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AGUS SALIM: PERS, NASIONALISME, DAN PENDIDIKAN 

 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Agus Salim 

tentang pers, nasionalisme, dan pendidikan. Target yang diharapkan dalam 
penelitian ini adalah menjelaskan secara mendalam ide-ide nasionalisme 
dalam konsep dan gagasan Agus Salim. Konsep pendidikan Agus Salim yang 
dapat digunakan sebagai masalah satu bijakan untuk mengrai masalah di 
dunia pendidikan kini.  

Metode penelitian menggunakan metode sejarah kritis, dengan 
beberapa tahapan (1) Pemilihan objek, (2) Heuristik (menentukan sumber 
sejarahnya), (3) Kritik (mempelajari sumber sejarah), (4) Interpretasi, (5) 
Penulisan. Heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer dan 
sekunder. Sumber primer yaitu tulisan Agus Salim. Penulis juga 
menggunakan sumber formal dan informal.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Agus Salim adalah 
sosok begawan serba bisa yang menempatkan diri sebagai pionir dalam 
banyak hal. Agus Salim adalah seorang pemimpin, pejuang, jurnalis, ulama, 
guru, politisi, negarawan, diplomat, ahli pidato, pujangga, serta seorang 
pemikir. Ia aktif menulis dalam mendia suratkabar, menurut Agus Salim, pers 
sangat penting untuk menyampaikan kebenaran, termasuk untuk menyiarkan 
misi perjuangan. Ide nasionalisme yang dicetuskan oleh Agus Salim diarahkan 
kepada gagasan untuk membentuk pemerintahan sendiri atau zelfbestuur. 
Agus Salim menerapkan metode belajar yang menyenangkan bagi anak-
anaknya. Proses pembelajaran tidak harus berlangsung di dalam ruangan 
kelas seperti layaknya yang berlaku di sekolah formal, namun Agus Salim 
sering membawa anak-anaknya untuk belajar di luar rumah, atau di mana 
saja. 
 

 

 Kata kunci: Agus Salim, Pendidikan, Nasionalisme, Pers 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perjuangan menuju negara yang merdeka membentuk banyak bentuk 

dan varian. Sebelum abad ke-20 perjuangan dominan dilakukan dalam bentuk 

peperangan. Namun pada dasarwasa abad 20, pola perjuangan memasuki titik 

perubahan yang cukup siknifikan. Kesadaran baru ini dipicu dengan 

munculnya kesadaran pers. Jalan pers sekan-akan menjadi jalan pembeda 

atara pembentukan nasionalisme Indonesia dengan negara lain seperti India 

dan Rusia. 

Kesadaran nasionalisme dan pers dapat kita lihat dari fakta bahwa 

nyaris tokoh kunci dalam pergerakan nasional adalah tokoh pers. Sebagai 

contoh HOS Tjokroaminoto, yang aktif membangun Sarekat Indonesia (SI) dan 

dipandang sebagai salah satu tokoh “guru pergerakan” adalah pemimpin 

redaksi Oetoesan Hindia  dan Sinar Djawa.”Tiga Serangkai”Douwes Dekker, Ki 

Hajar Dewantara, dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo mengelola surat kabar De 

Expres. Semaoen diusianya 18 tahun sudah memimpin Sinar Djawa. Ki Hajar 

Deantara adalah pemimpin redaksi Persatoean Indonesia. Soekarno menjadi 

pimpinan redaksi Fikiran Ra’jat. Mohammad Hatta dibantu Sjahrir 

menakhodai Daulat Ra’jat. Agus Salim menjadi redaktur di Fadjar Asia  dan 

Hindia Baroe. 

Walaupun tingkat pendidikan mayoritas rakyat waktu itu masih rendah, 

tokoh-tokoh pergerakan nasional waktu itu sadar bahwa pers bisa digunakan 

sebagai medium mengapanyekan  ide-ide nasionalisme. Melalui pers pula 

mebentukan bahasa Indonesia memiliki ektabilitas  yang kemudian hari 

digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. 
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Melihat betapa pentinya peran pers dalam nasionalisme bangsa maka 

peneliti merasa penting untuk melihat lebih detail dan dalam tentang proses 

pembentukannya, dengan memfokuskan mengakaji Agus Salim. Agus Salim 

adalah tokoh muslim sekaligus yang memiliki karakter sendiri dan unik dalam 

pemikirannya. Mengaji pemikiran Agus Salim lewat sumber koran di Fadjar 

Asia dan Hindia Baroe kita akan bisa melihat bukan saja sosok Agus Salim, 

tetapi kita melihat sisi dunia politik, budaya, dan pedidikan yang ada dalam 

konsep nasional Indonesia secara luas. 

 

  

B.  RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Agus Salim menfaatkan pers sebagai media penyebaran gagasan    

nasionalisme? 

2. Bagaimana gagasan Agus Salim tentang pendidikan? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui bagaimana Agus Salim memanfaatkan pers sebagai media 

penyebaran gagasan nasionalisme. 

2. Mengetahui kosep pemikiran Agus Salim tentang pendidikan. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi penulis 

Menambah wawasan tentang kebijakan pendidikan khususnya materi 

tentang Agus Salim dalam bidang pendidikan, pers, dan nasionalisme. 

2. Lembaga 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih pada pengembangan 

pendidikan khususnya dalam bidang kebijakan dan sejarah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan memegang peranan penting dalam usaha mewujudkan cita-

cita kemerdekaan. Perkembangan dunia makin memperkuat pandangan dan 

keyakinan tentang strategisnya peranan pendidikan sebagai faktor yang ikut 

menentukan keberhasilan pembangunan nasional bangsa Indonesia. Pendidikan 

menurut KBBI (2008: 326) adalah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelorr.pok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. 

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang 

dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan dan berbagai faktor yang berkaitan dengannya, dalam upaya 

pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Program peningkatan 

kualitas pendidikan adalah tercapainya tujuan  pendidikan nasional secara 

substantif, yang diwujudkan  dalam kompetensi yang utuh pada diri peserta 

didik, meliputi kompetensi akademik atau modal intelektual, kompetensi sosial 

atau modal sosial dan kompetensi moral atau modal moral (Zamroni, 2005: 1). 

Ketiga modal dasar ini merupakan kekuatan yang diperlukan oleh setiap bangsa 

untuk mampu bersaing dalam era global. 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti halnya 

pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, pengembangan materi 

pembelajaran, perbaikan sistem evaluasi,  pengadaan buku dana alat-alat 

pelajaran, perbaikan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi 

guru, serta peningkatan mutu pimpinan sekolah (Depdiknas, 2001: 3). Namun 

demikian, upaya tersebut sampai sekarang belum menunjukkan hasil 

sebagaimana yang diharapkan. Kualitas pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, 
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seperti: guru, siswa, pengelola sekolah (Kepala Sekolah, karyawan dan 

Dewan/Komite Sekolah), lingkungan (orangtua, masyarakat, sekolah), kualitas 

pembelajaran, dan kurikulum (Edy Suhartoyo, 2005: 2).  

Hal serupa juga disampaikan oleh Djemari Mardapi (2011: 8) bahwa 

usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan 

kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian. Meningkatnya kualitas 

pembelajaran yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan akan mampu 

meningkatkan kualitas pendidikan. Usaha peningkatan kualitas pendidikan akan 

berlangsung dengan baik manakala didukung oleh kompetensi dan kemauan 

para pengelola pendidikan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus 

menuju kearah yang lebih baik. Dengan demikian, inovasi pendidikan secara 

berkesinambungan dalam program pendidikan termasuk program pembelajaran 

merupakan tuntutan yang harus segera dilaksanakan.  

