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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat Jepang menguasai Indonesia yang bermula pada bulan Maret tahun 

1942, koperasi-koperasi yang telah berdiri sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda 

diambil alih pengaturannya oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Pemerintah Jepang 

melakukan reorganisasi terhadap koperasi yang ada dan membentuk yang baru. Pada 

awal pendudukannya di Jawa Pemerintah Jepang membuat kebijakan sosial ekonomi 

yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi ekonomi secara intensif. Guna 

memperlancar proses kepentingan ekonomi sekaligus untuk mengontrol tindakan-

tindakan rakyat, maka Pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga ekonomi yang 

bernama kumiai. Lembaga ini adalah koperasi model Jepang yang bertindak sebagai 

unit dasar untuk memanipulasi seluruh struktur perekonomian yang dikendalikan 

semasa perang. Pemerintah Pendudukan Jepang memerintahkan agar setiap kelompok 

wiraswasta menyelenggarakan kumiai, sehingga seluruh wiraswasta yang ada baik 

besar maupun kecil dapat dikontrol melalui koperasi ini.1 

                                                 
1 Sri Edi Swasono, Mencari Bentuk, Posisi dan Realitas: Koperasi Di dalam Orde 
Ekonomi Indonesia. (UI Press: Jakarta, 1985). hlm, 143. 
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Tujuan resmi pembentukan koperasi kumiai adalah untuk melindungi 

kepentingan ekonomi pribumi Indonesia yang terancam oleh Cina, serta membantu 

perkembangan industri nasional. Namun, tujuan sesungguhnya dari pihak Jepang 

tidak lain adalah untuk memperkuat cengkeraman mereka atas kegiatan ekonomi 

pribumi dan Cina. Kumiai sebagai kantor pemerintah yang berfungsi untuk 

menjalankan kebijakan koperasi, maka di dalam Djawatan Oeroesan Ekonomi Rakjat 

(Fumin Keizaikyoku) di bawah Departemen Perindustrian dalam Gunseikanbu 

(Pemerintah Militer Pusat) dibentuklah seksi koperasi yang mengurus latihan, 

pemeliharaan, bimbingan dan pengawasan koperasi.2 Untuk lebih mengembangkan 

kebijakan-kebijakan Jepang atas koperasi dibentuk pula suatu komite di bawah 

pimpinan Mohammad Hatta serta Margono Djojohadikusumo, Prawoto Sumodilogo, 

Raden S. Suriatmadja dan lain-lain sebagai anggota. Tujuan utama pembentukan 

komite ini adalah untuk mengatur koperasi pertanian, koperasi industri dan koperasi 

niaga, yang bertindak sebagai lembaga pendukung Jepang pada masa perang.3  

Upaya Jepang dalam mempropagandakan kumiai telah menyentuh berbagai 

bidang ekonomi, sebagai contoh di bawah ini adalah berbagai jenis kumiai yang telah 

dibentuk oleh pemerintah Jepang: 

1. Nogyo Kumiai (Koperasi Pertanian) 

2. Shogyo Kumiai Rangokai (Koperasi Pembagian Barang) 

3. Shokurya Haikyu Kumiai (Koperasi Pembagian Makanan) 

4. Beikoku Oroshiuri Kumiai (Koperasi Pedagang Beras) 
                                                 
2 Aiko Kurasawa, Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di 
Pedesaan Jawa 1942-1945. (PT. Grasindo: Jakarta, 1993). hlm, 209-210. 
3 Surat kabar Asia Raya, 29 April 1943.  
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5. Haikyu Kumiai (Koperasi Distribusi) 

6. Seimagyoo Kumiai (Koperasi Penggilingan Padi) 

7. Gyubusha Kumiai (Koperasi Cikar dan Dokar) 

8. Hansan Kumiai (Koperasi Perahu) 

9. Beikoku Kouri Kumiai (Koperasi Pembagian Beras) 

10. Shomin Kumiai Rangokai (Pusat Koperasi Rakyat) 

11. Nosan Butu Kumiai (Koperasi Untuk Mengurus Hasil Bumi) 

12. Gyo Gyo Kumiai Rangokai (Koperasi Perikanan Pusat).4 

Di antara koperasi yang disebut di atas, yang paling berdampak keras pada 

masyarakat pedesaan adalah jenis koperasi pertanian (nogyo kumiai). Nogyo Kumiai 

merupakan koperasi pertanian model Jepang yang dipromosikan pemerintah sebagai 

unit dasar untuk mengumpulkan hasil pertanian bagi keuntungan pemerintah. 

