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ABSTRAK
PERANAN HENK JOSEPH SNEEVLIET DALAM PERKEMBANGAN
SAREKAT ISLAM MERAH DI SEMARANG TAHUN 1917-1920:
MENYEMAI BENIH-BENIH KOMUNISME
Ole h
Angga Riyon Nugroho
Universitas Sanata Dharma
2014
Skripsi ini bertujuan untuk mendekripsikan dan menganalisis tiga
permasalahan pokok, yaitu: 1)Proses penyebaran komunisme yang dibawa Henk
Sneevliet pada Sarekat Islam Semarang, 2) Hambatan-hambatan Sneevliet saat
memberikan pengaruh komunisme, 3) Dampak pengaruh komunismeSneevliet
pada Sarekat Islam Semarang dan organisasi pergerakan nasional.
Penelitian ini menggunakan metode historis faktual dengan tahapan:
pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.
Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan multidimensional, yaitu pendekatan
filosofis, psikologis, politik, sosial dan ekonomi. Model penulisannya bersifat
deskriptif analitis.
Hasil penelitian inimenunjukkanbahwa: 1).Proses penyebaran komunisme
Henk Sneevliet pada Sarekat Islam Semarang diawali dengan berkembangnya
anggota Sarekat Islam yang tidak hanya dari kelompok priyayi melainkan dari
kelas buruh dan pekerja rendahan. 2). Ada tigahambatan yang
dihadapiSneevlietyaitugagal menjadi anggota Sarekat Islam; tidak semua anggota
SI dapat tertarik pada komunisme yang dibawa olehnya; kebijakan dan peraturan
pemerintah kolonial Belanda tentang kebebasan pers. 3). Dampak pengaruh
komunisme Sneevliet, yaitu pecahnya Sarekat Islam Semarang menjadi Sarekat
Islam Merah dan CSI menjadi Sarekat Islam Putih. Perubahan ini berpengaruh
pada PKI dan organisasi pergerakan nasional lainnya.
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ABSTRACT
HENK ROLE IN THE DEVELOPMENT OF JOSEPH SNEEVLIET SI
SEMARANG RED IN THE YEAR 1917-1920:
SOWING THE SEEDS OF COMMUNISM
By
Angga Riyon Nugroho
Sanata Dharma University
2014
This thesis aims to decrypt and analyze three main problems, namely: 1)
the spread of communism brought Henk Sneevliet on SI Semarang, 2) barriers
Sneevliet time of communist influence, 3) the impact of the effect on the SI
Sneevliet Semarang and Organizations National movement.
This study uses the factual historical stages: the selection of the topic,
resource collection, verification, interpretation, and historiography. The approach
used is a multidimensional approach, ie philosophical approaches, psychological,
political, social and economic. Model analytical descriptive writing.
The results of this study were:1). The process of the spread of communism
Henk Sneevliet on SI Semarang based on social, economic and political as well as
the existence of this organization as an organization whose members not only of
the group but also the aristocracy of the working class and lower workers. 2).
Barriers Sneevliet time of communist influence on the SI Semarang divided into
three. First, the failure Sneevliet become a member of the SI. Second, not all
members of the SI can receive the influence of communism brought him. Third,
policies and regulations of the Dutch colonial government against him. 3). Impact
Sneevliet influence on the SI, namely the outbreak SI Semarang into Red and
White CSI into SI. These changes also influence the movement of the PKI and
other national organizations that can not be separated from the role Henk
Sneevliet.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kemunculan komunisme di Indonesia tidak akan pernah terlepas dari
sosok seorang Belanda totok yang memiliki keyakinan untuk dapat
membebaskan Indonesia dari penjajahan. Ia adalah Henk Sneevliet yang telah
membawa perubahan gerakan bagi massa di Hindia (Indonesia), terutama
dalam menanamkan ajaran-ajaran gerakan komunisme untuk melawan
pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Henk Joseph Sneevliet adalah orang

pertama yang menyebarkan

paham komunis di Indonesia. Peranannya di dalam menyebarkan pengaruh
komunis bagi masyarakat pribumi dan golongan intelektual di dalam organisasi
pergerakan nasional sangatlah besar. Ia prihatin dengan kondisi penjajahan
yang dialami oleh masyarakat Hindia Belanda. Kondisi yang dialaminya di
Hindia Belanda hampir sama dengan apa dirasakannya di negerinya sendiri,
yaitu Belanda. Sehingga Sneevliet melihat bahwa yang ia lakukan selama di
Belanda dengan menghimpun gerakan buruh dapat dilakukan juga di Hindia.
Semenjak

saat

itu

timbulah

gerakan-gerakan

anti

penindasan

yang

dipeloporinya bersama rekan-rekan organisasi pergerakan nasional, seperti
Sarekat Islam, Insulinde, Muhammadiyah maupun Indhisce Partj.

1
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Kedatangan awal Sneevliet ke Hindia Belanda mula-mula hanya ingin
mencari pekerjaan, tetapi panggilan revolusioner membuatnya tak dapat
menghindari kegiatan politik selama berada di Hindia Belanda. Sneevliet tiba
di Hindia Belanda pada pertengahan bulan Februari 1913. Ia kemudian
ditempatkan sebagai editor di Soerabajaasch Handelsblad, koran utama di Jawa
Timur dan corong jaringan perusahaan gula. Pada 1 Juni 1913, ia
menggantikan posisi rekan sosialisnya, DMG Koch yang berhenti sebagai
sekertaris Kamar Dagang Semarang (Semarang Handelsvereniging).1
Di kota Semarang ini Sneevliet mulai memberikan pengaruh komunis
kepada masyarakat pribumi dan organisasi-organisasi pergerakan nasional di
Hindia Belanda. Sarekat Islam yang baru saja berdiri menjadi salah satu
organisasi incaran Sneevliet untuk menyemaikan paham komunisme yang
dianutnya. Selain itu peranan serta pengaruhnya sangat besar bagi organisasi
perburuhan kereta api VSTP di Semarang. Selain itu hubungannya dengan
orang-orang pribumi dan tokoh-tokoh pergerakan nasional di Semarang dapat
ditandai dengan kedekatannya pada E.F.E Douwes Dekker, Semaoen, Tan
Malaka maupun Marco Kartodikromo.
Setelah berhasil membesarkan VSTP melalui surat kabar De
Volharding dan Si Tetap yang dikelola oleh Semaun, Sneevliet kemudian
mendirikan Indhische Sociaal-Democratische Vereniging (ISDV) yang
merupakan perkumpulan bagi orang-orang Belanda yang berhaluan sosialis di
Surabaya pada 9 Mei 1914 dan Sneevliet menjadi ketuanya yang pertama.
1

Bonnie Triyana, Hendri F Isnaeni dan Allan Akbar, “Kerja Revolusioner di Tanah Jajahan”,
Majalah Historia Liputan Khusus Henk Sneevliet, Edisi 13, 2013, hlm.43.
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Dengan kemampuan inilah kemudian Sneevliet bersama teman-temannya
sesama orang Belanda di dalam ISDV merasa yakin bahwa paham komunis
dapat berkembang di Hindia-Belanda.
Berbagai macam gerakan-gerakan kemudian dilakukan oleh ISDV dari
membentuk aliansi hingga membuka cabang-cabang baru di kota-kota besar di
Hindia Belanda. Perhatian ISDV kemudian mengarah pada organisasi Sarekat
Islam yang jumlah anggotanya mencapai ratusan ribu orang. Pada saat itu,
terbuka keanggotaan ganda dalam organisasi, sehingga memungkinkan anggota
ISDV untuk menjadi anggota organisasi lain. Namun, kaum revolusioner
Belanda tidak mungkin bergabung dalam organisasi Muslim seperti SI.
Sebaliknya, kelompok muda radikal SI dapat masuk ISDV. Hal tersebut
mendatangkan kesuksesan besar bagi Sneevliet yang sedang menghimpun
kekuatan.2
Kemudian terhimpun kekuatan bagi Sneevliet untuk mengarahkan para
pemimpin-pemimpin muda SI Semarang kepada sebuah jalan radikalisme.
Seperti Semaoen, Darsono, dan Marco Kartodikromo menjadi golongangolongan muda yang kelak menjadi pemimpin bagi kaum marxis di Indonesia.
Perlawanan yang dilakukan pun tidak semata-mata kepada pemerintah kolonial
Belanda, melainkan kepada setiap organisasi-organisasi pergerakan nasional
yang telah menyimpang dari asas-asas perjuangan kelas dan perlawanan
terhadap kolonialisme.

2

Ruth Mc Vey, Kemunculan Komunisme di Indonesia, Jakarta, Komunitas Bambu, 2010, hlm. 32.
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4

Kondisi yang terjadi baik dalam hal pengaruh Sneevliet terhadap
organisasi Sarekat Islam Semarang maupun tokoh-tokoh di dalamnya tidak
akan terlepas dengan kondisi kota Semarang. Sebuah kota pelabuhan, kota
industri yang berada pada masa penjajahan Belanda. Banyak bermunculan
kelas pekerja ditambah lagi lingkungan kota yang sangat jauh dikatakan
sebagai kota berkembang memisahkan kelas antara golongan buruh dan kelas
priyayi maupun kaum feodal asing. Hal ini kemudian membuat Semarang
sangat mudah dipengaruhi oleh paham komunis seperti Uni Soviet. Kemudian
ketika ia melirik Sarekat Islam Semarang, organisasi ini sangat potensial bagi
kendaraan politiknya untuk membebaskan rakyat Hindia Belanda dari
penjajahan.
Henk Sneevliet merupakan salah satu tokoh yang telah berjasa terhadap
perjuangan kemerdekaan masyarakat Hindia Belanda. Ia merupakan tokoh
yang berani dan rela dipenjara untuk membela kepentingan rakyat Hindia
Belanda. Namun dari jasa-jasanya tersebut pemerintah kolonial tetap
menganggapnya sebagai musuh yang berbahaya dan harus disingkirkan karena
menghasut dan mempengaruhi rakyat.
Melalui peranan serta pengaruh yang diberikannya selama berada di
Semarang, Sneevliet menjadi salah satu tokoh yang tidak akan pernah
terlupakan di dalam sejarah. Banyak kini buku-buku sejarah yang menuliskan
gagasan-gagasannya tentang arti penting dari perlawanan terhadap penjajahan
dan meniadakan kelas bagi golongan-golongan yang tertindas.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dalam tugas akhir yang berjudul
“Peranan Henk Joseph Sneevleit Dalam Perkembangan Sarekat Islam Merah
di Semarang Tahun 1917-1920: Menyemai Benih- Benih Komunisme”, maka
dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana

proses

menyebarluaskan

dan
paham

cara

Henk

Joseph

Sneevliet

dalam

komunis pada Sarekat Islam Merah di

Semarang tahun 1917-1920?
2. Apa hambatan-hambatan yang dialami Henk Joseph Sneevliet dalam
menyebarluaskan

paham

komunis pada Sarekat Islam Merah di

Semarang tahun 1917-1920?
3. Apa dampak dari pengaruh Henk Joseph Sneevliet bagi Sarekat Islam
Merah di Semarang dan organisasi pergerakan nasional disekitarnya tahun
1917-1920?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini, antara lain:
a. Mendeskripsikan cara serta proses yang dilalui oleh Henk Joseph
Sneevliet dalam penyebaran paham komunis pada Sarekat Islam Merah
Semarang tahun 1917-1920.
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b. Mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dilalui Henk Joseph Sneevliet
dalam penyebaran paham komunis pada Sarekat Islam Merah Semarang
tahun 1917-1920.
c. Mendeskripsikan dampak serta akibat dari berkembangnya paham komunis
di Sarekat Islam Merah bagi perjuangan organisasi pergerakan nasional
yang lainnya pada tahun 1917-1920.

2. Manfaat Penulisan
a. Bagi Peneliti
Dengan adanya penulisan ini maka dapat menambah pengalaman bagi
mahasiswa dalam mengulas kembali tentang munculnya pengaruh
komunisme di Indonesia dan mengungkapkan sebagian fakta sejarah yang
masih menjadi misteri dalam satu keterkaitan pada peristiwa- peristiwa
komunis yang mulai merajalela di Indonesia tahun 1917-1920.
b. Bagi Sejarawan dan Mahasiswa
Dengan adanya penulisan ini maka diharapkan hasilnya dapat dijadikan
sebagai referensi untuk para sejarawan maupun mahasiswa yang tertarik
pada perkembangan sejarah komunis di Indonesia. Selain itu dapat berguna
sebagai bahan pembelajaran bagi para rekan- rekan mahasiswa Sejarah.
c. Bagi Universitas Sanata Dharma
Dengan adanya penulisan ini dapat menambah koleksi karya ilmiah yang
telah ada di Universitas Sanata Dharma. Khususnya karya ilmiah dalam
bidang Sejarah.
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D. Tinjauan Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menggunakan bahan
pustaka sebagai sumber utama dalam menganalisis dan mendeskripsikan
tentang peranan Henk Joseph Sneevliet di dalam pembentukan Sarekat Islam
Merah di Semarang. Terdapat banyak buku yang membahas mengenai Sarekat
Islam Merah di Semarang, akan tetapi sedikit yang membahas mengenai Henk
Joseph Sneevliet secara khusus :
Di Bawah Lentera Merah3, Membahas tentang perkembangan
organisasi Sarekat Islam Semarang tiga

periode dari tahun 1917-1920.

Sneevliet sebagai tokoh Marxisme di kota Semarang

menjadi perhatian

penting pada pembahasannya, yaitu terkait pada permasalahan Persdelict dan
masalah perburuhan di kota Semarang.
Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?4, Membahas tentang organisasi
Sarekat Islam dari proses terbentuknya di Surakarta oleh Samanhoedi hingga
perpecahan di dalam tubuh Sarekat Islam karena disusupi oleh pengaruh
komunisme. Pemaparan tentang data cabang-cabang Sarekat Islam di Jawa
juga di tuliskan pada buku ini. Sarekat Islam

selalu dianggap sebagai

organisasi pergerakan nasional yang mampu membebaskan rakyat HindiaBelanda dari penjajahan. Sehingga kemudian organisasi ini selalu dianggap
sebagai ratu adil bagi masyarakat Hindia Belanda. Dikarenakan pergerakannya
yang jauh lebih revolusioner dibandingkan organisasi pergerakan nasional
lainnya.
3
4

Soe Hok Gie, Di Bawah Lentera Merah, Yogyakarta, Bentang Pustaka, 2005.
A.P.E.Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil, Jakarta, Grafiti Pers, 1985.
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Komunisme

di

Indonesia,5

Menjelaskan

8

tentang

berkembangnya paham komunisme Indonesia sebagai negeri jajahan Belanda.
Mc. Vey menjelaskan tentang semangat radikalisme tokoh-tokoh komunis
Indonesia untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Pendirian Partai
Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920 hingga ditangkapnya tokoh-tokoh
penyebar paham komunis seperti Semaoen, Sneevliet, Musso dan Alimin
menjadi pokok pembahasan Mc. Vey di dalamnya.
Islam dan Sosialisme,6 Membahas tentang perkembangan Islam dan
Sosialisme menurut pandangan Tjokroaminoto. Pandangan-pandangan yang
diungkapkanya tentang teori-teori Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.
Tjokro juga menjelaskan tentang unsur-unsur Sosialisme yang ada pada
pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang secara tidak langsung bahwa Islam
di dalam penyebaran dan pengajarannya juga memiliki nilai-nilai Sosialistis
yang tetap masih dipertahankan hingga saat ini.
H. Misbach “Kisah Haji Merah”7, memaparkan tentang perpaduan
komunis dan Islam yang sudah terlebih dahulu dilakukan dan dijalani oleh Haji
Misbach salah seorang anggota SI Surakarta. Misbach menjadi pengikut ajaran
komunis yang dibawa oleh Sneevliet kemudian memposisikan dirinya sebagai
seorang komunis yang aktif di dalam organisasi SI dan seorang ulama di
lingkungan kota Surakarta. Misbach juga dianggap sebagai pemberontak

5

Ruth T.Mc.Vey, judul asli The Rise of Indonesian Communism, Jakarta, Komunitas Bambu
Tahun 2010.
6
Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme, Jakarta, Tride, 2003.
7
Nor Hiqmah, H. Misbach “Kisah Haji Merah”, Jakarta, Komunitas Bambu, 2008.
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terhadap pemerintah kolonial Belanda namun menjadi pahlawan bagi kaum
buruh di Surakarta.
Zaman Bergerak “Radikalisme Rakyat Jawa 1912-1926”8, menjelaskan
tentang kondisi Jawa sebelum mengalami radikalisasi komunis dan masa
dimana radikalisme muncul pada organisasi-organisasi pergerakan nasional
yang berafiliasi dengan paham komunis. Pemaparan Shiraisi juga lebih
menitikberatkan pada kondisi Jawa saat itu baik dalam perkembangan
ekonomi, sosial maupun masyarakatnya.
Penuntun Kaum Buruh9, membahas tentang pelacakan pemikiran yang
lama tersingkirkan oleh tafsir tunggal kekuasaan atas Marxisme. Buruh yang
dibahas dalam buku ini adalah sebuah terminologi yang dapat dengan mudah
digabungkan dengan ide-ide Marxian, hal ini yang menjadi dasar pemikiran
Sneevliet terhadap pergerakan kaum buruh di Hindia Belanda.
Berbareng Bergerak “Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaoen”10,
Membahas tentang Riwayat dan pemikiran Semaoen yang tidak akan terlepas
dari peranan Sneevliet serta dituliskan singkat karena memiliki pengaruh bagi
orang-orang bumiputera serta organisasi pergerakan nasional. Penanganan SI
terhadap permasalahan buruh, voolksaard dan indie weerbar juga dijelaskan di
dalamnya.

8

Takashi Shiraisi, Zaman Bergerak “Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926”, Jakarta, Grafiti,
1997.
9
Semaoen, Penuntun Kaum Buruh, Jakarta, Penerbit Jendela, 2000.
10
Soewarsono, Berbareng Bergerak Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaoen, Yogyakarta,
LKIS, 2000.
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E. Landasan Teori
1. Komunisme
Komunisme adalah paham atau ideologi (di bidang politik) yang
menganut ajaran Karl Marx yang hendak menghapuskan hak milik
perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol
oleh negara.11 Ideologi ini muncul dari Karl Marx berakar pada ide-ide
materialisme historis. Ide-ide materialisme historis pada Karl Marx
dipengaruhi oleh kondisi material (sosial, ekonomi, teknologi dan militer) dan
sejarah masyarakat Eropa saat itu. Pada ajaran materialisme historis ini Marx
mengungkapkan tentang masyarakat yang dinyatakan atas penafsiran tentang
ekonomi dan sejarah. Karl Marx menganggap bahwa produksi barang dan
jasa yang menopang kehidupan manusia serta pertukaran barang itu
merupakan dasar dari segala proses dan lembaga sosial. Marx tidak
mengklaim bahwa hanya faktor ekonomi yang menciptakan sejarah, tetapi
menyatakan bahwa faktor ini yang terpenting sebagai dasar atau landasan
untuk membangun suprastruktur kebudayaan, perundang-undangan dan
pemerintahan.
Marx memperkuat analisisnya dengan penyataan terkait idenya
berikut: “bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaannya, tetapi
sebaliknya

keberadaan

sosial

manusia

itulah

yang

menentukan

keberadaannya”.12 Pernyataan Marx ini melukiskan hubungan antara kondisi
material dari kehidupan masyarakat. Penafsiran Marx ini kemudian
11
12

Tjokroaminoto, op.cit, hlm.3-4.
William Ebenstein dan Edwin Fogelman, Isme-isme Dewasa Ini, Jakarta, Erlangga, hlm.3.
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berkembang setelah pertemuannya dengan Frederich Engels. Ide-ide Marx
tentang materialisme historis ini kemudian dikembangkan oleh Engels yang
sebelumnya telah bertemu dan berdialektika bersama Marx.
Pertemuan Marx dan Engels kemudian memunculkan gagasan yang
dicetuskan oleh Engels dalam sebuah Manifesto Partai Komunis (1848).
Manifesto tersebut adalah surat edaran yang ditulis oleh Engels yang
dijadikan doktrin paham komunis setelah dilangsungkannya pertemuan Liga
Komunis pada tahun 1847 di London.13 Isinya pertama, kaum borjuis dan
proletar. Kedua, kaum proletar dan komunis dan ketiga, Literatur sosialis dan
komunis14
Dari ketiga butir isi manifesto partai komunis ini kemunculan kelas
borjuis dan proletar pada salah satu isi butirnya menguatkan kemunculan
kelas baru. Kedua kelas ini dapat dikatakan merupakan kelas-kelas baru yang
diklasifikasikan oleh Marx untuk menggerakan revolusi.

Kelas-kelas ini

saling bertentangan dikarenakan kelas borjuis digambarkan sebagai kelas
yang menindas kaum proletar. Hal ini terjadi karena persaingan diantara kelas
borjuis yang ditambah lagi dengan terjadinya krisis ekonomi semakin
membuat kelas proletar menjadi menderita. Bentrokan akan terjadi antara
kedua kelas ini, kelas proletar yang tidak terima dengan penderitaan yang
harus
13

dihadapi

akibat

keberadaan

kelas

borjuis

yang

melakukan

Pada tahun 1847 pusat Perkumpulan Komunis London menunjukkan rasa percaya diri dengan
pengangkatan penyusunan dokumen yang dianggap mencakup sebuah pernyataan definitif dari
keyakinan-keyakinan dan tujuan perkumpulan tersebut. Dokumen ini diterbitkan beberapa minggu
sebelum meletusnya Revolusi Paris. Lihat, Isaiah Berlin, Biografi Karl Marx, Yogyakarta,
Penerbit Jejak, 2007, hlm.171.
14
Karl Marx and Frederich Engels, Manifesto of The Communist Party, Moscow, Foreign
Languages Publishing House, 1890, hlm.46-110.
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pengorganisasiaan gerakan mereka di pabrik-pabrik tempat mereka bekerja,
sesekali mereka akan menang, namun kembali kalah akibat pertentanganpertentangan dalam kaum proletar sendiri. Sehingga menghimpun sarekat
pekerja menjadi hal yang sangat penting, yaitu mengkonsolidasikan kekuatan
kaum proletar untuk menghadapi keserakahan borjuasi.15
Selain itu di dalam manifesto partai komunis dijelaskan juga tentang
revolusi. Sebuah revolusi yang dijelaskan oleh Karl Marx yang menggunakan
kekerasan menjadi satu-satunya jalan keluar atau cara menuju transformasi
sosial, ekonomi dan politik, maka hubungan pemilik dan alat-alat produksi
tidak dengan rela membiarkan sejarah berjalan menuju ke arah yang tak dapat
dielakkan.16 Hal ini diartikan bahwa Marx secara tidak langsung menolak
keberadaan para pemilik tanah dan kapitalis industri yang menghalangi terjadi
perubahan sosial pada kelas proletar.
Demikian yang terjadi di Belanda salah satu negara di Eropa yang
membentuk partai buruh di dalam pemerintahannya. Partai ini dianggap
sebagai wadah perlawanan dalam bentuk revolusi kepada kelas borjuasi.
Partai Buruh Sosial-Demokratik (SDAP) menjadi salah satu partai sosial
demokrat yang cukup besar dan mendominasi pemerintahan Belanda. Namun
pada perkembangannya muncul gerakan massa lain di tubuh partai ini dari
kelompok Marxis-Ortodoks. Perpecahan

terjadi pada tubuh SDAP yang

kemudian kelompok marxis anti pemerintah ini memutuskan untuk

15

Harold J. Laski, Communist Manifesto Socialist Landmark, London, George allen and unwin
LTD, 1959, hlm.17.
16
William Ebenstein dan Edwin Fogelman, op.cit, hlm.7.
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membentuk Partai Komunis Belanda atau yang lebih dikenal dengan CPN
(Communistische Partj van Nederlands).
Bentuk praktek dari ajaran-ajaran Karl Marx untuk mendirikan partai
seperti yang dijelaskan dalam manifesto partai komunis tidak hanya terjadi di
Belanda melainkan juga di negara Uni Soviet. Vladimir Ullyanov Lenin
merupakan tokoh yang mengagas lahirnya paham komunis di Uni Soviet. Ia
menggunakan ajaran Karl Marx ini untuk meruntuhkan kediktaktoran Tsar.
Sejak saat itu Lenin mengeluarkan paham yang disebut Marxisme-Leninisme
yang digunakannya untuk menyebarkan pengaruh komunisme di dunia. Lenin
kemudian mengimplementasikan komunisme pada sebuah organisasi partai
atau komintern (komunis internasional). Cara dan penyebaran komunisme
yang digagas oleh Lenin melalui partai lebih cepat berkembang dan menyebar
pada kelas-kelas buruh. Hal ini terbukti dengan berkembangnya industriindustri di negara-negara besar di Eropa Timur, Cina, dan Kuba yang
mempercepat pertumbuhan kaum proletar.
Selain keberadaan industri dan kelas-kelas buruh paham komunis
berkembang dalam bentuk partai dan organisasi-organisasi politik. Lenin
sendiri membentuk Partai Komunis Uni Soviet sebagai tempat penyebaran
paham komunis. Menurutnya pembentukan partai sangatlah penting dalam
memperlancarkan proses revolusi komunis dan menjadi pembimbing dalam
pergerakan kaum proletar.
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Demikian yang diungkapkan oleh Lenin:
“Partai, kata Lenin, merupakan garda depan kaum proletar
(vanguard of the proletariat). Sebagai garda depan, partai haruslah
berdisiplin tinggi dan tersentralisasi, serta secara terus menerus
menyuntikan kesadaran sosialis ke dalam kaum buruh. Di samping
ia bertindak sebagai mentor dan pemimpin, yang lebih penting ia
harus menjadi pembimbing bagi kaum proletar.”17
Dari pernyataan yang diungkapkan Lenin ini sudah jelas bahwa partai
menjadi bagian dari berkembangnya paham komunisme, karena melalui
partailah kesadaran-kesadaran sosialis di dalam kaum buruh akan muncul dan
partai yang mampu menggerakan serta mengarahkan kaum buruh untuk
melakukan revolusi. Namun di dalam partai sendiri akan membutuhkan
sebuah strategi politik di dalam usaha serta proses menyebarkan pengaruh
komunis. Terdapat banyak konsep strategi yang dirumuskan dengan jelas
dalam tradisi di kalangan kaum komunis.18
Terutama pada partai komunis, banyak sekali strategi yang digunakan
yaitu dalam hal bagaimana rancangan untuk melakukan mobilisasi, kordinasi
dan pengorganisasian sebanyak mungkin orang, guna melakukan manuver ke
posisi yang lebih dikehendaki. Sehingga dengan demikian membuka jalan
pada perjuangan yang konkret pada saat itu ketika pertimbangan taktis
mendapatkan prioritas.

17

Saiful Arif dan Eko Prasetyo, Lenin Revolusi Oktober 1917, Yogyakarta, Resist Book, 2004,
hlm.9.
18
Salah satu alasan digunakan konsep dan strategi dalam banyak cara yang berbeda ialah
organisasi yang berbeda dengan wilayah kegiatan yang berbeda. Komintern, misalnya, melakukan
aksinya di tingkat global. Bagi organisasi ini, strategi berhubungan pada arah revolusi dunia,
sementara aliansi lokal berhubungan dengan masalah-masalah taktik. Di pihak lain, organisasi
yang kegiatannya di suatu negeri sering memandang aliansi lokal sebagai masalah strategi. Alasan
lain ialah bahwa strategi tersebut tidak cocok, dengan demikian para anggota yang kecewa tidak
akan menganggap bahwa organisasi telah mengabaikan tujuan perjuangan yang tinggi.
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Menurut Olle Tornquist bahwa partai komunis memulai langkahnya
dengan pengetahuan yang diperoleh dari struktur masyarakat yang ada,
kontradiksi

diantara

kelas-kelas

dan

sebagainya.

Kemudian

partai

menggunakan teori dan metode Marxis untuk membuat interpretasi mereka
sendiri terhadap perkembangan sosial di tempat mereka berada.19 Dengan
cara ini partai berusaha memperoleh pemahaman bagaimana kontradiksikontradiksi dalam masyarakat berkembang dan bagaimana sebaiknya mereka
menyingkapkannya. Atas dasar studi semacam itu, partai dapat menyusun
sasaran-sasaran programatik.
Partai memastikan sasaran-sasaran tersebut ilmiah karena mereka
mendasarkan pada analisis bagaimana masyarakat berkembang secara
objektif dan bagaimana bentrokan dari kontradiksi-kontradiksi yang ada
terkadang memungkinkan partai mencapai sasaran yang dituju.
Di dalam pencapaian sasaran yang dituju oleh partai komunis ada
beberapa tahap yang harus dilalui partai. Dalam tahap pertama, partai harus
memimpin

sendiri

dalam

memperkuat

posisinya

sehingga

dapat

mengambilalih kepemimpinan ketika aliansi sebelumnya tidak lagi ingin
berpartisipasi dan tahap berikutnya sudah dekat. Hanya dengan demikian
strategi penyebaran paham komunis melalui partai akan berkembang. Selama
tahap pertama mungkin saja teori berpegang pada kemungkinan membangun
front persatuan termasuk dengan sebagian kaum borjuis dan kaum buruh serta

19

OlleTornquist, Penghancuran PKI, Jakarta, Komunitas Bambu, 2011, hlm.7.
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petani. Strategi dalam tahap pertama ini harus memasukkan rancangan agar
kolaborasi ini menjadi kenyataan.
Tahap selanjutnya dalam proses penyebaran paham komunis ialah
menjelaskan masalah-masalah strategis seperti, menerapkan strategi reformasi
tanah atau land reform yang merupakan sebuah permasalahan yang selalu
dijelaskan dan diangkat oleh partai komunis sebagai upaya mengalang
kekuatan agar pengaruh komunis lebih mudah menyebar pada golongan
petani maupun golongan proletar. Dimana sebuah proses mobilisasi
berlangsung melalui pengangkatan masalah-masalah strategis di masingmasing negara komunis.
Selain mengangkat masalah-masalah strategis pengaruh komunisme
juga akan muncul ketika terjadi penindasan dan penjajahan pada suatu
bangsa. Kemudian golongan kapitalis mulai berkembang dan kemudian
menyengsarakan kelas-kelas pekerja. Hal ini disampaikan oleh Lenin tentang
teori imperialisme yang muncul pada negeri-negeri jajahan, bahwa
kemunculan imperialisme memicu berkembangnya kapitalisme dan pada saat
yang bersamaan kelas-kelas pekerja akan menggerakan revolusi sosialis
melawan kapitalisme. Maka revolusi Rusia menjadi contoh konkret bahwa
revolusi sosialis terjadi pada negeri-negeri yang disebut terbelakang.20
Sehingga dengan demikian kemunculan kapitalisme pada negara-negara yang
tertindas menjadi salah satu bagian penting dari berkembangnya komunisme.