 

B. Pengertian Nasionalisme 

Nasionalisme Indonesia tentu saja tidak muncul secara serta merta 

namun, melalui proses pergulatan sosial-budaya dan politik jangka panjang. 

Nasionalisme Indonesia muncul abad XX yang dipengaruhi dari budaya politik 

Hindia Belanda maupun India.  

Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata nationalism 

dan nation dalam bahasa Inggris, yang dalam studi semantik Guido Zernatto, 

(1944) dalam Sulfikar Amir (2007), kata nation tersebut berasal dari kata Latin 

natio yang berakar pada kata nascor yang bermakna ’saya lahir’, atau dari kata 

natus sum, yang berarti ‘saya dilahirkan’.  Selama Kekaisaran Romawi, kata natio 

secara peyoratif dipakai untuk mengolok-olok orang asing. Beberapa ratus tahun 

kemudian pada Abad Pertengahan, kata nation digunakan sebagai nama 

kelompok pelajar asing di universitas-universitas (seperti Permias untuk 

mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat sekarang) (Sulfikar Amir, 2007).  
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   Mendefiniskan nasionalisme bukanlah hal yang mudah, Max Weber pun 

nyaris frustrasi manakala harus memberikan terminologi sosiologis tentang 

makna nasionalisme. Pada sebuah artikel singkat yang ditulis Weber pada 1948, 

menunjukkan adanya sikap pesimistis bahwa sebuah teori yang konsisten 

tentang konsepsi nasionalisme dapat dibangun. Tidak tersedianya rujukan mapan 

yang dapat dijadikan dasar dan pegangan dalam memahami nasionalisme hanya 

akan menghasilkan persepsi yang dangkal. Bagaimanapun bentuk penjelasan 

tentang nasionalisme, baik itu dari dimensi kekerabatan biologis, etnisitas, 

bahasa, maupun nilai-nilai kultur, menurut Weber, hanya akan berujung pada 

pemahaman yang tidak komprehensif. Kekhawatiran Weber ini wajar mengingat 

komitmennya terhadap epistemologi modernisme yang mencari pengetahuan 

universal. Termasuk dua bapak ilmu sosial Karl Marx dan Emile Durkheim pun 

tidak menaruh perhatian serius pada isu nasionalisme walau tentu saja 

pemikiran mereka banyak mengilhami penjelasan tentang fenomena 

nasionalisme (Sulfikar Amir, 2007).  

Terminologi politik mendefinisikan nasionalisme sebagai prinsip yang 

mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku 

orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan 

tujuan politik yakni pembentukan dan pelestarian negara nasional. Nasionalisme 

dalam konteks Indonesia, seperti yang dijelaskan Kartodirdjo (1994: 4) pada awal 

pergerakan nasional dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas, 

pembentukan solidaritas melalui proses integrasi dan mobilisasi lewat organisasi. 

 

C. Pers dalam kajian historis 

Pers dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai usaha 

percetakan dan penerbitan, usaha pengumpulan dan penyiaran berita, 

penyiaran melalui surat kabar, majalah, dan radio, dan medium menyiaran 

berita berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film (2008: 1061) 
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Sejarawan membagi periode sejarah pers Idonesia dalam tiga babak 

penting, pertama  berlangsung sejak koran pertama terbit (1744) hinggga 1854, 

kedua berlangsung sejak 1854-1908, dan ketiga adalah masa setelahnya. 

Perkembangan pers di Indonesia saat ini tidak bisa lepas dari pengaruh kolonial 

(Agung Dwi Hartanto & Rhoma Dwi Aria,dkk, 2007, ix)  

Perkembangan pers erat kaitannya dengan perkembangan mesin cetak 

yang fungsinya menggandakan infomasi untuk perluasan komunikasi. Setelah 

seabad mesin centak muncul, barulah koran pertama Bataviashe Nouvelles 

muncul sebagai koran tertua di nusantara. Namun, koran yang didirikan Jan 

Erdman Jordens ini hanya bertahan dua tahun dan tutup pada 7 Juni 1946 

(Agung Dwi Hartanto & Rhoma Dwi Aria,dkk, 2007, ix). Penutupannya karena 

adanya kekhawatiranterhadap  berita-berita yang membawa pandangan liberal 

yang tentu saja akan berpengaruh terhadap kestbilan politik kolonial di 

nusantara. 

Setelah penjajahan Inggris berakhir, pada tahun 1828 terbit koran 

Bataviasche Courant. Sejak itu pesebaran koran meluas dan koran-koran swasta 

pun bermunculam.  Babak ini dicirikan dengan munculnya koran putih, yaitu 

koran pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya ontrol sosial dan politik 

pemerintah terhadap masyarakat. 

Periode babak kedua, pada 1854 munculah kelonggaran terhadap pers. 

Apalagi setelahnya munculah politik etik yang turut memberikan angin 

kebebasan terhadap pers.  Pada babak ini pengusahaan pers tidak hanya 

mutlak pers terbitan pemerintah. 

Pada masa inilah bermunculan wartawan dan penulis dari tenaga-

tenaga pribumi. Pers kemudian mejadi alat untuk menyebarkan visi pendidikan, 

politik dan bayangan terhadap bangsa baru oleh para nasionalis seperti, 

Soekarno, Hatta, Syarir, Tirto Adisurjo dan lain-lainnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sejarah, dengan 

tahapan (Louis Gottschalk, 2008: 42): (1) Pemilihan objek, (2) Heuristik 

(menentukan sumber sejarahnya), (3) Kritik (mempelajari sumber sejarah), (4) 

Interpretasi, (5) Penulisan.Tahapan penelitian bisa dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

A = Heuristik & Kritik 

B = Eksplanasi/penulisan 

C= Apakah tulisan obyektif? 

 

c 
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Tahapan heuristik atau pengumpulan sumber tidak jauh berbeda dengan 

kegiatan bibliografis yang lain, menyangkut buku-buku yang dicetak. Sumber 

yang digunakan dalam pebelitian ini eliputi sumber primer dan sumber sekunder. 

 Sumber primer yang dimaksud adalah sumber yang diceritakan orang 

yang hidup pada periode yang sama dengan kejadian (sezaman) dan atau saksi 

mata (Gilbert J. Garraghan, 1957: 104). Sumber primer yang digunakan dalam 

riset ini terdiri dari dokumen sezaman, koran atau surat kabar sezaman, dan 

wawancara. 

Sumber sekunder, sumber yang diproduksi oleh orang yang hidup setelah 

waktu kejadian, kejadian yang dilaporkan/kesaksian yang bukan merupakan saksi 

pandangan mata, orang yang tidak hadir dalam persitiwa tersebut (Suhartono W. 

Pranoto, 2010: 33) akan digunakan dalam penelitian ini. Sumber sekunder yang 

digunakan meliputi buku-buku dan referensi terkait dengan tema penelitian ini. 

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan 

kritik sumber. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern (otensitas dokumen) dan 

kritik intern (kredebilitas isi dokumen). Setelah dilakukan intepretasi tahap 

berikutnya adalah historiografi.  

Sumber diperoleh melalui dokumen arsip nasional dan perpustakaan 

nasional di Jakarta. Salah satu dokumen tersebut meliputi suratkabar Fadjar Asia 

dan Hindia Baroe dalam bentuk micro film. 