Sedangkan mengenai distribusi terdapat organisasi terpisah yang disebut Haikyu 

Kumiai.5 Komoditas yang dibagikan oleh kumiai ialah beras, bahan makanan pokok 

lainnya, tahu, tempe, minyak kelapa, garam, gula, kopi, teh, rokok, bahan sandang, 

minyak sabun dan sebagainya. 

 Dalam perkembangan selanjutnya dibeberapa daerah distribusi hasil pertanian 

terutama beras (padi) hanya dilakukan oleh B.O.K (Beikoku Oroshiuri Kumiai atau 

Koperasi Pedagang Beras) dan B.K.K (Beikoku Kouri Kumiai atau Koperasi 

Pembagian Beras). Di Surakarta Kochi misalnya B.O.K dan B.K.K berperan penting 

                                                 
4 Akira Nagazumi, Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. 
(Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 1988). hlm, 86-93. 
5 Almanak Surat kabar Asia Raya Tahun I, 1943. Diterbitkan Oleh Surat kabar Asia 
Raya Bagian Penerbitan Djakarta. 
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dalam distribusi beras (padi) pada masa itu. Surakarta Kochi sebagai daerah 

Vorstenlanden merupakan sentral tanaman komersial, terutama tebu dan tembakau. 

Akan tetapi, di bawah kekuasaan Jepang, penanaman tanaman komersial di wilayah 

ini sebagaian besar dialihkan menjadi tanaman padi. Daerah ini disebut Surakarta 

Kochi yang terdiri dari Kasunanan Kochi dan Mangkunegaran Kochi. Wilayah 

Kasunanan Kochi mempunyai 4 Ken (Kabupaten), 18 Gun (Kawedanan/Distrik) dan 

66 Son (Kecamatan). Sedangkan Mangkunegaran Kochi terdiri dari 2 Ken, 9 Gun dan 

41 Son.6 Sebagian besar wilayah Surakarta Kochi adalah milik Kasunanan Kochi dan 

sebagian lagi milik Mangkunegaran Kochi.7  

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, serta untuk 

mengetahui secara lebih mendalam dan terinci mengenai peran kumiai dalam 

perekonomian di Surakarta Kochi tahun 1942-1945. Maka perlu dilakukan penelitian 

secara seksama, karenanya di dalam penelitian ini diberikan judul: Beikoku Kouri 

Kumiai Pada Masa Pendudukan Jepang di Surakarta Kochi Tahun 1942-1945, 

khususnya mengenai Beikkou Kouri Kumiai di Kota Mangkunegaran Ken.  

Skripsi ini mencoba menjawab sejauh mana peran dan dampak Beikoku Kouri 

Kumiai di Kota Mangkunegaran Ken dalam distribusi pembagian beras pada masa 

Jepang di Surakarta Kochi serta keterlibatan kaum pribumi maupun orang-orang Cina 

di dalamnya. Selain itu juga akan mencoba menjawab keterkaitan antara Beikoku 

Kouri Kumiai dengan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) di Kota Mangkunegaran 
                                                 
6 Suyatno Kartodirdjo, Beberapa Aspek Pendudukan Jepang di Surakarta, dalam 
Bahasa, Sastra dan Budaya, Sulatin Sutrisno,dkk. (Gadjah Mada University: 
Yogyakarta, 1985). hlm, 718-719. 
7 Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. 
(Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 1997). hlm, 3. 
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Ken dan Badan Operasi Makanan (BOM) di Kasunanan Surakarta pasca berakhirnya 

kekuasaan Jepang di Indonesia.  

