kiai sejuta umat—Zainuddin Mz., tetap tidak bisa masuk Buaran. 

Dalam konteks historis seperti itu, mereka mengarahkan dugaan pihak 

ketiga itu adalah Golkar.  

Menurut Sumber-sumber Informasi penelitian ini, sedikitnya 

ada tiga indikasi yang dianggap sangat kuat, yang menunjukkan adanya 

campur tangan (keteribatan) pihak ketiga—yang diduga kelompok 

statusquo yang direpresentasikan Golkar—dalam peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di Kota Pekalongan tersebut. Pertama, Tidak adanya upaya 

                                                                                                                                    
dengan Slamet Imron, 03-08-2015; wawancara dengan Zaenal Muhibin, 11-09-2015; 
dan Wawancara dengan Muhammad Dzakiron bin Khudlori, 13-09-2015. 
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yang serius dari aparat keamanan untuk mencegah terjadinya 

kerusuhan. Nusron Hasa, salah satu Key Informan penelitian ini, sangat 

percaya bahwa aparat intelejen negara, ketika itu, pasti sudah 

mempunyai rekaman pidato-pidato para mubalig yang selalu menghina 

Gus Dur dan menjelek-jelekkan PKB dengan menyatakan “PKB 

darahnya halal”, “PKB PKI”, dan menyerukan komando “siap-siap”, 

“ayo serang”, dan lain sebagainya yang dikumandangkan secara 

berulang-ulang dari minbar ke mimbar dan disiarkan langsung melalui 

Radio FM. Menurut alumni salah satu Pondok Pesantren di Jombang 

ini, aparat kepolisian pasti tahu bahwa semua itu merupakan delik 

pidana, dan banyak bukti yang dapat dijadikan alat bukti untuk 

menindaknya. Tetapi, mengapa aparat keamanan tidak bertindak? 

Padahal, waktu-waktu sebelumnya, ada mubalig yang sedikit 

mengacau saja langsung diciduk. Anehnya lagi, sampai akhir hayatnya, 

orang-orang yang melakukan semua itu aman-aman saja. Kedua, setiap 

kali terjadi huru-hara politik selalu muncul provokator. Modusnya, 

seperti terjadi dalam beberapa kasus, ketika ada kerumunan orang, 

secara tiba-tiba, sering muncul orang yang tak dikenal. Biasanya, 

setelah ia mengetahui kelompok mana yang berkerumun, ia 

memberikan informasi tentang olah pihak lain di tempat lain yang 

dapat memancing emosi massa yang berkerumun. Sebagai contoh, 

setelah ia tahu yang berkerumun massa pendukung PKB, ia memberi 

informasi jika di tempat tertentu ada perusakan atribut PKB oleh 

orang-orang PPP. Tetapi, setelah dicek ke lokasi, di tempat yang 

ditunjukkan tidak terjadi apa-apa; begitu pula sebaliknya. Anehnya, 

setelah orang-orang yang berkerumun kelihatan sudah terpancing, 

nampak mulai emosi dan bergegas menuju lokasi, orang tersebut 

langsung menghilang, tak diketahui di mana rimbanya.258 Ketiga, 

setelah orang-orang yang menjadi provokator tidak ada lagi, baik 

provokator “dalam negeri” maupun yang datang dari luar Pekalongan, 

huru-hara politik di Pekalongan tidak pernah terjadi lagi.259 Apa yang 
                                                           
258 Wawancara dengan Nusron Hasa, 24-08-2015. 
259 Pendapat ini juga mendapat penolakan dari Sumber-sumber Informasi lainnya. H. 
Faidzin Nahrawi dan K.H. Achmad Marzuki berpendapat bahwa kerusuhan akibat 
konflik PPP dan PKB di Kota Pekalongan pure konflik kedua kelompok politik; tidak 
ada campur tangan pihak luar manapun. Haji Faidzin melihat dengan mata kepala 