Tahapan berikutnya adalah intepretasi diikuti dengan historiografi 

(penulisan). Penulisan yang akan dilakukan bukan penelitian deskripstif tetapi 

analistik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. MENGENAL PRIBADI AGUS SALIM 

“Banyak sekali yang dapat dilakukan oleh (Agus) Salim sebagai dokter untuk 
rakyatnya. Dan sesungguhnyalah, adalah idaman Salim untuk bekerja untuk 

rakyat kita! Kita hidup, kita berharap, dan kita berdoa untuk pemuda Salim!”1 
 

Nama lahirnya adalah Masyudul Haq yang berarti “pembela kebenaran”. 

Agus Salim dilahirkan pada tanggal 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, sebuah 

nagari (desa) yang terletak tidak jauh dari Bukittinggi, Sumatera Barat.2 Pada 

akhirnya nanti, si anak Minang ini akan muncul sebagai salah satu tokoh yang 

paling berpengaruh dalam riwayat perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 

Berbicara mengenai Agus Salim, maka kita akan berkenalan dengan sosok 

begawan serba bisa yang menempatkan diri sebagai pionir dalam banyak hal. 

Agus Salim adalah seorang pemimpin, pejuang, jurnalis, ulama, guru, politisi, 

negarawan, diplomat, ahli pidato, pujangga, serta seorang pemikir. Agus Salim 

berperan sebagai bapak dari semua bapak bangsa yang telah bersama-sama 

berjuang hingga terwujudnya negara Republik Indonesia yang merdeka dan 

berdaulat. 

Agus Salim adalah tokoh multitalenta yang merajai berbagai bidang 

kehidupan. Bahkan, seorang Buya Hamka3 menilai Agus Salim sebagai manusia 

terpilih yang diciptakan oleh Tuhan untuk bangsa ini. Bangsa Indonesia, sebut 
                                                             

1 Nukilan surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon (istri J.H. Abendanon, 
Direktur Pendidikan Hindia Belanda) tertanggal 24 Juli 1903. Kartini sebenarnya memperoleh 
beasiswa pendidikan ke Belanda, namun ia tidak bisa berangkat karena tidak mendapat izin dari 
orangtuanya. Kartini meminta kepada Nyonya Abendanon agar beasiswa tersebut diberikan 
kepada Agus Salim, tapi Agus Salim menolak tawaran itu. 

2 Mukayat, 1981. Haji Agus Salim, The Grand Old Man of Indonesia. Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan 
Dokumentasi Sejarah Nasional, h. 2. 

3 Sama seperti Agus Salim, Buya Hamka adalah salah satu tokoh asal Minangkabau yang 
cukup berpengaruh. Nama aslinya adalah Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Agam, Sumatera 
Barat, pada tanggal 17 Februari 1908. Buya Hamka dikenal sebagai sastrawan, ulama, ahli filsafat, 
sekaligus negarawan. Karyanya yang terkenal adalah “Di Bawah Lindungan Ka'bah” dan 
“Tenggelamnya Kapal van der Wijck”. 
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Buya Hamka, seharusnya sangat bersyukur bisa memiliki sosok istimewa seperti 

Agus Salim. Simak tutur kekaguman Buya Hamka terhadap Agus Salim: 

“Bila kita membicarakan manusia Agus Salim, kita teringat seorang 
pujangga, seorang filosof, seorang wartawan, seorang orator, seorang 
politikus,seorang pemimpin rakyat, seorang ulama. Jarang-jarang 
Tuhan memberikan manusia semacam itu ke dalam alam ini, apalagi 
kepada suatu bangsa.”4 
 
Bukan hanya Buya Hamka seorang yang menyematkan pujian. Jajaran 

tokoh bangsa lainnya pun melontarkan sanjungan serupa. Sukarno menyebut 

Agus Salim sebagai orangtua berjiwa besar yang sangat dihormatinya. “The 

Grand Old Man Haji Agus Salim adalah seorang ulama dan intelek. Saya pernah 

meneguk air yang diberikan oleh Haji Agus Salim, sambil duduk ngelesot di 

bawah kakinya,” aku Presiden Republik Indonesia pertama itu.5 

H.B. Jassin, dedengkotnya sastra Indonesia, ternyata juga mengagumi 

sepak-terjang seorang Agus Salim. “Ia ternyata tidak hanya membaca buku-buku 

politik dan agama saja, melainkan juga buku-buku sastra dan filsafat. Adalah 

aneh, seorang tokoh agama sepertinya menyenangi buku-buku Nietzsche, filsuf 

Jerman yang dianggap atheis itu,” ungkap Jassin.6 

Dalam beberapa hal, Agus Salim adalah manusia yang sempurna, 

setidaknya itulah yang diyakini oleh budayawan Ridwan Saidi. Punya kemampuan 

yang mumpuni di banyak bidang memang menjadi keistimewaan sekaligus ciri 

khas dari Agus Salim "Ia adalah tokoh nasional yang memiliki secara sempurna 

kemampuan berpikir, memimpin, menulis, sekaligus berbicara,” kata Ridwan 

Saidi.7 

 

                                                             
4 Buya Hamka, “Haji Agus Salim Sebagai Sastrawan dan Ulama”, dalam Panitia Buku 

Peringatan, 1996. 100 Tahun Haji Agus Salim. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 255.  
5 St Sularto, (ed.), 2004. H. Agus Salim (1884-1954): Tentang Perang, Jihad, dan 

Pluralisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 93. 
6 Panitia Buku Peringatan, 1996. 100 Tahun Haji Agus Salim. Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, h. 105. 
7 Republika, 21  Oktober 2001. 
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B. AGUS SALIM DAN PERS PERGERAKAN 

“Pers menjadi alat penyiaran faham dan pikiran yang amat berpengaruh, 
menanggung satu kewajiban yang sangat penting berhadapan dengan nasib 

bangsa dan tanah air.”8 
 

Salah satu ciri perjuangan Agus Salim adalah pergerakan melalui tulisan, 

yang kemudian dimuat dan diterbitkan dalam lembaran koran. Suratkabar 

memang  menjadi media yang cukup ampuh untuk melawan penindasan 

kolonial, selain tetap bergerak melalui organisasi. Bahkan, hampir semua 

organisasi di era pergerakan nasional menggunakan suratkabar sebagai media 

propagandanya. 

Agus Salim dikenal sebagai “serigala tua” lantaran kepiawaiannya dalam 

berkata-kata. Selain mahir berorasi, Agus Salim juga cakap dalam berdebat. 

Seperti serigala, auman kata-kata Agus Salim mampu membungkam sasarannya 

dengan tepat tanpa menimbulkan kekeruhan suasana. Wakil Presiden RI 

pertama, Mohammad Hatta, mengakui hal itu: 

 “Sikapnya yang tangkas itu memberikan garam dalam ucapannya. 
Biasanya terdapat dalam perdebatan atau tulisan yang menangkis 
serangan lawan atau dalam pertukaran pikiran yang berisikan lelucon. 
Di situlah terdapat apa yang dikatakan orang dalam bahasa Belanda: 
Salim op zijn best!”9 
 
Tidak hanya lugas dalam ucapan, Agus Salim juga bergerak lewat tulisan. 