20

Regis Debray, La critique des Armes, ed.du Seuil, 1975, hlm.219.
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Di dalam perkembangan dan penyebarannya paham komunis tidak
selalu dapat berjalan dengan mudah, banyak hambatan-hambatan yang harus
dilalui paham ini di dalam proses penyebarannya. Pada negara-negara
komunis paham ini selalu berada di bawah bayang-bayang kelompok
kapitalis.
Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Karl Marx yang mengatakan
bahwa:
“orang-orang kapitalis pemilik benda-benda kapital tidak akan
pernah merasa bahwa mereka telah mempunyai cukup banyak.
Dengan tamak yang tidak terbatas, mereka akan menuntut semakin
banyak tenaga yang kelebihan dari kaum buruh demi kepentingan
keuntungan dan mereka akan menurunkan upah sampai ke sesuatu
tingkat yang cukup untuk hidup demi kepentingan pengurangan
pengeluaran uang.”21
Dari pernyataan Marx berikut ini terlihat bahwa kaum kapitalis
menjadi hambatan bagi pergerakan komunis yang berkembang pada golongan
buruh di negara manapun. Walaupun secara kontekstual Marx mengomentari
hal tersebut karena sesuai dengan kondisi yang terjadi di Eropa namun dalam
pembuktiannya di negara-negara lain yang terjajah dan terbelakang kaumkaum kapitalis menjadi hambatan terbesar dari berkembangnya ideologi
komunis. Hal ini dikarenakan gerakan kaum-kaum kapitalis mampu
mengeksploitasi secara besar-besaran masyarakat dan kelas buruh yang di
dukung oleh pemerintah. Seperti yang terjadi pada pemerintahan Rusia pada
masa Tsar serta golongan borjuis-nasionalis yang menjadi pemimpin pada
pemerintahan Cina. Secara tidak langsung pemerintah menjadi musuh
21

Harry dan Bonaro Overstreet, Apa Yang Harus Kita Ketahui Mengenai Komunisme, Jakarta,
Penerbit Endang, 1958, hlm.30.
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bersama dan menjadi penghambat dari berkembangnya paham komunisme.
Namun kesimpulan ekstrem Lenin dari teorinya memberikan pandangan lain
bahwa kapitalisme bukan menjadi hambatan yang berarti bagi perkembangan
komunisme. Demikian yang dinyatakan oleh Lenin: bahwa negeri-negeri
jajahan merupakan “mata rantai paling lemah dari kapitalisme”.22
Pernyataan ini kemudian membuktikan bahwa pada negeri-negeri
jajahan akan memunculkan golongan-golongan kapitalis, namun hanya
bagian terlemah dari golongan-golongan kapitalisme di negara-negara yang
tidak mengalami penjajahan. Lenin memberikan pandangan positif bahwa
sebesar apapuun hambatan yang akan dihadapi oleh ideologi komunisme baik
itu harus berhadapan dengan golongan borjuis-nasionalis dan kapitalis namun
ideologi ini akan tetap berkembang di negara-negara yang terjajah.
Dampak serta pengaruh yang dirasakan

oleh perkembangan

komunisme secara umum dapat terlihat dengan kemunculan radikalisasiradikalisasi dari gerakan-gerakan buruh di negara-negara terjajah seperti
Cina, Kuba, Vietnam dan Hindia Belanda (Indonesia). Negara-negara ini
adalah pembangun pondasi partai dan aliansi internasional yang memiliki
pengaruh besar atas menyebarnya pengaruh komunis ke seluruh dunia.
Karena menurut Lenin, kemunculan partai maupun organisasi komunis
internasional sangat sesuai untuk alat revolusi, sedangkan revolusi ialah alat
yang penting untuk mencapai perubahan sosial.23

22
23

Ruth Mc Vey, op.cit, hlm.5.
Harry dan Bonaro Overstreet, op.cit, hlm.112.
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2. Islam
Agama Islam di Indonesia merupakan agama terbesar pertama yang
memiliki jumlah pengikut lebih banyak daripada keempat agama lain. Di
dalam sejarah Indonesia agama Islam memiliki kontribusi dan peranan besar
dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah, hal ini
dapat terlihat dengan berkembangnya berbagai macam organisasi pergerakan
nasional dan masa kemerdekaan yang membawa nama Islam sebagai
landasan ideologisnya. Namun jauh sebelum berkembangya Islam dalam
bentuk organisasi-organisasi politik di masa penjajahan Islam di Indonesia
terkhususnya di Jawa di bagi pada beberapa golongan kelas masyarakat.
Hal ini berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para
peneliti seperti Snouck Hurgrojne dan Mark R. Woodward yang mengkaji
tentang masyarakat Islam di Jawa pada khususnya dan Indonesia pada
umumnya yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Indonesia
untuk mengkelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesalehannya
terhadap agama Islam.
Pembagian kelompok masyarakat Islam menurut Snouck Hurgrojne
dan Mark Woodward yaitu kelompok masyarakat Abangan di Jawa, namun
dalam pembahasan teori ini penulis akan lebih banyak mengkaji tentang
kelompok

masyarakat

Abangan

dikarenakan

pada

konteks

wilayah

perkembangan masyarakat di Semarang kelompok Santri dan Priyayi adalah
kelompok masyarakat yang tidak berkembang di Semarang sehingga
kelompok abangan cukup mendominasi di kota tersebut.
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Kelompok masyarakat Jawa yang dikatakan abangan merupakan
kelompok masyarakat yang menganut ajaran Islam namun tidak menjalankan
syariat atau perintah agama sebagai sebuah ajaran pokok. Sehingga dapat
dikatakan masyarakat Islam Jawa yang abangan hanya menganggap agama
sebagai status saja tidak lebih dari itu. Selain itu kalangan abangan benarbenar tidak acuh terhadap doktrin, terpesona oleh detail keupacaraan.
Seseorang abangan juga tahu kapan harus menyelenggarakan slametan
dan apa yang harus jadi hidangan pokoknya seperti bubur untuk kelahiran dan
apem untuk kematian.24 Hal ini kemudian membuktikan bahwa kelompok
masyarakat Islam Abangan masih kental terhadap simbol-simbol dan budaya
animisme Jawa yang dipegang teguh dari zaman nenek moyang hingga
sampai saat ini.
Selain itu ciri lain yang dapat dilihat dari masyarakat Islam Jawa
abangan adalah sikapnya yang toleran terhadap kepercayaan agama. Hal lain
yang dapat terlihat dari masalah sosial yang dihadapi oleh golongan abangan,
unit sosial yang paling dasar tempat hampir semua upacara berlangsung
adalah rumah tangga yaitu terdiri dari seorang pria, istrinya dan anakanaknya. Seperti di rumah tangga yang mengadakan slametan, dan para
kepala rumah tangga jugalah yang mengikuti slametan itu, untuk kemudian
membawa pulang sebagian makanan bagi anggota keluarganya yang lain.25
Kemudian selain melihat ciri-ciri dari kelompok masyarakat Islam
abangan dari tata cara peribadatannya dan tradisi-tradisi yang masih
24

Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta, Pustaka Jaya, 1983,
hlm.172.
25
Ibid, hlm.174.
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dilaksanakan tentu akan berbicara juga soal hukum yang dijalankan
selayaknya orang muslim pada umumnya, yang menarik dari kelompok
abangan maupun santri tetap diatur oleh sistem hukum yang obyektif.
Demikian yang dikatakan Geertz terkait keberadaan hukum bagi kelompok
masyarakat muslim abangan:
Kita berbincang tentang Islam dan ia meneruskan bicaranya
sebagaimana biasa tentang pentingnya hukum sebagai pedoman,
sebagai cara untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah.
Memang harus diakui bahwa beberapa orang yang tidak tahu
hukum adalah orang baik-baik juga, tetapi mereka tidak memiliki
petunjuk yang pasti dan bisa saja berbuat salah. Hanya mereka
mengetahui hukum Quran sajalah yang benar-benar bisa
menemukan jalan yang selamat dalam hidup di dunia maupun di
akhirat nanti. Ia membacakan suatu ayat Quran yang mengatakan
bahwa seorang muslim sejati bersedia bekerja dan mengorbankan
uangnya, hartanya dan semua kekayaan pribadinya demi kebaikan
masyarakat (...)26

Dengan pernyataan Geertz ini dapat dilihat bahwa masyarakat abangan
di Jawa sudah mengenal adanya hukum Islam. Mereka juga membicarakan
terkait hukum Quran yang berpihak kepada nasib masyarakat. Selain itu
masyarakat abangan berbicara tentang cara ibadahnya maupun kebiasaan
yang dilakukan oleh kelompoknya yang sudah menerima hukum Islam demi
kepentingan bersama.
Selain ciri-ciri dan kebiasaan masyarakat abangan yang diungkapkan
oleh Geertz, Snouck Hurgrojne menguatkan sedikit tentang keberadaan
masyarakat Islam abangan di Jawa. Hurgrojne menjelaskan bahwa pengaruh
sinkretisme bagi agama Islam terutama kelompok masyarakat abangan cukup

26

Ibid, hlm.176.
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banyak disoroti orang. Hurgrojne tidak menyangkal bahwa masyarakat Islam
di Jawa hanya nampaknya saja memeluk Islam, dan hanya di permukaan
kehidupan mereka ditutupi oleh agama ini.27 Sehingga dalam kehidupan
sebagai seorang muslim hanya ditunjukkan pada status agama tanpa
menjalankan syariat-syariat maupun kewajiban di dalam Islam.
Pendapat ini kemudian dikuatkan kembali oleh Hurgrojne melalui
pernyataan yang demikian:
Pada akhir abad ini pula di negeri Belanda masih ditulis orang
bahwa mayoritas penduduk Jawa adalah abangan yang hidupnya
persis tidak sesuai dengan tuntunan formal agama. Namun satu hal
yang harus diingat adalah bahwa `betapapun sinkretis dan
abangannya orang Jawa, namun mereka tetap muslim, bahkan
agama Islam merupakan kekuatan dinamik bagi para petani Jawa.28
Melalui pernyataan Hurgrojne ini dijelaskan kembali bahwa masyarakat
Jawa saat itu mayoritas berasal dari kelompok Islam abangan. Ketaatan serta
kesalehan masyarakat saat itu terhadap Islam bukanlah suatu kewajiban yang
harus dijalankan sebagaimana mestinya orang yang memeluk agama.
Walaupun kebanyakan yang memiliki kekuatan pada kelompok abangan ini
adalah petani namun dalam perkembangannya abangan juga masuk pada
kekuatan pekerja buruh di Jawa.29

27

H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta, LP3S, 1985, hlm.18.
Ibid, hlm. 19.
29
Kelompok Islam abangan yang terdiri dari kaum buruh dan petani pada tahun 1917 sampai 1923
adalah menjadi kelompok yang mendominasi dari pergerakan Partai Komunis Hindia ini terjadi
karena kelompok Islam abangan menjadi kelompok terbesar yang mudah dipengaruhi oleh tokohtokoh komunis Hindia untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Lihat, Takashi Shiraisi,
op.cit, hlm.123-159.
28
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F. Metode Penelitian
1. Pemilihan Topik
Di dalam penulisan dan penelitian sejarah ada beberapa tahap yang
dilakukan sebelum sampai pada sebuah tulisan sejarah. Ada 5 tahap yang
harus dilalui dalam penulisan dan penelitian sejarah, yaitu: (1)Pemilihan
topik, (2)Pengumpulan sumber, (3)Verifikasi (kritik sejarah dan keabsahan
sumber), (4)Interpretasi:analisis dan sintesis dan (5)Penulisan.30 Dari lima
tahap ini yang menjadi sangat penting sebagai awal penulis sejarah
melakukan penulisan sejarah adalah pemilihan topik.
Pada umunya saat menentukan topik yang ingin ditulis para penulis
mengalami kebingungan, bukan karena sedikitnya pilihan, sebaliknya, karena
dalam sejarah Indonesia, hampir semua masalah merupakan hal baru yang
belum ditulis orang. Ini merupakan tantangan, sebab belum ada modelnya.
Kesulitan yang lain ialah karena para penulis sejarah harus menulis sejarah,
berarti bahwa tulisan itu bukan sosiologi, antropologi, atau politik. Oleh
karena itu topik pun harus topik sejarah, dapat diteliti sejarahnya. Topik yang
“workable” dapat dikerjakan dalam waktu yang tersedia.31
Selain itu topik sebaiknya dipilih berdasarkan: (1) kedekatan emosional
dan (2) kedekatan intelektual. Dua syarat itu, subjektif dan objektif, sangat
penting karena orang hanya akan bekerja dengan baik kalau dia senang dan
dapat. Setelah topik ditemukan biasanya penulis akan membuat rencana
penelitian.
30
31

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta, Bentang Pustaka, 1995, hlm.90.
Ibid, hlm.91.
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Kemudian pilihan topik yang akan diangkat oleh penulis di dalam tugas
akhir ini adalah “Peranan Henk Joseph Sneevliet Dalam Perkembangan
Sarekat Islam Merah di Semarang tahun 1917-1920: Menyemai Benih- Benih
Komunisme” yang merupakan sebuah topik sejarah Sarekat Islam Semarang
yang di dalamnya mengangkat tokoh Henk Joseph Sneevliet dan segala
peranannya sebagai tokoh pergerakan nasional di dalam Sarekat Islam
Semarang.
Ada beberapa alasan yang kemudian membuat penulis memilih topik
ini sebagai topik tugas akhir. Dimana penulis sendiri memiliki kedekatan
emosional terhadap topik ini sendiri dimana penulis selalu mempelajari
masalah- masalah komunisme yang berkembang dari golongan- golongan
proletariat (petani dan buruh) dengan ikut langsung mengadvokasi golongangolongan buruh dan petani desa dalam sebuah gerakan mahasiswa yang
menangani masalah tersebut serta juga ikut memiliki kedekatan dengan
tokoh- tokoh organisasi tersebut . Selain itu penulis juga memiliki kedekatan
intelektual dimana penulis selalu mempelajari tahap demi tahap terkait bukubuku tentang pergerakan komunis di Indonesia.

2. Pengumpulan Sumber
Sumber (sumber sejarah disebut juga data sejarah, bahasa Inggris
datum, bentuk tunggal, data bentuk jamak, bahasa latin datum berarti
pemberian) yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang ditulis.
Kemudian sumber sejarah sendiri di bagi menjadi beberapa macam bentuk
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seperti sumber tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan artefak.32 Dari
ketika bentuk sumber sejarah ini kemudian dapat dibagi ke dalam beberapa
klasifikasi jenis- jenis sumber sejarah, seperti sumber primer, sekunder dan
tersier.
a. Sumber Primer
Sumber primer merupakan sumber utama atau sumber pokok di dalam
penulisan sejarah yang disampaikan langsung oleh pelaku sejarah atau saksi
mata. Bisa dapat berbentuk tulisan, buku ataupun hasil wawancara. Misalnya,
tulisan- tulisan ataupun buku yang ditulis oleh beberapa saksi mata dan
menceritakan tentang Henk Joseph Sneevliet sebagai orang Belanda pertama
yang memberikan pengaruh komunisme di dalam tubuh Sarekat Islam tahun
1917-1920. Buku- buku maupun berita surat kabar yang menuliskan tentang
Henk Joseph Sneevlit dapat dianggap sebagai sumber pokok dan dijadikan
pedoman bagi penulis sebagai data utama di dalam penulisan tugas akhir ini.
b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder merupakan sumber pendukung dari sumber utama
atau sumber yang disampaikan bukan dari saksi mata. Dimana bentuk sumber
sekunder beberapa buku pendukung yang tidak ditulis langsung oleh saksi
mata. Misalnya, tulisan dari Soewarsono tentang kehidupan Semaoen
bersama Sneevliet dan Sarekat Islam Semarang menjadi bukti bahwa sudah
banyak sejarawan yang menuliskan kisah tentang Sarekat Islam Semarang

32

Merupakan foto- foto, bangunan, atau alat- alat yang menujukan sebuah peristiwa sejarah serta
memiliki nilai sejarah dan kemudian dianggap sebagai sumber pokok di dalam penulisan sejarah.
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maupun Sneevliet yang kemudian penulis hanya meneruskan kajian Sneevliet
dalam pengaruhnya bagi organisasi Sarekat Islam yang ada di Semarang.
c. Sumber Tersier
Di dalam sumber yang bisa ataupun tidak digunakan di dalam penulisan
tugas akhir ini sehingga bukan menjadi sumber yang sangat penting untuk
digunakan di dalam penulisan tugas akhir ini.
Bentuknya dapat berupa buku- buku yang hanya sekilas membahas
tentang peristiwa- peristiwa sejarah. Misalnya, seperti buku sejarah masa
pergerakan nasional ataupun buku tentang sejarah Indonesia masa kolonial.

3. Verifikasi
a. Kritik Ekstern
Dari beberapa sumber yang dipakai oleh penulis untuk menyelesaikan
tugas akhir ini, dari beberapa buku yang digunakan baru hanya dapat menjadi
sumber pendukung yang membahas tentang Henk Joseph Sneevliet.
Untuk beberapa sumber yang dipakai oleh beberapa penulis memang
sebagian merupakan bagian dari tulisan ilmiah terkait Sarekat Islam secara
umum maupun yang membahas masa pergerakan nasional dan tokoh- tokoh
yang terlibat dalam Sarekat Islam Merah di Semarang. Sebagian penulisnya
merupakan para sejarawan Indonesia yang memiliki konsentrasi pada sejarah
pergerakan kiri maupun Komunisme di Indonesia. Selain itu ada pula
beberapa sumber buku yang ditulis oleh sejarawan asing yang memang
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banyak mengacu pada sejarah Indonesia masa

pergerakan nasional.
Sedangkan dalam sumber primer yang digunakan oleh penulis
merupakan dokumen- dokumen dan artikel dari tulisan- tulisan Henk Joseph
Sneevliet.

Sedangkan

untuk

sumber

tersier

penulis

menggunakan

perbandingan dengan skripsi maupun tesis dari penulis lain yang tidak banyak
dipakai sebagai patokan bagi penulis.
Karena selain masih sangat kurangnya kepustakaan baik yang dalam
berbentuk skripsi maupun tesis yang mengangkat tentang masalah
Komunisme, masih belum ada sama sekali tulisan skripsi ataupun tesis yang
mencoba mengungkapkan masalah kemunculan komunisme serta peranan
tokoh- tokohnya di awal tahun 1917-1920.
b. Kritik Intern
Sumber yang digunakan oleh penulis merupakan sumber yang di
dalamnya terdapat beberapa kutipan naskah dari para pelaku sejarah yang ikut
terlibat mendirikan Sarekat Islam Merah di Semarang. Seluruh kutipan dari
sumber sekunder yang sudah di dapat kebanyakan memakai ejaan lama dan
ikut menyertakan keterangan berupa catatan kaki (footnote) maupun catatan
tubuh (body note) di setiap akhir kutipannya.
Pencantuman asal sumber pun cukup banyak dijelaskan dalam setiap
halaman buku yang dipakai oleh penulis, baik yang berasal buku lainnya
maupun yang berasal dari surat kabar, semuanya dituliskan pada daftar
pustaka.
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4. Interpretasi
Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subjektivitas.
Sebagian itu benar, tetapi sebagian sala. Benar, karena tanpa penafsiran
sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur, akan
mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain
dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya subjektivitas
penulis sejarah diakui, tetapi untuk dihindari. Interpretasi itu terdiri dari dua
macam, yaitu analisis dan sintesis.
a. Analisis
Analisis atau sering disebut menguraikan merupakan tahapan
mengumpulkan sumber yang mengandung beberapa kemungkinan. Misalnya,
kita temukan daftar pengurus suatu ormas di kota. Dari kelompok sosialnya,
kita baca di situ ada petani bertanah, pedagang pegawai negeri, petani tak
bertanah, orang swasta, guru dan tukang mandor. Mungkin soal petani
bertanah dan tak bertanah harus dicari dengan cara lain, sebab dalam daftar
pengurus tidak mungkin dicantumkan kekayaan, paling-paling pekerjaan.
Setelah analisis itu ditemukan fakta bahwa pada tahun itu ormas tertentu
bersifat terbuka berdasarkan data yang diperoleh dan dicantumkan.33
Demikian ketika penulis melakukan analisis terhadap tokoh Sneevliet,
mencari fakta- fakta yang dapat membantu analisis penulis terkait tokoh
Sneevliet, terutama yang membuktikan bahwa Sneevliet memiliki peranan
penting dalam penyebaran komunisme di Sarekat Islam Semarang.

33

Kuntowijoyo, op.cit, hlm.103.
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b. Sintesis
Sintesis berarti menyatukan. Setelah ada data tentang pertempuran,
rapat-rapat, mobilisasi massa, pergantian pejabat, pembunuhan, orang- orang
mengungsi, penurunan dan pengibaran bendera, kita temukan fakta bahwa
telah terjadi revolusi.
Jadi, revolusi adalah hasil interpretasi dari hasil data-data yang sudah
dikelompokan menjadi satu. Sehingga dapat dikatakan dari penyatuan datadata berupa fakta, di dalam sintesis menjadi sebuah bentuk kesimpulan
ataupun generalisasi yang menjadi pokok kajian dari tulisan yang akan
ditulis.

5. Pendekatan
Sebenarnya, semua tulisan sejarah yang melibatkan penelitian suatu
gejala sejarah dengan jangka yang relatif panjang (aspek diakronis) yang
melibatkan penelitian pada

aspek ekonomi, filosofis, psikologis ataupun

politik (aspek sinkronis) dan juga memakai pendekatan ilmu-ilmu sosial
lainnya.
Di dalam penulisan ini penulis bukan hanya melakukan pendekatan
dalam kajian sejarah saja, melainkan juga beberapa pandangan-pandangan
ilmu-ilmu lain juga ikut dikaji oleh penulis, seperti saat mengkaji masalah
teori- teori Islam maupun teori-teori marxis-komunis.
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G. Sistematika Penulisan
1. BAB I
Bagian pertama dari skripsi ini merupakan bab pendahuluan yang di
dalamnya terdapat, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan
sistematika penulisan.
2. BAB II
Mendeskripsikan tentang cara serta proses yang dilalui oleh Henk
Joseph Sneevliet dalam menyebarkan paham komunis di dalam tubuh Sarekat
Islam Merah di Semarang. Di dalam Bab ini dijelaskan juga strategi Sneevliet
dalam melakukan infiltrasi ke dalam pada Sarekat Islam Merah Semarang. Baik
dengan mendekati para pemimpin Sarekat Islam Merah Semarang maupun dengan
melakukan propaganda melalui media pers untuk mengangkat isu terkait masalah
perburuhan dan kondisi masyarakat yang ada di kota Semarang saat itu.
3. BAB III
Berupa uraian tentang hambatan-hambatan yang dilalui Sneevliet dalam
menyebarkan pengaruh komunis di dalam Sarekat Islam Merah Semarang. Dari
hambatan pelarangan bagi Sarekat Islam Semarang, ISDV maupun media Pers
Sinar Djawa untuk melakukan aktifitas gerakan, selain itu hambatan yang paling
berpengaruh adalah ketika Sneevliet dikenai Persdelict oleh pemerintah kolonial
Belanda.
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4. BAB IV
Berupa uraian dampak dari usaha Sneevliet menumbuhkan komunisme
di dalam tubuh Sarekat Islam Semarang yang kemudian akan membahas
perpecahan di dalam tubuh Sarekat Islam bahkan di dalam CSI dengan kubu
ISDV bentukan dari Henk Joseph Sneevliet hingga pada akhirnya muncul istilah
Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih hingga membidani lahirnya PKI di
Hindia Belanda.
Selain itu juga akan diuraikan dengan pengaruh organisasi Sarekat
Islam yang telah terkena pengaruh Sneevliet bagi organisasi pergerakan nasional
yang lainnya seperti Boedi Oetomo, Volksraad, dan Tiga Serangkai yang lahir
pada masa yang sama serta memiliki tujuan yang sama juga untuk melawan
pemerintah kolonial Belanda serta membebaskan Indonesia dari belenggu
penjajahan.
5. BAB V
Di dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang
telah diuraikan pada Bab II, III, dan IV.
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BAB II
HENK SNEEVLIET DALAM PROSES PENYEBARAN KOMUNISME
DI SAREKAT ISLAM SEMARANG

Hindia Belanda pada masa sesudah berlangsungnya kebijakan politik
etis merupakan sebuah negeri yang masih terbelenggu pada kejamnya
penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Karena pada masa ini mulai muncul
perusahaan-perusahaan dan modal kolonial yang mengambil tindakan untuk
mengadakan perubahan-perubahan dalam perekonomian di Hindia Belanda.34
Kemunculan pabrik-pabrik serta pembuatan pelabuhan, stasiun kereta api dan
bengkel-bengkel yang membutuhkan tenaga kerja penduduk pribumi,
kemudian membawa Hindia Belanda pada masa imperialisme dengan berbagai
macam kekuatan feodal yang menyusup dan menyengsarakan rakyat Hindia
Belanda.
Kelas-kelas pekerja kemudian bermunculan. Kedudukan mereka
sebagai bawahan (wong cilik) mendapat pembenaran dari metafor-metafor
yang menyamakan masyarakat dengan tubuh manusia35 Hal yang paling
penting dari ideologi ini adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di
dunia sudah ada tempatnya sebelum diciptakan, dan yang perlu dilakukan

34

Kondisi yang terjadi di Indonesia tentang pengaruh golongan feodal dan kapital sudah masuk
semenjak awal kedatangan bangsa penjajah di Indonesia, hal ini semakin diperparah dengan
masuknya para kaum modal di Indonesia pada masa politik pintu terbukapemerintah Belanda pada
tahun 1870. Kemudian kaum modal mendirikan pabrik-pabrik besar di Indonesia dan secara
berlahan mengeksplotasi kekayaan alam serta mempekerjakan orang-orang pribumi layaknya
budak. Lihat, Robert Van Niel, Sistem Tanam Paksa di Jawa, Jakarta, LP3S, 2003, hlm.86.
35
Hilmar Farid Setiadi, Politik, Bacaan dan Bahasa Pada Masa Pergerakan Suatu Studi
Awal,Jakarta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2007, hlm.25.
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hanyalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya, pemilik perusahaanperusahaan asing yang memperkerjakan kaum pribumi, mereka sudah
ditakdirkan untuk memiliki perusahaan, sama halnya dengan para pekerja yang
menumpang hidup pada pemilik perusahaan, mereka sudah ditakdirkan hidup
seperti itu.
Namun bukan berarti dengan segala hal yang sudah ditakdirkan oleh
Tuhan tidak dapat diperjuangkan untuk merubah nasib menjadi lebih baik.36
Pemikiran seperti ini bersumber pada pikiran seperti nativisme, revivalisme
atau mesiasnisme.37 Meskipun demikian hal-hal yang berkaitan dengan
kebebasan, kemerdekaan dan perubahan hidup bagi masyarakat Hindia
Belanda saat itu masih menjadi angan-angan yang sangat sulit untuk
diwujudkan selama penetrasi kapitalisme kolonial masih berkuasa di dalamnya.

A. Masa Awal Pergerakan Nasional di Semarang (1908-1912)
1. Kemunculan Organisasi Pergerakan Nasional di Semarang
Masa Pergerakan Nasional di Hindia Belanda (Indonesia) secara umum
telah diterima sebagai sebuah pergerakan suatu bangsa untuk mencari namanya
sendiri, untuk mencapai cita-citanya, yaitu Hindia (Indonesia) merdeka. Kata
pergerakan kemudian digunakan untuk menyebut aktivitas-aktivitas bangsa
Hindia dalam merealisasikan cita-cita perbaikan hidup mereka pada masa
36

Pada masa itu muncul keyakinan bagi masyarakat yang berada pada sistem kolonial tentang
paham “Milenarisme”. Penganut paham ini percaya bahwa akan segera tiba masyarakat yang
seluruhnya baru dan akan melenyapkan kekurangan yang terdapat dengan sekaligus. Dalam hal ini
golongan ini menghadapi harapan akan kebahagiaan yang naif, keyakinan buta akan tibanya juru
selamat yang akan membawa langit serta bumi baru bagi mereka.
37
Tentang konsep-konsep ini, lihat Sartono Kartodirjo, Protest Movement in Rural Java,
Singapore, Oxford University Press, 1972.
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penjajahan yang disalurkan melalui organisasi-organisasi modern seperti Boedi
Oetomo, Indhisce Partj dan Sarekat Islam.38 Sebagai bukti bahwa golongangolongan intelektual di Indonesia sudah mulai menyadari bahwa segala bentuk
kolonialisme harus dilawan untuk mencapai sebuah cita-cita kemerdekaan.
Pembentukan organisasi-organisasi pergerakan nasional ini memiliki
tujuan selain melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda
juga sebagai bentuk persatuan untuk mewujudkan langkah-langkah demi
kemajuan kehidupan bangsa Indonesia. Pergerakan Nasional di Hindia selain
ditandai dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan yang dipelopori
oleh golongan-golongan intelektual juga dapat diekspresikan melalui pers,
rapat organisasi, pemogokan, pembentukan partai dan revolusi. Di dalam
berbagai cara yang digunakan oleh para intelektual muda untuk melakukan
perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda rakyat Hindia Belanda
mulai mencari sarana-sarana untuk mengekspresikan kesadaran politik mereka
dalam menghadapi realita sosial yang terjadi.39
Dengan demikian terciptalah dasar baru bagi gerakan kemerdekaan
nasional. Gerakan kemerdekaan nasional ini mendapat dorongan pula dari
kejadian-kejadian yang bersifat internasional di Asia Timur, yaitu kekalahan
Rusia dari Jepang dan berakhirnya masa Perang Dunia I tahun 1904. Semenjak
saat itu kesadaran bangsa-bangsa Timur berlahan muncul, demikian pun

38

Dewi Yuliati, Semaoen Pers Bumiputera dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang, Semarang,
Penerbit Bendera, 2000, hlm.1.
39
Bersamaan dengan masuknya hubungan produksi kapitalis di Hindia Belanda berkembang juga
kelas-kelas baru pada kelompok kaum pergerakan yang menuntut persamaan hak dengan
kelompok kapitalis asing. Lihat, Busjarie Latif, Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI (1920-1965),
Bandung, Ultimus,2014, hlm.13.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

35

kepercayaan akan hasilnya gerakan kemerdekaan menjadi bertambah kuat.
Kelas-kelas baru yang

muncul di Hindia Belanda menyiapkan diri untuk

memegang tampuk kendali perlawanan menghadapi penindasan-penindasan
nasional.
Hal ini mulai nampak di Jawa antara tahun 1906-1909 ketika diadakan
bermacam-macam rapat yang kemudian memunculkan “Boedi Oetomo” pada
tahun 1908.40 Perkumpulan ini kemudian menjadi pelopor dari gerakangerakan pergerakan nasional yang dipimpin oleh para mahasiswa kedokteran di
sekolah dokter STOVIA, Jakarta. Namun di dalam perkembangannya Boedi
Oetomo menjadi sebuah gerakan progresif yang menghendaki suatu perubahan
baik dalam bidang politik dan ekonomi. Organisasi ini menjadi besar dan
kebanyakan anggotanya adalah kelas bangsawaan atau priyayi. Gerakan Boedi
Oetomo ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan kaum buruh
dan petani kecil, mereka hanya bertujuan mempertinggi “budi” dan praktis
menghendaki pendidikan yang lebih sempurna serta terbukanya jabatan-jabatan
tinggi dalam pemerintahan kolonial bagi kaum pribumi Hindia Belanda.
Banyak para anggota Boedi Oetomo pada tahun 1908 bekerja di kantor-kantor
serta sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial Belanda. Boedi Oetomo
menjadi sebuah organisasi pelopor pergerakan nasional yang sangat terbuka
serta kompromis dengan pemerintah kolonial Belanda. Budaya dan pengaruh
Barat kemudian jelas sekali terlihat di dalam Boedi Oetomo terutama pada
anggota-anggotanya. Dimana para anggota Boedi Oetomo menghendaki

40

Rutgers, SJ, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012, hlm.2.
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pengajaran atau pendidikan yang mempunyai dasar Barat yang kuat, yaitu
dengan mengajarkan bahasa Belanda kepada setiap anggota Boedi Oetomo.
Hampir sebagian besar anggota Boedi Oetomo sedikit-dikitnya memiliki titel
“Raden”41. Sesuai juga dengan kemampuan para anggota Budi Oetomo yang
disebut sebagai kaum “lunak” dikarenakan arah pergerakannya justru semakin
dekat dengan pemerintah kolonial Belanda bukan sebaliknya yang terangterangan menolak keberadaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.
Kemunculan Boedi Oetomo di masa awal pergerakan nasional memperlihatkan
bahwa sudah muncul kesadaran bagi golongan-golongan terpelajar di Hindia
Belanda untuk membentuk organisasi dengan tujuan melakukan perlawanan
terhadap pemerintah Belanda.
Semangat radikalisme belum dapat terlihat di dalam Boedi Oetomo
bahkan jurang pemisah antara masyarakat miskin dengan golongan-golongan
priyayi-borjuis semakin terlihat. Pemerintah Belanda semakin semena-mena
menindas rakyat dan golongan buruh semakin menjerit dengan upah yang
kecil. Pada waktu yang bersamaan terlepas dari Budi Oetomo, timbul suatu
gerakan massa yang luas, yaitu “Sarekat Islam”. Gerakan ini berasal dari para
pedagang-pedagang batik di Laweyan dan kaum pemilik industri kecil dari
Surakarta.42
Mula-mula yang menjadi intinya adalah saudagar-saudagar dan kaum
industri kecil dari Surakarta. Pada permulaannya terdapatlah sifat “anti41

Merupakan gelar bangsawan yang diberikan untuk anak laki-laki. Nama raden berasal dari Jawa
(Indonesia), dengan huruf awal R dan terdiri dari 5 huruf. Kata raden memiliki pengertian,
definisi, maksud atau makna bangsawan, bisa digunakan untuk nama bayi (nama anak), nama
perusahaan, nama merk produk, nama tempat dan lain sebagainya.
42
Rutgers, S.J.,op.cit, hlm.3.
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Tionghoa” dalam gerakan tersebut, sehubungan adanya persaingan antara
saudagar-saudagar Surakarta dan Tionghoa. Pada waktu berdirinya di Bogor
pada tahun 1911 tidak mengherankan kalau organisasi ini dinamakan Sarekat
Dagang Islam. Sesuai dengan arti yang kecil daripada perdagangan dan
perindustrian rakyat, maka gerakan yang pada hakikatnya bercorak borjuis
liberal ini mustahil mempunyai tujuan untuk membebaskan Hindia dan
menggempur kaum borjuis kolonial Belanda. Hal ini dikarenakan Sarekat
Dagang Islam semata-mata dibentuk hanya demi kepentingan golongan
saudagar dan pengusaha industri kecil untuk menghindari monopoli
perdagangan dari para pedagang Tionghoa.43 Program organisasi Sarekat
Dagang Islam ini ditunjukkan pada ikut sertanya kaum Muslimin dalam
gerakan-gerakan kemajuan, saling membantu, mempertahankan kepentingan
penduduk Islam di Hindia Belanda.

2. Perkembangan Sarekat Islam Semarang (1912-1920)
Perkembangan organisasi Sarekat Islam tidak hanya terjadi di kota
Surakarta dan Surabaya, namun juga di kota Semarang. Hal ini terlihat dengan
kondisi kota Semarang yang menjadikota besar di dekat vorstenlanden.
Perkembangan industri serta perburuhan cukup besar di kota ini. Jalur kereta
api pertama kali di wilayah Hindia Belanda dibuka melalui kota ini dengan rute
Semarang-vorstenlanden melalui jalur timur-barat. Kereta Api menjadi alat
43

Pengamat-pengamat Eropa menetapkan SI didirikan pada awal 1912. Rinkes menyebut bahwa
tanggal didirikannya tidak lama sesudah Februari 1912, lihatVan der Wal, De Opkomst van de
Nationalistische Beweging, hlm.86-87. Residen Surakarta dalam laporan pertamanya tentang
Sarekat Islam pada 11 Agustus 1912, menulis bahwa gerakan ini didirikan beberapa bulan
sebelumnya. Penulis-penulis yang meneliti tentang Sarekat Islam menyebut tahun 1911.
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transportasi pertama kali yang dipergunakan bagi masyarakat pribumi dan
orang Belanda yang menetap di Semarang. Selain itu kota Semarang
didominasi oleh kegiatan perdagangan bangsa Eropa. Orang-orang Eropa yang
tinggal di Semarang berharap dapat mengembangkan jaringan ekonomi di kota
ini. Oleh karena perkembangan industri serta perdagangan yang begitu besar
di Semarang, maka dibentuk sarekat-sarekat sekerja seperti VSTP dan SDAP
yang beranggotakan para buruh yang bekerja di pelabuhan maupun pabrikpabrik.
Dengan kondisi yang terjadi di Semarang organisasi pergerakan
nasional seperti Boedi Oetomo dan Indische Partj belum dapat memiliki sifat
keterbukaan bagi kelompok rendahan. Masih terdapat batasan bagi mereka
untuk bisa bergabung dengan organisasi-organisasi pergerakan ini. Hanya
organisasi Sarekat Islam yang memiliki sikap keterbukaan pada kelompok
rendahan ini. Di Semarang sendiri afdeling SI berdirisejak tahun 1912 dengan
presiden pertama bernama Moestahal.44
Banyak peran yang sudah dilakukan oleh afdeling ini dimasa awal
pembentukannya. Pengaruh dari CSI (Central Sarekat Islam) di Surabaya yang
dipimpin oleh Tjokroaminoto masih cukup kuat terhadap SI Semarang.
Organisasi ini sudah mulai memperhatikan kondisi yang terjadi di kota
Semarang, terlebih permasalahan kolonialisme dan perburuhan. Selain SI
Semarang selalu melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas kondisi
politik di kota Semarang, organisasi ini juga menjalin komunikasi dengan
44

Terkait susunan kepengurusan SI Semarang yang mengadakan pemilihan pengurus baru pada 13
April 1913, lihat Dewi Yuliati, op.cit, hlm.29.
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organisasi lain diluar kota Semarang. Terlihat sejak SI Semarang dipimpin oleh
R. Mohammad Joesoef organisasi ini bergabung dengan SI Yogyakarta untuk
masuk ke hoofdbestuur SI.45 Akan tetapi, tidak berarti SI afdeling Semarang
dan Yogyakarta muncul sebagai pusat-pusat SI pada masa awalnya.46
SI Semarang di masa pemerintahan Moehammad Joesoef memang
belummelakukan pergerakan. Selain itu terjadi berbagai macam insiden yang
ikut melibatkan anggota SI Semarang, seperti insiden dimana anggota SI
Semarang membunuh orang Tionghoa. Patih Semarang kemudian turun tangan.
Sebuah pertemuan umum kemudian dilakukan. Patih memilih susunan afdeling
bestuur yang baru karena peristiwa ini. Pemilihan kemudian diarahkan kepada
para

anggota

Mangoenharjo

sebuah

perkumpulan

bumiputera

untuk

mengisiafdeling bestuur SI Semarang yang baru. Terlihat sekali kekuasaan
pemerintah dibawah seorang patih mendominasi kepengurusan SI Semarang
sehingga memiliki wewenang penuh terhadap organisasi ini. Tentunya ini
membuat radikalisme muncul berlahan pada SI dan masyarakat Semarang.
Kebosanan masyarakat terhadap praktek-praktek kolonial membuat masyarakat
bersama SI Semarang berani melawan pemerintah kolonial Belanda tanpa
kompromi.