Perlawanan Rakyat & Konflik-konflik Sosial di Pekalongan 

171 

diceritakan Nusron ini selaras dengan yang dikatakan Jacky Zam-zami, 

K.H. Muhammad Natsir, dan Abdullah Martoloyo.260 

Hal serupa juga pernah dialami oleh H. Slamet Imron. Menurut 

pengalamannya, pada suatu saat, Kiai Imron mendengar kabar bahwa, 

di Selatan—di daerah Buaran, Kedungwuni, dan sekitarnya, ada 

Pengajian PPP yang dikacaukan oleh massa pendukung PKB; dan di 

saat yang bersamaan ia juga mendengar berita bahwa, Pesantren Kiai 

Zaenal Arifin di Blarakan, Kebulen, Medono, dikeropok massa 

pendukung PPP; dan setelah dicek di kedua tempat yang dimaksud 

juga tidak ada apa-apa.261 Indikasi lain yang juga menunjukkan adanya 

pihak ketiga dalam kerusuhan-kerusuhan pada tahun 1999 didapati 

dan disaksikan sendiri oleh Gus Muhammad Dzakiron. Kisahnya, 

ketika ia sedang makan di sebuah warung makan, ia berdekatan dengan 

orang berbadan kekar berambut gondrong yang sedang menerima 

telepon. Dalam percakapan telepon orang tersebut, Dzakiron 

mendengar percakapan: “Bagaimana Buaran?”, Jawab orang yang 

bertubuh kekar dan berambut gondrong itu: “Sukses!”. Padahal, ketika 

itu, Buaran sedang dilanda kerusuhan. Dalam pikiran Gus Muhammad 

Dzakiron, muncul pertanyaan: “apa yang dimaksud sukses?”. Dengan 

indikasi itu, Gus Muhammad Dzakiron binatul Khudlori berpendapat: 

                                                                                                                                    
sendiri siapa saja orang-orang mengeropok rumahnya. Dengan menutup kepala dengan 
sarung, ia melihat dengan mata kepala sediri ketika massa merusak rumahnya. Hal 
serupa juga dialami oleh kurban-kurban perusakan lainnya. Mereka juga menyaksikan 
sendiri siapa-siapa yang menghancurkan rumahnya. Wawancara dengan H. Faidzin 
Nahrowi, 04-09-2015; dan Wawancara dengan K.H. Achmad Marzuki, 04-09-2015. 
Saya kira, itulah sebabnya mengapa beberapa kurban pengrusakan tidak bersedia 
diwawancara. Mereka takut “bersalah” karena pada akhirnya, mau tidak mau, harus 
menyebut orang-orang yang melakukan perusakan rumahnya yang dilihatnya dengan 
mata kepala sendiri itu, yang nota bene orang-orang yang tidak jauh dengannya. 
Mereka umumnya adalah tetangga-tetangganya sendiri. 
260 Wawancara dengan Jacky Zamzami, 21-08-2015; Wawancara dengan K.H. 
Muhammad Natsir, 22-08-2015; dan Wawancara dengan Abdullah binatul Sholeh 
Basaiban alias Abdullah Martoloyo, 18-08-2015. 
261 Wawancara dengan K.H. Slamet Imron, S.H., 03-08-2015. K.H. Slamet Imron adalah 
mantan Anggota DPRD PPP Kota Pekalongan hasil Pemilu 1997, mantan Ketua DPC 
PKB Kota Pekalongan 1998-2004, mantan Anggota DPRD dari PKB Kota Pekalongan 
hasil Pemilu 1999 dan hasil Pemilu 2004. Setelah tidak memegang jabatan politik, Kiai 
Slamet Imron mengelola Pondok Pesantren Salafiyah Syafi‟iyyah yang diwarisi dari 
mertuanya, dan mengajar di Madrasah Tsanawiyah Proto di Kedungwuni. 
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sekalipun tidak terlalu jelas: “siapa untuk siapa, dan apa 

kepentingannya”, ada indikasi yang cukup kuat adanya pihak ketiga 

dalam kerusuhan sosial akibat konflik PKB dan PPP di Kota 

Pekalongan ketika itu.262  

Namun, berdasarkan informasi dari para kurban kerusakan dan 

sebagian tokoh masyarakat setempat, apa yang dikemukakan di atas 

agak kental bias “politik kambing-hitam”-nya; apalagi jika secara 

eksplisit provokator itu dituduhkan kepada Golkar. Tokoh-tokoh 

seperti K.H. Achmad Marzuki, K.H. Zaenuri Zaenal Mustofa, H. 