Awalnya ia sering menulis untuk beberapa suratkabar di rezim kolonial, seperti 

Bataviaasche Nieuwsblad, Pertja Selatan, Isteri Indonesia, Sumber, dan lain-lain 

Kemampuan lebih Agus Salim yang menguasai banyak bahasa, dari Melayu, 

Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Arab, hingga Turki, membuatnya digaet oleh 

redaksi Volkslectuur sebagai penerjemah. Pada akhirnya nanti, Agus Salim kerap 

                                                             
8 Salah satu petuah Agus Salim yang dimuat dalam suratkabar, dikutip dari Solichin Salam, 

1961. Hadji Agus Salim, Hidup dan Perjuangannya. Jakarta: Djajamurni, h. 112. 
9 Kata Mohammad Hatta tentang Agus Salim, dikutip dari: St Sularto, (ed.), 2004. H. Agus 

Salim (1884-1954): Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 
93. 
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terlibat dalam keredaksian, bahkan menggagas penerbitan seabrek media 

pergerakan. 

Menurut Agus Salim, pers sangat penting untuk menyampaikan kebenaran, 

termasuk untuk menyiarkan misi perjuangan. Ketika bergabung dengan Sarekat 

Islam (SI), Agus Salim mencetuskan gagasan bahwa SI perlu mempunyai media 

propaganda untuk menyebarkan visi, misi, dan agenda programnya kepada 

rakyat. “Untuk menyebarluaskan cita-cita perjuangan Sarekat Islam kita 

memerlukan alat, yaitu suratkabar, supaya rakyat mengetahui tujuan dan cita-

cita Sarekat Islam,” tandas Agus Salim. 

Oetoesan Hindia adalah salah satu media milik SI yang menjadi kendaraan 

perang Agus Salim dalam menyampaikan hasrat dan ide-idenya. Pada tahun 

1917, Agus Salim dipercaya untuk memimpin keredaksian surakabar Neratja, 

menggantikan Abdul Muis yang digusur paksa oleh pemerintah kolonial. Pihak 

penguasa menganggap, Muis telah membawa Neratja menjadi media oposisi 

yang membenci pemerintah. 10 

Alih-alih bersikap lunak, di bawah kepemimpinan Agus Salim, Neratja justru 

lebih trengginas dan bertambah kritis dalam menyikapi berbagai kebijakan 

pemerintah kolonial. Bahkan, melalui Neratja, Agus Salim membuka kesadaran 

rakyat Indonesia untuk mulai merintis apa yang disebut zelfbestuur alias 

pemerintahan sendiri.11 Dengan kata lain, Agus Salim dan Neratja memberikan 

pencerahan kepada bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. 

Meskipun kerap kena tikam Agus Salim melalui tulisan-tulisannya di Neratja, 

namun pemerintah kolonial tidak kuasa berbuat apa-apa. Agus Salim terlalu 

cerdas untuk masalah ini karena ia menuangkan tulisan kritisnya dengan gaya 

                                                             
10 Rhoma Dwi Aria Yuliantri, “Haji Agus Salim: Kritis, Sinis, Tapi Manis”, dalam An 

Ismanto (ed.), 2007. Tanah Air Bahasa, Seratus Jejak Pers Indonesia. Jakarta: Indonesiabuku, h. 
64. 

11 Neratja adalah salah satu suratkabar pergerakan yang mulai terbit sejak tahun 1917. Agus 
Salim dan Abdul Muis adalah dua tokoh pergerakan yang berperan besar di balik keredaksian 
Neratja. Lihat: Rhoma Dwi Aria Yuliantri, “Neratja, Didik Nasionalisme Lewat Jalan 
Pendidikan”, dalam Muhidin M. Dahlan (ed.), 2008. Seabad Pers Kebangsaan (1907-2007): 
Bahasa Bangsa, Tanah Air Bahasa. Jakarta: Indonesiabuku, h. 134. 
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yang manis dan elegan namun tetap sinis dan membuat para pejabat kolonial 

hanya bisa gigit jari karena geregetan.  

Sepak-terjang Agus Salim di Neratja kontan membuat pihak penguasa 

gerah. Pemerintah kolonial pun menawarkan kepada Agus Salim bahwa mereka 

bersedia membeli ribuan eksemplar Neratja. Akan tetapi, tawaran menggiurkan 

tersebut ditolak mentah-mentah oleh Agus Salim yang tidak ingin daya kritisnya 

di Neratja tergadaikan hanya lantaran iming-iming uang. 

Selanjutnya, Agus Salim duduk di jajaran keredaksian suratkabar milik SI 

bernama Bandera Islam yang terbit sejak tahun 1923. Agus Salim mengurusi biro 

Bandera Islam untuk wilayah Batavia sekaligus menjadi pengampu rubrik “Loear 

Hindia” dan “Pergerakan Islam”.12  

Sejak tanggal 2 Januari 1925, Agus Salim memimpin penerbitan 

suratkabar Hindia Baroe. Koran ini sebenarnya adalah media “tidak resmi” SI 

yang dijadikan kuda tunggangan oleh Agus Salim untuk menyampaikan segenap 

gagasan yang memenuhi alam pikirannya.13 

Fadjar Asia menjadi pelabuhan Agus Salim selanjutnya. Penerbitan 

suratkabar ini berawal dari usaha dwitunggal pucuk pimpinan SI, yakni Agus 

Salim dan H.O.S. Cokroaminoto yang mendirikan sebuah usaha percetakan 

bernama N.V. Drukkerij, Uitgevers en Handel-Maatschapij pada November 1927. 
14 Usaha percetakan dan penerbitan inilah yang kemudian mencetak suratkabar 

                                                             
12 Bandera Islam adalah media propaganda milik SI yang diterbitkan dari Yogyakarta. 

Salah satu tugas Agus Salim di Bandera Islam adalah mengampu rubrik ”Pergerakan Islam” 
bersama H.O.S. Cokroaminoto. Selain itu, keredaksian Bandera Islam juga dihuni oleh para tokoh 
pergerakan terkemuka seperti Sukarno, Mr. Sartono, Suryopranoto, dan lain-lain. Lihat: Iswara N. 
Raditya, ”Bandera Islam, Patok-patok Merukunkan Islam”, dalam Muhidin M. Dahlan (ed.), 2008. 
Seabad Pers Kebangsaan (1907-2007): Bahasa Bangsa, Tanah Air Bahasa. Jakarta: 
Indonesiabuku, h. 194. 

13 Rhoma Dwi Aria Yuliantri, “Hindia Baroe, Iklan Menjepit Haji Agus Salim”, dalam 
Muhidin M. Dahlan (ed.), 2008. Seabad Pers Kebangsaan (1907-2007): Bahasa Bangsa, Tanah 
Air Bahasa. Jakarta: Indonesiabuku, h. 264. 

14 Amelz, 1952. H.O.S Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangannya. Jilid I. Jakarta: Bulan 
Bintang, h. 175. 
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Fadjar Asia yang terbit atas sumbangan dana dari Raja Saudi Arabia berkat 

jejaring relasi yang dirintis oleh Agus Salim.15 

Tak main-main, Agus Salim kerap melakukan investigasi sebelum 

menuliskannya di Fadjar Asia. Ia keluar-masuk ke pedalaman Jawa, Sumatera, 

hingga Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi yang terjadi di ranah 

akar rumput. Di lapangan, Agus Salim menemukan banyak kasus mengenai 

kesewenang-wenangan kaum kolonial, termasuk tentang nasib para pekerja 

perkebunan akibat kebijakan erfpacht yang diterapkan oleh pemerintah 

kolonial.16  

Agus Salim pun segera menulis masalah ini dan menyiarkannya melalui 

Fadjar Asia. Berikut nukilan tulisan Agus Salim tersebut yang dimuat di Fadjar 

Asia dengan judul “Rakjat dan Erfpacht”: 

“Demikianlah senantiasa kekajaan ra’jat jang menjadi modal alias capitaal 
ra’jat jang toeroen-temoeroen, jang hanja itoelah harapan bangsa kita 
segenapnja oentoek perlombaan di medan ekonomi, direbut, dirampas 
daripada ra’jat! Padahal ra’jat dengan ketakoetan dan kebodohannja tidak 
pandai mempertahankan kekajaan dan modal kita sebangsa itu!”17 
 
Tulisan Agus Salim yang dimuat di Fadjar Asia itu ternyata dibaca oleh para 

pengurus Himpunan Serikat Buruh Belanda, yang bermarkas di negeri Belanda.  