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan 

ini adalah; 

1. Apa yang menjadi latarbelakang dan tujuan Pemerintah Pendudukan Jepang   

membentuk Beikoku Kouri Kumiai di Surakarta Kochi tahun 1942-1945? 

2. Bagaimana peran Beikoku Kouri Kumiai bagi Pemerintah Pendudukan Jepang 

dan dampak Beikoku Kouri Kumiai bagi masyarakat Surakarta Kochi tahun 

1942-1945? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan kondisi perkoperasian 

(kumiai) di Surakarta Kochi pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dan peranan Beikoku Kouri Kumiai di 

Surakarta Kochi tahun 1942-1945. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk dapat mengungkap kebijakan-kebijakan sosial-ekonomi pada masa 

Pemerintah Pendudukan Jepang di Surakarta Kochi tahun 1942-1945 secara 

menyeluruh dalam rangka memperkaya khazanah historiografi Indonesia. 

2. Untuk dapat memberikan bahan pemahaman secara umum mengenai usaha-

usaha program propaganda Pemerintah Pendudukan Jepang di Surakarta Kochi 

pada tahun 1942-1945. 
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3. Untuk dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam rangka mengadakan 

pembangunan dibidang agama, sosial, politik, ekonomi serta budaya. 

E. Kajian Pustaka 

 Penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa literatur yang digunakan 

sebagai acuan. Diantaranya berupa buku, surat kabar dan majalah yang tentunya ada 

relevansinya dengan topik pembahasan. Untuk lebih jelasnya akan coba dipaparkan 

satu persatu. 

 Aiko Kurasawa dalam sebuah buku yang berjudul Mobilisasi dan Kontrol: 

Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan di Jawa 1942-1945 membahas 

mengenai perubahan dibidang sosial-ekonomi serta dampak psikologi yang terjadi 

dalam masyarakat di wilayah pedesaan Jawa. Dalam kaitannya dengan koperasi 

(kumiai), Aiko Kurasawa membahasnya dalam bab tersendiri.8 Dalam berbagai jenis 

koperasi (kumiai) yang paling berdampak besar terhadap masyarakat adalah koperasi 

jenis tani yang disebut Nogyo Kumiai. Koperasi ini mempunyai peranan yang penting 

dalam pembelian padi dan peningkatan hasil pertanian. Jepang mengggunakan kumiai 

sebagai alat unit dasar untuk memanipulasi seluruh struktur perekonomian  yang 

dikendalikan semasa perang. Kumiai sebagai mesin Jepang untuk mengendalikan 

ekonomi mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat di 

pedesaan.  

Namun sangat disayangkan pembahasan Aiko Kurasawa mengenai  Beikoku 

Kouri Kumiai hanya mendapatkan porsi yang kecil dalam buku ini. Beikoku Kouri 

                                                 
8 Aiko Kurasawa, op.cit., hlm, 208-218. 
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Kumiai sebagai bagian dari unit dasar propaganda Jepang dalam bidang ekonomi 

tentunya mempunyai peranan penting dalam sistem ekonomi perang Jepang saat itu. 

Berawal dari minimnya penulisan tentang Beikoku Kouri Kumiai inilah penulis 

mencoba menulis hal-hal yang berkaitan dengan Beikoku Kouri Kumiai di Surakarta 

Kochi. Meskipun demikian buku karya Aiko Kurasawa ini cukup baik untuk 

dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penulisan ini terutama kaitannya dengan masa 

penjajahan Jepang di Indonesia pada saat itu. 

 Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid VI yang ditulis oleh Marwati 

Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto.9 Dijelaskan mengenai perubahan 

sosial dan mobilisasi sosial masyarakat pada masa Pendudukan Jepang. Selama tiga 

setengah tahun Pendudukan Jepang telah menggoncang bukan hanya sendi-sendi 

Pemerintahan Hindia Belanda tetapi struktur masyarakat Indonesia sendiri. Perubahan 

sosial tidak hanya terjadi di desa-desa tetapi juga di kota. Perubahan itu timbul dari 

atas, artinya tercipta berdasarkan kepentingan Pemerintah Pendudukan Jepang yang 

meliputi hal yang berhubungan dengan propaganda untuk mempengaruhi rakyat. 