45

SI Semarang di masa kepemimpinan Moehammad Joesoef adalah organisasi pergerakan moderat
dan loyal terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pendapat ini dikuatkan dengan pandangan Rinkes
terhadap M.Joesoef yang mengatakan bahwa, Joesoef adalah seorang yang bijaksana dan
pembicara yang baik, tetapi pengaruhnya terhadap Sarekat Islam tidak besar, karena ia tidak bebas
bergerak sehubungan keterikatan dengan pekerjaannya sebagai pegawai pemerintahan. Lihat, Van
der Wal, De Opkomst van de Nationalistische Beweging, hlm.176.
46
Takashi Shiraisi,op.cit, hlm.76.
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B. Henk Sneevliet danProses Radikalisme Sarekat Islam Semarang
1. Riwayat Henk Joseph Sneevliet
Setelah melihat kondisi yang terjadi di Semarang pada masa pergerakan
nasional dengan terbentuknya Sarekat Islam Semarang, tentu tidak akan
meninggalkan sosok tokoh yang telah memberikan pengaruh besar bagi
perubahan Sarekat Islam Semarang. Tokoh tersebut adalah Hendrikus
Josephus Fransiskus Marie Sneevliet. Seorang anak dari pasangan Hendrika
Johanna Mackelenbergh dan Antonie Sneevliet.47 Sejak kecil Sneevliet hanya
tinggal bersama ayah dan adiknya yang bernama Christina. Sneevliet terlahir
dari keluarga sederhana, ayahnya Antonie hanya bekerja sebagai pembuat
cerutu di Rotterdam yang berpenghasilan minim. Karena itu semenjak usia
tiga tahun Sneevliet dititipkan dirumah neneknya di Hertogenbosch, sebuah
kota kecil di selatan Rotterdam. Selama tinggal dan dibesarkan oleh nenek dan
kedua tantenya, Sneevliet banyak melihat ketidakadilan terjadi disekitar
tempat tinggalnya. Bahkan di usianya yang masih muda Sneevliet pernah
mengkritik seorang pendeta di Hertogenbosch yang dianggapnya terlalu elitis
dan tidak peka pada kehidupan orang kecil. Demikian yang diungkapkan
Sneevliet kepada pendeta tersebut, “Pendeta yang mengajar kami tampak
angkuhdalam jubahnya dan mengabaikan kehidupan proletar”.
Di usianya yang masih muda Sneevliet sudah merasakan keprihatinan
terhadap kondisi kaum buruh miskin, sungguh sebuah pemikiran luar biasa
bagi anak seusianya. Namun saat itu Sneevliet juga berada pada kondisi yang

47

Fritjof Tichelman, Henk Sneevliet: Een Politieke Biografie, Van Genep, 1974, hlm.17.
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tidak lebih baik dari kaum buruh yang ada disekitarnya. Kemiskinan melanda
hidupnya hingga ayah Sneevliet tak sanggup menyekolahkannya. Namun
berkat jasa kolega ayahnya, Sneevliet dapat bersekolah di HBS (Hogere
Burgere School) pada tahun 1895 sampai selesai. Setelah lulus dari HBS,
Sneevliet memilih bekerja menjadi pegawai jawatan kereta api di Zutphen
tahun 1901.48 Saat itu Sneevliet masih berusia 17 tahun dan diharuskan
mengikuti pelatihan selama tiga tahun. Henk Sneevliet sama sekali tak
menunjukkan minatnya untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Ia kemudian
pindah ke Zwolle salah satu kota di Belanda dan bekerja sebagai pegawai
stasiun. Selama di Zwolle Sneevliet berkenalan dengan Henriette Roland
Holst, seorang aktifis dan penyair sosialis penganut ajaran Karl Marx yang
sudah lama dikagumi oleh Sneevliet.
Sejak bertemu dengan Henriette, Sneevliet belajar tentang sosialisme.
Henriette kemudian menjadi mentor politiknya untuk beberapa tahun lamanya.
Hal ini kemudian membangkitkan Sneevliet aktif dalam Partai Buruh Sosial
Demokratik (SDAP). Selain itu selama berada di SDAP Sneevliet berkenalan
juga dengan Anton Pannekoek seorang ideolog Marxis yang mengelola
majalah Nieuw Tjid corong dari propaganda SDAP.
Pada tahun 1903, ketika terjadi gelombang pemogokan besar buruh
kereta api, Anton Pannekoek berseteru melawan Ketua SDAP PJ Troelstra.
Akar permasalahannya karena perbedaan strategi. Troelstra menginginkan
gerakan massa mendukung posisi mereka di parlemen. Hal itu jelas berbeda
48

Bonnie Triyana, Hendri Isnaeni dan Allan Bakar, “Langkah Pemuda dari Rotterdam”, Majalah
Historia Liputan Khusus Henk Sneevliet, Edisi 13, 2013, hlm.41.
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dengan kaum ortodoks seperti Pannekoek, Herniette dan Wijnkoop yang
strategi gerakan massanya digunakan untuk menumbangkan rezim. Semenjak
saat itu benih perpecahan mulai bersemi dalam SDAP. Pannekoek kelak
mendirikan perkumpulan komunis Belandapada tahun 1909. Bersama
Henriette dan Wijknop, ia memutuskan keluar dari SDAP. Mereka mendirikan
SDP (Sociaal Democratische Partj) dengan Wijknop sebagai ketua
pertamanya.49 Saat itu Sneevliet yang saat itu menjadi anggota SDAP dan
aktif sebagai ketua NVSTP memilih mendukung strategi Pannekoek dengan
melakukan pemogokan bersama buruh pelabuhan di Amsterdam pada 14 Juli
1911.
Sejak saat itu Sneevliet berseberangan dengan P.J.Troelstra. Keduanya
terlibat perang opini di media massa. Troelstra menulis surat kepada Sneevliet
yang dimuat dalam majalah De Nieuw Tjid. Konflik yang dialami Sneevliet
kian meruncing. Sneevliet tetap pada pendiriannya untuk menyetujui gerakan
yang dibangun oleh Pannekoek.50
Karena sikapnya ini, atas desakan kelompok sayap kanan di NVSTP, ia
dikeluarkan dari SDAP dan dipecat dari NVSTP tahun 1912. Sneevliet
kemudian memilih untuk tetap berlawanan dan mengasingkan diri dari segala

49

SDP (Sociaal Demoratishce Partj) adalah adalah cikal bakal dari berdirinya Partai Komunis
Belanda atau yang biasa disebut CPN (Communistische Partj van Netherlands). Henk Sneevliet
saat itu belum terlalu begitu radikal dan tidak serta merta melompat pagar bergabung dengan SDP.
Ia bergabung dengan SDP justru ketika ISDV sudah terbentuk di Surabaya tahun 1914. Lihat,
Bonnie Triyana, Hendri Isnaeni dan Allan Bakar, “Langkah Pemuda dari Rotterdam”, Majalah
Historia Liputan Khusus Henk Sneevliet, Edisi 13, 2013, hlm.42.
50
Anton Pannekoek seorang marxis pendiri SDP dan menjadi rekan Sneevliet. Ia memulai
perseturuan dengan Troelstra yang ikut melibatkan Sneevliet dalam perseturuan tersebut yang
kemudian membuat Sneevliet harus tersingkir dari perpolitikan di Belanda.
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macam kegiatan politik di negerinya.51 Dalam keadaan demikian ia merasa
perlu mengambil jarak dengan gerakan buruh di Belanda. Maka ia
memutuskan untuk pergi ke Hindia (Indonesia). Pada bulan Februari 1913,
Sneevliet berkemas dan siap untuk berangkat menuju Hindia.

2. Kedatangan dan Kehidupan Henk Sneevliet di Kota Semarang
Sneevliet tiba di Hindia pada tahun 1913, tepatnya di Surabaya. Saat
berada di Surabaya tujuan pertama yang dicari olehnya adalah pekerjaan. Ia
mendapatkan pekerjaan menjadi staff editorial Soerjabajaasch Handelsblad,
sebuah surat kabar industri gula Suikersijndicaat.52Pada saat itu Sneevliet
belum memiliki tujuan menyebarkan pengaruh komunis yang dipelajarinya
selama mengikuti kegiatan perburuhan di Belanda. Namun kelak Sneevliet
menjadi orang pertama yang mampu menyemaikan unsur-unsur komunis di
wilayah Hindia.
Situasi ini dikarenakan terdapat banyak kelompok buruh di Hindia yang
dianggap sebagai unsur utama pendukung marxisme. Selain itu terdapat juga
organisasi yang berkembang, seperti Sarekat Islam. Sesuai dengan taktik
Sneevliet yang menggunakan SI untuk merebut massa pendukungnya.53
Belum setahun Sneevliet bekerja di Surabaya ia kemudian mendapat tawaran
untuk pindah ke Semarang menggantikan posisi seorang anggota SDAP54

51

Fritjof Tichelman, op.cit, hlm.21.
Soewarsono,op.cit, hlm.23.
53
G. Moedjanto, Indonesia Abad Ke-20 Jilid 1, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm.36.
54
SDAP merupakan persatuan buruh Semarang yang sudah ada lebih dahulu sebelum kedatangan
Sneevliet. Karena namanya mirip dengan SDAP yang ada di Belanda membuat Sneevliet tertarik
berkecimpung kembali di dunia perburuhan dan kali ini tujuannya adalah kota Semarang.
52
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Semarang

(Semarangsche Handelsvereeniging). Di Semarang, selain bekerja pada kantor
dagang Semarang, Sneevliet juga menyediakan waktu untuk membantu
menjadi editor bagi surat kabar VSTP, De Volharding. Selain itu ia juga sibuk
belajar bahasa Indonesia (Melayu) dan Jawa dengan maksud agar dapat
berkomunikasi dengan realitas sekitarnya. Selama bekerja di kantor dagang
Semarang Sneevliethanya diberiupah seribu gulden, namun kemudian
mengubah tujuan utama Sneevliet untuk tidak hanya sekedar bekerja pada
kelompok kapitalis, melainkan juga memberikan pengaruh Marxis-komunis
pada kota ini.55Ketika Sneevliet pertama kali datang di kota Semarang, ia
mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi buruh dan masyarakat
Semarang melalui kutipan perkataannya dalam Gedenbuk van de Koloniale
Teenstootsteling Semarang, yang berjudul “De Handel van Semarang”
kurang lebih demikian perkataannya:
Batas-batas pasar barang impor yang ditentukan bagi Semarang
(Achterland), sebenarnya sulit dijelaskan. Pelabuhan-pelabuhan
kecil yang ada di pantai sebelah utara yang diperuntukan bagi
barang-barang eksport sangat berarti, tetapi untuk barang import
pelabuhan kecil itu tidak berarti. Berhubung adanya spoor (kereta
api)dan tram (kereta listrik)bagian udiknya menjadi kecil.Penduduk
yang paling banyak di daerah udikan dari Semarang hanya bisa
dikira-kira saja, karena sebelum tahun 1905 belum ada statistik. Di
tiga residentie, Semarang, Surakarta dan Jogyakarta tercatat pada
tahun itu 5.326.000 penduduk. Karena empat residentie lain yaitu
Pekalongan, Kedu, Madiun dan Rembang, seluruhnya berpenduduk
sekitar 7.189.000 jiwa(...) sekarang kita akan sajikan pandangan
tentang kota dagang di Semarang. Kita coba datang pada waktu
musim gula, selain satu dua kapal mail dan vracht yang bertugas,
ada juga kapal-kapal lain yang disewa; perahu-perahu yang
55

Wawancara dengan Rukardi Achmadi pada tanggal 16 Mei 2014, pukul 10.30 WIB, di Kantor
Majalah Cempaka, Jalan Merak 11a, Semarang.
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memuat atau membongkar barang, melakukan tugasnya di samping
kapal-kapal besar. Barang-barang itu diangkut dengan perahuperahu yang dimiliki oleh perusahaan, perusahaan ini memiliki 214
perahu dengan kemampuan angkut kira-kira 7600 koyang ke
Havenkanaal Baru, di mana di kedua sampingya terdapat gudanggudang dari berbagai firma dagang. Di dalam dan di dekat gudanggudang itu, di bawah panasnya matahari, kuli-kuli melakukan
pekerjaan yang berat. Kuli-kuli ini bukan dari Semarang tetapi dari
desa-desa, yang setiap pagi datang dengan gerobak atau trem.56

Melalui pernyataan berikut sebenarnya Sneevliet sudah dapat melihat
tentang kondisi sosial-ekonomi yang ada di kota Semarang. Keprihatinannya
dengan kondisi para kuli-kuli pekerja pelabuhan menggerakannya untuk
menjadi propagandis VSTP.
Selama di Semarang Sneevliet tinggal di wilayah Gergaji, tak jauh dari
rumah konglomerat Oei Tiong Ham. Iamenggunakan rumahnya di Semarang
sebagai tempat pertemuan dengan tokoh-tokoh aktivis pergerakan seperti DJA
Wasterveld (ISDV), GL Toope dan R. Pramoe (Insulinde), Zimmerman v
Woesih dan Mohammad Joesoef (VSTP), Bransteder (Marinebond),
Soeharijo(Porojitno), Tjipto Mangoenkoesoemo dan Darnakoesoema (IJB),
serta KT Kwee (Harian Djawa Tengah) pertemuan dengan tokoh-tokoh aktivis
pergerakan ini untuk membentuk komite aksi kebebasan pers, menyusul
penangkapan Marco Kartodikromo yang tersandung persdelict.
Kehidupan Sneevliet di Semarang jugatidak lepas dari peranan
keluarganya. Salah satunya adalah istri keduanya Betsy Brouwer yang
menemaninya selama berada di Semarang. Untuk membantu Sneevliet dan
mencukupi kebutuhan keluarga, Betsy bekerja sebagai petugas administrasi
56

Liem Tian Joe, Riwayat Semarang, Jakarta, Hasta Wahana, 2004, hlm.249-251.
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selama dua tahun, namun di tahun berikutnya ia bekerja menjadi guru. Betsy
cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan Semarang. Sesekali di waktu
luangnya Sneevliet menyempatkan diri mengajak Betsy dan anak-anaknya
berlibur di Salatiga, mencari udara dingin, menghindari cuaca Semarang yang
panas menyengat. Selain bekerja sebagai guru Betsy juga sering aktif
mengikuti kegiatan politik suaminya. Betsy bahkan akrab dengan rekan-rekan
suaminya seperti Semaoen, Tan Malaka dan Bergsma. Bahkan ia memberikan
uang kepada Tan Malaka saat diusir dari Semarang.57
Kehidupan Sneevliet bersama keluarganya di Semarang tidak
berlangsung lama hingga pada akhirnya Sneevliet harus berpisah dengan istri
dan kedua anaknya karena diusir dari Semarang akibat kasus persdelict dan
mengharuskannya kembali ke Belanda pada akhir tahun 1918. Hal ini
membuat Betsy tetap tinggal di Semarang hingga pada akhirnya Betsy
memutuskan kembali ke Belanda pada tahun 1923.
Dalam karier pergerakannya Sneevliet mendirikan ISDV (Indonesische
Sociaal Democratische Vereniging)58 yang didirikan pada bulan Mei 1914 di
Surabaya. Setelah berdirinya ISDV di Surabaya, dibentuklah cabang ISDV di
Semarang.ISDV yang dibentuk oleh Sneevliet. Awalnya organisasi ini adalah
tempat perkumpulan orang-orang sosialis Belanda. Hal ini dikarenakan saat

57

Bonnie Triyana, Hendri Isnaeni dan Allan Bakar, “Cerita Rumah Tangga Dalam Empat Babak”,
Majalah Historia Liputan Khusus Henk Sneevliet, Edisi 13, 2013, hlm.66.
58
Pada saat itu ISDV mengelompokkan masyarakat Hindia Belanda di beberapa golongan kelas,
yaitu kelas pertama yang terdiri dari kaum kapitalis atau borjuasi asing, kelas kedua adalah kaum
borjuasi nasional, kelas ketiga adalah borjuasi kecil dari kaum bumiputera pada Sarekat Islam, dan
kelas keempat adalah golongan proletariat serta kaum tani, lihat Busjarie Latief, op.cit, hlm.25.
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itu belum ada pertentangan antara aliran sosialis-sovinis yang dikembangkan
SDAP dengan aliran internasionalis yang dikembangkan ISDV.
Pada

anggaran

dasarnya,

ISDV

memiliki

tujuan

untuk

mempropagandakan ide-ide sosialis-demokratis, berpartisipasi pada politik
praktis,

mempelajari

persoalan

ekonomi

di

Hindia

Belanda

dan

memperkenalkan fraksi sosial demokrat di Belanda kepada rakyat. Rakyat
Hindia Belanda juga dapat menjadi anggota. Jika pada suatu tempat terdapat
sedikitnya 6 orang yang ingin menjadi anggota, dapat dibentuk suatu cabang.59
Sehingga di dalam perkembangannya ISDV mulai membuka cabang lain
diluar kota Semarang.Pengaruh ISDV kemudian muncul pada Sarekat Islam.
Hal ini terlihat dengan adanya sarekat-sarekat pekerja serta pembentukan
oposisi revolusioner yang teratur di dalam Sarekat Islam.60

3.Mengenal Para Pemimpin Sarekat Islam Semarang
Keberhasilan Sneevliet dalam membangun ISDV memberi ketertarikan
pada Semaoen yang juga ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan ISDV maupun
VSTP yang dipimpin oleh Sneevliet Awal pertemuan Sneevliet dengan
Semaoen, ialah ketika Semaoen berada di Surabaya pada tahun 1914.
Semaoen pada saat itu aktif di SI Surabaya dan terpilih menjadi sekretaris,
Semaoen lebih banyak di didik dalam kegiatan-kegiatan SI. Setahun
berikutnya pada tahun 1915 Semaoen masuk ke ISDV Surabaya dan bertemu
dengan Sneevliet.
59

Terkait perkembangan ISDV sebagai organisasi sosialis pertama di Hindia Belanda yang
dibentuk oleh Sneevliet, lihat Takashi Shiraisi, op.cit, hlm.115.
60
Rutgers, S.J., op.cit, hlm.8.
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Suatu pertemuan yang melahirkan rasa “ketulusan dan sikap
manusiawi”.Semenjak saat itulah Semaoen menerima tawaran dari Sneevliet
untuk ikut aktif dalam kegiatan ISDV dan VSTP affdeling Surabaya.
Penguasaan bahasa Belandanya yang cukup baik, terutama untuk membaca
dan mendengarkan, minatnya untuk semakin memperluas pengetahuannya
dengan jalan “belajar sendiri”61.Pada bulan Juli 1916, karena diangkat menjadi
propagandis VSTP yang digaji bulanan, Semaoen pindah ke Semarang. Kota
ini merupakan tempat kepengurusan pusat dari VSTP. Setelah pertemuannya
dengan Sneevliet, Semaoen di didik menjadi sosok propagandis yang siap
untuk menjadi pemimpin bagi SI Semarang. Sebelum menyusup masuk ke
dalam pengurus SI Semarang, Semaoen sempat aktif di dalam sejumlah
keanggotan organisasi selama berada di Semarang seperti membantu menjadi
redaktur surat kabar VSTP “Si Tetap”.62
Selain dekat dengan Semaoen, Sneevliet juga sangat dekat dengan
Marco Kartodikromo. Seorang jurnalis, wartawan dan politikus yang
keberaniannya menulis di media massa hingga harus merelakan dirinya
dipenjara karena kasus persdelict seperti apa yang dialami oleh Sneevliet dan
Semaoen. Marco memulai kariernya sebagai seorang wartawan di surat kabar
Medan Prijaji yang dipimpin oleh Tirtoadisoerjo.63 Marco banyak mengenal
Sneevliet setelah ia selesai menjalani proses hukuman persdelict di penjara
61

Setelah berjumpa dengan Sneevliet, Semaoen terdorong untuk belajar membaca, menulis dan
berbicara dengan bahasa Belanda. Selain itu Semaoen juga semakin giat dalam mengikuti kegiatan
organisasi dan sering menjadi pembicara dalam rapat-rapat VSTP, lihat Dewi Yuliati, op.cit,
hlm.8.
62
Perihal kedekatan Sneevliet dan Semaoen, lihat Soewarsono, op.cit, hlm.52.
63
Tirtoadisoerjo merupakan pendiri dari surat kabar Medan Prijaji tempat dimana Marco bekerja.
Ia berperan dalam penyusunan anggaran dasar Sarekat Islam. Lihat, Dewi Yuliati, op.cit, hlm.86.
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“Mlaten”, Semarang. Marco mendapatkan penangguhan hukuman setelah
ISDV, IJB dan Insulinde meminta keringanan hukuman kepada Marco yang
harusnya dipenjara selama 7 bulan akhirnya ia hanya dipenjara 3 bulan.
Semua itu tidak terlepas dari peranan Sneevliet yang berjuang untuk
membebaskan Marco. Semenjak itu Sneevliet dekat dengan Marco dan mulai
aktif dalam kegiatan pers di dalam Sarekat Islam Semarang dengan aktif
menulis di surat kabar Sinar Djawa.
Pertemuan Sneevliet juga berlanjut pada Darsono, salah satu redaktur
Sinar Hindia yang kagum dengan perjuangan Sneevliet bersama Sarekat Islam
Semarang. Walaupun Sneevliet tidak begitu mengenal Darsono layaknya ia
mengenal Marco dan Semaoen, namun pengaruh gerakannya telah
menginspirasi Darsono untuk bergabung pada redaktur surat kabar Sinar
Hindia. Semaoen yang mengajak Darsono bergabung ketika bertemu dalam
proses persidangan Sneevliet 19 Maret 1917. Karena ajakan Semaoen,
Darsono mulai aktif dalam kegiatan SI Semarang.64 Bahkan ia juga ikut
membantu Marco untuk menerbitkan surat kabar SI Semarang, Sinar Djawa.
Darsono

ikut aktif dalam membangun ISDV yang kelak akan menjadi

organisasi komunis pertama di wilayah Asia. Perkenalan Sneevliet dengan
ketiga pemuda ini memang tidak berada pada waktu yang bersamaan, namun
Sneevliet yakin jika ketiganya mampu memberikan pengaruh radikal pada SI
Semarang.

64

Soewarsono, op.cit, hlm.39.
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Hal ini dilakukan oleh Sneevliet karena ia tidak dapat masuk langsung
sebagai anggota Sarekat Islam. Organisasi ini sangat tertutup bagi Sneevliet
yang berkebangsaan Eropa dan tidak beragama Islam.65 Namun Semaoen
beserta kawan-kawannya berhasil masuk menjadi pengurus Sarekat Islam
Semarang seperti yang diinginkan oleh Sneevliet.
Perubahan radikal terjadi pada SI Semarang setelah adanya pergantian
kepengurusan dari kepemimpinan Presiden SI Semarang yang lama
Mohammad Joesoef yang menyerahkan tampuk kepemimpinan SI Semarang
kepada Semaoen pada tanggal 6 Mei 1917. Pada hari itu diumumkan
komposisi pengurus baru SI Semarang, yang terdiri dari:
Presiden

: Semaoen

Wakil Presiden

: Noorsalam

Sekertaris

: Kadarisman

Komisaris

: Soepardi, Aloei, Jahja Aldjoefri, H. Boesro,
Amathadi, Mertodidjojo, Kasrin66

Dari susunan pengurus baru ini, delapan orang merupakan wajah baru.
Salah satu dari mereka adalah Semaoen yang semula merupakan propagandis
VSTP yang juga aktif sebagai anggota di ISDV. Naiknya Semaoen sebagai
ketua SI juga tidak pernah luput dari peranan Sneevliet, dimana sebelumnya
Sneevliet telah memberikan pengaruh komunis kepada Semaoen, sehingga
sebagai sosok pemimpin ia menjadi radikal dan tak mau kompromis terhadap
pemerintah kolonial Belanda.
65

Wawancara dengan Rukardi Achmadi pada tanggal 16 Mei 2014, pukul 10.30 WIB, di kantor
Majalah Cempaka.
66
Soe Hok Gie, op.cit, hlm.9.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

51

Pada peristiwa pergantian pengurus ini selain semakin membuka jalan
bagi Sneevliet untuk memberikan pengaruhnya pada SI dan membawa
perubahan dalam masyarakat pendukung SI di Semarang. Pada mulanya, SI
Semarang dipimpin oleh mereka yang berasal dari kalangan kaum menengah
dan pegawai negeri. Namun kinisetelah Semaoen menjadi ketua, Sneevliet
mampu menggalang pendukung SI dari kalangan buruh dan rakyat kecil.67
Pergantian pengurus tersebut merupakan wujud pertama perubahan gerakan
Sarekat Islam Semarang, dari gerakan kaum menengah menjadi gerakan kaum
buruh. Perubahan yang terjadi saat itu sangat penting bagi sejarah pergerakan
di Indonesia, karena dari sini lahir gerakan kaum Marxis pertama di Indonesia.
Radikalisme yang masuk pada

Sarekat Islam Semarang ternyata

mempengaruhi cabang-cabang SI yang lain , hal ini terlihat pada kongres SI
ke-II yang diadakan pada tanggal 20-27 Oktober 1917 di Jakarta.68 Kongres ini
coraknya “kiri”, disebabkan oleh penderitaan rakyat yang berat semakin berat
akibat penjajahan. Tuntutan kemerdekaan bagi masyarakat Hindia Belanda
semakin tegas dan nyata dan suatu pernyataan telah diterima dengan baik, di
mana kapitalisme dan imperialisme dianggap “haram”, demikian pula tiap-tiap
bentuk penindasan kolonial.
Pergerakan yang dilakukan Sneevliet juga dipengaruhi oleh Revolusi
Rusia pada 8 dan 9 Maret 1917. Kaum buruh di Petograd turun ke jalan,
demonstrasi besar-besaran sambil menyanyikan Mareseillese. Lewat secarik
67

Robert van Niel, The Emergence of the Modern Indonesian Elite, s‟Gravenhage. van Hoeve,
1960, hlm.109.
68
Pada kongres ini SI Semarang mengajukan sepuluh voorstel (usul) resmi kepada CSI yang
dimuat sepenuhnya pada Sinar Djawa, 18,19,20 September 1917, dalam Soewarsono,op.cit,
hlm.47-50.
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telegram pada 18 Maret 1917 Sneevliet menerima kabar revolusi di Rusia itu.
Sneevliet terinspirasi dari revolusi Rusia, ia merasa yakin bahwa apa yang
terjadi di Rusia dapat terjadi di Hindia Belanda dengan menggerakkan rakyat
dan golongan buruh.
Permasalahan yang terjadi di Rusia juga dirasakan oleh masyarakat
Semarang dan sekitarnya. Sneevliet melihat hal ini sebagai pekerjaan penting
yang harus diselesaikan oleh Sarekat Islam dengan cara menggalang massa dan
melakukan revolusi. Setelah terjadi pergantian pengurusan pada SI Semarang
permasalahan ini semakin mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan politik
masyarakat Semarang dan sekitarnya.
Permasalahan pertama adalah Agraria. Sejak tahun 1870, pemerintah
Hindia Belanda membuat beberapa peraturan baru yang mengubah Hindia
Belanda dari sistem jajahan VOC menjadi jajahan bersistem liberal.
Perkebunan yang dulunya dimonopoli pemerintah, kini boleh diusahakan oleh
para pemilik modal swasta. Sistem kerja paksa dan rodi kemudian dihapuskan,
dan diganti dengan sistem kerja upah secara bebas. Mulai saat itu mengalir
modal-modal asing masuk ke Hindia serta menggarap pertambangan,
perkebunan serta pabrik-pabrik.
Perkembangan ini tidak mendatangkan kebaikan bagi rakyat Hindia
Belanda, melainkan menjadi malapetaka karena liberalisme pada masyarakat
merupakan bagian dari free fight competition to exploit Hindia Belanda
(Indonesia). Dengan kekuasaan uang, mereka berhasil memaksa desa-desa
menyewakan tanah-tanah mereka dan memberikan premi tertentu kepada
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lurah-lurah. Sawah-sawah milik desa (komunal) yang sebelumnya dikelola
petani, kemudian dijadikan perkebunan-perkebunan. Penduduk desa secara
massal dan bergiliran dijadikan kuli perkebunan.69 Nasib kaum tani dilalaikan.
Para lurah menjadi alat pemerintah dan dengan sendirinya juga mereka menjadi
alat para pengusaha perkebunan.70 Misalnya, pada tahun 1919, para pengusaha
perkebunan memberikan premi ƒ 2,50 (dua setengah rupiah Belanda/Gulden)
untuk setiap bau kepada para lurah yang dapat mengubah sawah-sawah desa
menjadi perkebunan tebu.71 (1 bau=7.096,50 m2).
Pada tahun 1916 hingga 1920, proses perluasan produksi tebu terus
berlangsung walaupun tuntutan untuk menguranginya makin santer. Apabila
produksi tebu (gula) pada tahun 1900 berjumlah 744.257 ton, pada tahun 1915
menjadi 1.319.087 ton, 1.629.827 ton pada tahun 1916, dan 1.822.188 ton pada
tahun 1917.72
Dari tahun ke tahun produksi tebu semakin mengalami peningkatan. Ini
berarti semakin berkurangnya areal persawahan dan produksi padi. Harga beras
semakin meningkat. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengangkutan antara
Hindia Belanda dan negeri-negeri penghasil beras di Asia Tenggara. Saat itu di
Semarang dan beberapa wilayah di Jawa akan terancam bahaya kelaparan
karena berkurangnya pasokan beras yang ada. Biasanya, para pengusaha
perkebunan menyewa satu bulan lahan persawahan, dengan ƒ 66 untuk selama

69

Secara detail, hal ini dikemukakan oleh Bruno Lasker, Human Bondage in Southeast Asia Chapel
Hill, 1950.
70
George Mc. T. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, Oxford, Cornell University
Press, 1952, hlm.26.
71
Darsono, Giftage Waarheispijlen (Panah Pengadilan Beracun), Sinar Hindia, 5 Mei 1918.
72
Bezemer T.J., Encyclopedie van Nederlandsch Oost Indie, 1921, Jilid IV.
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delapan belas bulan. Apabila satu bau sawah ditanami padi akan menghasilkan
tiga kali panen atau sekurang-kurangnya dua kali ditambah dengan palawija.
Itu berarti tiga kali ƒ 100 sama dengan ƒ 300.73 Dengan demikian, penanaman
tebu berarti menyengsarakan rakyat. Apalagi uang sewa persawahan yang ƒ 66
tidak cukup untuk hidup selama delapan belas bulan.
Petani Semarang yang sawahnya disewa oleh pihak perusahaan
perkebunan harus mencari cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya,
karena pekerjaan sebagai petani sudah dirampas oleh pihak perusahaan yang
semena-mena, mau tidak mau mereka harus memiliki pekerjaan sambilan.
Biasanya para petani di wilayah pinggiran Semarang pergi ke kota untuk
bekerja sebagai kuli. Manakala mereka tidak ke kota untuk berkuli, mereka
dapat berkuli di perkebunan dengan gaji antara 20 hingga 40 sen
sehari.Persoalan agraria ini sebenarnya terjadi secara umum hampir di setiap
kota di wilayah Hindia Belanda. Salah satu kota yang terkena dampak
kebijakan ini adalah Semarang. SI Semarang pun bereaksi dengan
mengembalikan tanah-tanah partikelir kepada para petani dan melakukan
pemogokan untuk menuntut upah buruh perkebunan, tentu Sneevliet berada
dibelakang aksi-aksi tersebut.
Permasalahan kedua adalah Voolksard dan Indie Weerbar. Dalam tahun
1917, Gurbenur Jenderal van Limburg Stirum berjanji akan membentuk sebuah
“dewan rakyat”, yang merupakan dewan penasihat kekuasaan legislatif. Janji
ini sungguh mengecewakan tokoh pergerakan rakyat karena yang mereka cita73

Mas Marco Kartodikromo, Apakah Pabrik Goela Itoe Ratjoen Boet Bangsa Kita?, dalam Sinar
Djawa, 26. Tidak Tercantum bulan dan tahun.
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citakan adalah dewan legislatif sesungguhnya.Kemudian masih pada tahun
yang sama muncul kembali kebijakan Indie Weerbar74yang dikeluarkan oleh
pemerintah kolonial. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mempertahankan
keamanan Hindia Belanda terhadap musuh-musuh luar negeri pasca Perang
Dunia I. Pemerintah kolonial Belanda menjadikan kaum bumiputera sebagai
kelompok wajib milisi yang tentunya cara ini digunakan untuk melindungi
kepentingan pemerintah dan para pengusaha Belanda.
Dalam permasalahan ini Sneevliet dan Tjipto Mangoenkoesoemo tidak
setuju diselenggarakannya suatu milisi “Bumiputera” dan Voolksard. Mereka
melihat kegiatan ini hanya sebagai usaha untuk mempertahankan kepentingan
Belanda dengan mengorbankan rakyat Indonesia. Kedua persoalan ini lebih
bersifat intelektualistik dan massa rakyat Semarang lebih pasif untuk
menanggapi persoalan ini. Protes dari Sneevliet dan Tjipto Mangoenkoesoemo
terhadap masalah ini muncul ketertarikan untuk mengadakan aksi-aksi
berikutnya. Dipimpin oleh Semaoen, Marco dan Darsono selama tahun 19151918 mereka melakukan agitasi, kampanye dan tentang penolakan terhadap
kebijakan Voolksard dan Indie Weerbar.75
Masalah Indie Weerbar dan Volksraad mengundang pendapat-pendapat
yang berbeda, ada yang pro dan kontra. Pada tahun 1915 pemerintah Hindia
Belanda mulai mengadakan kampanye untuk memperkenalkan gagasan tentang
kemungkinan pelaksanaan wajib milisi kepada sebagian rakyat Hindia Belanda
74

Milisi Indonesia, yang dimana merupakan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk
memanfaatkan masyarakat Hindia Belanda yang hidup miskin untuk menjadi milisi bagi
pemerintah kolonial untuk menjaga keamanan Hindia Belanda pasca terjadinya Perang Dunia I.
75
Semaoen, “Antie Indie Weerbaar, Antie Militie dan 3de National Congres Sarekat Islam”,
dimuat pada Sinar Djawa, Semarang, 1918.
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yang telah sadar politik.76 Bantuan untuk mengalang kampanye ini datang dari
Boedi Oetomo. Dalam kongres Boedi Oetomo yang sudah dilaksanakan
sebelumnya pada bulan Agustus 1915 tampak terjadi perubahan arah yang
penting. Mayoritas peserta kongres menyokong dan mendukung pendirian
Sarekat Islam Semarang. Karena Sarekat Islam Semarang mempunyai
pandangan tersendiri tentang masalah ini, yakni menganggap milisi hanya
untuk melindungi kapital pengusaha Belanda dengan menggunakan rakyat
bumiputera sebagai umpan peluru.77 Masalah Volksraad ini merupakan
masalah bersama bagi masyarakat Semarang secara umum karena masalah ini
rakyat hanya menjadi alat kekuasaan pemerintah.
Permasalahan ketiga adalah, Wabah Penyakit Pes. Pada triwulan
pertama tahun 1917, di Semarang berjangkit penyakit pes. Wabah ini timbul
dan meluas, terutama pada rakyat yang tinggal di kampung-kampung yang
sangat buruk dan di dalam gang-gang yang berjejal-jejal sehingga sinar
matahari tidak dapat masuk ke rumah. Tentu kondisi ini menjadikan rumahrumah menjadi sarang tikus-tikus yang siap menularkan penyakit. Hal ini
ditambah dengan kondisi rakyat Semarang yang dilanda kekurangan makanan
(kekurangan gizi) serta tidak adanya kesehatan oleh pemerintah kolonial
Belanda. Pemerintah Kotapraja Semarang kemudian akan memperhatikan
masalah penyakit ini jika sudah menulari mereka. Angka kematian berikut ini
memperlihatkan betapa hebatnya wabah pes yang terjadi di Semarang.78
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Dewi Yuliati, op.cit, hlm.45.
Sinar Hindia, 8 Mei 1918, No.100.
78
Soe Hok Gie, op.cit, hlm.16.
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Tabel.1 Angka Kematian Penduduk Semarang per 1.000 jiwa (1917)
Daerah

Triwulan Pertama

Triwulan Kedua

Semarang Kulon

48

67

Semarang Kidul

32

57

Semarang Wetan

59

72

Semarang Tengah

45

49

Genuk

24

64

Pedurungan

26

90

Srondol

13

23

Maranggen

26

151

Karangun

24

115

Kebon Batu

20

98

Rata- rata

31,2

78,6

Sumber:laporan

resmi kotapraja Semarang Tahun 1918

dalam Soe Hok Gie, Di Bawah Lentera Merah
Angka kematian penduduk yang luar biasa tinggi tersebut pasti
menguggah perasaan rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Kotapraja lalu
mengambil beberapa tindakan. Perumahan rakyat yang merupakan sarangsarang tikus dibongkar (dibakar dan rakyat diberi waktu delapan hari untuk
pindah).79 Penduduk miskin yang tidak mempunyai apa-apa terang tidak
mampu membangun rumah dengan layak dalam waktu delapan hari. Memang
pada akhirnya, kotapraja, atas tekanan dari berbagai organisasi rakyat
membangun perumahan rakyat. Namun apa yang diberikan pemerintah
kotapraja semata-mata hanya ingin mencegah wabah pes menyebarluas pada
kalangan mereka.