Perhimpunan tersebut kemudian sepakat untuk mengangkat Agus Salim sebagai 

penasehat penuh dalam Konferensi Buruh Sedunia (ILO) yang berlangsung di 

Jenewa pada tahun 1929 dan 1930. 

Dengan demikian terbukti sudah apa yang pernah dikatakan Agus Salim 

mengenai fungsi pers. Kritik sosial yang paling ampuh adalah lewat media pers, 

                                                             
15 Agus Salim punya hubungan baik baik dengan Raja Saudi Arabia setelah keduanya 

bertemu dalam gelaran Muktamar Alam Islami pada tahun 1927. Agus Salim sempat berdialog 
dengan Raja Saudi Arabia, yang kemudian terkesan atas cita-citanya untuk menyadarkan rakyat 
Indonesia agar terbebas dari cengkeraman bangsa Barat. 

16 Erfpacht adalah kebijakan yang bertujuan merangsang pemodal-pemodal Eropa untuk 
mengembangkan usaha di Hindia Belanda. Kebijakan yang sangat merugikan petani pribumi ini 
mulai diterapkan pada 1870, setelah berakhirnya era cultuurstelsel (tanam paksa). 

17 Agus Salim, ”Rakjat dan Erfpacht”, dalam Fadjar Asia, 5 Februari 1929. 
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apalagi di era pergerakan nasional di mana pers pribumi mulai tumbuh dan 

membangkitkan kesadaran sosial rakyat Indonesia.18 

Dalam pandangan Agus Salim, pers memberi medan yang lapang untuk 

menyiarkan pendapat dan pandangan yang tulus dan ikhlas atas semua peristiwa 

yang menyangkut kepentingan umum dan pokok-pokok persoalan yang 

berasaskan kemanusiaan, keadilan, kesopanan moral, dan keputusan dari segala 

pihak. 

Akan tetapi, lanjut Agus Salim, jika disalahgunakan, pers juga bisa menjadi 

mata pisau yang merugikan. Bahkan, Agus Salim menyebut ada pihak-pihak yang 

sudah secara terbuka menggunakan pers untuk mempengaruhi dunia demi 

kekuasaan dan uang.  

 

C. AGUS SALIM DAN NASIONALISME 

"Daripada Indonesia diberikan kepada Belanda, lebih baik saya 
bakar musnah pulau ini!"19 

 
Agus Salim banyak mencetuskan gagasan mengenai nasionalisme, baik 

yang dihasilkan dari pemikirannya sendiri maupun ide yang dirumuskan bersama 

rekan-rekan seperjuangannya seperti Cokroaminoto, Abdul Muis, Sukarno, 

Kartosuwiryo, dan lain-lain. Selain diungkapkan melalui pidato dalam berbagai 

forum, ide Agus Salim tentang nasionalisme ini banyak pula yang disiarkan lewat 

suratkabar. 

Ide nasionalisme yang dicetuskan oleh Agus Salim diarahkan kepada 

gagasan untuk membentuk pemerintahan sendiri atau zelfbestuur. Dengan kata 

lain, Agus Salim memberikan pencerahan sekaligus kesadaran kepada segenap 

rakyat Indonesia untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dan lepas dari 

                                                             
18 Ahmat Adam, 2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 183. 
19 Kata Agus Salim seperti dikutip dari: Pramoedya Ananta Toer, 2001. Kronik Revolusi 

Indonesia, Jilid I. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, h. 69. 
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penjajahan, seperti yang termaktub dalam tulisan Agus Salim yang dimuat di 

Fadjar Asia berikut ini: 

“Tjoekoep, apabila orang bangsa kita atau satoe golongan orang kita 
mengandoeng dan melahirkan tjita-tjita kemerdekaan bangsa kita, lepasnja 
bangsa kita daripada perhambaan kepada pemerintah asing!”20 
 

Kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Indonesia akibat penjajahan 

bangsa asing sejak zaman VOC pun menjadi sorotan Agus Salim. Dari masa ke 

masa, rakyat Indonesia selalu dirugikan oleh kebijakan kaum kolonial. Agus 

Salim pun menggugat lewat Fadjar Asia: 

 “Alhasil, sebagai doeloe dalam masa V.O.C. dan dalam zaman 
Cultuurstelsel, demikianlah sampai sekarang ini partij Belanda 
djadjahan ini tidaklah masoek hitoengannja nasib atau perasaan 
djadjahan, ketjoeali sebagai machloek atau benda jang bergoena atau 
jang mendjadi rintangan oentoek keperloean mereka, Belanda 
djadjahan, itoe!”21 
 

Beragam kebijakan yang diberlakukan kaum kolonial di negeri 

jajahannya hanya akan merugikan rakyat di negeri itu. Kebijakan kolonial 

semata-mata hanya menguntungkan bagi bangsa asing, tidak untuk 

rakyat. Padahal, kata Agus Salim, rakyat negeri jajahan, termasuk 

Indonesia, sangat mendambakan terwujudnya kemerdekaan. 

“Maka stelsel pemerintahan tanah djadjahan sebagai jang disaksikan 
oleh per-kemenoesiaan hingga kini, boehanja ta’ lain melainkan 
kemoendoeran ra’jat djadjahan atau setidak-tidaknja 
memperlambatkan perdjalanan kemadjoean ra’jat itoe oentoek 
mentjapai tjita-tjitanya, ja’ni: Kemerdekaan!” 
“Stelsel pemerintahan semacam ini ialah semata-mata pemerintahan 
dari orang asing, bagi orang asing, dan oleh orang asing. Kekajaan 
tanah djadjahan dibawa oleh kapitaal asing ke negerinya, sambil 
meninggalkan ra’jat djadjahan jang mendjadi papa dan miskin.”22 

                                                             
20 Agus Salim, “Pemerintah Ketjoerigaan dan Sewenang-wenang Kekoeasaan”, dalam 

Fadjar Asia, 2 Agustus 1928. 
21 Agus Salim, “Keradjaan dan Djadjahan”, dalam Fadjar Asia, 2 Juli 1928. 
22 Agus Salim, “Politiek Djadjahan dan Igama”, dalam Fadjar Asia, 2 Juni 1928. 
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Selama ini, rakyat selalu dibodohi dan diancam oleh tekanan dari kaum 

kolonial agar tidak terbesit pikiran untuk merdeka. Oleh karena itu, Agus Salim 

berpendapat bahwa rakyat harus memperoleh pencerahan agar segera sadar 

bahwa gagasan nasionalisme adalah salah satu faktor terpenting untuk 

melepaskan diri dari belenggu penjajahan.  

Rakyat Indonesia, kata Agus Salim, mendapatkan hak-haknya untuk 

merintis cita-cita sebagai bangsa yang merdeka. Kemerdekaan bagi Agus Salim 

adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan menjadi buah manis dari hasil 

perjuangan itu. Kemerdekaan bukanlah hadiah dari kaum penjajah. 