Faidzin Nahrawi, dan Ustad Ekya‟ Ulumunuddin, tidak sependapat 

adanya pihak ketiga yang sengaja hendak mengacaukan Kota 

Pekalongan.263 Menurut mereka, konflik PPP dan PKB yang diikuti 

aksi-aksi anarkhis ketika itu pure antara massa pendukung PPP dan 

massa pendukung PKB yang kurang bisa mengendalikan diri. 

Setidaknya ada tiga indikasi yang mendukung hal ini. Pertama, Golkar 

yang dicurigai berperan sebagai pihak ketiga, setelah Soeharto tumbang 

dan kekuasaan Orde Baru porak-poranda, sedang berada dalam posisi 

tiarap dan dengan penuh kehati-hatian menjalankan roda politiknya. 

Kedua, setelah reformasi bergulir, di masyarakat berkembang tuntutan 

yang sangat santer agar Golkar dibubarkan, dan di Indonesia segera 

diberlakukan screening politik—“Bersih dari Golkar” bagi setiap warga 

negara layaknya “Bersih Lingkungan” a la Orde Baru yang bermakna 

tunggal “bebas dari G 30 S/PKI”; dan Ketiga, pelaku-pelaku kerusuhan 

sosial adalah orang-orang tempatan yang umumnya dikenal oleh para 

kurban. 

                                                           
262 Haji Arifin, salah seorang pengusaha dan dikenal sebagai tokoh populis di 
Pekalongan, juga tidak menampik adanya pihak ketiga yang menginginkan Pekalongan 
dilanda kekacauan. Tetapi, pendapatnya sedikit berbeda dengan pendapat Nusron dan 
Sumber-sumber Informasi lainnya. Menurut H. Arifin, di luar Golkar dan kelompok 
statusquonya, di Pekalongan terdapat dua kelompok “pelaku ekonomi” yang sangat 
kuat dan terorganisasi rapi, yang juga selalu mengintai adanya kesempatan untuk 
mengacaukan Pekalongan. Oleh Haji Arifin, kedua kelompok “pelaku ekonomi” ini 
diidentifikasi sebagai “Kelompok Baureksa” dan “Kelompok Roban Siluman”. 
Wawancara dengan Haji Arifin, 15-09-2015. 
263 Wawancara dengan K.H. Achmad Marzuki, 04-09-2015; Wawancara dengan H. 
Faidzin Nahrawi, 04-09-2015; Wawancara dengan K.H. Zaenuri Zaenal Mustofa, 14-
09-2015; dan Wawancara dengan Ustad Ekya‟, 14-09-2015. 
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 Terlepas dari siapa yang melakukan, atas perintah siapa, dan 

apa motivasinya, kerusuhan demi kerusuhan akibat konflik PPP dan 

PKB di Kota Pekalongan ketika itu telah menimbulkan banyak 

kerugian, bukan hanya kerugian material maupun juga kerugian 

immaterial. Hancurnya sejumlah rumah dan kendaraan, rusaknya 

hubungan-hubungan social di Pekalongan pasca-konflik, serta 

pergeseran corak politik dari corak politik yang ideologis menjadi 

pragmatis-transaksional  adalah bukti-bukti kongkret soal ini. 

Rangkuman 

Dari uraian tentang berbagai perlawanan rakyat dan konflik-konflik 

sosial yang berbuntut kerusuhan-kerusuhan massal di Pekalongan sejak 

zaman kolonial Belanda hingga akhir millennium kedua—tahun 1990-

an, ada beberapa hal yang penting yang dapat dicatat:  

Pertama: Gerakan-gerakan perlawanan rakyat yang terjadi di 

Pekalongan sejak jaman kolonial Belanda hingga tahun 1990-an, 

sebagian besar, dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak-hak 

politik mereka, baik hak untuk hidup bebas dari penjajah maupun hak-

haknya sebagai wara Negara [Republik Indonesia].  