79

Semaoen, Gemeente Bestuur Semarang Mendjadi Revolusioner, Sinar Djawa, 7 Desember 1917.
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Masalah ini kemudian membangkitkan Sarekat Islam Semarang untuk
melakukan agitasi terhadap masyarakat Semarang. Hal ini mendapat sambutan
hangat dari warga di kampung-kampung yang terjangkit wabah pes. Namun
kondisi justru bukan semakin membaik, tapi semakin memburuk. Pada akhir
tahun 1917, bersamaan dengan tibanya musim hujan, gang-gang menjadi
kubangan lumpur, bertambah kurangnya sinar matahari yang masuk ke rumahrumah penduduk, memperhebat menjalarnya wabah penyakit. Situasi yang
demikian membuat Semaoen bersama rekan-rekannya di Sarekat Islam
semakin matang dalam gerakan-gerakan radikal revolusioner dan menjelaskan
posisi Sarekat Islam yang melawan terhadap pemerintah kolonial
Masalah keempat adalah upah buruh. Diberlakukannya kebijakan
agraria muncul buruh-buruh di lingkungan perkebunan maupun pelabuhan di
kota Semarang. Namun nasib buruh ini tak jauh berbeda dengan para petani
yang harus beralih profesi menjadi kuli karena kekurangan upah untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu sikap semena-mena dari pihak
perusahaan kepada kaum buruh dengan melakukan pemecatan juga menjadi
permasalahan lain selain permasalahan upah kerja. Sarekat Islam dibawah
kendali Semaoen dan di dalam bayang-bayang Sneevliet tidak tinggal diam
terhadap masalah ini. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam melakukan aksi
pemogokan buruh di wilayah Semarang. Aksi-aksi ini diawali setelah
berlangsungnya kongres CSI ke-2 di Jakarta. Para pemimpin SI Semarang
mengadakan rapat anggota dan menyerang ketidakberesan di tanah-tanah
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partikelir.80 Mereka juga mengorganisasikan kaum buruh untuk mengadakan
pemogokan terhadap perusahaan-perusahaan yang bertindak sewenangwenang. Aksi pemogokan pertama kali dilakukan oleh lima orang buruh
mebel yang dipecat oleh majikannya di Semarang.
Sarekat Islam bersama Semaoen dan Kadarisman memproklamasikan
pemogokan dan menuntut tiga hal: pertama, pengurangan jam kerja dari 8,5
jam menjadi 8 jam; kedua, selama mogok, gaji dibayar penuh; ketiga, setiap
buruh yang dipecat, diberi uang pesangon tiga bulan gaji. Dalam proklamasi
pemogokan itu mahalnya biaya hidup juga digugat.81 Pemogokan ini menjadi
senjata yang ampuh. Dalam waktu lima hari saja, pemilik perusahaan
menerima tuntutan SI Semarang dan pemogokan pun dihentikan.
Pemogokan pun diakhiri dengan pernyataan demikian dari Sarekat
Islam Semarang:
Diberhentikan:
Karena meubel fabriek Andriesse soedah berdjandji tida melepas
satoe pegawainja sama mogok.
Memberi keroegian selama pegawainja sama mogok maka moleai
hari ini, pemogokan dalam fabriek tersebut kita hentikan. Kita
hatoer banjak terima kasih pada Saoedara-Saoedara kaoem SI jang
begitoe bersatoe hati hingga menimboelkan boeah jang lesat.
Kemenangan didapat dari keroekoenan. Atas nama Dagelijksch
Bestuur SI Semarang:
SEMAOEN
President
KADARISMAN
Sekertaris82

80

Soe Hok Gie, op.cit, hlm.24.
Ibid, hlm.23.
82
Soewarsono, op.cit, hlm.66.
81
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Kesadaran betapa ampuhnya senjata mogok yang diorganisasikan dan
dibantu

oleh

Sarekat

Islam,

sebulan

kemudian

dipakai

kembali.

Permasalahannya ialah seorang mandor galak disebuah bengkel mobil yang
memukuli kulinya. Sarekat Islam Semarang menyatakan mogok dan akan terus
mogok apabila tidak diambil tindakan.83
Beberapa hari kemudian tuntuan SI Semarang diterima oleh majikan
bengkel mobil. Usaha pertama Semaoen untuk memimpin Sarekat Islam
Semarang di bidang perburuhan berhasil dengan baik. Hal ini dengan
sendirinya menaikkan semangat juang Sarekat Islam Semarang. Setelah ini,
mereka berjuang melakukan perlawanan terhadap tuan-tuan tanah. Selain
masalah pemogokan buruh, kurangnya sarana pendidikan dan pelatihan buruh
menjadi bahan pemikiran lain yang lebih penting bagi gemeente Semarang. Hal
ini dikarenakan sebagian besar kaum migran yang bekerja hanya berpendidikan
sekolah desa, Sehingga gemeente Semarang mengusulkan kepada pemerintah
pusat untuk mengadakan perluasan pendidikan di kota Semarang. Dari lembaga
pendidikan ini gemeente Semarang dapat memperoleh tenaga-tenaga guru yang
dapat memberikan pelajaran dengan bahasa daerah untuk sekolah rakyat
(Inlandsche Scholen der 2de klasse).Salah satu contohnya adalah sekolah
rakyat yang menyekolahkan buruh-buruh di wilayah kampung Rejosari yang
memiliki 4 kelas dengan jumlah murid 134 orang, hanya terdapat 3 guru.84

83
84

Soe Hok Gie, op.cit, hlm.39.
Verslag Van De Toestand Der Gemeente Semarang Over 1917, hlm. 331-332.
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Dikarenakan kebijakan untuk memberikan pelatihan bagi para buruh di
Semarangmenuai permasalahan, yaitu penempatan posisi pekerjaan yang justru
masih didominasi oleh orang-orang Belanda pada posisi direktur maupun staff
administrasi kantor. Sedangkan para pekerja pribumi hanya menempati bagian
karyawan rendahan maupun pekerja kasar.
Ketimpangan tersebut yang kemudian membuat kelas buruh kasar di
Semarang hanya digaji lebih sedikit dari gaji para pegawai adiministrasi. Bagi
orang yang ingin bekerja dalam bidang administrasi seperti juru tulis, kasir dan
pengawas, persyaratan yang harus mereka miliki adalah kemampuan berbahasa
Belanda. Guna memenuhi persyaratan itu, seseorang pegawai harus berasal
dari kalangan priyayi atau memiliki banyak uang untuk memasuki sekolahsekolah milik pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan sebagian besar rakyat
bumiputera sebagian hanya berpendidikan rendah dan berada dari kelas rendah
pula. Mereka pun kemudian hanya menempati posisi pekerja rendahan dengan
upah rendah pula dalam sistem birokrasi kolonial. Kondisi para pekerja
bumiputera telah mengunggah organisasi buruh dan pergerakan seperti VSTP
maupun Sarekat Islam Semarang untuk memberdayakan para pekerja
pendidikan dan juga memfasilitasi mereka dalam memperoleh perbaikan hak
yang lebih layak dari sebelumnya.
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Sebagai bukti, berikut ditampilkan daftar nama pekerja, posisi
pekerjaan, tahun dan gaji bulanan pada salah satu perusahaan air bersih yang
ada di Semarang sebelum tahun 1917:
Tabel.2 Nama, Posisi Pekerjaan, Tahun Pengangkatandan Gaji Pegawai
Perusahaan Air Bersih di Semarang sebelum tahun 1917
Nama

Posisi Pekerjaan

Tahun

Gaji

E.J.Minkman

Direktur

1913

ƒ 300

J.Valentgoed

Kepala Pengawas

1913

ƒ 350

J.F.M.J.Van Rijn

Pembukuan

1915

ƒ 250

J.C. Klerks

Pengawas

1914

ƒ 120

D.G. Bigler

Juru tulis Kelas I

1916

ƒ 120

S.N.Akoewan

Kasir

1915

ƒ 75

M.Toendoekosoemo Juru Tulis Kelas I

1915

ƒ60

M.Daroesman

Juru Tulis Kelas II

1914

ƒ 40

R.M. Saleh

Pengedar rekening

1915

ƒ 50

R. Tirtosoegondo

Pencatat meter

1914

ƒ 35

Amat Oesoel

Mandor

1911

ƒ 30

Sumber: Verslag Van Der Toestand Der Gemeente Semarang Tahun 1915
Dari data yang disajikan dapat terlihat bahwa para pekerja bumiputera
sebelum tahun 1917 hanya menempati posisi pekerjaan sebagai pegawai
rendahan, sopir, dan mandor. Gaji yang diterima oleh golongan pribumi saat itu
jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji para pekerja Belanda yang
menempati posisi sebagai direktur, kepala pengawas maupun petugas
administrasi. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dan kefasihan dalam
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berbahasa Belanda sangatlah diutamakan pada saat itu untuk menempati
jabatan tinggi di dalam perusahaan yang dikelola oleh pemerintah Belanda.
Pemaparan data diatas merupakan gambaran dinamika perkembangan
pergerakan buruh di Semarang sebelum tahun 1917 dan sesudah tahun 1917.
Permasalahan gaji, pendidikan dan pelatihan bagi kaum buruh juga menjadi
perhatian Semaoen dan Sneevliet. Sneevliet sendiri dapat melihat fenomena ini
sejak awal kedatangannya di kota Semarang. Itu alasannya setelah tahun 1917
Sneevliet bersama ISDV memberikan pengaruh pada SI Semarang. Karena SI
dianggap mampu menghimpun massa yang besar dan sangat menguntungkan
bagi Sneevliet dalam membangun kekuatan.

3.Penerapan Strategi Blok Dalam Pada Sarekat Islam Semarang
a. Aliansi ISDV Dengan Sarekat Islam Semarang
Setelah melihat berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat
Semarang di awal-awal tahun 1917 hingga 1918 dapat dikatakan pengaruh
marxis-komunis sangat mudah untuk berkembang ditengah kondisi Semarang
yang dilanda kemiskinan dan penjajahan. Tahun 1917 menjadi titik awal dari
perkembangan paham komunis di kota ini. Hal ini dikarenakan pengaruh dari
Revolusi Oktober 1917 di Uni Soviet yang juga ikut mempengaruhi kondisi
pergerakan perburuhan di Semarang. Sneevliet merasa kesempatan ini perlu
digunakannya untuk menggerakan kaum buruh yang ada di Semarang untuk
menyuarakan hal yang sama seperti yang terjadi di Uni Soviet yang dipimpin
oleh Vladimir Lenin.
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Demi memudahkan keinginannya menyemaikan pengaruh komunis
pada rakyat Semarang, Sneevliet membuat Strategi Blok Dalam.85 Sebuah
strategi

yang

digunakannya

dengan

cara

membangun

aliansi

atau

kerjasamaantara organisasi komunis dengan organisasi borjuis-nasionalis.
Melalui strategi ini Sneevliet kemudian membangun aliansi dengan Insulinde,
Indhisce Partj dan Sarekat Islam.
Dalam aliansi tersebut Sneevlietmenemukan arah pergerakan baru
setelah mencoba menjalin aliansi dengan Sarekat Islam. Hal ini dikarenakan
organisasi SI memiliki jumlah massa yang sangat besar. Selain itu beberapa SI
lokal sangat menentang keberadaan pemerintah kolonial Belanda. Sehingga
Sneevliet sangat selektif di dalam memilih kerjasama dengan organisasi
pergerakan nasional yang ada di Semarang. Ia kemudian lebih tertarik kepada
Sarekat Islam dibandingkan organisasi pergerakan nasional lainnya. Menurut
Sneevliet organisasi lain diluar SI menjalin kerjasama kooperatif yang sangat
erat dengan pemerintah kolonial. Pada SI hal ini juga terjadi sehingga tidak
semua cabang-cabang SI mampu bersikap radikal terhadap pemerintah
kolonial. Pada akhirnya Sneevliet memilih SI cabang Semarang sebagai tempat
untuk membangun aliansi melawan pemerintah kolonial Belanda.

85

Soewarsono menyebutkan bahwa Sneevliet mengembangkan suatu metode infiltrasi yang baru,
yaitu teknik „bloc within‟ atau strategi blok dalam. Ada perbedaan makna dari sumber yang
dijelaskan Soewarsono tentang teknik yang dikembangkan Sneevliet tersebut. Soewarsono di
dalam bukunya Berbareng Bergerak menjelaskan bahwa „bloc within‟ adalah sifat keanggotaan
dua partai, sedangkan pada majalah historia „bloc within‟ adalah kerjasama dalam bentuk aliansi
tanpa menjelaskan peranan keanggotaan ganda di dalam strategi ini, kedua sumber ini memiliki
maksud yang sama mungkin hanya ada perbedaan pemaknaan. Karena pada strategi „bloc within‟
memang tujuan untuk membangun kerjasama dan memiliki keanggotaan ganda menjadi tujuan
yang diharapkan Sneevliet selama memberikan pengaruh pada Sarekat Islam.
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mengalami konflik

internal terutama dari afdeling SI di beberapa kota dengan CSI. Semaoen yang
juga ikut mempengaruhi SI afdeling Surakarta dan Yogyakarta berusaha
mengurangi dominasi Tjokroaminoto dalam CSI.86 Kondisi ini membuat
afdeling-afdeling bergerak lebih radikal dibandingkan CSI. Sneevliet kemudian
seperti menemukan gairah gerakan baru selama berada di Semarang. ISDV
yang dibentuknya semakin erat dalam membangun aliansi dengan Sarekat
Islam Semarang. Hal ini memunculkan rasa saling ketergantungan antara
Sneevliet dengan Sarekat Islam, terutama terhadap para pemimpin muda
Sarekat Islam Semarang.
Timbal balik yang saling menguntungkan ini membuat Sneevliet
dengan mudah memberikan pengaruh marxis-komunis kepada masyarakat
Semarang. Meskipun demikian aktifitas Sneevliet tetap menjadi sorotan bagi
pemerintah kolonial Belanda. Namun hal tersebut tidak berpengaruh pada
Sneevliet. Terbukti semenjak kedatangan Sneevliet dan aktif memberikan
pengaruh pada SI pengikut organisasi ini bertambah menjadi 20.000 orang
tahun 1917.87 Dengan bertambahnya jumlah anggota SI Semarang pada masa
kepemimpinan Semaoen, jalan Sneevliet untuk memberikan pengaruh komunis
terbuka lebar karena Semaoen adalah tokoh SI yang sangat dekat dengannya.

86

Takashi Shiraisi, op.cit, hlm.123.
Alasan Sneevliet melirik Sarekat Islam Semarang sebagai pusat penyebaran komunis
dikarenakan organisasi ini memiliki jumlah massa yang besar dari semua kalangan. Ia tak tertarik
melirik CSI di Surabaya karena dikuasai oleh Tjokroaminoto, namun secara berlahan kelak muridmurid Sneevliet berhasil mempengaruhi Tjokro agar menjadi radikal. Kondisi ini bukan berarti
pengaruh komunis yang dibawa Sneevliet hanya terpusat di Semarang, setelah tahun 1920
pengaruh komunis yang semula dipusatkan di Semarang telah menyebar di beberapa kota seperti
Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta. Lihat, Busajrie Latief, op.cit, hlm. 39.
87
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Sebelum menjalin aliansi dengan SI, Sneevliet dan ISDV membentuk
aliansi terlebih dahulu dengan Insulinde. Namun ternyata tujuan Insulinde
dibentuk hanya untuk menggantikan posisi kepemimpinan pada pemerintah
kolonial dengan orang Eurasia (Indo) dan orang-orang terdidik dari Hindia.
Insulinde saat itu memang adalah organisasi yang keanggotaannya di dominasi
kelompok Eurasia sehingga membuat Sneevliet sulit untuk menggapai massa
dari golongan bumiputera. Sneevliet yang awalnya terkesan dengan Insulinde,
kemudian berbalik menyerang karena menganggap organisasi kurang dedikasi
pada kehendak dan kepentingan kaum proletar.
Putusnya hubungan aliansi antara ISDV dan Insulinde dapat terlihat
pada kongres ISDV tahun 1916, memutuskan secara resmi kerjasama politik
dengan Insulinde dan meminta anggota ISDV yang masih berada di dalam
Insulinde untuk keluar dari Insulinde. Bahkan sebelum kerjasama dengan
Insulinde berakhir, para anggota ISDV telah mulai mencari lahan politik yang
lebih subur. Perhatian tertuju pada Sarekat Islam. Kendala yang dihadapi oleh
ISDV yang kebanyakan anggotanya orang-orang Eropa, adalah dengan tidak
diperbolehkannya orang Eropa masuk ke dalam organisasi muslim seperti SI.
Karena sudah dijelaskan di dalam anggaran dasar SI bahwa anggota SI adalah
orang-orang pribumi dan beragama Islam.88
Sneevliet kemudian mencari cara agar pengaruh marxis-komunis dapat
masuk di dalam organisasi SI tanpa harus melibatkan secara langsung anggota
ISDV di dalam organisasi ini. Selain itu ia mencari pemuda-pemuda
88

Wawancara dengan Rukardi Achmadi pada tanggal 9 Mei 2014, pukul 10.30, di kantor Majalah
Cempaka, Jalan Merak 11a, Semarang.
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bumiputera untuk aktif belajar di ISDV maupun VSTP agar siap memberikan
pengaruh pada Sarekat Islam. Kemudian masuklah Semaoen, Darsono, Marco
dan Kadarisman yang siap memberikan pengaruh radikal pada SI Semarang.
Semaoen bersama rekan-rekannya di Sarekat Islam Semarang dapat
membuktikan bahwa hasil belajar mereka terhadap paham marxis-komunis
tidak sia-sia, bahkan melalui aliansi yang dibangun dengan Sarekat Islam
menjadi acuan bagi organisasi-organisasi komunis internasional untuk
menerapakan strategi blok dalam sebagai bagian dari cara menyebarkan
pengaruh komunis di seluruh dunia. 89
Demikian yang diungkapkan Sneevliet tentang “Strategi Blok Dalam”
yang berhasil diterapkannya pada tubuh Sarekat Islam Semarang:
Sarekat Islam telah memberikan kita dengan orang-orang untuk
serikat yang berkembang di Jawa. Sarekat Islam juga telah
memberi kita pekerja kereta api, sisa pegawai pemerintah dan juga
pekerja di perusahaan swasta. Ini adalah tugas kaum revolusioner
untuk mengembangkan Sarekat Islam menjadi organisasi komunis,
sebuah organisasi yang akan menjadi anggota dari Internasional.90
Melalui pernyataan ini terbukti bahwa Sneevliet merupakan pemimpin
komunis yang terbuka dengan organisasi borjuis-nasionalis. Sneevliet merasa
dengan kondisi dan situasi yang terjadi di Hindia Belanda proses penyatuan
kerjasama antara kelompok komunis dengan kelompok nasionalis perlu
dilakukan. Hal ini terkait dukungan massa yang dapat diperoleh Sneevliet
melalui kerjasama tersebut. Ada keinginan serta tujuan dari Sneevliet yang
89

Mengenai strategi blok dalam, Lenin menyampaikan hal yang sama tentang pentingnya aliansi
komunis-nasionalis. Di dalam tesisnya Lenin menyatakan tentang perlunya sebuah aliansi tetapi
tidak mengungkapkan tentang para mitra prospektif komunis, sehingga kerjasama antara komunisnasionalis dapat dicapai. Lihat, Ruth Mc Vey, op.cit, hlm.135.
90
Dov Bing, Lenin and Sneevliet: The Origins of The Theory of Colonial Revolution In The Dutch
East Indies, New Zealand Journal of Asian Studies, University of Waikato, 2009, hlm.176.
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ingin menjadikan Sarekat Islam sebagai organisasi komunis bahkan capaiannya
hingga menjadi anggota Komintern (komunis internasional). Sehingga ada
alasan dan tujuan bagi Sneevliet untuk mengarahkan Sarekat Islam.
b. Pers BumipuetraSebagai Alat Perluasan Marxisme
Media pers di dalam organisasi memberikan pengaruh yang besar para
pergerakan nasional di Semarang. Media informasi yang sangat mudah di
dapatkan masyarakat saat itu adalah media cetak. Sebelum Sneevliet datang
dan memberikan pengaruhnya pada Sarekat Islam, sudah banyak media pers
lokal yang berkembang di Semarang, bahkan SI Semarang memiliki Sinar
Djawa yang setelah di radikalisasi berubah nama menjadi Sinar Hindia pada
tahun 1918. Sinar Djawa mulai terbentuk tahun 1913 pada saat itu Sarekat
Islam Semarang membeli usaha percetakan dan penerbitan dari Firma Hoang
Thaij and Co yang dijadikan surat kabar Sinar Djawa. Nama Sinar Djawa tetap
dipakai oleh Sarekat Islam Semarang dalam penerbitan-penerbitan selanjutnya.
Sinar Djawa semakin besar dan Semaoen memimpin pengelolaannya. Marco
Kartodikromo kemudian ikut bergabung dengan Sinar Djawa sebagai redaktur
dan pada tahun-tahun berikutnya Darsono ikut bergabung setelah ditemui
Semaoen saat berlangsungnya persidangan Sneevliet.91
Inisiatif dari anak-anak didik Sneevliet untuk mendirikan Sinar Djawa
menjadikan keuntungan bagi dirinya yang suka menulis dan mengkritik
pemerintah kolonial Belanda. Selain itu menurut Sneevliet dengan adanya
Sinar Djawa secara berlahan kesadaran pola pikir masyarakat akan mulai
91

Bonnie Triyana, Hendri Isnaeni dan Allan Bakar, “Semaoen: Anak Didik Tuan Sneevliet”,
Majalah HistoriaLiputan Khusus Henk Sneevliet, Edisi 13, 2013, hlm.51.
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terbentuk dengan kondisi sosial yang ada. Permasalahan-permasalahan sosial
seperti masalah Voolksard, Indie Weerbar hingga pemogokan buruh menjadi
pokok berita terhangat bagi masyarakat Semarang.
Proses radikalisasi Sinar Djawa sejalan dengan masuknya pengaruh
ISDV pada

Sarekat Islam Semarang. Menurut residen Semarang, Kern92,

mulai tahun 1917 ISDV banyak mendapatkan pengaruh dalam pergerakan
Sarekat Islam Semarang dan Sarekat Islam Demak. Dalam rapat-rapat Sarekat
Islam, pemimpin-pemimpin ISDV mendapat kesempatan untuk mengobarkan
semangat sosialis-revolusioner. Dengan demikian pengaruh Sneevliet semakin
dirasakan, tidak hanya pada Sarekat Islam Semarang namun juga Sinar Djawa
yang menjadi keras setelah pengaruh ISDV masuk pada Sarekat Islam.
Perubahan nama juga terjadi pada Sinar Djawa. Pada tahun 1918 setelah
mendapatkan pengaruh radikalisasi dari Sneevliet surat kabar ini berganti nama
menjadi Sinar Hindia.
Setelah Sinar Djawa berganti nama, tokoh-tokoh revolusioner Sarekat
Islam Semarang seperti Semaoen, Darsono, M. Joesoef, dan Marco mulai
menjadikan pers ini menjadi radikal. Sinar Hindia kemudian menjadi
perspaling berpengaruh di kota Semarang. Pemberitaan yangdikabarkan pun
bervariasi dari soal propaganda soal pemogokan kaum buruh, masalah Indie
Weerbar, dan aksi-aksi propaganda Sneevliet selalu dimunculkan pada surat
kabar ini. Walaupun Sneevliet yang memberikan pengaruh pada Sinar Hindia,
namun ia tidak aktif menjadi redaktur dan penulis pada surat kabar ini.

92

Aglemen verslag residentie Semarang, 1918, hlm.15.
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Sneevliet lebih memilih surat kabar lain yang berbahasa Belanda untuk
menuangkan pemikirannya, seperti surat kabar De Indier dan Het Vrije Woord.
Salah satu tulisan Sneevliet yang ditulis di surat kabar De Indiers adalah
Zegeprall yang diterjemahkan, diterbitkan pada 19 Maret 1917:
Wahai rakyat di Jawa, Revolusi Rusia juga merupakan pelajaran
bagimu. Juga rakyat Rusia berabad-abad mengalami penindasan
tanpa perlawanan, miskin dan buta huruf seperti kau. Bangsa Rusia
pun memenangkan kejayaan hanya dengan perjuang terus-menerus
melawan pemerintahan paksa yang menyesatkan.93
Tulisan Sneevliet ini diterjemahkan oleh Darnakoesomo, seorang tokoh
Insulinde dan diterbitkan kembali di surat kabar Pertimbangan, 22 Mei 1917.
Setelah diterjemahkan artikel tersebut disebarkan ke berbagai kalangan. Katakata di dalam tulisan Sneevliet ini memang sangat dipengaruhi dengan adanya
Revolusi Rusia tahun 1917. Ia memiliki angan-angan bahwa hal serupa juga
terjadi di Hindia Belanda melalui pergerakan kaum buruh.
Pada akhirnya karena tulisan ini Sneevliet diseret ke meja pengadilan,
namun justru namanya semakin dikenal oleh masyarakat Semarang. Sneevliet
kemudian menjalani proses persidangan dan diberitakan pada surat kabar Het
Vrije Woord tanggal 25 November 1917. Persidangan ini menarik simpati dari
seluruh warga Semarang, karena Sneevliet adalah orang Belanda yang pertama
kali disidangkan karena kasus Persdelict. Melalui tulisan Sneevliet para
pemimpin SI Semarang menjadi semakin berani terhadap pemerintah kolonial
dan mengkritik segala kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Salah satunya
adalah tentangIndie Weerbaar yang dituliskan oleh Marco melalui sajak-sajak
93

Bonnie Triyana, Hendri Isnaeni dan Allan Bakar, “Angan-angan Kemenangan”,Majalah Historia
Liputan Khusus Henk Sneevliet, Edisi 13, 2013, hlm.48.
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yang mengkritik pemerintah kolonial dan dimuat olehnya dalam surat kabar
Sinar Hindia. Demikian sajak yang dituliskan Marco yang banyak dipengaruhi
Sneevliet saat mengkritik Indie Weerbaar:
Indie Weerbar jang dibitjarakan
Sana sini sama mengatakan
Indie Weerbar akan memasoekan
Anak Hindia di lobang meriam.94
Sajak ini dituliskan Marco pada surat kabar Sinar Hindia, karena
sajaknya ini Marco ditahan selama setahun. Ia menjalani hukuman seperti apa
yang dialami oleh Sneevliet. Hal ini membuktikan bahwa untuk memacu
rakyat Bumiputera, peran media pers seperti Sinar Djawa dan Sinar Hindia
sangatlah penting. Media ini selalu menyajikan berita kepada rakyat untuk
mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya, sehingga kelak mereka akan
menempati posisi lebih tinggi seperti kaum bangsawan.
Sinar Djawa dan Sinar Hindia juga selalu menyiarkan berita-berita
yang berkaitan dengan dinamika pergerakan Sarekat Islam, khususnya SI
Semarang. Seperti berita rapat umum Sarekat Islam Semarang yang
dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1914 di halaman kabupaten Semarang.95
Hal ini membuktikan bahwa media pers seperti Sinar Djawa, Sinar Hindia, Si
Tetap dan Pertimbangan dapat dijadikan sebagai media informasi dan
pendidikan bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya.

94
95

Marco, Commite Indie Veerbar , Sinar Hindia, 2 September 1918.
Marco Kartodikromo, “Indie Weerbar”, Sinar Djawa, 16 Maret 1914.
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BAB III
HENK SNEEVLIET SERTA HAMBATAN-HAMBATAN YANG
DIALAMI SAAT MENYEBARKAN KOMUNISME DI SAREKAT
ISLAM SEMARANG

Langkah Henk Joseph Sneevliet dalam memberikan pengaruh
komunisme kepada Sarekat Islam dan masyarakat Semarang tidak semudah
yang dibayangkan. Banyak hambatan-hambatan yang dilalui Sneevliet dari
tidak diperbolehkan untuk masuk menjadi anggota Sarekat Islam hingga
berbagai kasus persdelict yang membawanya ke meja pengadilan tinggi Hindia
Belanda di Semarang. Namun berbagai hambatan yang dilalui Sneevliet tidak
menyurutkan niatnya untuk tetap menyebarkan pengaruh komunis dan
melawan pemerintah kolonial Belanda. Bahkan yang tidak terduga ialah
simpati dari masyarakat Semarang dengan apa yang telah dilakukan oleh
Sneevliet terhadap kota tersebut.