“Hak-hak ra’jat tidak ada yang diperoleh karoenia belaka daripada 
pemerintah, melainkan tiap-tiap hak itoe hasil oesaha ra’jat atau 
kemadjoean ra’jat itoe djoea adanja.”23 
 
Oleh karena itu, Agus Salim meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk 

menanamkan rasa cinta tanah air yang sedalam-dalamnya, demi terwujudnya 

kemerdekaan yang telah lama diidam-idamkan. Rakyat Indonesia, tandas Agus 

Salim, harus bersatu jika ingin lepas dari penjajahan. Singkat kata, nasionalisme 

adalah harga mati! 

“Ia, nationalisme kita, jang oleh biroe-biroenja goenoeng, oleh molek-
moleknja ladang, oleh segarnja air jang sehari-hari kita minoem, oleh 
njamannja nasi jang sehari-hari kita makan, mendjoendjoeng tanah air 
Indonesia dimana kita akan mati itoe mendjadi Iboe kita jang haroes 
kita abdi dan haroes kita hambai.”24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
23 Agus Salim, “Hak Berserikat dan Berkoempoelan”, dalam Pitut Soeharto & Zainoel 

Ihsan, (eds.), 1981. Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok. Jakarta: Jayasakti, h. 75. 
24 Agus Salim, “Tjinta Bangsa dan Tanah Air”, dalam Fadjar Asia, 20 Agustus 1928. 
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D. Agus Salim dan Pendidikan  

“Sangkaan orang-orang itu sesungguhnya keliru. Pujian orang bahwa aku 
luar biasa pandai adalah berlebihan, karena mungkin mereka tak pernah 

melihat aku menekuni pelajaran di rumah.”25 
 

Jangan berbicara soal pendidikan dengan Agus Salim, karena ia adalah 

jagonya. Sejak kecil, Agus Salim sudah terkenal cerdas luar biasa. Bayangkan saja, 

ia menjadi lulusan terbaik HBS26 se-Hindia Belanda, mengalahkan anak-anak 

Eropa yang kebanyakan menjadi siswa di sekolah menengah bikinan pemerintah 

kolonial itu.27 Terlebih lagi, Agus Salim menguasai banyak sekali bahasa asing 

sehingga banyak orang yang terheran-heran kepadanya. 

Kecerdasan Agus Salim semasa muda bahkan sudah terkenal di seantero 

Hindia Belanda. Raden Ajeng Kartini, sang pendekar kaum wanita itu, bahkan rela 

mengalihkan beasiswa sekolah kedokteran ke Belanda yang diperolehnya kepada 

Agus Salim. Kartini menyampaikan permohonan kepada pemerintah kolonial 

untuk melimpahkan beasiswanya kepada Agus Salim. Inilah kutipan surat Kartini 

tertanggal 24 Juli 1903 kepada Ny. Abendanon di mana Kartini meminta agar 

surat ini diteruskan kepada J.H. Abendanon, Direktur Pendidikan Belanda: 

Saya punya suatu permohonan yang penting sekali untuk Nyonya, tapi 
sesungguhnya permohonan itu ditujukan kepada Tuan (Abendanon). 
Maukah Nyonya meneruskannya kepadanya? 
Kami tertarik sekali kepada seorang anak muda, kami ingin melihat dia 
dikaruniai bahagia. Anak muda itu namanya Salim, dia orang 
Sumatera asal Riau, yang dalam tahun ini mengikuti ujian penghabisan 
sekolah menengah HBS, dan ia keluar sebagai juara. Juara  dari 
pertama dari ketiga-tiga HBS! 
Anak muda itu ingin sekali pergi ke Negari Belanda untuk belajar 
menjadi dokter. Sayang sekali, keadaan keuangannya tidak 
memungkinkan. Gaji ayahnya cuma F 150,- sebulan. 

                                                             
25 Panitia Buku Peringatan, 1996. 100 Tahun Haji Agus Salim. Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, h. 37. 
26 Hogeereburger School (HBS) adalah sekolah menengah (setingkat SMP) dalam sistem 

pendidikan kolonial Hindia Belanda. Para siswa HBS adalah anak-anak Eropa/Belanda dan anak-
anak pribumi dari kalangan bangsawan terkemuka. 

27 Floriberta Aning, 2005. 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia. Yogyakarta: Narasi, h. 24. 
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Jika dikehendaki, rasanya mau dia bekerja sebagai kelasi di kapal, asal 
saja boleh ia berlayar ke Negeri Belanda. 
Tanyakan pada Hasim tentang anak muda itu. Hasim kenal dia; pernah 
mendengar anak muda itu bicara di Stovia. Nampaknya dia seorang 
pemuda yang hebat yang pantas diberi bantuan. 
Ketika kami mendengar tentang dia dan cita-citanya, muncul 
keinginan yang tak terbendung untuk melakukan sesuatu yang dapat 
meringankan bebannya. Teringant kami pada SK Gubernemen 
tertanggal 7 Juni 1903—SK yang begitu didambakan sebelumnya tapi 
kemudian, ketika kami terima, dipandang dengan rasa pilu yang 
menyayat hati. 
Apakah hasil usaha sahabat-sahabat mulia, buah harapan dan doa 
kami akan hilang lenyap saja, tak terpakai? 
Apakah tak mungkin orang lain menikmati manfaatnya? Gubernemen 
menyediakan untuk kami berdua sejumlah uang sebesar 4800 gulden 
guna penyelesaian pendidikan kami. Apakah tidak bisa uang itu 
dipindahkan kepada orang lain yang juga perlu dibantu, mungkin lebih 
banyak kepentingan daripada kami! Alangkah indahnya andai 
pemerintah bersedia membiayai seluruh pendidikannya yang 
berjumlah kira-kira 8000 gulden. Bila tak mungkin, kami akan 
berterima kasih, seandainya Salim dapat menerima jumlah 4800 
gulden yang disediakan untuk kami itu. Untuk sisa kurangnya kami 
dapat meminta bantuan orang lain. 
Ah, biarkan dia menikmati kesenangan itu, kesenangan yang sudah 
lama kami dambakan, tapi yang kini diraih lepas dari jangkauan kami. 
Berikan kami rasa bahagia dengan membahagiakan orang lain yang 
mempunyai keinginan-keinginan, perasaan-perasaan dan cita-cita 
yang sama dengan kami.     
Kami tahu apa artinya merasaka sesuatu hidup dalam sukma, kami 
mengerti betapa pemuda Salim mengandung hasrat yang membara 
dalam dada. 
 Wahai, jangan biarkan jiwa yang muda serta indah itu mati di kuncup! 
Jangan biarkan tenaga yang segar hilang percuma! Ia harus dirawat 
didaya-gunakan sebaik mungkin untuk kebajikan rakyat yang begitu 
gandrung pada tenaga-tenaga yang langka ini! 
Banyak sekali yang dapat dilakukan oleh Salim sebagai dokter untuk 
rakyatnya. Dan sesungguhnyalah, adalah idaman Salim untuk bekerja 
untuk  rakyat kita! 
Permohonan kami ini agak aneh, kami sadar akan hal itu, tapi kami 
akan  memuji syukur, jika ia dapat dipenuhi! Ibu, perjoangan  
berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya, tidak akan sia-sia dalam 
pandangan  kami! 
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Berikanlah kami rasa mujur yang nikmat, yaitu menyaksikan buah 
perjuangan dan penderitaan kami, tegasnya terwujudnya cita-cita 
Salim, selagi hayat masih dikandung badan. 
Salim sendiri tidak tahu apa-apa; ia tidak tahu eksistensi kami malah. 
Yang diketahuinya hanyalah bahwa dengan sepenuh hati ingin ia 
menyelesaikan pelajarannya, agar kemudian dapat bekerja untuk 
rakyatnya. Dan ia juga sadar bahwa itu suatu idaman mustahil, karena 
ia tak mempunyai  dana. 
Kami hidup, kita berharap dan kita berdoa untuk pemuda Salim!28 
 