Kedua: Dalam setiap gerakan perlawanan dan kerusuhan-

kerusuhan massal yang terjadi, peran agama dan tokoh-tokohnya 

cukup besar. Sebagian besar dari gerakan-gerakan perlawanan dan 

kerusuhan-kerusuhan massal tersebut terkait erat dengan, dan 

disemangati atau setidaknya diwarnai oleh, spirit keagamaan mereka—

dalam hal ini Islam.  

Ketiga, dalam beragai kerusuhan massal, khususnya yang 

terjadi pada tahun 1990-an, selalu pecah dan terjadi pada malam hari. 

Hal ini dengan sangat kuat mengindikasikan bahwa para pelaku 

kerusuhan adalah orang-orang yang kemungkinan besar mengenal dan 

dikenal oleh kelompok masyarakat yang dijadikan sasaran. Bahkan, 

pada kasus perusakan rumah Abdul Halim Hadi, seorang petugas 

Pantarlih desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran pada 22 April 1997, 
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para pelakunya jelas-jelas dikenal oleh si korban. Mereka adalah para 

tetangga korban sendiri. Amuk massa pada malam hari, disengaja atau 

tidak, dan disadari atau tidak, menambah keberanian para pelaku 

untuk berbuat brutal (anarkhis) karena identitas pelaku tersamarkan 

(dikaburkan) oleh suasana kegelapan malam.  

Keempat: dari hasil analisis terhadap data-data tentang 

perlawanan rakyat Pekalongan dan konflik-konflik sosial yang 

berbuntut kerusuhan massal yang terjadi pada tahun 1990-an, 

menunjukkan, dan memperkuat, terjadinya pergeseran peran ulama 

dalam masyarakat. Para ulama yang mula-mula berperan sebagai 

penjaga dan penyangga ajaran Islam dan pemimpin umat yang selalu 

mengambil posisi sebagai kekuatan oposisi terhadap kekuasaan telah 

berubah menjadi penguasa itu sendiri; bahkan, tidak jarang dalam 

pengertian harfiahnya—sebagai Pejabat Pemerintah, seperti: anggota 

Parlemen, menjadi Kepala Daerah, dan pemegang jabatan-jabatan 

politik lainnya. Dalam posisi sebagai penguasa—yang cenderung pekat 

dengan maknanya sebagai “penguasa rakyat” membuat keberpihakan 

politiknya kepada rakyat cenderung terdistorsi.  

Kelima, dijadikannya orang-orang keturunan Cina sebagai 

sasaran amuk pada kasus-kasus kerusuhan massal yang terjadi pada 

tahun 1990-an lebih disebabkan oleh masalah kecemburuan sosial 

ketimbang masalah rasial, keagamaan, dan politik. Memang benar, 

pada kasus kerusuhan Buaran 1997, Cina muslim tidak dijarah, dan 

ungkapan-ungkapan stereotype, seperti: “Cina-Kristen-Kaya”, “Jawa-

Islam-Miskin”, serta political accusation (tuduhan politik) “Cina selalu 

nempel kekuasaan” sempat muncul ke permukaan. Namun, kasus 

kerusuhan massal di Buaran 1997 telah menggugurkan stereotype dan 

tuduhan politik tersebut. Orang-orang keturunan Cina yang miskin 

tidak dijarah. Ungkapan “iki ben wae, Cina iki melarat” (yang ini 

jangan. Cina ini miskin), dan “ben padha-padha kerene” (biar sama-

sama “kere-nya” [melaratnya, duafa-nya]) yang diartikulasikan oleh 

para perusuh adalah bukti yang sangat kuat bahwa masalah 

kecemburuan sosial lebih dominan ketimbang masalah-masalah 
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primordial atau sectarian lainnya, seperti: masalah rasial dan masalah 

perbedaan kepercayaan.  

Keenam, berangkat dari catatan sejarah sebagaimana diuraikan 

dalam sajian Bab ini, nampaknya, tidak terlalu keliru jika dikatakan 

masyarakat Pekalongan sebagai masyarakat yang bersumbu pendek. 

Berbagai konflik sosial dan kerusuhan-kerusuhan massal yang 

mengikutinya akan mudah terjadi di daerah ini jika “kondisinya telah 

matang” dan ada pemicunya.*** 

 

 