A. Pelarangan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Kegiatan
Radikalisme Henk Sneevliet di Semarang
1. Kegagalan Sneevliet Menjadi Anggota Sarekat Islam Semarang
Terbentuknya Sarekat Islam yang dipelopori oleh Haji Samanhoedi di
Laweyan, Surakarta pada tahun 1912 telah membawa dampak yang begitu
besar bagi perkembangan organisasi ini di beberapa kota disekitarnya. Salah
satunya ketika Sarekat Islam mendirikan afdeling bestuur baru di kota
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Semarang. Organisasi ini semakin berkembang pesat, tidak hanya mengurusi
masalah perdagangan bagi kaum muslim namun juga ikut aktif dalam kegiatan
advokasi buruh dan politik. Sebelum kedatangan Henk Sneevliet di Hindia
Belanda, Sarekat Islam mengalami berbagai hambatan dalam proses
perkembangannya. Karena terjadi penyerangan yang dilakukan oleh 70 orang
anggota SI dari desa Tempel terhadap asisten residen dan bupati, serta tidak
menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka.96
Hal ini kemudian berdampak dengan dikeluarkannya perintah residen
dan penggerebekan polisi di kantor SI dan rumah para anggota hoofdbestuur
karena telah dianggap menganggu keamanan dan ketertiban (rust en orde).
Empat bulan kemudian hoofdbestuur SI menggunakan kesempatan ini untuk
menghentikan semua kegiatan.97Semua ini menunjukkan bahwa sebelum
kedatangan Sneevliet ke Hindia Belanda, SI menjadi bagian dari organisasi
yang paling keras dalam melawan pemerintah kolonial Belanda. Julukan
sebagai organisasi radikal kemudian disematkan kepada SI, setelah
membangun afdeling di kota Semarang pergerakan SI semakin dilarang,
apalagi di dalamnya muncul pengaruh komunisme untuk melawan pemerintah
kolonial Belanda.
Sneevliet selama berada di Semarang memiliki peran besar dalam
memberikan pengaruh gerakan radikal pada Sarekat Islam. Pada saat itu
seseorang yang aktif dalam dua organisasi atau lebih diperbolehkan selama
tidak menyalahi peraturan yang terdapat pada anggaran dasar. Demikian juga
96
97

Takashi Shiraisi, op.cit, hlm.64.
Van der Wal, op.cit, hlm.95.
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yang dialami oleh Sneevliet. Sebelumnya ia aktif di Insulinde, VSTP dan
ISDV. Kemudian saat ingin memberikan pengaruh pada Sarekat Islam ia
tidak dapat bergabung menjadi anggota tetap. Hal ini dikarenakan anggaran
dasar Sarekat Islam yang mengharuskan anggotanyadari kelompok bumiputera
dan tentu saja memeluk agama Islam.98 Pada saat itu memang Sarekat Islam
didirikan berdasarkan landasan ideologinya, yaitu perdagangan Islam, sehingga
Sneevliet yang bukan beragama Islam terganjal karena persyaratan ini. 99
Setelah gagal menjadi anggota Sarekat Islam, Sneevliet bersama
rekannya, Adolf Baars100, berusaha megembangkan ISDV dan mengarahkan
pada Sarekat Islam Semarang. Semula ISDV ragu-ragu untuk dapat
melancarkan aksi pada Sarekat Islam, karena organisasi tersebut tidak
mempunyai tujuan politik yang jelas dan berorientasi keagamaan. Namun
kemudian beberapa orang pribumi yang semula aktif di Sarekat Islam tertarik
untuk bergabung dengan ISDV. Hal ini

ternyata mempengaruhi Sneevliet

untuk memberikan dukungan pada Marco dan Semaoen pada kasus persdelict.
Hal ini ternyata tidak memudahkan Sneevliet namun justru menjadi hambatan
bagi dirinya.

98

Perihal keanggotan Sarekat Islam dapat dilihat dalam Anggaran Dasar tahun 1912, Anggaran
Dasar CSI tahun 1916. Anggaran Dasar awal tahun 1912 dimuat dalam De Locomotief, 25, 30 Juli
dan 19 Agustus 1912, lihat A.P.E. Korver,op.cit, hlm.202-214.
99
Untuk sementara gagalnya Sneevliet masuk menjadi anggota Sarekat Islam disebabkan faktor
agama. Belum banyak yang menyimpulkan karena faktor lain Sneevliet gagal menjadi anggota
Sarekat Islam. Dr. Rinkes sebagai perwakilan dari pemerintah kolonial pernah membantu
Tjokroaminoto untuk merevisi AD/ART Sarekat Islam, namun belum dapat dipastikan apakah ia
juga ikut campur tangan dalam menentukan persyaratan anggota Sarekat Islam di dalam AD/ART.
100
Baars, rekan Sneevliet, orang Belanda terpenting kedua yang menjadi pendiri komunisme di
Indonesia, ia menjadi guru di Surabaya dan aktif menjadi editor pada surat kabar Het Vrije Woord.
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a. Pengaruh Sneevliet Dalam Persdelict Marco Kartodikromo
Marco Kartodikromo merupakan salah seorang anak didik dari Henk
Sneevliet yang memiliki peran dalam memberitakan pengaruh komunis melalui
media massa. Di dalam dunia pergerakan nama Marco Kartodikromo sudah
tidak asing lagi. Ia adalah anggota kaum muda, yang diciptakan oleh
pendidikan gaya Barat dan dipertahankan karena aktivitas negara dan bisnis
swasta Belanda. Dari segi pendidikan, ia masih di bawah pemimpin pergerakan
di masa awal seperti Tirtoadhisoerjo, Tjokroaminoto dan Soewardi.
Selama bekerja menjadi juru tulis di NIS sambil belajar bahasa
Belanda, Marco kemudian memilih untuk pindah ke Bandung dan bergabung
dengan surat Medan Prijaji sebagai awal kariernya sebagai seorang jurnalis. Ia
kemudian melanjutkan karier sebagai seorang jurnalis dengan mendirikan
Inlandsche Journalistenbond (IJB) pada pertengahan 1914. Marco kini coba
mengubah ketersisihan seorang “journalist” menjadi kelebihannya. Ia
kemudian menerbitkan Doenia Bergerak sebagai surat kabar IJB, yang
menandakan bahwa penerbitan itu sebenarnya organ dari dunia pergerakan.
Marco menduduki jabatan ketua dan Sosrokoernio sebagai sekertaris. IJB
kemudian diramaikan oleh bekas pemimpin-pemimpin IP (Indhisce Partj)
seperti Tjipto Mangoenkoesoemo yang baru saja kembali ke Hindia Belanda
dari pembuangan karena sakit pada Juli 1914 dan M. Darnakoesoema, anggota
hoofdbestuur Insulinde yang tiba di Surakarta pada masa itu.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

76

Sejak awal Marco bermaksud melancarkan “perang suara” melalui
Doenia Bergerak.101 Suaranya tegas dan tajam. Dalam terbitan pertama, Marco
menyerang D.A. Rinkes, penasehat urusan bumiputra. Sebelumnya Marco
pernah mengkritik Welvaartscommissie dalam Sarotomo. Marco memuat
seluruh surat Rinkes itu dalam Doenia Bergerak dan menempatkannya sejajar
dengan artikelnya sendiri dengan judul: “Marco: Pro of Contra Dr. Rinkes”,
demikian kutipan yang dimuat dalam Doenia Bergerak:
Kepalanja ini karangan sudah saja tuliskan: pro of contra. Pro
mengertinja: setudju; contra mengertinja: melawan (tidak setuju).
Apakah saja tidak setudju dengan keterangannja Paduka Dr. Rinkes
tersebut diatas? Inilah masih djadi pertanjaan. (...)
Seorang seperti Paduka tuan Dr. Rinkes, adviseur voor de
Inlandschezaken, jang sudah dipertjaja oleh Regeering dari hal
keadaannja Bumi-putera, sudah tentu beliau:
1) Lebih mengerti, baik dan busuknja nasib kita Bumi-putera dari
pada lain orang.
2) Lebih tjinta kepada kita Bumiputera dari pada lain orang; dan
3) Lebih tjukup pengetahuan beliau dari pada kita Bumi-putera,
baik tentang perkara apa saja.102
Di sini Marco menampilkan dirinya dengan jelas. Rinkes adalah orang
yang membantu Tjokroaminoto mendominasi SI dan kemudian menjinakkan SI
demi kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Marco sebenarnya sudah
melancarkan “perang suara” melawan pemerintah kolonial Belanda dan
Tjokroaminoto yang telah jatuh ke tangan mereka. Marco menganggap
Tjokroaminoto sudah banyak terkena pengaruh dari pemerintah kolonial
sehingga sudah jelas Marco lebih memilih untuk radikal melawan Tjokro yang
dianggapnya sebagai seorang satria “di bawah perlindungan pemerintah”.
101

Sosrokoernio, “Zaman Soerat Kabar”, Sarotomo, 1915, hlm.154.
Marco, “Pro of Contra Dr. Rinkes,”Doenia Bergerak No.1 (1914), hlm. 3-8, dicetak ulang
dalam Bintang Timur, 24 Agustus 1962.
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Doenia Bergerak terus diterbitkan dari pertengahan 1914 sampai
pertengahan 1915. Selama itu Marco menulis artikel-artikel dan memuat surat
pembaca dalam Doenia Bergerak dengan semangat. Dengan peraturan pers
yang ketat di Hindia Belanda pada masa itu tidak membuat Marco berhenti
menulis mengkritik pemerintah kolonial Belanda, namun justru sebaliknya ia
tetap menulis dan menerbitkan Doenia Bergerak. Akhirnya, pada awal 1915,
Marco dituntut karena persdelicten setelah menerbitkan empat surat pembaca
dalam Doenia Bergerak. Keempat surat itu sebenarnya tidak berbeda jauh dari
surat-surat lain yang dimuat dalam Doenia Bergerak atau surat kabar lainnya.
Perbedaannya adalah sikap Marco. Ia bertanggung jawab penuh terhadap
tulisan-tulisan dalam Doenia Bergerak dan dengan tegas menolak menyingkap
identitas para penulisnya kepada penguasa.103Marco kemudian dijatuhi
hukuman tujuh bulan penjara. Ia mencoba untuk naik banding, untuk meminta
keringanan hukuman kepada pengadilan pemerintah kolonial Belanda.
Kasus persdelict yang menimpa Marco ini kemudian menarik simpati
dari para tokoh Insulinde dan ISDV yang ada di Semarang. Salah satunya
adalah Henk Sneevliet yang membantu meringankan hukuman dari kasus
persdelict yang dialami Marco.Sebagai bentuk protes terhadap hukuman yang
dialami Marco, Sneevliet bersama ISDV dan Insulinde mengorganisir
vergadering di Semarang serta membentuk sebuah komite kebebasan pers
bersama

D.J.E.

Westerveld

dari

ISDV,

G.L.

Topee

dan

Tjipto

Mangoenkoesoemo dari Insulinde. Sneevliet melihat Marco adalah sosok
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Marco, “Boekan Persdelict Tetapi Klachtdelict”, Sarotomo, 1915, hlm.31-32.
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cocok untuk membantunya sebagai propagandis dalam menyebarkan paham
komunisme di Semarang. Sehingga peluang yang begitu besar akan hilang jika
Marco dipenjarakan selama 7 bulan lamanya. Karena peran sentralnya dalam
kasus persdelict Marco ini, Sneevliet menjadi perhatian yang harus diwaspadai
oleh pemerintah kolonial.Pada saat mejalani hukuman, Marco sedang merintis
surat kabar Doenia Bergerak. Kondisi ini sangat sejalan dengan pemikiran
Sneevliet.Ia memang membutuhkan seorang jurnalis yang mampu menyikapi
permasalahan-permasalahan kolonial secara kritis dan berani seperti Marco.
Marco sempat berbicara pada vergadering yang dibentuk oleh Sneevliet
untuk membantu masalah hukumnya, demikian yang dikatakan Marco: “Saya
berani bilang, selama kalian, rakyat Hindia, tidak punya keberanian, kalian
akan terus diinjak-injak dan hanya menjadi seperempat manusia.”104Pada
akhirnya Marco hanya dipenjara selama 3 bulan, lebih ringan dari tuntutan
sebelumnya dan pada pertengahan tahun 1916 Marco keluar dari penjara.
Setelah keluar dari penjara salah satu anggota SI, Goenawan mengutus Marco
untuk pergi ke Belanda menjadi koresponden khusus Pantjaran Warta. Marco
tinggal di Belanda selama lima bulan, lalu kembali ke Jawa pada awal Februari
1917, dan bergabung pada Panjtaran Warta pada 13 Februari 1917.
Meski pernah mengalami kasus persdelict namun Marco tidak pernah
jera untuk mengkritik pemerintah kolonial, bahkan ia terus aktif dalam dunia
jurnalistik sebelum bergabung dengan Sarekat Islam Semarang. Namun
hambatan yang terjadi pada Marco tentu saja berdampak pada diri Sneevliet,

104

Takashi Shiraisi, op.cit, hlm.116.
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sebagai orang yang telah banyak membantudalam proses persidangan
persdelict Marco. Melalui tulisan Marco ini, Sneevliet menjadi orang yang
dicari oleh pemerintah kolonial karena diduga telah memberikan pengaruh
berbahaya dan menghasut golongan bumiputera.
Melalui rangkaian artikel dengan judul “Sama Rata Sama Rasa” serta
berkampanye menentang Indie Weerbar, sambil menuntut persamaan antara
bumiputera dan orang Eropa, Marco terkena tahanan preventif dan menjalani
hukuman kurungan selama setahun.105 Sejak akhir 1915 sampai pertengahan
1918 Marco dipenjara, ia banyak menghabiskan waktu di negeri Belanda,
menyelesaikan masa hukuman kasus persdelict. Marco menganggap dirinya
masih banyak belajar untuk memahami paham komunis yang diberikan oleh
Sneevliet. Selama berada di penjara Weltevreden Marco menulis syair puisi
yang sama dengan judul tulisannya, yaitu “Sama Rata, Sama Rasa”.
Demikian syair puisi yang dibuat oleh Marco selama dipenjara:
Sair inilah dari pendjara
Waktoe kami baroe dihoekoemnja,
Di- Welteverden tempat tinggalnja,
Doe belas boelan poenja lama.
Ini sair nama; “Sama Rasa”
“Dan Sama rata” itoelah njata,
Tapi boekan sair bangsanja
Jang menghela kami dipendjara.106
Melalui syair ini Marco mengharapkan adanya sebuah kehidupan baru
bagi masyarakat Hindia Belanda, sebuah kehidupan yang lepas dari bayangbayang perlindungan kolonial. Marco ingin bekerja untuk kemajuan
105

“Mas Marco”, De Indhisce Gids, 1917, hlm. 1079-1082.
Marco, “Sama Rasa dan Sama Rata” , dalam Sair Rempah-rempah (Semarang Druk N.V. Sinar
Djawa, 1918), hlm.1-5.
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bumiputera, agar kaum bumiputera memiliki nasib yang sama seperti layaknya
orang-orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Pemikiran-pemikiran yang
dituangkan didalam syair ini juga tidak akan terlepas dari pengaruh Sneevliet
telah banyak membantu Marco. Walaupun pada akhirnya bantuan Sneevliet
terhadap Marco mengakibatkan Marco harus dihukum dan proses penyebaran
komunisme di media massa sempat terhenti. Namun tidak akan membuat
Marco jera demi memperjuangkan kepentingan rakyat bumiputera.
Setelah keluar dari penjara tahun 1918 Marco langsung bergabung
dengan SI Semarang sebagai komisaris. Kini ia siap untuk memperkuat SI
Semarang dan menyebarkan paham komunis di kota ini. Sehingga ia harus
meninggalkan aktifitas gerakannya di Surakarta yang pada tahun 1924 diambil
alih oleh kelompok Insulinde.
b. Pengaruh Sneevliet Dalam Persdelict Semaoen
Hal yang dialami

oleh Marco juga dirasakan Semaoen. Sebagai

seorang pemimpin pada Sarekat Islam, Semaoen mengalami kasus persdelict.
Namun Semaoen tidak mendapatkan bantuan dari Sneevliet, karena saat itu
Sneevliet sudah diusir dari Semarang.Semaoen menjalani hukuman penjara
karena menterjemahkan tulisan Sneevliet di surat kabar Sinar Hindia. Semaoen
di hukum selama empat bulan penjara di Yogyakarta pada bulan JuliNovember 1919. Namun sama halnya seperti Marco, penjara bukanlah
halangan baginya untuk tetap terus mengeluarkan gagasan serta pemikiran
politiknya. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh Sneevliet kepada Semaoen.
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Menurut H. Maeir, dalam “Geschreven in the Licht van de Gevangenis:
De Hikajat van Kadiroen”, yang kemudian menuntunnya mencari karakteristik
dari gagasan politik Semaoen dan Sarekat Islam. Pada tahun 1920 Maier
mengusulkan agar melihat kembali novel Semaoen Hikajat Kadiroen107 yang
ditulis Semaoen selama berada di penjara. Novel ini merupakan “leest als een
prachtige illustratie van zjin politieke credo” (gambaran yang indah mengenai
keyakinan politiknya). Selain menulis tentang Hikajat Kadiroen selama di
penjara Semaoen menulis tulisan berjudul Penoentoen Kaoem Boeroeh. Kedua
karya ini kemudian merupakan satu kesatuan yang utuh dari gagasn politik
Semaoen.
Selama Semaoen menjalani hukuman tidak banyak perlawanan yang
dilakukan, hanya melalui surat kabar Si Tetap berita tentang perkembangan
kasus Semaoen serta pledoi yang disampaikannya kepada Rad van Justitie
Semarang disampaikan kepada masyarakat Semarang. Hal ini membuat
informasi terkait perkembangan kasus Semaoen selama menjalani hukuman
tidak sepenuhnya terhenti. Bahkan surat kabar Si Tetap memberitakan tentang
penerbitan buku Persdelict Semaoen. Buku tersebut menuliskan tentang:
1) Verslag oeroesan Landraad di Semarang pada tanggal 12 Maart 1919
2) Pleidooi (soerat perlawanan) Semaoen, dimana diterangkan :
a) Si penjalin ditoentoet
b) Pemerintah sebagai wakilnja kaoem oewang
c) Koerang Makan dan Mahal Makan
107

Pengaruh Sneevliet terhadap Semaoen:Sebuah gagasan politik Semaoen yang menunjukkan
pada satu landasan dasar yang dicakup semua, proses penyatuan pikiran-pikiran Sneevliet dan
Qur’an, pendek kata: ideologi Sarekat Islam cabang Semarang. Lihat Soewarsono, op.cit hlm.7.
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d) Mengloearkan rasa perbenjtian
e) Mengasoet kaoem soldadoe soldadoe
f) Bedanja Raad van Justitie dan landraad108
Buku ini dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 1919, dianggap juga
sebagai “boekoe merah” sepanjang perjuangan Semaoen di SI Semarang. Pada
surat kabar Si Tetap juga terdapat ajakan untuk membeli buku Persdelict
Semaoen kepada masyarakat Semarang yang membaca surat kabar Si Tetap.
Selain itu pada surat kabar Si Tetap edisi lainnya juga dituliskan tentang berita
Semaoen di dalam penjara yang kemudian membuka pandangan masyarakat
Semarang tentang seberapa besar pengorbanan dan perjuangan Semaoen
hingga rela dipenjara hanya demi kepentingan masyarakat Semarang agar
terlepas dari ketertindasan pemerintah kolonial. Demikian berita tentang
Semaoen selama dipenjara yang dituliskan oleh surat kabar Si Tetap:
,,Toean S. Dalam pendjara”. Jang hamba oeraiken; bagaimana
soesah pajah-ja dengan kemaloe-maloeanlah kalau kita pandang
toean itu dalam 4 boelan, dan boleh djoega seoemoer hidoepnja
tiada berhingga lagi. Senantiasa tiada akan berobah lagi dari
pikiranja.
(...) Sekarang tjobalah hamba akan memoetarkan kalam hamba,
goena pemandangan hal itoe. Ada beberapa ini: journalisten jang
terdjeroemoes dalam gedong gelap jang terkoentji dari loear.
Marika itoelah toean-toean jang mengerti bagaimana keadaannja
kaum kromo jang tertindas oleh kaum pemeras. (...)
Na sekarang ternjatalah pada kita toean S. 4 boelan dalam pendjara,
terpaksalah toean itoe memenoehi nama kesatrijaanja dan itoelah
goena mengaroemkan namanja kelak.
Dari itoe meskipoen bagaimana sadja soesahnja tiadalah akan
oendoer toean itoe selangkah djoea. Disitoelah toean dapat
menjaksikan ketetapanja toean S. Dengan 4 boelan di kerangkengtiadalah dirasanja, itoelah satria linoewih.109
108
109

Semaoen, “Awas Keloear Boekoe Persdelict Semaoen”, Si Tetap, 20 Maret 1919, hlm.58.
Ngaimin, “Toean Semaoen dalam Penjara”, Si Tetap, 20 Agustus, 1919, hlm.59.
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Berita ini dimuat pada surat kabar Si Tetap, ditulis oleh Ngaimin,
redaktur Si Tetap.Tulisan ini berupaya menarik simpati masyarakat Semarang
untuk tidak takut dengan pemerintah kolonial Belanda apalagi hanya
menanggung kurungan penjara. Memang hambatan persdelict yang dialami
oleh Semaoen bukan yang terberat bagi dirinya, Sneevliet dan para pemimpin
SI Semarang yang lain. Namun selama Semaoen berada di penjara
pembentukan Perserikatan Komunis di Hindia atau PKI

yang harusnya

dilaksanakan tahun 1919 mau tidak mau harus mundur setahun, yaitu pada
tahun 1920 dalam kongres ISDV yang ketujuh di Semarang.110
c. Perpecahan ISDV
Perkumpulan ISDV yang didirikan oleh Sneevliet dengan tujuan dapat
membangun aliansi dengan SI pada akhirnya tidak berjalan lama.Timbul
perpecahan di dalam tubuhnya. Semua bermula setelah kongres SI tahun 1917
dengan diputuskannya aliansi SI dengan Sarekat Islam Semarang. Keputusan
SI Semarang untuk membangun aliansi dengan ISDV ini ditentang oleh
beberapa tokohnya. Beberapa minggu kemudian perpecahan tumbuh dalam
ISDV. Keretakan internal antara sosialis moderat dan revolusioner tersebut
telah berlangsung lama namun mencapai puncaknya pada bulan Maret 1917.
Situasi ini kemudian disusul dengan aksi dan agitasi yang dilakukan
Sneevliet terhadap kalangan SDAP menanggapi revolusi Rusia Februari 1917

110

Menurut Alimin rencana untuk membuat nama baru sudah direncanakan dari tahun 1919, tetapi
tidak ada keputusan lanjutan. Bahkan ISDV tidak menggelar kongres tahunan. Nampaknya karena
banyak pimpinan orang Eropa yang dikeluarkan sementara pemimpin ISDV dari kelompok
bumiputera, Semaoen dan Darsono sedang berada dalam penjara, lihat Ruth Mc. Vey, op.cit,
hlm.77.
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yang menumbangkan kekuasaan Tsar di Rusia. Menyambut peristiwa tersebut,
Sneevliet kemudian menulis sebuah artikel, “Zegepraal”yang diterbitkan di
De Indier. Namun ada tiga akibat menyusul dipublikasikannya “Zegepraal”
tersebut.Pertama, Sneevliet dipecat dari pekerjaannya sebagai sekretaris
Semarangsche Handelsvereniging karena menolak keputusan rapat direksi,
untuk tetap menjadi sekretaris harus meninggalkan aktivitas pergerakan.
Dengan keputusannya untuk tetap berada dalam gerakan tidak lain artinya
bahwa Sneevliet harus kehilangan pekerjaan yang memberinya pendapatan
tinggi dan sangat istimewa. Selepas Sneevliet berhenti dari pekerjaannya
Adolf Baars kawan seperjuangannya di ISDV juga memilih jalan yang sama
seperti Sneevliet untuk diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru di
Koningin Emmaschool di Surabaya.
Kedua, artikel tersebut ternyata merupakan pemicu terjadinya keretakan
secara langsung yang sejak pembentukannya sudah terlihat jelas,111 menjadi
perpecahan diantara faksi-faksi dalam ISDV. Dalam kongres ISDV Mei 1917,
Schotman pimpinan ISDV cabang Batavia mengecam dengan tajam apa yang
dikemukakan Sneevliet dalam “Zegepraal”.
Schotman kemudian mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Sneevliet
terkait tulisan yang dikeluarkannya:
(“Kaum menginginkan kemerdekaan rakyat. Bagaimana rakyat
bumiputera yang masih begitu terbelakang ini, rakyat yang paling
111

Ruth Mc Vey melihat ada dua faksi yang bertentangan dalam ISDV. Faksi pertama adalah faksi
yang meninggalkan Marxisme sejauh Indonesia menjadi fokus perhatian (concern). Atas dasar
posisi demikian, harapan faksi ini ISDV hanya menjadi pusat pertukaran gagasan antar anggota,
dan sebuah biro pencarian fakta demi kepentingan anggota SDAP di Tweede Kamer. Faksi kedua,
yang merasa dihadapkan pada kenyataan ketidakadilan sistem kolonial, bahwa prinsip-prinsip
revolusioner dapat diterapkan.
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banter hanya mengurus warung, sudah bicara tentang suatu tujuan
akhir: tentang kemandirian politik?(...)
Kau berbicara tentang suatu propaganda yang revolusioner, tapi
benih persemaiannya belum ada. Mencari para cendikiawan yang
kelak mengelola negara, masih mencari jarum dalam tumpukan
jerami.”)112

Pertanyaan ini dikemukakan oleh Schotman saat berlangsungnya
kongres ISDV tahun 1917 namun tak ada jawaban substantif yang diberikan
oleh Sneevliet atas pertanyaan Schotman ini. Schotman hanya memahami
tulisan ini sebagai propaganda revolusioner. Schotman mengusulkan untuk
menjadikan ISDV menjadi bagian cabang SDAP Belanda ketimbang
melakukan aksi dan agitasi. Usulan Schotman ini kemudian didukung oleh
DJA Westerveld. Dukungan Westervled terhadap Schotman menuai ancaman
oleh Semaoen yang akan mengundurkan diri jika usulan Schotman diterima.
Pada akhirnya usulan Schotman ditolak dalam kongres, kelompok
Schotman serentak mengundurkan diri dan membentuk SDAP Hindia Belanda.
DJA Westerveld bersama kelompok tengahnya bergabung pada akhir tahun,
karena tidak memiliki tempat penting lagi di ISDV. Sejak saat itu ISDV
dipegang penuh oleh kelompok pendukung Sneevliet, namun semenjak
terpecahnya dengan kelompok Schotman perseturuan antara ISDV dan SDAP
yang dibentuk oleh Schotman semakin besar. Usaha-usaha untuk melarang
berkembangnya ISDV sebagai organisasi massa semakin besar dilakukan. Hal

112

Soewarsono, op.cit, hlm.27
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ini dapat terlihat sejak 1 Juni 1919 Schotman yang memisahkan diri dari SDAP
Batavia dan mendirikan Indhische Sociaal Democratische Partj (ISDP).113
Keluarnya Schotman dan Westerveld dari ISDV tentu saja mengurangi
kekuatan pergerakan yang ada di ISDV, kini ISDV hanya diisi oleh kelompok
orang Belanda yang berpihak kepada Sneevliet dan kelompok bumiputera
dibawah pimpinan Semaoen. Perpecahan yang terjadi pada tubuh ISDV dengan
semakin berkurangnya massa pendukung ISDV tidak membuat Sneevliet
menyerah untuk mencari dukungan dan menyebarkan agitasi komunis di
Semarang. Hal ini dapat terlihat dengan pendirian Garda Merah pada tahun
1917 di Surabaya yang terdiri dari basis angkatan laut Hindia Belanda.
Sneevliet telah membuktikan bahwa tujuan ISDV kelak tidak hanya
memberikan pengaruh komunis di Semarang namun juga berdampak yang luas
bagi kota-kota lain yang ada di Hindia Belanda. Dalam waktu 3 bulan
Sneevliet berhasil menghimpun 3.000 pengikut dalam Garda Merah dan
melancarkan aksi mogok besar-besaran.114
Pemerintah kolonial Belanda sangat menyadari semenjak terpecahnya
ISDV pengaruh komunis semakin kuat di dalam organisasi ini, walaupun harus
kehilangan sejumlah massanya karena memilih untuk membentuk organisasi
baru, namun bukan halangan bagi Sneevliet untuk tetap melanjutkan aksi
penyebaran komunis di kota Semarang dan sekitarnya. Bagi pemerintah
kolonial Belanda hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang berbahaya dan
mengancam keberlangsungan kolonialisme yang ada di Hindia Belanda. Jika
113

Ibid, hlm.29.
Bonnie Triyana, Hendri Isnaeni dan Allan Bakar, “Angan-angan Kemenangan”,Majalah
Historia Liputan Khusus Henk Sneevliet, Edisi 13, 2013, hlm.50.

114

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

87

pemerintah tidak bertindak maka kelak kekuasaan akan diambil alih oleh massa
kelas buruh yang dihimpun oleh Sneevliet, kalau bertindak pemerintah kolonial
Belanda memiliki tugas besar untuk menghancurkan pengaruh-pengaruh
komunis yang dibawa oleh Sneevliet bersama rekan-rekannya di wilayah
Semarang dan sekitarnya.
Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengambil keputusan untuk
menindak mereka, tokoh-tokoh ISDV yang berkebangsaan Belanda. Pada
tahun 1918 pemerintah mengadakan pembersihan dengan mengusir para
pemimpin ISDV yang berkebangsaan Belanda dari Hindia Belanda. Pemimpin
yang

pertama

kali

diusir

adalah

Sneevliet

pada

bulan

Desember

1918.Kemudian dilanjutkan dengan kepergian Baars atas keinginannya
sendiri.Sampai pada tahun 1919 menjadi masa sulit bagi anggota ISDV yang
berkebangsaan Eropa. Satu persatu dari mereka dipenjara dan dibuang oleh
pemerintah kolonial Belanda. Hingga pada awal tahun 1920, sebagian besar
anggota ISDV yang berkebangsaan Belanda jumlahnya berkurang.Beruntung
ISDV masih tetap memiliki anggota orang bumiputera yang tetap melanjutkan
kepemimpinan ISDV yang sempat terkoyak karena perpecahan dan pengusiran
para pemimpin-pemimpinnya dari Hindia Belanda.
Perpecahan di dalam tubuh ISDV bagi Sneevliet cukup memberi
hambatan dalam proses penyebaran komunisme di dalam tubuh Sarekat Islam
Semarang.Dikarenakan tokoh-tokoh ISDV yang berpihak pada Schotman
sebenarnya juga tidak setuju dengan aliansi yang dilakukan kepada organisasi
bumiputera, karena mereka berpikir orang-orang bumiputera hanyalah orang-
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orang bodoh yang sulit untuk berkembang, apalagi harus berbicara tentang
kebebasan politik. Hal ini sama seperti apa yang diungkapkan Schotman
kepada Sneevliet saat berlangsungnya kongres ISDV tahun 1917.
Dengan demikian Sneevliet harus mencari cara lain untuk melakukan
revolusi di Semarang tanpa Schotman beserta kawan-kawannya.Tetapi
Sneevliet dapat mengatasi hambatan ini dengan bergerak radikal serta
mengancam ketenangan pemerintah kolonial. Namun dampak perpecahan
ISDV telah membawanya membuka jalan kaum bumiputera untuk mengambil
alih kekuasaan ISDV.

2. Peraturan Pemerintah Kolonial Belanda Tentang Pers
Peraturan pertama tentang pers pada zaman Hindia Belanda ditetapkan
dalam tahun 1856, yang dinamakan Reglement op de Drukwerken in
Nederlandsch-Indie.115 Peraturan ini dibuat sebagai reaksi terhadap munculnya
pers swasta di daerah koloni yang sebagian berkarakter liberal dan sering
dianggap menganggu pemerintah karena sifatnya yang terus terang dan
menghasut. Drukpers Reglement tahun 1856 dapat dikatakan sebagai alat untuk
mengekang pertumbuhan pers dan sebagai cara untuk menindak setiap kritik
yang tidak diterima oleh pemerintah kolonial. Hal ini terlihat pada pasal 13 di
dalam peraturan ini mencerminkan sifat pengawasan preventif: satu eksemplar
segala karya cetak, sebelum diterbitkan harus dikirimkan dulu kepada kepala

115

Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indie, Koninklijk Besluit 8 April 1856 No.54,
Staatsblad 1856 No.74; Abdurachman Surjomihardjo (ed),1980, hlm.145.
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pemerintah setempat, pejabat justisi dan sekretariat umum. Jika ketentuan ini
dilanggar maka dikenakan denda sebesar ƒ 50 sampai ƒ 1000.116
Pihak-pihak progresif dalam masyarakat Belanda, baik di negeri
Belanda maupun di Hindia Belanda, mencela peraturan itu sebagai reaksi yang
paling keras, karena pengawasan preventif dipandang sebagai kutukan terhadap
kebebasan pers dan juga pelanggaran terhadap Konstitusi Belanda, yang dalam
pasal 7 melarang secara eksplisit tindakan preventif terhadap pers. Pada 19
Maret 1906, sistem pengawasan preventif diganti dengan sistem pengawasan
represif. Pasal 13 pada peraturan itu kemudian diubah menjadi: pencetak dan
penerbit berkewajiban menyerahkan satu eksemplar kepada pemerintah daerah
setempat dalam waktu 24 jam setelah barang cetak itu beredar. Denda yang
dikenakan berkurang menjadi ƒ10- ƒ100.117 Akan tetapi, dalam kenyataannya,
peraturan yang baru ini dianggap tidak mencukupi untuk mengawasi pasang
surut perkembangan kesadaran politik dalam masyarakat di Hindia Belanda.
Untuk memantau isi pers bumiputera diperlukan pengawasan yang ketat.
Setahun kemudian, pada tanggal 15 Maret 1914, wetboek van strafrecht
(KUHP) untuk bangsa Eropa dan Bumiputera dilengkapi oleh ketentuan
sebagai berikut:
Barang siapa, baik melalui tulisan, gambar maupun tindakan,
menyebarkan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan kepada
pemerintah Belanda atau Hindia Belanda, akan dihukum penjara
selama 5-10 tahun.
Barang siapa, baik melalui tulisan, gambar maupun tindakan,
menyebarkan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan
diantara penduduk Belanda atau Hindia Belanda akan dihukum
116

Oey Hong Lee, Indonesian Government and Prees During Guided Democracy, Zug Switerland,
1971, hlm.4.
117
Ibid, hlm.7.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

90

penjara selama 6 hari sampai 5 tahun. Usaha untuk melakukan
kejahatan ini dapat dihukum.118
Ketentuan ini kemudian dikenal dengan Haatzaai artikelen (pasal-pasal
tentang penanaman benih kebencian). Peraturan ini memberi kekuasaan kepada
pemerintah untuk mengambil tindakan apabila dikehendaki. Sehingga
keberadaan pers bumiputera benar-benar berada dibawah kekangan pemerintah
kolonial. Walaupun demikian peraturan ini ternyata tidak cukup untuk
mengatasi keberanian pers Bumiputera untuk mengemukakan ulasan, pendapat
serta kritik terhadap praktik-praktik kolonial pemerintah Hindia Belanda dan
dipandang perlu untuk mencari bentuk peraturan baru.