Meskipun peluang untuk berangkat ke Belanda sangat besar, namun Agus 

Salim justru menolak tawaran tersebut. Ia dan Kartini memang tidak saling 

mengenal, hanya sekadar saling mengetahui satu sama lain saja. Agus Salim tidak 

mau bersekolah tinggi hanya karena pemberian dari orang lain. Jikapun bisa, Agus 

Salim ingin agar itu diperolehnya dari usaha sendiri. “Kalau pemerintah mengirim 

saya karena anjuran Kartini bukan karena kemauan pemerintah sendiri, lebih baik 

tidak!” tegas Agus Salim. 

Keputusan yang diambil oleh Agus Salim ini juga berdasarkan 

pertimbangan dari Dr. Snouck Hurgronje, penasehat pemerintah kolonial Hindia 

Belanda untuk urusan pribumi. Snouck Hurgronje menyarankan kepadanya 

supaya tidak perlu menerima tawaran dari Kartini tersebut dan justru 

menawarkan kepada Agus Salim untuk bekerja di konsulat Hindia Belanda di 

Jeddah, Arab Saudi. 

“Ia (Snouck Hugronje) nasihatkan aku agar tak usah studi dokter ke Belanda 
Sebaliknya, ia menawarkan gagasan yang menurut pendapatnya lebih baik. 
Maka pada suatu hari aku menerima surat dari kementrian luar negeri 
Belanda, yang juga ditandatangani oleh sekretaris gubernur jenderal, 
menawarkan kepada saya untuk masuk dinas luar Belanda, untuk menempati 
posisi di Jeddah, Saudi Arabia. Ketika itu telah tahun 1905, padahal sejak saya 
lulus HBS tahun 1903, secara prinsipiel, saya menolak untuk menjadi pegawai 
pemerintah kolonial di negara saya sendiri! Ayah saya menjelaskan bahwa kini 
yang menawarkan pekerjaan bukan pemerintah Hindia Belanda, melainkan 
pemerintah Belanda langsung.”29 

                                                             
28 Surat Kartini kepada Ny. Abendanon tertanggal 24 Juli 1903. 
29 Cuplikan ceramah Agus Salim di Cornell University pada tahun 1953. Di semester musim 

semi tahun 1953 (antara bulan Januari-Juni), Agus Salim diundang ke Amerika Serikat menjadi 
guest lecturer untuk memberikan kuliah dan ceramah tentang “Islam di Indonesia” di Cornell 
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Meskipun pernah menjadi siswa terpandai di HBS se-Hindia Belanda, 

namun Agus Salim tampaknya tidak ingin anak-anaknya mencicipi sekolah 

bikinian pemerintah kolonial. Agus Salim menganggap pendidikan kolonial 

sebagai “jalan berlumpur” sehingga ia tidak mau anak-anaknya ikut tercebur di 

dalamnya.  

Dari ke-8 anaknya, hanya si bungsu Abdur Rachman Ciddiq yang sempat 

merasakan bangku sekolah, itu pun ketika era kolonial Belanda di Indonesia telah 

berakhir. Anak-anak Agus Salim lainnya dididik sendiri di rumah. Dengan 

demikian, konsep home schoolling (sekolah rumah) tampaknya sudah diterapkan 

oleh Agus Salim. 

Pendidikan yang diajarkan Agus Salim di rumah kepada anak-anaknya 

cukup membuat orang lain terheran-heran. Jef Last, seorang wartawan yang juga 

mantan aktivis sosialis Belanda yang pertamakali bertemu dengan Agus Salim di 

Amsterdam pada tahun 1930 pernah bertanya, “Bagaimana mungkin Islam (Islam 

Basari Salim, anak keenam Agus Salim) begitu fasih berbahasa Inggris kalau dia 

tidak pernah disekolahkan?”  

Pertanyaan itu segera dijawab oleh Agus Salim, “Apakah Anda pernah 

mendengar tentang sebuah sekolah di mana kuda diajari meringkik? Kuda-kuda 

tua meringkik sebelum kami, dan anak-anak kuda ikut meringkik. Begitu pun saya 

meringkik dalam bahasa Inggris dan Islam pun ikut meringkik, juga dalam bahasa 

Inggris.” 

Agus Salim menerapkan metode belajar yang menyenangkan bagi anak-

anaknya. Proses pembelajaran tidak harus berlangsung di dalam ruangan kelas 

seperti layaknya yang berlaku di sekolah formal, namun Agus Salim sering 

membawa anak-anaknya untuk belajar di luar rumah, atau di mana saja. 

                                                                                                                                                                       
University. Undangan ini tidak lepas dari peran besar George McT. Kahin, seorang pembantu guru 
besar muda di Cornell University. Kahin berkenalan dengan Salim sewaktu ia masih menjadi 
seorang wartawan, saat ke Indonesia pada 1948. Kahin banyak menulis artikel tentang keadaan 
Indonesia untuk sebuah Kantor Berita Amerika. 
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Pelajaran membaca, menulis, dan berhitung diberikan secara santai, 

bahkan seolah-olah seperti sedang bermain sehingga anak-anak Agus Salim pun 

dengan relatif cepat mampu menyerap materi yang sedang disampaikan. Untuk 

ajaran budi pekerti, sejarah, dan materi ilmu sosial lainnya, Agus Salim lebih 

sering bercerita dan cenderung melalui obrolan ringan, layaknya interaksi antara 

ayah dan anak-anaknya di dalam keluarga. Selain itu, Agus Salim juga 

memberikan ruang kepada anak-anaknya untuk bertanya serta mengkritik, 

bahkan membantah jika tidak sependapat dengannya. Agus Salim tidak ingin 

anak-anaknya hanya sekadar pasif mendengarkan tanpa adanya respon balik. 

Hal yang paling utama dalam konsep pembelajaran yang diterapkan Agus 

Salim kepada anak-anaknya adalah membaca. Agus Salim menjadikan kegiatan 

membaca sebagai kebiasaan dalam keluarga. Buku-buku berbahasa asing pun 

disediakan di perpustakaan di rumahnya untuk dibaca. 

Hasilnya sungguh mengangumkan! Kecerdasan anak-anak Agus Salim 

berkembang pesat, melebihi rata-rata anak-anak seusia mereka. Di bawah umur 5 

tahun, mereka sudah lancar baca-tulis. Anak sulung Agus Salim, Theodora Atia 

alias Dolly, sudah menyukai bacaan-bacaan yang sebenarnya menjadi kegemaran 

anak-anak yang berusia di atasnya, semisal kisah-kisah detektif Nick Carter dan 

Lord Lister. 

Anak kedua Agus Salim, Jusuf Tewfik Salim, telah melahap habis bacaan 

kisah legendaris, Mahabarata, dalam versi bahasa Belanda. Tidak hanya sekadar 

membaca saja, Jusuf Tewfik Salim bahkan dengan lancar bisa menjelaskan makna 

tersirat yang terkandung di dalam kisah epos kepahlawanan India tersebut. 