Buku ini juga menjelaskan mengenai ekonomi perang. Adanya pengaturan-

pengaturan, pembatasan dan penguasaan faktor produksi oleh pemerintah merupakan 

salah satu ciri dari ekonomi perang. Dibentuknya Djawa Hokokai dan Nogyo Kumiai 

sebagai instansi resmi yang bertujuan untuk mengumpulkan barang-barang dan hasil 

bumi serta tenaga kerja untuk kepentingan perang. 

                                                 
9 Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional 
Indonesia VI. (Balai Pusataka: Jakarta, 1984). 
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Karangan  Arifinal Chaniago yang berjudul Perkembangan Koperasi 

Indonesia. Buku ini memaparkan mengenai sejarah perkoperasian di Indonesia dari 

zaman Hindia Belanda hingga merdeka.10 Bangsa Indonesia telah mengenal koperasi 

sejak zaman Hindia Belanda para pemimpin perjuangan menggunakan koperasi ini 

sebagai alat untuk perjuangan khususnya dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi 

kaum pribumi. Dijelaskan bahwa koperasi berkembang sesuai dengan zaman dan 

situasi, setiap pemerintahan yang berjalan mempunyai cara tersendiri untuk 

mengembangkan koperasi. Pada zaman Pendudukan Jepang disebutkan bahwa 

koperasi tidak mengalami perkembangan tetapi justru mengalami kehancuran. 

Berdasarkan Undang-undang No. 23 pasal 2 tahun 1942 Pemerintah Militer Jepang 

menyebutkan; “bahwa orang yang akan mendirikan perkumpulan atau persidangan 

termasuk koperasi harus mendapat izin dari pembesar setempat”. Dengan keluarnya 

Undang-undang ini peraturan koperasi tahun 1927 tidak berlaku lagi, maka atas 

perintah Jepang didirikan kumiai. Kumiai ini pada awalnya menyalurkan barang-

barang kebutuhan yang pada waktu itu sudah mulai sulit untuk didapatkan, tetapi 

ternyata kumiai ini hanya merupakan alat untuk mengumpulkan hasil bumi dan 

barang-barang kebutuhan rakyat untuk kepentingan Pemerintah Militer Jepang. 

 Selain menggunakan sumber buku, juga digunakan surat kabar dan majalah 

yang terbit pada masa pendudukan Jepang. Diantaranya Surat kabar Asia Raya, Surat 

kabar Jawa Baroe, Surat kabar Kung Yung Pao, dan Almanak Surat kabar Asia Raya. 

Pada masa Pendudukan Jepang penyebaran bahan propaganda dilaksanakan dengan 

menggunakan media modern. Media modern diantaranya pada waktu itu diantaranya 
                                                 
10 Arifinal Chaniago, Perkembangan Koperasi Indonesia. (Angkasa: Bandung, 1984). 
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surat kabar-surat kabar resmi dari Dinas Propaganda Pemerintah Militer Jepang 

dimulai pada waktu hari ulang tahun Kaisar Jepang tanggal 29 April 1942, bernama 

Surat kabar Asia Raya. Kemudian dibeberapa kota besar di Jawa diterbitkan pula 

Surat kabar Tjahaja di Bandung, Surat kabar Sinar Matahari di Yogyakarta, Surat 

kabar Soeara Asia di Surabaya dan Surat kabar Sinar Baroe di Semarang. Sumber ini 

sangat membantu penulis untuk mengetahui perkembangan koperasi, serta kebijakan-

kebijakan dan propaganda yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Pendudukan Jepang 

terhadap koperasi. 