3. Haatzaai Artikelen: Pasal-Pasal Pengekangan Kebebasan Pers
Pada masa penerbitan surat kabar

Sinar Djawa, Januari 1914-Mei

1918, belum diketemukan kasustuntutan persdelict. Hal ini dapat dimengerti
karena pemerintah kolonial melihat surat kabar ini berkarakter lunak.119 Setelah
surat kabar ini berganti nama menjadi Sinar Hindia, muncullah tuntutan
pelanggaran pers yang dikenakan kepada beberapa wartawannya.
Di dalam strafwetboek tahun 1918, Haatzaai artikelen tetap
diberlakukan, dan diatur dalam pasal 154, 155, 156, dan 157. Pasal 154 dan
155 dikenakan terhadap siapapun yang menyebabkan perasaan permusuhan,
kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pasal 156
dan 157 dikenakan pada siapapun yang melakukan perbuatan seperti di atas
118

Peraturan ini diperbaharui dalam Staatsblad 1917 No. 497 dan Staatsblad 1918 No.289; Lihat
W.A. Engelbercht, Wetten en Verodeningen benevens de Voorlopige Grondwet van de Republik
Indonesia, 1956, hlm. 2720-2721.
119
Staatsblad van Nederlandsch-Indie, 1931, hlm.934
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terhadap sekelompok penduduk di Hindia Belanda. Perincian hukumannya
bagi yang melanggar pasal-pasal diantaranya: untuk pelanggaran pasal 154
dikenakan hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak ƒ
300; untuk pasal 155, hukuman penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda
paling banyak ƒ 300. Untuk pelanggaran pasal 156, hukuman penjara yang
diancamkan paling lama 4 tahun atau denda ƒ 300. Untuk pasal 157, dikenakan
hukuman penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya
ƒ 300. Melalui peraturan ini, Semaoen yang masih berada dalam bayangbayang Sneevliet membuat tulisan di Sinar Hindia 26 Agustus 1918:
Djadi terang sekali rakjat dipaksa diam sadja meskipoen pikoelanja
berat. Larangan seroepa ini menindas pemboekaan ati dan
fikirannya rakjat, hingga rakjat dibikin tetap bodo sebagai sapinja
kaoem oeang olih pemerintah. Apakah dengan kelakoean ini tidak
terang bahwa pemerintah mendjadi perkakas jang terbaik boeat
kaoem oeang?
Pemerintah djadi perkakasnja kaoem kapitaal dan mengikat
demikian tali besi gerakannja rakjat, sedang pemerintah
mendjalankan opendeur politiek, artinja memboeka tanah Hindia
boeat oerangja segala bangsa jang diperoesahakan di Hindia.120
Tulisan ini mengungkapkan

kekecewaan Semaoen terhadap sikap

pemerintah kolonial Belanda kepada pers dan kebebasan berpendapat bagi
masyarakat Semarang. Pemerintah kolonial baginya dianggap sebagai
perkakasnya kaoem oeang yang lebih memperhatikan keuntungan mereka
sendiri dibandingkan memikirkan nasib rakyat yang ada di Semarang. Hal ini
kemudian membuktikan bahwa Semaoen menentang adanya Haatzaai
artikelen, sebuah pasal-pasal yang hanya mengekang kebebasan pers
bumiputera untuk mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kemudian
120

Dewi Yuliati, op.cit, hlm.201-203.
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menulis kembali di Sinar Hindia dan diterbitkan tanggal 16

Nopember 1918, dengan judul “Bala Tentara dan Pertoendjoekan Koeasa”.
Tulisan ini sebenarnya adalah karangan Sneevliet yang diterjemahkan oleh
Semaoen dan dimuatnya di dalam Sinar Hindia. Semaoen dituduh telah
menghina pemerintah dan dikenakan pasal 154 Strafwetboek.
Peraturan kebijakan pers ini telah banyak menghambat proses
penyebaran komunisme melalui media tulisan. Sneevliet, Semaoen, Marco dan
Darsono terkena dampak dari peraturan pers ini. Mereka yang harus menjalani
hukuman penjara, pembuangan sampai

dibatasi gerakannya di dalam

organisasi yang mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda.

4. Munculnya Benih Perselisihan Dengan Tjokroaminoto
Setelah melihat hambatan Sneevliet yang dipengaruhi oleh Sneevliet
harus dihadapkan pada hambatan yang bersifat ideologis. Hambatan tersebut
terlihat dari sikap beberapa tokoh Sarekat Islam yang berseberangan dengan
dirinya berusaha menjauhkan pengaruh komunisme dari SI Semarang dan
kepengurusan CSI.
Memang semenjak tahun-tahun permulaan organisasi Sarekat Islam ini
berdiri kelompok yang mendominasi di dalamnya adalah tokoh-tokoh moderat
yang mementingkan masalah perdagangan Islam agar tidak di monopoli oleh
para pedagang asing.121Namun sikap moderat dari para tokoh-tokoh SI ini
kemudian berlahan berubah semenjak kedatangan Sneevliet di Semarang. Ia

121

Busjarie Latif, op.cit, hlm.24.
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mempengaruhi para pemimpin-pemimpin SI Semarang. Pada saat itu pimpinan
SI Semarang masih berada pada pengaruh Moehammad Joesoef

yang

kemudian Semaoen bergabung di dalamnya. Bergabungnya Semaoen pada
kepengurusan Sarekat Islam bukan tanpa sebab, melainkan untuk melunturkan
pengaruh Moehammad Joesoef yang kurang radikal dan

menyebarkan

pengaruh komunisme pada organisasi ini.122
Moehammad Joesoef merupakan ketua SI Semarang yang pro pada CSI
dan komando Tjokroaminoto sehingga segala tindakannya di dalam memimpin
SI Semarang berada pada kendali CSI. Namun semenjak 6 Mei 1917 setelah
Semaoen menjadi ketua SI Semarang dominasi pengaruh CSI berlahan hilang
dan keanggotaan Sarekat Islam Semarang di dominasi oleh kelompokkelompok buruh dan nelayan. Semenjak saat itu muncul konflik perselisihan
antara Semaoen di bawah pengaruh Sneevliet dengan Tjokroaminoto dan para
pendukungnya. Tentu hal ini menjadi penghambat dari proses penyebaran
komunisme. Karena tidak semua pemimpin-pemimpin SI mampu menerima
ideologi komunis yang dibawa oleh Sneevliet dan Semaoen. Kemudian
dampaknya terpecah belahnya para pemimpin SI, baik yang berada pada
afdeling maupun CSI. Semenjak saat itu Semaoen selalu berselisih paham
dengan Tjokroaminoto. Dari permasalahan Volksaard hingga masuknya
pengaruh ISDV pada SI Semarang menjadi topik perdebatan antara Semaoen
dengan Tjokroaminoto. Semaoen mengkritik Tjokroaminoto yang saat itu
122

Moehammad Joesoef sebagai ketua SI Semarang sempat kalah suara dengan Semaoen saat
berlangsungnya perdebatan tentang pembentukan komite kebebasan pers yang digalang oleh
Sneevliet. Mayoritas anggota SI Semarang mendukung sikap Semaoen dalam pembentukan
komite kebebasan pers, lihat Budi Setyarso, “Anak Buruh Si Penyusup”,Majalah Tempo Edisi
Khusus Tjokroaminoto, 15-21 Agustus 2011, hlm.66.
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masuk menjadi anggota Volksaard bentukan dari Belanda. Semaoen mencibir
Tjokro sebagai salah satu antek-antek Belanda. Tjokroaminoto merasa terdesak
dengan kritikan dan cibiran yang disampaikan oleh Semaoen.123 Pada akhirnya
Tjokroaminoto menyatakan mundur dari Volksaard.
Merasa terdesak dengan kritikan dan dominasi Semaoen di bawah
pengaruh Sneevliet membuat Tjokroaminoto semakin kuat berebut dominasi
pengaruh di dalam SI. Hal ini terlihat pada saat terjadi kongres SI ke-2.
Semaoen bersama SI Semarang yang telah berhasil menghimpun pemogokan
buruh ternyata membawa permasalahan tersebut saat berlangsungnya kongres.
Para perwakilan afdeling SI lainnya ikut terpengaruh pada pernyataan Semaoen
tersebut. Tjokro saat itu terdesak karena kalah berdebat dengan Semaoen
tentang pengertian kapitalisme baik dan jahat. Hal ini menguntungkan
Sneevliet dan Semaoen yang mendapatkan dukungan dari para peserta kongres.
Keuntungan Semaoen dan Sneevliet dalam mengacaukan kongres SI
kedua ternyata tidak terjadi pada kongres berikutnya, yaitu saat berlangsungnya
kongres SI ke-3 di Surabaya pada tahun 1919. Saat itu SI Semarang diwakili
oleh Semaoen, Darsono, Kasrin, Kadarisman, Soepardi dan Soegeng menuntut
keringanan pajak bagi rakyat dan pemberatan pajak bagi kaum kapitalis.
Permasalahan ini tentu sudah dibicarakan secara matang oleh para pemimpin
SI Semarang yang diikuti oleh Sneevliet dan ISDV. Namun permasalahan ini
ternyata ditentang oleh Abdoel Moeis. Kongres berlangsung dengan tegang.
Abdoel Moeis memang sudah lama berusaha untuk menjatuhkan pengaruh
123

Semaoen memiliki latar belakang status sosial sebagai seorang buruh yang mudah menerima
pengaruh sosialisme-komunis yang dibawa Sneevliet dibandingkan dengan Tjokroaminoto yang
memiliki latar belakang sebagaibangsawan Jawa, lihat Takashi Shiraisi, op.cit, hlm.134
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Semaoen dalam kongres. Kemudian ada tiga pertentangan yang diperdebatkan
oleh Semaoen dan Abdoel Moeis diluar persoalan

keringanan pajak bagi

rakyat. Pertama, tentang agama Islam, Abdoel Moeis mengusulkan agar agama
Islam dikembangkan. Sementara itu Semaoen sudah puas apabila agama Islam
tidak di belakangkan dari agama lain ada di Hindia Belanda. Kedua, tentang
Nasionalisme, Abdoel Moeis menolak pertuanan bangsa yang satu oleh bangsa
yang lain. Sedangkan Semaoen menganggap Nasionalisme adalah perjuangan
dalam melawan kapitalisme. Ketiga, tentang Kapitalisme, kelompok Abdoel
Moeis setuju bahwa untuk mencapai kemerdekaan diperlukan penumpukan
kapital dan bantuan dari pemerintah kolonial. Hal ini berbeda dengan
pernyataan Semaoen yang menginginkan kapital-kapital besar dimiliki oleh
koperasi.124
Perdebatan dan pertentangan ini tentu menganggu proses jalannya
kongres sehingga saat itu perlu dilakukan rapat tertutup oleh para pimpinan SI.
Semaoen sudah melakukan ancaman untuk melepaskan diri dari Sarekat Islam
jika tuntutan-tuntutannya tidak diterima. Tjokroaminoto kemudian mengambil
keputusan tegas untuk menyingkirkan pengaruh Sneevliet dan Semaoen dari
CSI dan afdeling-afdeling yang dipimpin olehnya dengan melarang kaderkader SI memiliki organisasi lain di luar SI. Semaoen saat itu berang dan
memilih hengkang dan mengubah SI Semarang yang ada dibawah
kepemimpinannya menjadi Sarekat Rakyat. Keputusan ini menjadi tentu saja
menjadi keputusan terberat bagi Semaoen dan Sneevliet yang memutuskan
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Soe Hok Gie, op.cit, hlm.47.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

96

berpisah dengan CSI. Di karenakan mereka kehilangan pendukung dan
dominasi kepemimpinan pada CSI. Sejak saat itu CSI dan Sarekat Rakyat
berjalan sesuai ideologinya masing-masing.
Melalui perselisihan ini terlihat bahwa pengaruh komunis yang dibawa
oleh Sneevliet tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh anggota Sarekat Islam
Semarang dan CSI. Banyak perlawanan dari kelompok-kelompok pendukung
Tjokroaminoto yang sangat terlihat jelas pada saat berlangsungnya kongres.
Perselisihan ini tentu menghambat kinerja Sneevliet untuk menggapai massa
pada CSI dan Semaoen tidak dapat berbuat banyak terkait kegagalan pengaruh
yang diberikan untuk mengarahkan CSI menjadi radikal.

B. Persdelict Sneevliet Hingga Pembuangannya Ke Negeri Belanda
1. Persdelict Sneevliet di Semarang (1917)
Seperti apa yang sudah dijelaskan melalui peraturan pers oleh
pemerintah kolonial Hindia Belanda bagi siapa saja yang melakukan kritik dan
mengungkapkan pendapat yang merugikan pemerintah kolonial Belanda mereka
akan mendapatkan hukuman, baik denda maupun hukuman kurungan. Hal ini
yang juga dialami oleh Henk Sneevliet atas tulisannya yang berjudul
“Zegepraal” melalui tulisan ini Sneevliet kemudian dituduh telah menghasut
rakyat Hindia Belanda untuk melawan pemerintah. Akhirnya Sneevliet disidang
dalam pengadilan tinggi Semarang pada tahun 1917.125 Persidangan Sneevliet ini
berjalan dengan alot. Terjadi debat sengit antara jaksa dengan Sneevliet sebagai

125

Fritjof Tichelman, op.cit , hlm.25.
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terdakwa. Hal ini kemudian menyita perhatian pada media massa untuk meliput
proses persidangan.
Sinar Djawa sebagai surat kabar milik SI Semarang selalu meliput
proses berjalannya sidang. Ruangan sidang dibanjiri oleh para pengunjung.
Mereka sebagian adalah para aktivis politik yang ada di kota Semarang. Mereka
selalu menyimak setiap perkataan yang dikeluarkan dari mulut Sneevliet selama
proses persidangan berlangsung. Proses persidangan pun terus berlanjut, pada
bulan November 1917, Sneevliet berkesempatan untuk membacakan pembelaan
di hadapan hakim dan jaksa selama sembilan jam. Pledoi ini kelak diterbitkan
menjadi buku Het Proces dengan tebal 366 halaman. Pembelaan pledoi ini
berhasil menyelamatkan Sneevliet pada saat persidangan
Proses persidangan yang berjalan alot tersebut sempat dimuat juga
dalam surat kabar Het Vrije Woord demikian salah satu isi yang terdapat dari
proses persidangan Sneevliet dalam kasus persdelict:
Mantan Putusan
Yudisial Dewan Semarang
(Dari Het Verjie Woord 20 Desember 1917)
Pertimbangan yang benar-benar disampaikan karena saling
memiliki keterkaitan dan dianggap bersama-sama menjadi petunjuk
yang terletak terdakwa dan keterangan para saksi tersebut, secara
hukum didirikan untuk terdakwa dari tuduhan yang mengutarakan
pada artikel kemenangan di Semarang yang diterbitkan oleh surat
kabar De Indier, Senin 19 Maret 1917 yang jumlahnya kemudian di
distribusikan(...)126
Pada tulisan ini dijelaskan tentang proses persidangan Sneevliet dan
pembahasan artikel yang ditulis Sneevliet dengan judul Zegepraal serta dimuat
pada surat kabar De Indier.Sedangkan pada bagian sesudahnya hakim
126

A. Baars dan Henk Sneevliet, Het Proces Sneevliet De Sociaal-Democratice In NederlandchIndie, Amsterdam, Hoogenraadslaan, 1917, hlm.343-344.
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membahas tentang pernyataan Sneevliet di dalam tulisan terkait perang
Dipenogoro melawan pemerintah kolonial. Pengadilan tinggi Semarang
kemudian hanya menganggap Zegepraal tidak lebih hanya sebagai serangan
tajam terhadap kondisi kolonial dan bukan hasutan kebencian

kepada

pemerintah seperti yang sudah dituduhkan. Keputusan hakim ternyata
mengecewakan pemerintah. Jaksa Agung G.W.Uhlenbeck menyebut putusan
itu sebagai contoh dari ketidakadilan rasial, dikarenakan Sneevliet berkulit
putih warga kelas satu Eropa. Uhlenbeck yakin apabila pribumi yang diadili
atas tuduhan yang sama, maka akan diberi hukuman berat. Tak terima dengan
putusan tersebut Uhlenbeck mencoba naik banding. Ia mengajukan banding di
pengadilan tinggi Batavia. Akan tetapi hasilnya tetap sama, Maret 1918
Sneevliet dinyatakan bebas.127
Sepulangnya Sneevliet dari Batavia untuk memenuhi panggilan terkait
permasalahan persdelictnya, ia disambut di stasiun Semarang oleh tiga ribu
masyarakat pendukungnya. Keesokan hari keluar berita tentang kebebasan
Sneevliet dengan judul Blijde Incomste. Pada tulisan tersebut Sneevliet
dikabarkan dikelilingi oleh ribuan orang pribumi yang kegirangan mengusung
Sneevliet diatas pundak mereka, kemudian memanggulnya menuju pintu
keluar. Mereka berteriak serempak “Hidup Sneevliet! Hidup Sneevliet!”. 128Hal
ini membuktikan bahwa Sneevliet telah memiliki banyak jumlah simpatisan
dan pendukung dari masyarakat Semarang terutama kelas buruh yang telah

127

Bonnie Triyana, Hendri Isnaeni dan Allan Bakar, “Angan-angan Kemenangan”,Majalah
Historia Liputan Khusus Henk Sneevliet, Edisi 13, 2013, hlm.49.
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memberi semangat pada dirinya untuk tidak takut melawan pemerintah
kolonial Belanda.
Sneevliet akhirnya bebas dari kasus persdelict yang menyita waktu
serta pikirannya. Walaupun semua dapat dilalui oleh Sneevliet, tetap saja
hambatan

persdelict ini berdampak pada tujuannya untuk memberikan

pengaruh komunisme di Sarekat Islam Semarang, karena Sneevliet lebih
banyak menghabiskan waktunya untuk menyelesaikan masalah hukumnya di
pengadilan. Melalui persidangan Sneevliet ini masyarakat Semarang lebih
mengenal sosok Sneevliet dan menujukkan simpati mereka kepadanya. Jumlah
anggota bumiputera yang bergabung pada ISDV dan SI Semarang juga
semakin bertambah setelah melihat kegigihan perjuanganSneevliet melawan
pemerintah kolonial Belanda. Selepasnya menjalani hukumanSneevlietterus
menulis dan melakukan propaganda.
Pada 30 Juni-24 Oktober 1918, serangkaian agitasi dilakukan oleh
Sneevliet. Agitasi dan propaganda tersebut dapat dilihatdalam tujuh serial
tulisannya yang diterbitkan oleh Het Vrjie Woord, antara lain judulnya Bliift op
Uw Posten (Jagalah Posmu) dan naskah pidatonya pada rapat pelaut Surabaya
24 Oktober 1918. Sneevliet bersama ISDV terus melancarkan propaganda
sampai saat ia diputuskan untuk diusir dari Semarang karena kegiatannya yang
dianggap membahayakan pemerintah kolonial Belanda.
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2. Terusirnya Sneevliet Dari Kota Semarang (1918)
Pada bulan Mei 1918, Sneevliet menulis artikel bertajuk Onze eerste 1
Mei-viering (perayaan satu Mei pertama kita). Esai ini banyak bercerita tentang
kekecewaannya pada perayaan Hari Buruh sedunia yang digelar pada awal
bulan di Surabaya karena hanya dihadiri orang-orang Belanda. Padahal ajakan
untuk ikut serta dalam perayaan itu telah dipublikasi sebelumnya melalui surat
kabar. Melalui tulisan ini menjadi tulisan pertama yang ditulisnya setelah ia
dinyatakan bebas dari tuduhan persdelict. Bukan hanya semakin rajin menulis
namun Sneevliet juga semakin rajin dalam melakukan propaganda bersama
ISDV dengan membangkitkan kesadaran buruh, prajurit dan kelasi Belanda.
Dalam waktu tiga bulan jumlah mereka mencapai 3.000 orang.
Kemudian para prajurit Garda Merah bentukan Sneevliet ini
memberontak di basis utama angkatan laut Hindia Belanda di Surabaya pada
tahun 1918. Melihat hal ini pemerintah kolonial mengambil tindakan untuk
menangkap para pemimpin pemberontakan. Mereka dijatuhi hukuman hingga
40 tahun penjara, selain itu pemerintah kolonial Belanda juga mengusir para
pemimpin ISDV yang berkebangsaan Belanda, salah satunya Sneevliet.
Pengusiran Sneevliet ke luar dari wilayah Semarang merupakan usulan dari
residen Semarang, PKW. Kern kepada Gurbenur Jenderal Van Limburg
Stirum. Mereka memiliki alasan pokok untuk mengusir Sneevliet karena telah
menganggu rust en orde (keamanan dan ketertiban) pemerintahan kolonial.
Memang keputusan Sneevliet untuk mengarahkan massa dan memberontak
kepada pemerintah sescara tidak langsung memunculkan kegelisahan pada
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pemerintah kolonial yang merasa takut terhadap Sneevliet dan kelompok
buruhnya mengambil alih kekuasaan wilayah kolonial di Hindia Belanda.
Namun tidak selalu aksi pengerahan massa yang dilakukan olehnya dapat
berjalan mudah. Pemerintah kolonial sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
memiliki kebijakan penuh dalammengendalikan pemerintahan termasuk di
untuk memberikan keputusan hukum kepada seseorang yang dianggap sebagai
pemberontak.
Kebijakan tersebut juga berdampak kepada Sneevliet, pemerintah
kolonial dengan semaunya menentukan kebijakan hukum bagi Sneevliet yang
dianggap musuh bagi pemerintah. Bahkan dengan keputusan pengusiran
Sneevliet merupakan kebijakan paling tepat yang dilakukan oleh pemerintah
kolonial agar jaringan gerakan yang dibuat olehnya tidak meluas dan
membahayakan posisi pemerintah kolonial. Keputusan definitif pemerintah ini
dikeluarkan pada tanggal

5

Desember 1918 disertakan juga

surat

pemberitahuan dari pengadilan tentang pengusiran Sneevliet dari Semarang. Di
dalam surat pemberitahuan tersebut diberitahukan tentang hak-hak istimewa
dari pengusiran Sneevliet. Dengan hak istimewa itu memungkinkan Sneevliet
diusir tanpa harus melalui proses persidangan. Keputusan pengusiran Sneevliet
ini

tentu memunculkan reaksi dari anak-anak didiknya. Bahkan terkait

pengusiran Sneevliet ini Marco sempat mengekspresikan rasa kagum dan
hormatnya pada Sneevliet melalui sebuah tulisan yang dimuat di surat kabar
Sinar Hindia:
Sekarang jaman I.S.D.V., jaman mana yang kita harus berkata terus
terang kepada publik, mengertinya: bangsa bangsat harus kita
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katakan bangsat juga dan bangsa baik pun harus kita katakan baik.
Lantaran Sneevliet dibuang (...) barangkali semua pemerintahan
(...) ada di dalam perintahnya kapitalisme (...) Sneevliet berani
sampai dibuang!(...)
Bangsa apakah yang tertindas di Hindia sini? Yaitu bangsa kita.
Mengapa orang Belanda seperti Sneevliet yang mesti membela
tindasan-tindasan itu, dan sampai ia berani dibuang, sedang bangsa
kita yang mengaku menjadi pemimpin rupa-rupanya jarang berani
bergerak seperti Sneevliet.129

Melalui tulisan ini Marco menginginkan agar kaum bumiputera tampil
kedepan meneruskan perjuangan Sneevliet membela kaum tertindas dan
melawan kaum penindas, yakni pemerintah kolonial dan kaum kapitalis. Di
dalam tulisan ini Marco juga mengkritik pada pemimpin-pemimpin
bumiputera yang jarang berani bergerak seperti Sneevliet namun justru mereka
menjalin kerjasama dengan pemerintah kolonial dan menjadi kaki tangan dari
para penindas ini.Selain Marco reaksi terkait pengusiran Sneevliet juga muncul
beberapa editor surat kabar Eropa dan kalangan pergerakan mengirimkan surat
protes kepada pemerintah kolonial.
Reaksi serupa

muncul dari beberapa cabang Sarekat Islam di

Semarang, Salatiga, Surabaya dan Tegal yang mengirimkan telegram ke
Volksraad mengecam pembuangan Sneevliet. Bahkan sekretaris Sarekat Islam
mengirimkan surat protes langsung ke parlemen Belanda di Den Haag.
Berbagai macam cara terus dilakukan oleh massa pendukung Sneevliet baik di
Semarang maupun di beberapa kota lainnya untuk menggagalkan keputusan
pengusiran Sneevliet dari Semarang. Namun segala upaya yang dikerahkan tak
mampu menghentikan keputusan pemerintah kolonial untuk mengusir
129

Marco Kartodikromo, “Pengusiran Sneevliet”, Sinar Hindia, 10 Desember 1918.
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Sneevliet. Pada tanggal 20 Desember 1918 Sneevliet akhirnya dipulangkan
kembali ke Belanda dengan menggunakan kapal Noordam.
Pada saat pemberangkatan Sneevliet dari Semarang menuju Belanda
pemerintah kolonial membuat penjagaan ketat untuk mencegah kemungkinan
kerusuhan.130 Namun hal ini justru semakin memperkuat perasaan solidaritas
kepada masyarakat Semarang terhadap Sneevliet. Semaoen

menggunakan

kesempatan keberangkatan sang mentor dengan menjanjikan bantuan keuangan
tidak hanya dari ISDV dan VSTP tapi juga dari CSI.Tujuannya adalah
memberikan bantuan kepada Sneevliet sampai ia mendapatkan pekerjaan dan
juga untuk menjalin hubungan antara gerakan massa di Indonesia dengan kaum
revolusioner sosialis Eropa. Sejak quid pro quo (sesuatu diterima dengan ganti
yang lain), Sneevliet berencana menjadi wakil di Belanda bagi para
pendukungnya di Hindia. Hal tersebut juga memberi kesempatan untuk
berbicara di kalangan internasional atas nama mereka.131
Meskipun Sneevliet sudah tidak berada di Semarang, namun hubungan
dirinya dengan para pendukung SI Semarang tetap terjalin dengan baik. Hal ini
terlihat saat Semaoen yang selalu berkirim surat dengan Sneevliet untuk
menjalin relasi dengan tokoh-tokoh komunis internasional.

130

Laporan Sneevliet mengenai kedatangannya diberikan dalam pamflet Mjine Uitzetting
(pengasinganku), yang ia sebarkan saat kembali ke Belanda. Laporan lain tentang Sneevliet yang
ekstrem, lihat Jongmans, De Exorbitante Rechten, hlm.139-142
131
Laporan tentang pertemuan CSI yang menyetujui mendukung Sneevliet, lihat Ruth T.
Mc.Vey,op.cit,hlm.22-23. Usulan Semaoen menemui banyak penolakan, kemudian hanya diterima
karena desakan Tjokroaminoto. CSI kemudian menyediakan dana kepada para korban gerakan
kemerdekaan karena perbuatan pemerintah. Tapi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan CSI
membantu Sneevliet secara teratur. Persetujuan sebelumnya asli sudah ditetapkan, mengingat
adanya kesulitan keuangan, nampaknya tidak mungkin para pemimpin CSI serius pada rencana
mereka menempatkan Sneevliet pada daftar gaji mereka. Ia kemungkinan mendapatkan dana dari
VSTP, tapi sumber bantuan utamanya dari Hindia uang yang dikirimkan oleh ISDV.
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BAB IV
DAMPAK PENYEBARAN KOMUNISME HENK SNEEVLIET BAGI
SAREKAT ISLAM SEMARANG DAN ORGANISASI PERGERAKAN
NASIONAL DI SEKITARNYA

A. Dampak Dari Pengaruh Henk Sneevliet di Sarekat Islam Semarang
1. Perpecahan Di Dalam Tubuh Sarekat Islam (1912-1920)
Perkembangan organisasi Sarekat Islam di Hindia Belanda pada tahun
1912 juga banyak dipengaruhi oleh para pemimpinnya. Diantaranya adalah
Tjokroaminoto, Haji Samanhoedi, Moehammad Joesoef dan Semaoen. Namun
diantara sosok pemimpin ini perkembangan Sarekat Islam banyak dipengaruhi
oleh Henk Sneevliet yang berdampak pada perpecahan di dalam tubuh Sarekat
Islam. Selain itu pengaruh yang diberikan Sneevliet juga mempengaruhi
perkembangan organisasi lain di luar Sarekat Islam yang berkembang menjadi
radikal dan memberikan pengaruh pada bidang sosial, ekonomi dan politik bagi
masyarakat Hindia Belanda.
Dari berkembangnya pengaruh SI yang dipimpin oleh beberapa
tokohnya, pemerintah kolonial Belanda di bawah residen Surakarta secara
resmi di tahun 1912, menyampaikan hasil keputusan untuk mengubah SI
afdeling menjadi SI lokal.132 Tugas untuk menyusun anggaran dasar baru bagi
SI lokal diserahkan kepada Tjokroaminoto. Rinkes sebagai perwakilan dari
pemerintah kolonial juga ikut hadir pada pertemuan itu dan menawarkan

132

Takahsi Shiraisi, op.cit, hlm.94.
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bantuannya dalam penyusunan anggaran dasar tersebut. Untuk mengubah SI
afdeling menjadi SI lokal, ada satu masalah penting yang dihadapi para
pemimpin SI pusat, yaitu bagaimana berhadapan dengan penguasa setempat.
Sejak adanya keputusan pemerintah tanggal 30 Juni tersebut, penguasa
setempat terus ikut campur dalam urusan-urusan SI, bermain curang dalam
pemilihan afdeling bestuur, menuntut agar afdeling menyertakan daftar
anggota, menuntut adanya pengelolaan dana SI yang baik. Kondisi ini
dimanfaatkan oleh Rinkes untuk membantu SI, karena ia memiliki hubungan
langsung dengan gubernur jenderal dan sanggup berunding dengan para
residen untuk pihak SI. Semenjak itu Tjokroaminoto sangat dekat dengan
Rinkes yang kemudian menuai kritik dari Marco Katrodikromo yang tidak
kompromis terhadap pihak pemerintah kolonial Belanda.
Pada akhirnya bulan Desember 1913, perubahan afdeling SI menjadi SI
lokal berjalan dengan mulus di bawah pimpinan Tjokroaminoto dan Rinkes,
dan pada kongres SI kedua di Yogyakarta pada April 1914, enam puluh
afdeling telah diubah menjadi SI lokal.133 Terjadi perubahan secara besarbesaran dalam tubuh SI yang dipimpin oleh Tjokroaminoto. Hal ini terlihat
dengan semakin eratnya kerjasama antara SI dengan residen di masing-masing
wilayah SI lokal. Tjokroaminoto juga mengangkat para pemimpin SI lokal
yang baru saja terpilih dan menjelaskan status SI kepada para anggotanya.
Dalam setiap kunjungannya Tjokroaminoto selalu ditemani oleh Rinkes

133

Dihitung dari tabel SI lokal dalam Fukami Sumio, “Sarekat Islam no Chiho Shidosha”, Nampo
Bunka, 1978, hlm. 73-94.
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sehingga di dalam proses perkembangannya SI selalu berada dalam bayangbayang pemerintah kolonial.
Para pemimpin SI lokal lainnya melihat bahwa Tjokroaminoto telah
menikmati berkah dari hubungan langsung dengan gubernur jenderal melalui
perantara Rinkes. Tjokroaminoto kini mulai merintis jalan menjadi pemimpin
tertinggi SI. Pembentukan CSI (Central Sarekat Islam) telah dibicarakan dalam
kongres SI kedua di Yogyakarta. Melalui kongres ini diputuskan untuk
penempatan sementara bagi sekretariat CSI di Surakarta. CSI di dalam
perkembangannya

menjadi

semakin

besar

dan

Tjokroaminoto

masih

menempati tampuk pimpinannya sebagai perwakilan dari SI Surabaya. Untuk
menjalankan kegiatan rutin administrasi CSI dan membimbing kegiatan harian
SI-SI lokal, ada susunan kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan
bendahara. Dari tahun 1914 sampai awal 1917, bestuurvergadering maupun
kepengurusan administrasi CSI tidak pernah berfungsi seperti yang tertera di
atas kertas. Mereka hanya mengadakan pertemuan sekali pada bulan Agustus
1916 dimana pada pertemuan ini CSI harus menentukan sikapnya terhadap
permasalahan Indie Weerbar serta pembentukan milisi bumiputera.134
Terhadap permasalahan Indie Weerbar ini, CSI mendukung dengan
pembentukan Indie Weerbar yang dikampanyekan oleh Budi Oetoemo.
Dominasi Tjokroaminoto yang sangat jelas terlihat pada dukungan ini. Secara
berlahan Tjokroaminoto medapatkan kedudukan yang kuat pada CSI dan
begitu dekat dengan pemerintah kolonial.