Tidak hanya itu, kedua anak Agus Salim tersebut pun pernah membuat 

Mohammad Roem takjub karena sudah sanggup berdiskusi dengannya mengenai 

pengetahuan yang diajarkan di sekolah tingkat atas pada usia 13-15 tahun. 

Metode pendidikan yang diterapkan Agus Salim memang luar biasa, meskipun 

tanpa harus bersekolah secara formal. 
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Apa kata Agus Salim mengenai pendidikan di rumah yang diterapkan 

kepada anak-anaknya? Dalam buku 100 Tahun Haji Agus Salim (1996) pertanyaan 

tersebut terjawab sudah: 

“Pelajaran di sekolah saja tidak cukup. Kita harus belajar sendiri untuk 
menambah pengetahuan dan pengalaman. Sekolah bukan satu-satunya 
tempat pendidikan, tetapi salah satu tempat pendidikan. Kalau sudah 
berhenti dari sekolah, pendidikan akan berjalan terus. Pendidikan itu 
dimulai sejak manusia lahir, dan berakhir sampai yang bersangkutan 
meninggal. Pendidikan berlangsung sepanjang masa, selama manusia 
hidup di atas dunia ini.” 
 

Kendati tidak menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan 

formal, bukan berarti Agus Salim antipati terhadap sekolah. Ia bahkan cukup 

antusias dalam upaya pencerdasan anak bangsa. Pada tahun 1912, Agus Salim 

mendirikan sekolah dasar swasta, Hollands Inlandse School (HIS), di kampung 

halamannya. Di sekolah ini berlaku aturan yang istimewa. Anak-anak yang cerdas 

namun tidak mampu dibebaskan dari uang sekolah. Guru-gurunya pun mengajar 

dengan sukarela. Mereka hanya diberi uang lelah, dan tidak mendapat gaji. 

Agus Salim tertarik membuka sekolah formal tidak lain karena ia ingin agar 

anak-anak Indonesia memiliki jiwa kebangsaan yang kuat. Agus Salim sangat 

berharap, para anak didiknya akan menjadi pemimpin bangsa ini suatu saat nanti. 

“Bibit kebangsaan perlu ditanamkan kepada anak-anak di samping 
pelajaran-pelajaran lainnya. Anak-anak yang bersekolah di sini 
dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, yang akan menggantikan 
pemimpin yang telah tua,” ujar Agus Salim mengenai sekolah yang 
didirikannya itu. 
 

Islam menjadi pegangan utama Agus Salim dalam melakoni kehidupan, 

termasuk yang diterapkannya dalam bidang pendidikan. Meskipun demikian, 

Agus Salim tidak menutup mata terhadap hal-hal lain yang sekiranya positif dan 

bisa memberi manfaat. Bagi Agus Salim, Islam adalah agama yang selalu relevan 

dengan kemajuan zaman. 
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“Islam itu bukanlah agama yang statis tapi dinamis, tidak kaku, tetapi 
dapat mengikuti zaman sesuai dengan perkembangan zaman. Dasar 
agama Islam tidak boleh berubah, tetapi pelaksanaan dalam masyarakat 
harus disesuaikan dengan kemajuan zaman,” tandas Agus Salim. 
 

Agus Salim bahkan pernah “membela” ajaran Kristen dalam sebuah 

perkara pendidikan. Pada awal tahun 1926, telah terjadi aksi mogok sekolah yang 

dilakukan oleh siswa-siswa HIS di Yogyakarta. Seperti yang dilaporkan oleh 

suratkabar Sin Po, aksi tersebut telah membuat guru, yang kebetulan beragama 

Kristen, di sekolah itu marah dan main pukul. Tak pelak, banyak suratkabar yang 

menyebut bahwa ajaran Kristen mengandung kekerasan. Hal itu dibantah oleh 

Agus Salam melalui Fadjar Hindia: 

“Tentoe sekali kita mengetahoei bahwa mendidik pakai tabokan itoe 
boekan ‘tjara Kristen’ jang bersetedjoean dengan Indjilnja. Sebaliknya, 
agama itu yang menoehankan Christus sedjak lahirnja ke doenia, jang tiap-
tiap kerstmis mendjoendjoeng dan memoedji-moedji bagi Jezus tentoelah 
mengadjarkan djoega tjinta kepada ana sebagaimana agama Islam jang 
nabinja Moehammad waktoe anak merasai kehidoepan jatim. Boekankah 
didalam Indjil termaktoeb sabda Sang Jezus Christus: Biarlah anak-anak 
datang kepadakoe, sebab bagi merekalah keradjaan Toehan!”30 

 

Dari kutipan di atas terlihat jelas bagaimana sikap bijak yang 

ditunjukkan oleh Agus Salim. Ia tidak mempersoalkan tentang agama, 

melainkan dikembalikan kepada karakter orang itu sendiri. Orang Islam pun 

bisa melakukan hal serupa jika memang karakternya demikian. Yang salah 

bukan agamanya, melainkan watak orangnya yang harus dibenahi supaya 

lebih baik lagi. 

Begitulah, gaya eksentrik yang melekat pada diri Agus Salim ternyata 

juga terlihat dalam pola kependidikannya. Agus Salim adalah orang yang 

pintar dari sisi akademis dan penganut Islam yang taat, namun ia juga seorang 

moderat yang tidak melihat segala sesuatu dari sudut yang sempit. The Grand 

                                                             
30 Agus Salim, “Toekang Adjar ataoe Goeroe?”, dalam Fadjar Asia, 1 Februari 1926. 
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Old Man memang patut menjadi panutan bagi semua orang, ia adalah bapak 

bangsa dari semua bapak bangsa Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

Agus Salim adalah sosok begawan serba bisa yang menempatkan 

diri sebagai pionir dalam banyak hal. Agus Salim adalah seorang pemimpin, 

pejuang, jurnalis, ulama, guru, politisi, negarawan, diplomat, ahli pidato, 

pujangga, serta seorang pemikir. Ia aktif menulis dalam mendia suratkabar, 

menurut Agus Salim, pers sangat penting untuk menyampaikan kebenaran, 

termasuk untuk menyiarkan misi perjuangan.  

Agus Salim banyak mencetuskan gagasan mengenai nasionalisme, baik yang 

dihasilkan dari pemikirannya sendiri maupun ide yang dirumuskan bersama rekan-

rekan seperjuangannya seperti Cokroaminoto, Abdul Muis, Sukarno, Kartosuwiryo, 

dan lain-lain. Selain diungkapkan melalui pidato dalam berbagai forum, ide Agus 

Salim tentang nasionalisme ini banyak pula yang disiarkan lewat suratkabar. 

Ide nasionalisme yang dicetuskan oleh Agus Salim diarahkan kepada 

gagasan untuk membentuk pemerintahan sendiri atau zelfbestuur. Dengan kata lain, 

Agus Salim memberikan pencerahan sekaligus kesadaran kepada segenap rakyat 

Indonesia untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dan lepas dari 

penjajahanJangan berbicara soal pendidikan dengan Agus Salim, karena ia adalah 

jagonya. Sejak kecil, Agus Salim sudah terkenal cerdas luar biasa. Salah satu ide Agus 

Salim dalam metode belajar yang menyenangkan bagi anak-anaknya. Proses 

pembelajaran tidak harus berlangsung di dalam ruangan kelas seperti 

layaknya yang berlaku di sekolah formal, namun Agus Salim sering membawa 

anak-anaknya untuk belajar di luar rumah, atau di mana saja. 
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