Penulisan skripsi ini berusaha untuk mengetahui sejauh mana peran dan 

dampak Beikoku Kouri Kumiai di Kota Mangkunegaran Ken dalam distribusi 

pembagian beras pada masa Jepang di Surakarta Kochi serta keterlibatan kaum 

pribumi maupun orang-orang Cina di dalamnya. Selain itu juga akan mencoba 

menjawab keterkaitan antara Beikoku Kouri Kumiai dengan Pengawasan Makanan 

Rakyat (PMR) di Kota Mangkunegaran Ken dan Badan Operasi Makanan (BOM) di 

Kasunanan Surakarta pasca kekuasaan Jepang berakhir.  

F. Metode Penelitian 

Gottschalk menerangkan bahwa menulis sejarah ilmiah, sejarawan harus 

menempuh proses yang dinamakan metodologi penelitian.11 Metodologi ini 

merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang dilaksanakan 

secara sistematis. Selain itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini, penulis 

melakukan penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yaitu pengumpulan data 

                                                 
11 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (edisi terjemahan Nugroho Notosusanto). (UI 
Press: Jakarta, 1986). 
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melalui buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti atau melalui 

peninggalan-peninggalan tertulis berupa arsip-arsip, bahan tentang pendapat, teori 

dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah untuk mengungkapkan 

kejadian-kejadian yang berhubungan dengan masa lampau. Metode sejarah adalah 

proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman sejarah. 

Nugroho Notosusanto menyebutkan langkah-langkah yang ditempuh dalam 

melakukan penelitian sejarah diantaranya: Metode penelitian yang terdiri dari 

Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi.12 Sedangkan Teknik 

pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi pustaka. Selanjutnya 

dilakukan pula teknik analisa data yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang 

obyektif yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun definisi dari komponen di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

1) Heuristik 

Heuristik adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan jejak-jejak dari 

peristiwa sejarah yang sebenarnya mencerminkan berbagai aktivitas, diwaktu 

yang lampau. Dalam hal ini akan dihimpun data-data sejarah yang berkaitan 

dengan permasalahan kumiai di Surakarta Kochi tahun 1942-1945 yang akan 

diteliti. Untuk mengumpulkan data-data tersebut dilakukan studi bahan 

dokumen dan studi pustaka  

2) Kritik Sumber 
                                                 
12 Ibid., hlm. 40. 
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Kritik sumber merupakan suatu usaha mendapatkan fakta-fakta sejarah 

yang autentik dan dibutuhkan, serta benar-benar mengandung informasi yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern 

dan kritik intern. 

Telaah dokumen digunakan untuk menelaah dokumen yang berupa: 

buku-buku, arsip-arsip dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sejarah 

kumiai pada masa pendudukan Jepang di Surakarta tahun 1942-1945 tersebut. 

Dokumen itu diperoleh dari perpustakaan-perpustakaan yang peneliti 

kunjungi diantaranya adalah Perpustakaan Reksa Pustaka Pura 

Mangkunegaran, Perpustakaan Sasana Pustaka Kraton Kasunanan Surakarta, 

Perpustakaan Museum Pers Nasional Surakarta dan tempat-tempat lainnya 

yang menyimpan dokumen tentang keberadaan kumiai tersebut. 

a. Kritik Ekstern 

Kritik ekstern dilakukan terutama untuk menentukan sumber yang 

diperoleh tersebut, merupakan sumber asli atau yang dibutuhkan penulis. 

Namun pada kenyataannya terkadang pada sumber-sumber asli itu 

mengalami perubahan. Kritik ekstern ini akan menjawab seberapa jauhkah 

perubahan-perubahan tersebut terjadi. 

b. Kritik Intern 

Kritik intern ini dilakukan terutama untuk menentukan apakah isi 

sumber itu dapat memberikan informasi yang dipercaya. Langkah yang 

penulis tempuh adalah dengan membandingkan sumber-sumber tertulis 

yang berkaitan dengan perkembangan sejarah dan pengaruhnya terhadap 
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masyarakat sekitar. Dengan demikian, fakta-fakta sejarah adalah 

keterangan yang sebenarnya atau kesimpulan yang kita peroleh dari jejak 

sejarah. Setelah disaring atau diuji kebenarannya melalui kritik sejarah. 