134

“De SI en Indie Weerbar”, De Indische Gids, 1917, hlm.22.
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Perkembangan ini kemudian membuat kepengurusan CSI tidak
mengalami regenerasi dengan baik, tahun ke tahun pengurus CSI tidak
berubah, tidak ada nama baru yang menempati posisi pengurus baru CSI.
Kondisi demikian

membuat beberapa pimpinan SI lokal melakukan

perlawanan pada CSI yang dipimpin Tjokroaminoto. Namun masih dalam
bentuk konflik dan pertentangan kecil baru beberapa anggota SI lokal yang
tidak setuju dengan kepemimpinan Tjokro pada CSI. Hal ini dapat terlihat pada
kongres SI tahun 1916, atmosfer revolusi dalam SI masih kecil, tetapi dalam
satu tahun telah mengancam kontrol pimpinan pergerakan. Peningkatan
radikalisme SI saat itu sebagian mencerminkan dengan baik kesengsaraan dan
ketakpastian akibat PD I yang berdampak pada masyarakat Hindia Belanda.
Sarekat Islam Semarang pimpinan Mohammad Joesoef yang semula
mendukung SI, semenjak diganti oleh Semaoen semakin memperlihatkan
konflik perpecahan antara CSI dan SI Semarang.
Kemunculan konflik ini tidak akan terlepas dari Henk Joseph Sneevliet.
Tujuannya untuk menebarkan pengaruh ISDV kepada SI muncul seiring
dengan banyaknya permasalahan dan perubahan struktural dari organisasi
massa tersebut. Setelah kongres SI, Semaoen yang masih berada di Surabaya
kemudian pindah ke Semarang. Ia memilih aktif pada SI Semarang dan
semenjak saat itu SI Semarang menjadi radikal. Hal ini dikarenakan pengaruh
yang telah diberikan Sneevliet sebelumnya kepada Semaoen dan kawankawannya yang aktif di SI Semarang. Di dalam menjalankan SI Semarang
Semaoen beserta kawan-kawannya banyak mengkritik kepemimpinan CSI
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sebagaimana mereka mengkritik pemerintah dan pemilik modal asing.
Semaoen dan Sneevliet menyerang rencana CSI untuk bergabung dengan
Voolksard. SI Semarang di bawah pengaruh Sneevliet menggalang protes
menentang tindakan CSI, dan tak lama sebelum kongres tahun 1917, mereka
menyampaikan resolusi menentang usaha-usaha Indie Weerbar di dalam CSI.
CSI saat itu terdesak dan mengancam SI Semarang, jika mereka tidak segera
membatalkan resolusi tersebut maka CSI akan memutuskan hubungan dengan
mereka. SI Semarang menjawab, jika CSI tidak ikut dalam perlawanan maka
mereka lebih membentuk pusat SI sendiri.135
Benih-benih untuk memisahkan diri dari CSI sudah terlihat jelas pada
SI Semarang. Perpecahan kemudian benar-benar terjadi ketika Baars sebagai
anggota ISDV menyerang pimpinan SI dalam debat terbuka mengenai
dukungan terhadap Indie Weerbar. Hal ini kemudian berpengaruh pada
tuntutan CSI kepada SI Semarang saat kongres Sarekat Islam bulan Oktober
1917 untuk memutuskan hubungan dengan ISDV.136 Kemungkinan hilangnya
kesempatan untuk berhubungan dengan organisasi pergerakan ini membuat
pada pemimpin ISDV panik. Sneevliet meminta pimpinan SI untuk
mempertimbangkan kembali keputusan di dalam kongres SI tersebut. Namun
terbukti tidak perlu ada yang dikhawatirkan oleh kaum sosialis ISDV. Di dalam
kongres, SI Semarang nampaknya memiliki dukungan kuat dari cabang-cabang

135

Sneevliet, “Het Noodwendige Gevolg” (Konsekuensi yang diperlukan), Het Vrije Woord, 20
Oktober 1917, hlm. 13.
136
De Rode, S.I.’er, “Het S.I. congres te Batavia” (Kongres SI di Batavia), Het Vrije Woord, 10
November 1917, hlm. 29.
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SI lainnya. Tjokroaminoto yang semula tidak setuju dengan kerjasama antara
SI dan ISDV pada akhirnya harus ikut mendukung kerjasama tersebut.
Kaum revolusioner SI Semarang ternyata berhasil memenangkan
putaran pertama perselisihan dengan para pimpinan CSI. Kekuatan kelompok
radikal pada SI Semarang semakin meningkat karena pengorganisasian SI
Semarang sangat baik sehingga membuat CSI hanya terikat pada cabang SI di
kota-kota besar. Sejak saat itu para pemimpin SI Semarang dua kali lebih
wasapada terkait apapun yang terjadi pada organisasi ini. CSI mau tidak mau
mulai menerima ideologi kiri walaupun memang sebenarnya CSI belum bisa
menerima masuknya ideologi kiri pada organisasi mereka, namun dukungan
dari SI-SI lokal terhadap ideologi ini begitu teramat kuat. Hal ini terlihat dari
Semaoen yang telah memperoleh dukungan dari kaum urban sebanyak
mungkin setelah berlangsungnya kongres SI tahun 1917. Demikian hasil
kongres SI 1917 yang membuat gembira para pemimpin ISDV:
Kami hanya menunjukkan kejelasan, terutama dalam dua hari
terakhir kongres ini, jika para pemimpin SI berharap terus
mempertahankan massa pengikutnya, mereka harus mengutamakan
kebutuhan ekonomi massanya yang mendesak serta mengakhiri
penghisapan terhadap mereka serta pada perubahan radikal
ekonomi dan sosial yang akan dapat mengurangi penderitaan
mereka. Telah terbukti bahwa apa yang kami kampanyekan dengan
gencar menentang langkah politik sia-sia pimpinan pusat, telah
mendorong dengan kuat kearah pemahaman ini. Apakah kita tidak
melanjutkan kritik, apakah demi mempertahankan pengaruh, kita
terus menerus menyetujui kepemimpinan tersebut tanpa keluhan
dan hanya beragitasi dengan cara yang diplomatis, nampaknya CSI
tidak pernah belajar mengenai hal yang demikian jelas ini.137

137

Catatan editor Het Vrije Woord, dihubungkan kepada Roode S.I’er, “Het S.I. Congres”,
hlm.30.
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ISDV memiliki cukup alasan untuk bergembira atas kemajuannya
mempengaruhi Sarekat Islam. Walaupun pada akhirnya sempat mengalami
krisis yang melemahkan kekuatan mereka, tetapi hal ini tidak melemahkan
kekuatan revolusioner yang dimiliki. Semenjak saat itu perkembangan Sarekat
Islam Semarang selalu berada pada campur tangan Sneevliet dan ISDV.
Semenjak saat itu juga berkembang istilah pada masyarakat Hindia Belanda
untuk menyebutkan kedua kubu Sarekat Islam terpecah ini. CSI dibawah
pimpinan Tjokroaminoto lebih dikenal dengan Sarekat Islam Putih yang kelak
akan berganti nama Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Sarekat Islam
Semarang, lebih dikenal dengan Sarekat Islam Merah yang kelak akan berganti
nama Sarekat Rakyat.
Perpecahan dan perbedaan nama diantara kedua organisasi ini lebih
dipengaruhi permasalahan serta alasan ideologis. SI Semarang disebut SI
Merah karena mendapatkan pengaruh marxis-komunis yang disebarkan oleh
Sneevliet sehingga sebutan “Merah” pada SI ini digambarkan sebagai sesuatu
yang radikal, perjuangan yang membara dan tidak kompromis terhadap
pemerintah kolonial. Anggota-anggota yang ada di dalamnya berasal dari
kelompok Islam Abangan.138 Sedangkan SI Putih adalah kelompok SI moderat
terhadap pemerintah kolonial dan anggota-anggotanya berasal dari kelompok
Islam Santri.139 Sebutan “Putih” pada SI ini digambarkan sebagai golongan

138

Wawancara dengan Rukardi Achmadi pada tanggal 9 Mei 2014, pukul 10.30, di kantor Majalah
Cempaka, Jalan Merak 11a, Semarang.
139
Perkembangan Sarekat Islam di Hindia pengaruh ortodoksi agama Islam begitu kuat,
penyebabnya dikarenakan hubungan yang semakin kuat antara Hindia dengan tanah asal Islam
Ortodoks, yaitu Timur Tengah. Akhirnya muncul garis pemisah dalam masyarakat Hindia antara
kaum Santri, Abangan, Priyayi orang Cina dan orang Eropa. Lihat A.P.E. Korver, op.cit, hlm.141.
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Islam putihan yang dengan tenang menghadapi pemerintah kolonial dengan
jalur kerjasama. Terkait perpecahan yang terjadi pada Sarekat Islam dibenarkan
oleh Haji Boesro anggota SI Semarang tahun 1916 yang meninggalkan tulisan
terkait “Riwayat Gedong Rakyat SI Semarang”140. Pada tulisan tersebut Haji
Boesro menjelaskan tentang perpecahan pada tubuh SI sehingga terpisah
menjadi SI Putih dan Merah. Namun perpecahan yang terjadi pada SI ini hanya
bersifat ideologis

dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Kedua

kelompok SI ini tetap berjalan berdampingan, salah satunya ketika
menggunakan Gedong Rakyat yang ada di Semarang sebagai gedung
pertemuan tanpa adanya perselisihan dari kedua belah pihak.
Perpecahan ini menjadi sebuah dampak dari perkembangan Sarekat
Islam sebagai organisasi massa terbesar saat itu karena kemudian membagi dua
jalan bagi SI untuk berdiri pada dasar ideologinya masing-masing. Terlebih SI
Semarang memilih untuk mengikut ISDV, memperbanyak massa dan
membangun kekuatan komunisme di Hindia Belanda. Meskipun kemudian SI
Semarang sempat berganti nama menjadi Sarekat Rakyat dibawah naungan
PKI dan menjadi organisasi yang dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda,
namun organisasi ini tidak pernah kehilangan massa pendukungnya. Hingga
tahun 1926 organisasi ini memberikan pengaruh sampai keluar wilayah
Semarang dan sekitarnya. Bahkan puncaknya terjadi pada sebuah peristiwa
pemberontakan yang berujung penangkapan tokoh-tokoh PKI dan Sarekat
Rakyat.
140

Rukardi Achmadi (Ed.), Riwayat Gedung Rakyat di Kampung Gendong, Semarang, 1980,
hlm.2.
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2. Terbentuknya PKI dan Sarekat Rakyat (1920-1923)
Setelah terusirnya Sneevliet dari Semarang pada tahun 1918,
penangkapan besar-besaran terjadi pada para tokoh ISDV berkebangsaan
Belanda. Sehingga pada tahun 1919 menjadi masa tersulit bagi orang-orang
Eropa yang ada di ISDV. Pada awal tahun 1920, sebagian besar anggota
berkebangsaan Belanda yang sebelumnya aktif dalam ISDV jumlahnya
berkurang. ISDV yang hanya tergantung pada kepemimpinan orang Belanda
akan terancam bubar. Permasalahan yang dihadapi saat itu bukan masalah
degenerasi pusat yang vital, tapi berkurangnya fungsi pembangunan cabang
ISDV. Hal ini sebagai akibat perubahan substansi partai yang telah
berlangsung sejak 1917. Pada tahun tersebut ISDV kehilangan sejumlah
anggota terbaiknya karena perpecahan dengan elemen yang kurang radikal.
Kebanyakan anggota berkebangsaan Belanda pada saat itu memilih untuk
mengundurkan diri. Hingga pada akhir tahun 1917 keanggotaan ISDV
meningkat kembali. Hal ini disebabkan kemenangan SI Semarang dalam
kongres Sarekat Islam yang merupakan usaha besar partai dalam memperoleh
pengikut dari kalangan Sarekat Islam dan melebarkan sayap ke seluruh
Jawa.141
Di tahun 1919 setelah kepergian Sneevliet dari Semarang dibentuklah
Komintren, perubahan pun terjadi pada partai-partai dan perkumpulan sosial
demokrat di seluruh dunia. SDP Belanda sebagai salah satu organisasi sosial
demokrat merubah namanya menjadi Partai Komunis Belanda (CPN).
141

Ini merupakan perjalanan propaganda yang dilakukan oleh Baars pada akhir 1917, lihat Het
Vrije Woord, 4 Januari 1919, hlm.114.
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Begitupun dengan ISDV yang ada di Hindia, mereka harus membuat nama
baru untuk menarik simpati Komintern. Menurut Alimin salah satu anggota
Sarekat Islam dan ISDV, rencana untuk membuat sebuah nama baru telah
dibuat sepanjang 1919,142 tetapi tidak ada keputusan lanjutan. Bahkan partai
tidak menggelar kongres tahunan, nampaknya karena pimpinan Eropa banyak
yang dikeluarkan, sementara kedua pimpinan di Hindia, Semaoen dan Darsono
berada di penjara.143 Baru pada Januari 1920 partai mengadakan pertemuan.
Kongres keenam ini hanya pertemuan singkat untuk membahas persiapan
kongres ketujuh yang akan dilaksanakan bulan Mei.
Pada kongres ketujuh, topik utama yang didiskusikan ialah pergantian
nama

ISDV

menjadi

perserikatan

komunis

di

Hindia.144

Sebelum

dilaksanakannya kongres Sneevliet sempat berkirim surat dengan Semaoen
yang menginstruksikan untuk segera membentuk organisasi komunis dengan
nama sendiri berdasarkan asal wilayahnya.145 Baars pada saat itu menjadi
salah satu pendukung utama dari usulan tersebut. Ia baru saja kembali dari
Belanda karena tidak menemukan pekerjaan baru disana. Pada saat kongres,
Baars berbicara kepada anggota ISDV yang menghendaki organisasi mereka
memisahkan diri dari sosialisme revisionis dan menyatakan persaudaraan
dengan partai-partai pendukung Komintern. Ia mendapat dukungan dari faksi
142

Alimin, Riwayat Hidup, 1954, hlm14-15.
Het Vrije Woord, 27 Desember 1919, hlm.97.
144
Penggunaan kata perserikatan, saat ini diartikan sebagai “asosiasi” atau “persatuan” bukan
sebagai “partai”, hal itu tidak menunjukkan sesuatu yang khusus, dalam bahasa Belanda di sebut
Partj de Komunisten in Indie-Partai Komunis Hindia. Lihat Het Vrije Woord, 5 Mei 1920, hlm.229
145
Terkait usulan perubahan nama ISDV ada beberapa nama baru yang diusulkan oleh peserta
kongres, yaitu PKH (Perserikatan Komunis Hindia) atau IKP (Indische Komunistiche Party).
Tetapi kongres memutuskan nama PKI (Perserikatan Komunist di India), lihat Busjarie Latif,
op.cit, hlm.62.
143
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ISDV cabang Semarang yang beberapa minggu sebelumnya telah mengusulkan
perubahan nama organisasi. Kemudian ISDV berubah nama menjadi
Perserikatan Komunis di Hindia (PKI) pada 23 Mei 1920 di Semarang.
Perubahan yang terjadi pada ISDV juga dialami oleh Sarekat Islam
Semarang atau biasa disebut dengan Sarekat Islam Merah. Setelah terpecah
dengan SI Putih, organisasi ini membentuk kelompok organisasi baru yang
dinamakan Sarekat Rakyat dan membentuk cabang di luar wilayah Semarang.
Program-program kegiatannya juga saling mendukung dengan kegiatan PKI.
Sarekat Rakyat sendiri merupakan penggabungan antara Sarekat Islam Merah
dengan serikat-serikat pekerja yang revolusioner yang kemudian akan
menjalankan program PKI.146 Nama baru Sarekat Islam Semarang ini mulai
diputuskan berubah melalui kongres PKI di Bandung pada tahun 1923. Pada
kongres selanjutnya yang diadakan di Jakarta pada Juni 1924 telah diterima
suatu program partai beserta suatu program aksi propaganda.
Program aksi propaganda ini disampaikan oleh Darsono di dalam
pidatonya saat berlangsungnya kongres, ia mengemukakan beberapa masalah
mengenai organisasi, terutama tentang memperkokoh gerakan-gerakan pekerja
yang revolusioner, gerakan pemuda, mendirikan sekolah-sekolah. Darsono juga
mengajak para pendukung PKI untuk melawan sisa-sisa feodalisme dan
perubahan-perubahan agraria sebagai arah pembangunan masyarakat yang
sosialistis. Dampak-dampak setelah terbentuknya PKI pada tahun 1920
mempengaruhi perkembangan Sarekat Rakyat yang menjadi organisasi yang

146

Rutgers, S.J., op.cit, hlm.24.
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setelah ISDV berganti nama

menjadi PKI, Semaoen mengusulkan untuk membangun sekolah bagi anakanak anggota SI Semarang yang dikelola oleh Tan Malaka pada tahun 1921.
Sekolah yang dikelola Tan Malaka ini untuk sementara menempati Gedung
Rapat SI selama satu minggu dengan jumlah murid sebanyak delapan puluh
murid.147 Hal ini yang kemudian di tahun-tahun berikutnya selalu
diprogramkan oleh PKI dan Sarekat Rakyat untuk mendirikan sekolah-sekolah
di distrik-distrik terpencil di wilayah Hindia Belanda.
Selain itu pengaruh Sarekat Rakyat juga menjadi besar dalam kalangan
massa buruh disebabkan taktik Sarekat Rakyat yang konsekuen atas dasar
perjuangan kelas. Kerja Sarekat Rakyat terhadap golongan buruh terlihat pada
bulan Mei 1923 yang memimpin pemogokan dari buruh kereta api. Direksi
kereta api menolak perundingan, sedangkan pemerintah memprovokasi untuk
menangkap Semaoen dan pemimpin-pemimpin lainnya. Pemogokan bukan
mereda, melainkan semakin banyak jumlah buruh yang ikut mogok dengan
diikuti oleh 13.000 dari 20.000 buruh kereta api, ditambah dengan
perkumpulan pegawai-pegawai bangsa Eropa.
Jumlah yang cukup menakjubkan dan membuat pemerintah kolonial
kembali berpikir untuk menghentikan gerakan-gerakan buruh yang dibangun
oleh Sarekat Rakyat dan PKI. Hal ini kemudian memunculkan pelarangan oleh
pemerintah kolonial kepada segala aktifitas yang dilakukan oleh PKI dan
Sarekat Rakyat. Pemerintah kolonial melakukan penutupan sekolah-sekolah
147

Harry A. Poeze, Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik I, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti,
1988, hlm.174.
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Sarekat Rakyat secara paksa dalam 1924. Hal ini kemudian menyebabkan
pemberontakan petani yang tetap ingin mempertahankan sekolah-sekolahnya.
Meskipun dianggap menjadi organisasi terlarang namun kesatuan yang muncul
antara PKI, Sarekat Rakyat dan SI Merah begitu kuat, terlebih karena masih
terdapat benih-benih perlawanan terhadap SI putih. Secara tidak langsung PKI
melalui SI Merah dan Sarekat Rakyat telah menggalang dukungan massa. Cara
yang dilakukan PKI selain menghimpun aksi-aksi propaganda dan mendirikan
sekolah juga digunakan cara menghimpun unit-unit massa baik itu di dalam
Sarekat Rakyat, SI Merah maupun Sarekat Pekerja. Demikian rencana PKI
untuk membawahi unit-unit massa untuk membuat pesaing bagi CSI:
a. Di Semua tempat dimana terdapat SI Merah, sebuah cabang PKI akan
didirikan
b. SI Merah dan cabang PKI akan berkerjasama
c. Kerjasama ini akan berpusat pada perjuangan melawan kapitalisme
d. Semua masalah besar akan dirujuk oleh PKI dan SI Merah pada
eksekutif PKI, di Semarang, yang ditunjukkan kepada ketua PKI
Semaoen
e. Setidaknya setahun sekali, PKI akan mengadakan sebuah kongres,
dimana delegasi dari cabang-cabang SI Merah dan PKI akan
menentukan akan menentukan kebijakan dalam mempertahankan
kepentingan rakyat Hindia.
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f. Unit SI Merah tidak perlu membayar iuran kepada PKI; mereka hanya
harus membayar biaya untuk mengirimkan delegasinya ke kongres
tahunan.
g. Dana PKI akan di dapat dari cabang-cabang PKI (80% dana yang
diterima unit-unit PKI harus disetorkan kepada eksekutif pusat)
h. Oleh karenanya SI Merah harus berada dalam posisi keuangan untuk
mempertahankan kepentingan para anggotanya.
i. Di manapun terdapat SI kapitalis ala Tjokroaminoto PKI akan
mendirikan sebuah cabang partai dan SR, yang akan bekerjasama
dengan cara sama seperti PKI dan SI Merah.148
PKI menyatakan “Sekarang sudah jelas bahwa SI Merah dan PKI serta
Sarekat Rakyat (SR) pada masa depan disatukan dalam satu kubu, satu
pasukan, satu front dalam mempertahankan kepentingan rakyat Hindia”.
Keputusan ini membuat PKI banyak memberikan pengaruh bukan hanya pada
masyarakat Semarang melainkan seluruh masyarakat Hindia Belanda mengenal
PKI sebagai organisasi yang berjuang bagi rakyat. Aksi-aksi propaganda PKI
terus dilakukan terhadap pemerintah kolonial. Tuntutan untuk kemerdekaan
pers diadakan. Dalam seminggu ada 30 majalah dan koran yang redakturnya
ditangkap. Juga kantor-kantor PKI dan Sarekat Pekerja diserbu, sedangkan
pekerja-pekerjanya ditangkap juga. Ini membuktikan besarnya pengaruh yang
telah dicapai oleh gerakan revolusioner di Hindia Belanda.

148

Semaoen, “Penyebarluasan Massa PKI”, Sinar Hindia, 15 Maret 1923, hlm 594-595.
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Di luar Jawa gerakan-gerakan revolusioner juga berjalan. Karena
pengaruh Abdul Muis dari SI timbullah pemogokan di Sumatra Barat melawan
pemungutan pajak dan menentang pengambilan tanah-tanah penduduk oleh
pemerintah. Abdul Muis kemudian diusir pada tahun 1924, tapi pemberontakan
terus berjalan. Di Minangkabau sendiri diumumkan oleh Datuk Batuah tentang
keberadaan komunisme-Islam yang mendapat sambutan dari masyarakat
Minangkabau. Memang setelah Sneevliet diusir dari Semarang penganut
paham komunisme di wilayah Hindia Belanda adalah orang-orang Islam,
ketika mereka melihat ideologi ini juga menentang adanya penjajahan. Simpati
masyarakat Hindia Belanda bersambut dalam bentuk gerakan-gerakan yang
mengatasnamakan komunisme-Islam.149 Semua ini merupakan dampak yang
terjadi dari pengaruh komunisme Henk Sneevliet. Pengaruh komunisme yang
dahulu tertanam pada SI Semarang telah meluas di 65 kantor cabang PKI di
beberapa wilayah Hindia Belanda.

B. Dampak Pengaruh Henk Sneevliet Bagi Organisasi Pergerakan
Nasional di Semarang dan Sekitarnya
1. Kebangkitan Insulinde dan Pemogokan Petani di Surakarta
Selain dampak yang dialami oleh Sarekat Islam Semarang, organisasi
lain yang ada di Semarang dan sekitarnya pernah merasakan pengaruh dari
ajaran Sneevliet. Salah satunya adalah Insulinde yang dipimpin oleh Tjipto
149

Sama dengan yang terjadi di Surakarta, disebarkan oleh Haji Misbach, anggota Sarekat Islam
Surakarta. Berkembangnya pemahaman ini dikarenakan kondisi Hindia yang masih berada dalam
pengaruh penjajahan dan mengharuskan rakyatnya yang beragama Islam untuk bergerak secara
revolusioner. Hanya paham komunisme yang digunakan oleh rakyat Hindia sebagai alat melawan
penjajahan, lihat, Nor Hiqmah, op.cit, hlm.42.
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Mangoenkoesoemo. Sebelum memberikan pengaruh pada SI Semarang
Sneevliet memang pernah menjadi anggota Insulinde dan bekerjasama dengan
para pemimpinnya. Selama tahun 1917-1919 perkembangan organisasi ini
semakin terlihat di Surakarta, yang tidak kalah kuat seperti tempat lain di
Hindia. Seiring kemudian dipulihkannya nama baik Tjipto Mangoenkoesoemo
di atas pentas utama sebagai anggota Insulinde.
Insulinde merupakan organisasi pergerakan pengganti dari Indishce
Partj yang dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Pengagas utama dari
organisasi yang bertumbuh di Surakarta ini adalah Tjipto Mangoenkoesoemo,
Douwes Dekker dan Haji Misbach. Perkembangan Insulinde di Surakarta dapat
terlihat setelah Haji Misbach dan Tjipto Mangoenkoesoemo memimpin
gerakan ini dan menyatakan untuk bergabung ke Volksraad. Pada awal 1918
perkumpulan kecil ini beranggotakan sebagian orang Indo, Tionghoa yang
berpendidikan barat dan bisa berbahasa Belanda serta golongan priyayi
profesional. Pada awal 1919, keanggotannya meluas dengan cepat dalam
jumlah besar pula. Dalam satu tahun saja anggotanya sudah lebih dari sepuluh
ribu orang dan pada Juni 1919 Insulinde Surakarta menjadi afdeling terbesar
dengan keanggotaan lebih banyak dari gabungan semua afdeling Insulinde.150
Jumlah ini sangat menakjubkan, dapat dikatakan Insulinde mampu menyaingi
Sarekat Islam dalam mencari dukungan massa sebanyak-banyaknya. Insulinde
afdeling Semarang pernah mendapatkan pengaruh ajaran politik Sneevliet,
namun setelah kepergiannya dari Semarang organisasi ini semakin besar. Hal
150

Uhlenbeck memperkirakan keanggotan Insulinde bulan Juni 1919 sebanyak 23.000 orang.
Lihat, Takashi Shiraisi, op.cit, hlm.186.
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ini tidak terlepas dari tokoh Haji Misbach seorang mubalig asal Kauman,
Surakarta yang juga mendapatkan pengaruh ajaran Sneevliet. Misbach yang
radikal dikatakan mampu mengimbangi Tjipto yang moderat terhadap
pemerintah.
Kondisi ini terlihat ketika peningkatan Insulinde dibarengi dengan
kesuksesannya dalam memobilisasi petani pedesaan di Surakarta. Saat itu
hanya Insulinde saja yang berhasil memobilisasi petani sepanjang masa
pergerakan tahun 1918-1920. Menggalang dukungan terhadap massa petani
kemudian menjadi alat propaganda Insulinde, karena SI Semarang hanya
berhasil memobilisasi buruh. Namun keberhasilan Insulinde Surakarta itu
menjadi masalah. Mobilisasi petani memicu bangkitnya radikalisasi petani
yang diluar kendali pemimpin Insulinde Surakarta. Kemudian hal ini
mengundang tekanan pemerintah atas Insulinde. Melalui tekanan pemerintah
tersebut Insulinde bergerak semakin radikal. Sneevliet mengatakan bahwa
organisasi ini hanya digunakan untuk orang-orang Belanda menggantikan
kepemimpinan mereka di pemerintahan, namun hal ini

berubah setelah

semakin banyak golongan bumiputera yang bergabung dengan Insulinde.
Dengan adanya dominasi oleh golongan bumiputera pada Insulinde
membuat Misbach dapat lebih mudah untuk mendominasi pimpinan Insulinde
Surakarta. Bahkan pada pertengahan 1918 Misbach mendirikan SATV, namun
kekuatan pergerakan di Surakarta saat itu masih kocar-kacir. Hal ini terlihat
seperti Boedi Oetomo Surakarta yang masih ditempati golongan priyayipriyayi loyal berpendidikan barat dan sangat moderat terhadap pemerintah
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kolonial. Permasalahn serupa juga terjadi pada SI Surakarta yang berada pada
kendali kaum putihan pro Tjokroaminoto.151 Kelompok ini kemudian
mengambil kendali kepemimpinan SI Surakarta. Dengan kendali mereka SI
Surakarta sama sekali tidak memiliki uang, tidak memiliki daftar keanggotaan,
tidak menerbitkan surat kabar apa pun, tidak mengadakan pertemuan, dan tetap
terbengkalai begitu saja.152
Kemudian Misbach menghimpun kekuatan dengan SATV dan Medan
Moeslimin serta Islam Bergerak sebagai organ di dalamnya untuk melawan
kepemimpinan SI Surakarta, ikut juga bergabung untuk menguatkan Misbach
menentang kekuatan SI adalah Djojopanatas, mertua Sosrokardono. Semaoen
yang berada di Semarang melihat kondisi kemudian menjalin kerjasama
bersama Insulinde untuk mengambilalih kepemimpinan SI Surakarta pada awal
April 1919. Atas inisiatif Semaoen dan Marco, pertemuan bestuur CSI pada
tanggal 15 Februari 1919 di Surabaya memutuskan untuk memulihkan SI
Surakarta, dengan Marco sebagai Ketua dan Misbach Wakil Ketua. Keputusan
ini segera diumumkan di vergadering umum bersama PKBT dan Insulinde
Surakarta pada tanggal 18 Februari 1919. Sejak saat itu pengaruh Insulinde
Surakarta sangat didominasi olseh golongan-golongan SI Semarang yang
radikal. Kerjasama yang dikembangkan sejak awal antara Insulinde dan SI
terus berlanjut dengan aksi-aksi pemogokan petani di wilayah Surakarta, pada
saat itu Misbach memobilisasi pemogokan petani di pedesaan Kesunanan.
151

Tjokro pada masa pergerakan nasional adalah tokoh SI yang dekat dengan pemerintah
kolonial, namun pada akhirnya pengaruh radikalisme yang dibawa oleh Sneevliet kepada Semaoen
telah mengubahnya menjadi radikal. Dengan membentuk Tentara Kanjeng Nabi Muhammad
(TKNM) dan membangkitkan kembali SI-SI Lokal, lihat, Takashi Shiraisi, op.cit, hlm.140.
152
Takashi Shiraisi, op.cit, hlm.190.
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Insulinde pimpinan Misbach dituduh menghasut pemogokan petani
tersebut. Hal ini kemudian mengancam keberadaan tokoh-tokoh moderat di
Surakarta.

Samanhoedi

saat

itu

merasa

khawatir

dengan

rencana

pengambilalihan kekuasaan SI Surakarta oleh Marco dan Misbach yang
terkenal radikal. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut Samanhoedi datang
ke Sriwedari untuk mendominasi vergadering. Akhirnya Samanhoedi naik
menjadi Ketua kehormatan untuk mengawasi sementara bekas ketua komite SI
departemen Jawa Tengah. Hasil pertemuan bestuur CSI bersama Semaoen
gagal dilakukan. SI Surakarta kembali didominasi oleh pengusaha batik
Laweyan dan lagi-lagi kondisi SI Surakarta terbengkalai serta kemungkinan
bagi SI Surakarta menjadi roda penggerak kekuatan SI radikal telah lenyap.
Sejak saat itu Misbach lebih banyak mengaktifkan Insulinde Surakarta,
SATV dan beberapa organ pers yang ada di dalamnya. Insulinde yang masih
berada di bawah kepemimpinan Misbach memperluas kegiatannya dengan
mengadakan pemogokan petani. Tercatat sejak Agustus 1918 ada pemogokan
petani di Pucangsawit, Dukuh, Pojok dari Sukoharjo dan Gulon, Calamadu.153
Sebabnya juga serupa: petani menolak melakukan kerja wajib di perkebunan
dan menuntut peningkatan glidig, karena naiknya harga bahan pokok membuat
upah benar-benar tidak memadai. Setelah saat itu aktifitas Insulinde Surakarta
bukan kian membesar melainkan menurun dan sempat terbengkalai. Namun
Misbach mengaktifkan kembali, ia menjadi propagandis Insulinde di wilayah

153

Ibid, hlm.198.
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perkebunan-perkebunan tembakau dan tebu milik Kesunanan. Jadi, disanalah,
di pedesaan, Insulinde Surakarta mengalami perluasan yang luar biasa.
Pengaruh yang diberikan Misbach pada Insulinde tidak lepas pada
pertemuannya dengan tokoh-tokoh pergerakan radikal seperti Sneevliet,
Semaoen dan Marco. Hal tersebut kemudian dapat diterapkan di Surakarta
yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Insulinde yang sempat
dipengaruhi Sneevliet ketika pimpinannya berada di Semarang, kian lama
berubah. Setelah pusat pergerakan Insulinde dibawa oleh Misbach ke Surakarta
berbagai aktifitas-aktifitas radikal yang dipimpin Insulinde semakin besar.
Selama memimpin Insulinde Misbach juga membentuk SATV sebagi
penyokong kekuatan gerakan Insulinde yang dinaungi oleh pers bentukannya,
yaitu Medan Moeslimin dan Islam Bergerak. Gerakan yang dipelopori oleh
Misbach berdampak pada gerakan massa petani yang mencapai ratusan orang
setiap kali mengadakan pemogokan. Insulinde juga mengalami peningkatan
anggota karena hampir 10.000 blangko dibagikan kepada anggota baru.154

2. Berkembangnya Organisasi Buruh di Semarang dan Sekitarnya
Dampak dari pengaruh komunisme yang dibawa oleh Sneevliet selain
mempengaruhi pertumbuhan revolusioner bagi Insulinde Surakarta dan
pemogokan petani, juga berdampak pada perluasan organisasi buruh di
Semarang dan beberapa wilayah di sekitarnya. Pada saat Sneevliet di Semarang
organisasi perburuhan sudah dikembangkan dengan baik oleh Semaoen anak

154

Ibid, hlm.210.
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didiknya. Kemudian setelah Sneevliet diusir dari Semarang organisasi buruh
semakin berkembang, tidak hanya di Semarang melainkan ke wilayah-wilayah
di sekitarnya dalam bentuk asosiasi buruh. Semuanya diawali dari kondisi kerja
dan ekonomi buruh pabrik gula yang terdapat diseluruh Jawa, tetapi kondisi
yang terjadi pada buruh ini akan lebih baik setelah para manajer pabrik gula
menaikkan upah dan sewa tanah. Hal ini juga tidak akan terlepas dari peranan
PFB (Personeel Fabrieksbond) yang selalu mengusahakan perundingan dengan
para manajer telah menanamkan keyakinan bahwa kenaikan tingkat hidup
berupa kenaikan upah dan sewa tanah bagi kromo, buruh tani pabrik gula
hanya diperoleh melalui perjuangan.155
Keberadaan PFB sebagai persatuan serikat pekerja tidak akan terlepas
dari peranan Semaoen di dalam menghimpun kekuatan buruh. Bagi Semaoen
buruh haruslah merdeka untuk mengatur sendiri pekerjaannya, “kuasa
mengatur” pendapatan atau hasil dari pekerjaan mereka.156 Melalui pernyataan
ini Semaoen mengharapkan agar kaum buruh bersama serikat pekerja terus
memperjuangkaan peningkatan hidup yang tidak boleh ditentukan oleh
siapapun, kecuali oleh kaum buruh sendiri. Perjuangan ini yang kemudian
mempengaruhi keberhasilan PFB sebagai organisasi buruh untuk memperluas
organisasi dan kegiatan dari luar wilayah Yogyakarta. PFB memang
merupakan organisasi buruh yang pusat kegiatannya berada di luar Semarang,
tepatnya di Yogyakarta. Untuk semakin mengaktifkan organisasi ini pada bulan
April 1919 Suryopranoto menerbitkan brosur yang berisi pedoman bagi buruh
155