Kritik sumber ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi data subyektif 

dan obyektif, sehingga penulis dapat menjawab permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini. 

3) Interpretasi 

Interpretasi adalah untuk mewujudkan rangkaian fakta-fakta yang 

bermakna. Dalam melakukan interpretasi penulis berusaha mengkaitkan dan 

menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya, sehingga 

menjadi suatu rangkaian yang masuk akal, tentu harus dilakukan penyeleksian 

terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Ini berarti ada fakta yang tidak digunakan 

karena tidak sesuai dengan gambaran cerita yang akan disusun. 

Tahap ini merupakan tahap penentuan makna yang saling 

berhubungan dengan fakta lain, sehingga tersusun rangkaian peristiwa yang 

bermakna. Data-data sejarah yang sudah diperoleh diinterpretasikan dengan 

bantuan ilmu ekonomi-politik, khususnya dalam penulisan ini adalah ilmu 

ekonomi politik propaganda, serta ilmu sosial lainnya yang masih relevan. 

4) Historiografi 

Historiografi merupakan langkah terakhir dari metodologi penelitian 

sejarah. Wujudnya berupa penulisan cerita sejarah. Historiografi juga 

diartikan sebagai suatu proses penyusunan dan penyajian sejarah yang berasal 
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dari fakta-fakta serta pemikiran yang telah melalui tahap-tahap tersebut di 

atas. 

Di sini dibutuhkan kemampuan membuat suatu susunan cerita atau 

menganalisa fakta sejarah secara menarik. Dengan kata lain akan lebih baik 

apabila seorang sejarawan adalah juga seorang pengarang yang baik, mampu 

menyajikan fakta-fakta kering dalam suatu bentuk cerita yang menggugah 

pikiran pembaca. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan metode penelitian sejarah di atas, maka langkah-langkah 

pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Bahan Dokumen 

Dalam penulisan sejarah, penggunaan dokumen adalah penting. 

Dokumen berfungsi menyajikan data untuk mengkaji dan memberi 

gambaran, sehingga akan memberikan fakta untuk memperoleh 

pengertian historis tentang fenomena yang unik. Adapun dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini penulis peroleh dari berbagai perpustakaan 

antara lain: 

a. Perpustakaan Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran. 

Dokumen yang diperoleh berupa arsip-arsip yang dikeluarkan 

pada masa Mangkunegaran VIII dengan menggunakan kode “G”.  

Selain itu diperpustakaan ini juga diperoleh beberapa artikel 

mengenai B.K.K yang berasal dari majalah Jayabaya serta majalah 

Panjebar Semangat. 
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b. Perpustakaan Sasana Pustaka Kraton Kasunanan Surakarta 

Arsip yang diperoleh berupa Almanak Surat kabar Asia Raya 

No. 1 tahun 1943 yang diterbitkan oleh Surat kabar Asia Raya bagian 

Penerbitan Djakarta. 

c. Perpustakaan Museum Pers Nasional Surakarta 

Arsip yang diperoleh dari perpustakaan ini adalah surat kabar 

yang terbit pada masa Jepang antara lain: Kung Yung Pao, Asia Raya, 

Jawa Baroe dan Ma’moer. 

2. Wawancara 

Dalam pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara 

adalah data tentang lingkungan yang meliputi: Sejarah pembentukan dan 

perkembangan Beikoku Kouri Kumiai di Surakarta Kochi. Sasaran 

wawancara ini adalah para pelaku sejarah yang hidup dan tinggal di 

wilayah Surakarta pada pada masa penjajahan Jepang, serta mengetahui 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan Beikoku Kouri Kumiai di Surakarta 

Kochi. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang 

berhubungan dengan tema serta dapat mendukung penelitian ini. Teknik 

ini sangat penting untuk mengetahui relevansinya dengan data yang telah 

terkumpul, juga untuk menerapkan metode-metode penelitian. Untuk 

memperoleh buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini penulis 

mengunjungi beberapa perpustakaan antara lain: 
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a. Perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS. 

b. Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS. 

c. Perpustakaan Pusat UNS. 

d. Perpustakaan Pusat UMS. 

e. Perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM. 

f. Perpustakaan Museum Pers Nasional Surakarta. 

g. Perpustakaan Permata Wisma Mahasiswa Surakarta. 

h. Perpustakaan Islam Surakarta. 

3. Teknik Analisis Data. 

 Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah analisa 

historis yaitu analisa yang menekankan pada pola pikir yang diakronik yaitu dengan 

melihat urutan peristiwa secara kronologis sesuai dengan periode dalam sejarah. Di 

samping itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisa data comparatif yaitu 

setelah data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, data-data tersebut diperbandingkan 

dan dari perbandingan tersebut dianalisa dan dari analisa tersebut baru didapatkan 

hasilnya. 

G. Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan skripsi ini berusaha untuk menyajikan pola penulisan yang 

kronologis. Oleh karena itu, dibuat langkah-langkah yang sistematis dan terencana 

dalam hubungan kausalitas yang jelas. Adapun untuk mempermudah pembahasannya, 

penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan antara satu bab dengan bab yang lain 
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saling terkait dan berhubungan. Adapun urutan pembahasan dalam skripsi ini akan 

dikemukakan sebagai berikut; 

 Bab I merupakan Pendahuluan yang dibagi menjadi tujuh sub bab terdiri dari 

Latarbelakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

 Bab II menguraikan mengenai awal Pendudukan Jepang di Surakarta Kochi. 

Pada masa itu Pemerintahan Jepang membuat beberapa kebijakan yang pada intinya 

untuk kepentingan Pemerintah Militer Jepang. Kebijakan itu sendiri telah membawa 

perubahan yang mendasar pada sendi kehidupan masyarakat di Surakarta Kochi. 

Dampak dari tindakan Pendudukan Jepang yang  sangat menekan bisa dilihat dari 

kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada saat itu. Dalam bab ini dibagi menjadi tiga 

sub bab. Sub bab pertama mengenai Perubahan Birokrasi Pemerintahan di Surakarta 

Kochi. Sub bab kedua membahas mengenai Kekuatan Militer Jepang di Surakarta 

Kochi. Dan sub bab terakhir dari bab II ini akan menguraikan Kebijakan ekonomi 

Jepang di Surakarta Kochi. 

 Bab III berisi tentang sekitar pembentukan Kumiai. Dalam usahanya untuk 

mengeksploitasi sumber kekayaan alam untuk kepentingan Tentara Jepang. 

Pemerintah membuat sebuah lembaga ekonomi yang bernama Kumiai. Kumiai ini 

adalah koperasi model Jepang. Perhatian Pemerintah Jepang terhadap koperasi cukup 

besar. Meskipun telah didirikan kumiai tidak semua koperasi pada masa Penjajahan 

Belanda dibubarkan, masih ada beberapa koperasi yang diberi izin untuk terus 

beroperasi. Mengenai dasar dan tujuan serta struktur organisasi dan kepengurusan 

dari koperasi ini juga akan dijelaskan dalam bab ini.  
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 Bab IV membahas mengenai perkembangan Beikoku Kouri Kumiai di 

Surakarta Kochi. Dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub bab yaitu mengenai kegiatan 

dan perluasan Beikoku Kouri Kumiai di Surakarta Kochi. Peran Beikoku Kouri 

Kumiai dalam penyerahan dan distribusi beras di Surakarta Kochi serta dampak 

Beikoku Kouri Kumiai bagi masyarakat di Surakarta Kochi. 

 Bab V merupakan kesimpulan dan sekaligus sebagai penutup akan coba 

mencari jawaban dari permasalahan yang akan diajukan dalam bab I. 
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