Bambang Sulistiyo, Pemogokan Buruh Sebuah Kajian Sejarah, Jakarta, Tiara Wacana, 1995,
hlm.79.
156
Semaoen, Penuntun Kaum Buruh, Jendela, 2000, hlm.4.
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pabrik gula untuk mendirikan perhimpunan. Tujuan penerbitan itu adalah
menolong buruh dalam usaha membebaskan diri dari kesewenang-wenangan,
menjunjung derajat bangsa dan mengusahakan kemakmuran lebih adil.
Pada bulan berikutnya Suryopranoto157 sebagai tokoh PFB menerbitkan
majalah Orgaan Personeel Fabriek Bond di Hindia Olanda. Suryopranoto
dibantu oleh Sumodiharjo dan Suradi Hadisubroto sebagai redakturnya.
Sebagai media organisasi, majalah itu memuat berbagai informasi yang
dipandang penting bagi PFB dan seluruh anggotanya.158 Propaganda yang
dilakukan PFB untuk menyerukan agar buruh berani bangkit dalam
mengusahakan upah kerja dipengaruhi oleh kekecewaan Suryopranoto kepada
Kromo, penduduk bumiputera yang takut menghadapi kapitalis untuk
memperbaiki penghidupannya sendiri.159
PFB pada saat itu bukan satu-satunya organisasi buruh di daerah
industri gula. Dalam tahun 1913 telah terdapat perhimpunan yaitu Poroyitno
yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Kaum Buruh dan Tani (PKBT)
dibawah pimpinan Suhariyo, Ketua SI dan ISDV cabang Demak. Tujuan
PKBT adalah mempersatukan petani dan mengusahakan kenaikan uang sewa
tanah kepada pengusaha-pengusaha perkebunan, dan mempersatukan buruh
untuk memperjuangkan kenaikan upah pada musim panen. Pada akhir tahun
1918 PKBT mengalami krisis kepemimpinan dan Suhariyo harus ditahan oleh
157

Sebagai tokoh PFB yang juga aktif pada Sarekat Islam Yogyakarta, Suryopranoto merupakan
tokoh yang paling berpengaruh pada pemogokan buruh. Selain memiliki peranan dalam PFB dan
Sarekat Islam Suryopranoto pernah menjadi ketua CSI menggantikan Tjokroaminoto yang saat itu
terbelit masalah. Di Tahun 1920 pusat CSI dipindahkan dari Surabaya ke Yogyakarta dan
menyerahkan tampuk pimpinan CSI pada Suryopranoto, lihat Bambang Sulistiyo, op.cit, hlm.154
158
Ibid, hlm.80.
159
Bambang Sulistiyo, loc.cit.
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pemerintah kolonial Belanda karena tuduhan menganggu keamanan umum.
Kepemimpinan PKBT akhirnya jatuh ke tangan Suryopranoto dan memasukan
organisasi ini ke dalam PKT dan PFB.160 Keberhasilan PFB di Yogyakarta
telah menarik perhatian buruh pabrik gula di daerah lain. Beberapa
perhimpunan buruh pabrik gula menggabungkan diri dan menyatakan diri
sebagai cabang PFB. Di antara perhimpunan itu adalah PTO (Perhimpoenan
Tjipto Oesodho) di Kalirejo, Sumpyuh dan PPO (Perserikatan Pegawai
Ondernemin) di Klampok, Purworejo.161
Begitu cepatnya pengaruh pergerakan buruh yang berkembang dari
wilayah Semarang yang dipimpin oleh para anggota SI, kini telah menyebar di
beberapa wilayah di luar Semarang. Pada umumnya ini dipengaruhi oleh
kinerja SI Merah yang membentuk cabang bukan hanya di Semarang, tetapi di
luar kota Semarang. Sehingga biasanya para pemimpin-pemimpin SI Merah
juga memimpin PFB, dikarenakan mereka memiliki perlengkapan intelektual
yang sanggup membaca perkembangan situasi, sehingga mampu menyusun
program-program kerja secara spesifik. Buruh yang ikut bergabung pada PFB
dari tahun ke tahun semakin bertambah, hal ini dapat terlihat pada akhir tahun
1918 jumlah anggota PFB kira-kira 700 orang, namun pada tahun 1919
mengalami peningkatan kurang lebih 8000 orang yang tersebar di 90 pabrik
gula. Jumlah ini semakin meningkat dengan tajam beberapa bulan berikutnya.
160

Ruth Mc Vey, op.cit, hlm.42-43.
Perhimpunan buruh yang disokong oleh Sarekat Islam Semarang sudah terlihat kerja
revolusionernya saat berlangsungnya Kongres Centraal Sarekat Islam III 29 September-8 Oktober
1918 di Surabaya. Di dalam kongres ini datang 87 cabang organisasi buruh di Hindia Belanda
yang mewakili 450.000 orang anggota. Jumlah ini fluktuatif hingga menjelang pengusiran Henk
Sneevliet dari Hindia Belanda dan terjadinya pemberontakan tahun 1926, lihat Busjarie Latief,
op.cit, hlm.49.
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Pada bulan Desember 1919 anggota PFB mencapai 8.723 orang dan pada bulan
April 1920 anggota PFB telah tersebar pada 161 pabrik gula. Akhirnya pada
bulan Agustus 1920 anggota PFB telah mencapai 31.000 yang tersebar di
hampir seluruh pabrik gula di Jawa dan merupakan organisasi buruh terbesar di
Hindia.162
Selain memperbanyak jumlah massa pendukung PFB juga melakukan
aksi-aksi pemogokan buruh di beberapa daerah di Jawa. Salah satunya yang
terjadi di PFB pabrik gula Jatiroto, Lumajang. Dikarenakan ketidaksenangan
manajer pabrik kepada kegiatan yang dilakukan oleh dua orang buruhnya yang
ikut aktif dalam kegiatan PFB maka manajer pabrik memecat kedua orang
buruh tersebut yang hanya menempati posisi sebagai tukang besi. Pemecatan
itu dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang, karena kedua tukang besi itu
tidak bersalah, masih kuat untuk bekerja dan tidak diberi pensiun atau
pesangon. Usaha-usaha untuk memperoleh penyelesaian secara damai gagal
karena pihak manajer menolak melakukan perundingan. Akhirnya para anggota
PFB melakukan pemogokan kerja. Aksi dari PFB ini berbalas dengan
dikeluarkannya surat dari direktur pabrik gula Jatiroto yang menyatakan bahwa
seluruh pabrik gula milik HVA yang tersebar di Karesidenan Pasuruan, Besuki
dan Surabaya tertutup bagi para pemogok.163 Hal ini kemudian memunculkan
reaksi Suradi Hadisubroto yang langsung datang dari Yogyakarta menuju
Jatiroto. Ia mengambil alih pimpinan pemogokan dengan mengadakan rapat

162

Nasihat pejabat urusan bumiputera (R.A. Kern) kepada Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum
tanggal 29 September 1920 dalam Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indie 28ste
Jaargang, hlm.788.
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Bambang Sulistiyo, op.cit, hlm.86.
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anggota yang menghasilkan sejumlah tuntutan tentang kenaikan upah,
keringanan tempo kerja, dan jaminan pensiun pada hari tua. Tuntutan ini tidak
mendapat tanggapan yang semestinya, bahkan beberapa hari berikutnya
manajer menyatakan supaya anggota PFB minta diberhentikan dari
pekerjaannya di pabrik gula Jatiroto. Pernyataan sikap kemudian dibalas oleh
Suryopranoto dengan mengirim surat kepada seluruh cabang PFB di
karesidenan yang berdekatan dengan tempat pemogokan, agar para anggota
PFB tidak mengerjakan pekerjaan yang ditinggalkan pemogok. Pemogok
terdiri dari 400 orang.164
Situasi konflik di Jatiroto juga dialami di pabrik gula Bangkak,
Boyolali, misalnya rapat-rapat PFB selalu diawai oleh tentara, sehingga
suasana menjadi tegang. Pengaruh-pengaruh PFB di beberapa daerah di Jawa
memang telah meresahkan para pemilik pabrik maupun pemerintah kolonial
setempat. Karena pergerakan PFB yang sangat radikal dengan jumlah massa
yang begitu besar membuat pergerakan ini tidak terhenti hingga tahun 1926.165
Kerjasama-kerjasama yang terjalin antara PFB, PKBT, SI Merah dan ISDV
terus berlangsung maka ketika organisasi ini membutuhkan bantuan untuk
membantu mengadvokasi permasalahan buruh tidak segan-segan para
164

Ibid, hlm.87
Berbicara tentang dampak yang diberikan oleh Sneevliet pada bidang perburuhan dapat terlihat
dari gagasan Semaoen untuk mendirikan vakcentraal pada kongres ke-III PPPB. Terjadi tiga kali
pembicaraan terhadap konsep pusat organisasi buruh yang ditawarkan Semaoen, yaitu di kongres
ke-III PPPB, kongres ke-IV CSI, dan dalam sebuah pertemuan yang dilangsungkan di Yogyakarta
akhir tahun 1919. Pada saat berlangsungnya kongres ke- III PPPB di Bandung terjadi
ketidaksepahaman antara organisasi-organisasi buruh yang diundang sebagai peserta kongres
dengan Schotman utusan SDAP Batavia. Keberatan Schotman bertolak dari anggapannya bahwa
keinginan pembentukan vakcentraal, sebagai aktivitas gerakan, terlihat sangat dipaksakan dan
tidak lebih dari pada aksi mengikuti gerakan orang Belanda yang berdiam di Hindia. lihat,
Soewarsono, Kaum Pergerakan Dalam Gerakan Buruh (Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh
1918-1921), Jakarta, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1988, hlm.70-74.
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pemimpin ISDV maupun SI Merah di beberapa wilayah di Jawa juga ikut
membantu dalam mengkordinir masa buruh yang sedang melakukan
pemogokan. Tujuan organisasi buruh ini semakin terlihat jelas, dengan
dilaksanakannya beberapa kali kongres. Sesuai dengan yang termuat dalam
anggaran dasar maka seluruh aktivitas PFB memiliki tujuan:
Memajukan penghidupan anggota-anggotanya lahir dan batin
dengan akal-akal yang tidak berlawanan dengan wet-wet negeri
atau aturan yang pantas atau adat yang baik
Aktivitas PFB itu meliputi antara lain:
Memperhatikan keperluan lid-lidnya; mendirikan fonds buat belajar
bagi anak-anak lidnya; memajukan kehendak tolong-menolong lidlidnya dalam hal yang perlu ditolong; mengeluarkan atau
menyambung surat tijdschrifd; bergaulan dan memeliharakan
pergaulannya dengan perhimpunan lain di Nederlandsch Indie; dan
daya upaya lain-lain boleh dipakainya.166
Melalui pernyataan ini terlihat tujuan sebenarnya dari keberadaan PFB
yang saling menolong satu sama lain antara sesama buruh dan saling
membangun pergaulan dengan perhimpunan lainnya di wilayah Hindia. PFB
mampu menghimpun massa dengan aksi nyata untuk memperjuangkan nasib
buruh. Tentu saja organisasi ini bertumbuh sebagai organisasi buruh yang
menentang kapitalisme. Organisasi ini memiliki keyakinan jika buruh bersatu
maka mereka akan memperoleh kemenangan menghadapi kaum kapitalis.
Pandangan ini tidak akan terlepas dari pengaruh Sneevliet. Pengaruh-pengaruh
pergerakan buruh yang semula hanya berada di Semarang kini telah meluas
sampai ke seluruh wilayah Hindia.

166

Bambang Sulistiyo, op.cit, hlm.88.
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BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab II sampai bab IV maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses Henk Sneevliet saat menyebarkan komunisme pada Sarekat
Islam Semarang dilakukan dengan memahami terlebih dahulu melihat kondisi
sosial yang ada di Semarang seperti kondisi perburuhan, agraria, penyakit pes, dan
Indie Weerbar. Setelah memahami kondisi tersebut Sneevliet kemudian
mendekati para tokoh muda Sarekat Islam Semarang dari kelompok Islam
abangan seperti Semaoen, Marco dan Darsono serta mendidik mereka menjadi
radikal dengan membawa isu-isu sosial yang terjadi pada masyarakat Semarang.
Bagi Sneevliet proses pendekatan tersebut tidak cukup, perlu proses infiltrasi
pada organisasi ini.Sneevliet kemudian memiliki ide untuk menerapkan “Strategi
Blok di Dalam” sebuah strategi yang menjembatani kerjasama

antara kaum

bumiputera pada Sarekat Islam dengan golongan sosial-demokrat Belanda yang
ada pada ISDV. Melalui strategi ini Sneevliet mempelopori terbentuknya aliansi
antara ISDV dengan Sarekat Islam Semarang.
Hal ini dilakukan Sneevliet karena ia tidak memiliki peran keanggotaan
pada Sarekat Islam. Sedangkan Semaoen, Darsono dan Marco sangat leluasa
memperoleh keanggotaan ganda di banyak organisasi pergerakan. Karena itu
Sneevliet lebih memanfaatkan keanggotaan ganda yang dimilliki oleh anak-anak
didiknya untuk memberikan pengaruh dan menyusup pada Sarekat Islam
130

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
131

Semarang. Strategi ini ternyata berhasil karena Semaoen terpilih menjadi ketua
Sarekat Islam Semarang pada tahun 1917. Penguasaan Sarekat Islam Semarang
berada pada kendali Sneevliet di bawah pimpinan Semaoen. Segala kegiatan yang
dilakukan oleh Sarekat Islam Semarang yang sebelumnya berubah menjadi
radikal dan pendukungnya di dominasi oleh kelompok buruh. Selain menggerakan
para pendukung Sarekat Islam Semarang yang berasal dari kelompok buruh, surat
kabar Sarekat Islam Semarang Sinar Djawa juga mengalami perombakan dari
berita-berita yang diterbitkan. Sinar Djawa tahun 1917 banyak menerbitkan
tulisan terkait pemogokan buruh, masalah Indie Weerbar dan masalah agraria.
Karena mengalami proses radikalisasi dan mendapatkan pengaruh dari paham
komunis yang dibawa oleh Sneevliet nama surat kabar ini berubah menjadi Sinar
Hindia tahun 1918. Setelah berganti nama surat kabar ini meresahkan pemerintah
kolonial Belanda karena tulisan dari surat kabar ini selalu menyindir pemerintah
kolonial Belanda serta menarik pendukung bagi Sarekat Islam Semarang.
2. Hambatan Henk Sneevliet selama memberikan pengaruh komunis pada
Sarekat Islam Semarang dapat dibagi menjadi 3 hambatan:
a. Hambatan pertama terjadi pada pribadi Sneevliet yaitu, gagalnya
Sneevliet menjadi anggota Sarekat Islam. Hambatan ini membuat dirinya tidak
bisa secara langsung memberikan pengaruh pada Sarekat Islam Semarang. Karena
tidak dapat memberikan pengaruh secara langsung Sneevliet mendidik para
bumiputera untuk dapat menyusup pada Sarekat Islam Semarang. Namun
pengaruh ini ternyata telah membawa Sneevliet pada hambatan yang jauh lebih
berat. Ia banyak ikut campur terhadap permasalahan persdelict yang dialami oleh
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Marco Kartodikromo dan Semaoen. Sneevliet membentuk komite kebebasan pers
untuk membebaskan Marco tetapi ternyata perjuangannya untuk membebaskan
Marco dan memberikan pengaruh pada Semaoen ternyata membuatnya dikenal
oleh pemerintah kolonial Belanda dan dianggap sebagai tokoh berbahaya dan
harus disingkirkan. Berlahan Sneevliet secara sengaja membuka identitasnya
semata-mata hanya untuk membuktikan kepada pemerintah kolonial bahwa
dirinya radikal. Namun pengaruh yang diberikan Sneevliet dilakukan tanpa
memikirkan akibat yang akan diperolteh jika ia melakukan sikap tersebut.
Hambatan pribadi lainnya yang dialami Sneevliet adalah terpecahnya
ISDV. Penyebabnya dikarenakan oleh Sneevliet yang membuat tulisanberjudul
“Zegepraall”. Tulisan inimenyebabkan rekan-rekan sosialisnya di ISDV tidak
sejalan dengan dirinya dan memilih keluar dari ISDV. Hambatan ini membuat
Sneevliet kehilangan kekuatan dari rekan-rekan sosialisnya.
b. Hambatan kedua adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda
terhadap undang-undang pers bumiputera yang diberlakukan pada setiap surat
kabar. Beberapa pasal dari perundang-undangan atau yang biasa dikenal
denganHaatzaai Artikelen banyak merugikan pers, karena kebijakan ini dibuat
hanya untuk melindungi pemerintah kolonial Belanda dari kritikan yang
disampaikan oleh pers bumiputera. Peraturan ini berdampak pada Sneevliet dan
para pemimpin SI Semarang yang ikut menghidupkan pers bumiputera. Karena
peraturan ini Sneevliet menjalani hukuman persdelict, dipecat dari pekerjaannya
sebagai sekretaris hingga pada akhirnya dirinya diusir oleh pemerintah kolonial
Belanda dari Semarang.
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c. Hambatan ketiga adalahreaksi dan sikap para pemimpin CSI yang tidak
senang dengan keberadaan Sneevliet dan pengaruh-pengaruhnya terhadap para
tokoh Sarekat Islam Semarang. Ada beberapa tokoh seperti Tjokroaminoto,
Abdoel Moeis dan Moehammad Joesoef yang menentang pengaruh yang
diberikan

Sneevliet

pada

Sarekat

Islam

Semarang.

Terlihat

saat

diselenggarakankongres SI ke-2 dan ke-3 Tahun 1918-1919. Sangat jelas kubu
pendukung

Tjokroaminoto

menyerang

kelompok

Semaoen

yang

sudah

dipengaruhi oleh Sneevliet.Semenjak saat itu Sneevliet dan para peserta didiknya
kehilangan dukungan dari CSI. Secara tegas Tjokroaminoto menolak pengaruh
yang dibawa oleh Sneevliet terhadap Sarekat Islam Semarang dan secara
struktural benih-benih perpecahan mulai muncul pada organisasi ini.
3. Dampak dari pengaruh yang dibawa oleh Sneevliet pada Sarekat Islam
Semarang adalah perpecahan pada tubuh SI. Sarekat Islam dulu dikenal sebagai
organisasi Islam murni kini telah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok sosialdemokrat yang memperkenalkan ajaran komunisme di bawah pimpinan Sneevliet.
Sarekat Islam kemudian terbagi menjadi dua, SI Merah yang terkena pengaruh
Sneevliet dan SI Putih yang berpihak pada Tjokroaminoto dari golongan santri.
Perpecahan ini meluas, kedua kelompok SI tersebut terus mencari pendukung
dari seluruh afdeling-afdeling SI yang berada di Hindia Belanda. Sedangkan
dalam jangka panjang terjadi perubahan tatanan dan sistem organisasi pada
Sarekat Islam. Dalam jangka panjangnya SI Putih berubah nama menjadi PSII
(Partai Sarekat Islam Indonesia) setelah Tahun 1926 dan SI Merah menjadi
Sarekat Rakyat yang memiliki kedekatan PKI (perubahan dari ISDV). Hingga
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pada saat itu muncul istilah Islam-komunisme karena sebagian tokoh yang ikut
aktif dalam menyebarkan paham komunis berasal dari kelompok-kelompok Islam
baik yang berasal dari kelas abangan maupun santri. Aktifitas organisasi Sarekat
Rakyat juga saling mendukung satu dengan yang lain dengan PKI yaitu seperti
memimpin pemogokan buruh, membuat surat kabar, dan membangun sekolahsekolah pada distrik-distrik terpencil di Hindia Belanda.
Dampak berikutnya terjadi pada organisasi pergerakan nasional di Hindia
Belanda. Organisasi ini mengalami perubahan dan peningkatan yang begitu cepat
sepeninggal Sneevliet. Organisasi-organisasi buruh yang mulanya hanya dirintis
oleh Semaoen bersama Sneevliet kini telah berkembang dalam bentuk asosiasi
buruh dengan jumlah massa besar yaitu seperti, PFB, PKBT, PPPB. Selain itu
organisasi Insulinde juga mengalami dampak perubahan besar setelah Sneevliet
memberikan pengaruh di dalamnya. Salah satu tokohnya H.M. Misbach
membangun Insulinde kembali dan memindahkan pusat pergerakannya di
Surakarta. Terjadi proses radikalisasi pada Insulinde yang pada setiap
pergerakannya ikut melibatkan petani sebagai massa pendukung pemogokan
melawan pemerintah kolonial Belanda. Pengaruh ini berhasil dan nama Insulinde
dikenal kembali oleh masyarakat kecil Surakarta.
Dampak dari pengaruh Sneevliet dirasakan pada organisasi-organisasi ini.
Terjadi perubahan secara struktural pada organisasi-organisasi ini yang
menunjukkan perlawanan pada pemerintah kolonial Belanda. Membuktikan
bahwa pengaruh komunisme yang dibawa Sneevliet telah berhasil mencuri
perhatian bagi sebagian masyarakat bumiputera.
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DAFTAR SINGKATAN

CPN

: Communistische Partj van Netherlands

CSI

: Centraal Sarekat Islam

HBS

: Hogere Burgere School

HVA

:Handelsvereeniging Amsterdam

IJB

:InlandscheJournalisten Bond

ISDP

: Indhische Sociaal Democratische Partj

IP

: Indische Partj

ISDV

: Indhische Sociaal Democratische Vereeniging

NIS

:Nederlandsch Indische Spoorweg

NVSTP

: Nederlandsche Vereeniging van Spoor Tramweg Personel

PFB

:Personeel Fabrieks Bond

PKBT

: Perkoempoelan Kaoem Boeroeh dan Tani

PKI

: Partai Komunis Indonesia

PKT

:Perserikatan Kaoem Tani

PSII

: Partai Sarekat Islam Indonesia

PPPB

: Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra

SATV

: Sidik Amanat Tableg Vatonah

SDAP

:Sociaal Democratische Arbeiders Partj

SDP

: Sociaal Demoratishce Partj

SI

: Sarekat Islam

STOVIA

: School tot Opleiding van Inlandsche Artsen

TKNM

: Tentara Kanjeng Nabi Moehammad

VOC

: Vereenigte Oost-Indische Compagnie

VSTP

: Vereniging voor Spoor-en Tramwegpersoneel

140

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

141

Lampiran 1
Susunan Hoofdbestuur CSI Tahun 1914-1917
Jabatan

April 1914-Juni 1915

Juni-Juli 1915

Juli

1916-Okober

1917

Ketua

Tjokroaminoto

Tjokroaminoto

Tjokroaminoto

Goenawan

Goenawan

(Surabaya)
Wakil Ketua

Goenawan
(Batavia)

Wakil Ketua

Abdoel Moeis

Abdoel Moeis

(Bandung)
Sekertaris

Achmad

Achmad

(Surabaya)
Wakil Sekre

Sosrokardono
(Surabaya)

Bendahara

Achmad

Ardiwinata

Ardiwinata

Moh. Joesoef

Moh. Joesoef

(Batavia)
Komisioner

Moh. Joesoef
(Semarang)
H. Abdoelfatah
(Surakarta)
H. Ahmad Sjazili

H. Ahmad S.

(Madura)
Djojosoediro

DjojoSoediro

Djojosoediro

Djajadiningrat

Djajadiningrat

Soerjodiputro

Soerjodiputro

K.H. Dahlan

K.H. Dahlan

(Malang)
Djajadiningrat
(Serang)
Soerjodipoetro
(Bondowoso)
Penasehat

K.H. Dahlan
(Yogyakarta)

H. Ahm. Sjadzili

Sumber:LaporanHooofdbestuur CSI Tahun 1914-1917dalam
Takashi Shiraisi, ZamanBergerak “Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926”
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Lampiran 2
Bagan Alur Penyebaran Komunisme Henk Sneevliet Pada Sarekat Islam Semarang

Karl Marx

V. Lenin

Henk Sneevliet

Semaoen

Marco
Kartodikromo

Darsono

Tan Malaka
Keterangan Bagan:
1. Henk Joseph Sneevliet mendapatkan pengaruh Marxisme dari Vladimir Lenin, walaupun
selama berada di Belanda banyak tokoh-tokoh Marxis dari Partai Buruh yang mempengaruhi
pemikirannya. Namun gerakan revolusi Rusia tahun 1917 dibawah pimpinan Lenin mampu
merubah pemikiran Sneevliet menjadi radikal bahkan menginginkan hal serupa jugaterjadi di
Hindia Belanda.
2. Tan Malaka mendapatkan pengaruh komunis secara tidak langsung dari Henk Sneevliet
karena ia datang ke Semarang setelah Sneevliet dibuang. Walaupun memiliki pemikiran yang
berbeda tentang komunisme namun selama berada di Semarang Tan Malaka mendapatkan
pengaruh dari Semaoen. Kemudian Semaoen banyak berperan untuk meneruskan penyebaran
ideologi komunis yang di bawa oleh Sneevliet.
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Lampiran 4
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah

: SMA BOPKRI 1 Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Sejarah

Kelas/Semester

: XI/2

Materi Pokok

: Perkembangan ideologi dan organisasi pergerakan
nasional Indonesia.

Alokasi Waktu

: 2 x 45’

1. Standar Kompetensi
Menganalisis Perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh
Barat sampai dengan Pendudukan Jepang.
2. Kompetensi Dasar
Menganalisis Hubungan antara Perkembangan Paham-paham Baru dan
Transformasi Sosial dengan Kesadaran dan Pergerakan Kebangsaan.
3. Indikator
Mendeskripsikan strategi perlawanan Sarekat Islam Semarang
terhadap pemerintah kolonial Belanda.
Menganalisis hambatan-hambatan Sarekat Islam Semarang dalam
perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.
Menganalisis dampak perlawanan Sarekat Islam Semarang
terhadap pemerintah kolonial Belanda bagi perkembangan
organisasi pergerakan nasional di Indonesia.
4. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu untuk:
Mendeskripsikan strategi perlawanan Sarekat Islam Semarang
terhadap pemerintah kolonial Belanda.
Menganalisis hambatan-hambatan Sarekat Islam Semarang dalam
perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.
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Menganalisis dampak perlawanan Sarekat Islam Semarang
terhadap pemerintah kolonial Belanda bagi perkembangan
organisasi pergerakan nasional di Indonesia.
 Nilai yang ditanamkan:
Percaya diri (keteguhan hati, optimis).Berorientasi pada
tugas

(bermotivasi,

tekun/tabah,

bertekad,

enerjik).

Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin),
Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa
depan).
 Karakter peserta didik yang diharapkan:
Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri,
demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta
tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai,
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung
jawab.

5. Materi Pembelajaran
a. Strategi perlawanan Sarekat Islam Semarang terhadap pemerintah
kolonial Belanda.
1) Masa awal pergerakan nasional di Semarang
2) Perkembangan Sarekat Islam Semarang
3) Munculnya Pengaruh Henk Joseph Sneevliet dalam Tubuh Sarekat
Islam Semarang
4) Membangun aliansi dengan ISDV
5) Pembentukan pers Bumiputera sebagai alat perluasan Marxisme
b. Hambatan-hambatan Sarekat Islam Semarang dalam perlawanan
terhadap pemerintah kolonial Belanda
1) Persdelict Marco Kartodikromo
2) Persdelict Semaoen
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3) Perundang-undangan pelarangan penerbitan pers Bumiputera di
Semarang
4) Kasus Persdelict Henk Sneevliet hingga pengusirannya dari
Semarang
c. Dampak perlawanan Sarekat Islam Semarang terhadap pemerintah
kolonial Belanda bagi perkembangan organisasi pergerakan nasional di
Indonesia
1) Perpecahan di dalam tubuh Sarekat Islam
2) Munculnya PKI dan Sarekat Rakyat
3) Bangkitnya Insulinde Surakarta dan aksi pemogokan petani
4) Berkembangnya organisasi buruh di Semarang dan sekitarnya

6. Metode Pembelajaran
a. Diskusi kelompok
b. Tanya jawab
c. Penugasan

7. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
1. Pembukaan

Deskripsi

Alokasi
Waktu

Apersepsi: Guru memberikan
gambaran tentang Perkembangan

8’

ideologi dan organisasi pergerakan
nasional Indonesia melalui gambar dan
tanya jawab.
Motivasi: siswa mampu menganalisis

4’

perlawanan organisasi Sarekat Islam
Semarang terhadap pemerintah
kolonial Belanda.

3’
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Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
2. Kegiatan
Inti

Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi guru:
Membagi

siswa

menjadi

5

kelompok untuk berdiskusi terkait
pembahasan

mengenai

perkembangan organisasi Sarekat
Islam Semarang dan pengaruh
Sarekat

Islam

Semarang

perkembangan

bagi

organisasi

pergerakan lainnya di Indonesia.
(nilai yang ditanamkan: Religius,
jujur,

toleransi, disiplin,

kerja

keras, mandiri, demokratis, rasa
ingin tahu, semangat kebangsaan,
cinta

tanah

air,

menghargai

prestasi, bersahabat, cinta damai,
gemar

membaca,

peduli

peduli

sosial,

lingkungan,

tanggung jawab.);
Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi guru:
Mengintruksikan

kepada

siswa

untuk membuat uraian analitis
berdasarkan hasil diskusi di dalam
kelompok (nilai yang ditanamkan:
Religius, jujur, toleransi, disiplin,
kerja keras, mandiri, demokratis,
rasa

ingin

tahu,

semangat

65’
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air,

menghargai prestasi, bersahabat,
cinta damai, gemar membaca,
peduli lingkungan, peduli sosial,
tanggung jawab.);
Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi Siswa:
Menyimpulkan

tentang

hal-hal

yang belum diketahui (nilai yang
ditanamkan: menghargai prestasi,
bersahabat, cinta damai, gemar
membaca,

peduli

lingkungan,

peduli sosial, tanggung jawab.);
Menjelaskan tentang hal-hal yang
belum

diketahui

ditanamkan:

(nilai

Religius,

yang
jujur,

toleransi, disiplin, kerja keras,
mandiri, demokratis, rasa ingin
tahu, semangat kebangsaan, cinta
tanah air,)
3. Penutup

Guru memberikan tes Pilihan Ganda
dan

Uraian

dilanjutkan

bersama

dengan siswa menarik kesimpulan
tentang materi yang baru dipelajari.
Guru

bersama

siswa

melakukan

refleksi mengenai pembelajaran hari
ini.
Guru menyampaikan tugas yang harus
dipersiapkan dipertemuan berikutnya.

10’
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8. Alat/Media/Sumber Belajar
a. Alat

: LCD dan Komputer

b. Media

: Power Point, Peta Konsep dan Gambar

c. Sumber Pembelajaran

:

Badrika, Wayan I. (2006). Sejarah untuk SMA Kelas XI. Jakarta:
Erlangga.
M. Habib Mustopo, dkk. (2014). Sejarah Indonesia 2.Yudhistira.
Rutgers, S.J. (2012). Sejarah Pergerakan Nasional. Yogyakarta:
Penerbit Ombak.

9. Penilaian
a. Jenis Penilaian : Tertulis
b. Bentuk Penilaian : Tes

Evaluasi Soal Pilihan Ganda dan Uraian
A. Soal Pilihan Ganda
1. Organisasi pergerakan nasional Indonesia yang pertama kali memunculkan
konsep gerakan Islam adalah Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan
pada tahun 1911 oleh Haji Samanhoedi di kota....
a. Yogyakarta
b. Semarang
c. Surakarta
d. Surabaya
e. Demak
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2. Di dalam perkembangannya organisasi Sarekat Dagang Islam yang
didirikan oleh Haji Samanhoedi mengalami pelarangan aktifitas kegiatan
oleh pemerintah kolonial Belanda yang kemudian mengharuskan haji
Samanhoedi menyerahkan pusat pemerintahan kepada salah satu
anggotanya dari SDI cabang Surabaya yang bernama....
a. H.O.S. Tjokroaminoto
b. Alimin Prawirodirojo
c. Semaoen
d. Haji Boesroe
e. Tirtoadisoerjo

3. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang mendirikan kantor cabang
Sarekat Islam. Pada tahun 1917 terjadi pergantian kepengurusan pada
Sarekat Islam Semarang dari Moehammad Joeseof kepada....
a. Marco Kartodikromo

d. Darsono

b. Semaoen

e. Haji Misbach

c. Tan Malaka

4. Kondisi Sosial yang terjadi di kota Semarang:
1) Didirikannya pabrik-pabrik besar di kota Semarang
2) Banyak terdapat kelompok-kelompok pekerja/buruh
3) Kondisi lingkungan masyarakat kota Semarang yang kumuh dan kotor
4) Didirikannya organisasi Insulinde di kota Semarang
5) Kesejahteraan buruh yang belum tercapai
6) Munculnya kelompok-kelompok terpelajar dan kaum priyayi di
Semarang
Dari beberapa kondisi sosial yang terjadi di kota Semarang diatas ini yang
menyebabkan Henk Joseph Sneevliet memilih kota Semarang sebagai
tempat untuk menyebarluaskan paham komunisme adalah....
a. 1, 2, 5, 6
b. 2, 3, 4, 5
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c. 1, 2, 3, 5
d. 3, 4, 5, 6
e. 1, 2, 3, 4

5. Organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia:
1) Boedi Oetomo
2) Indhische Partj
3) Insulinde
4) Sarekat Islam
5) Perhimpunan Indonesia
6) VSTP
Organisasi-organisasi pergerakan nasional diatas ini yang pernah menjalin
kerjasama dengan ISDV (Indhisce Social Democratic Vereniging ) sebuah
perkumpulan Sosialis Demokratis di Hindia Belanda yang dibentuk oleh
Henk Joseph Sneevliet adalah....
a. 2, 3, 4, 6

d. 2, 3, 4, 5

b. 1, 2, 3, 4

e. 1, 2, 5, 6

c. 3, 4, 5, 6

6. Sebagai bentuk perjuangan Sarekat Islam Semarang terhadap nasib
rakyat Semarang dan Indonesia, organisasi ini membentuk sebuah pers
bumiputera yang diterbitkan di kota Semarang yang bernama....
a. Medan Prijaji

d. Sinar Djawa-Sinar Hindia

b. Indonesia Raya

e. Si Tetap

c. Pertimbangan
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7. Setibanya di Indonesia tepatnya di kota Surabaya Henk Joseph Sneevliet
bekerja sebagai staf editor pada sebuah surat kabar dari perusahaan gula
yang bernama....
a. De Volharding
b. Soerabajaasch Handelsblad
c. De Indiers
d. Pertimbangan
e. Si Tetap

8. Aliansi atau kerjasama yang dilakukan oleh ISDV yang dibentuk oleh
Henk Joseph Sneevliet dengan Insulinde mengalami kegagalan hal ini
disebabkan oleh....
a. Anggota-anggota Insulinde tidak dapat loyal di dalam membangun
aliansi
b. Mayoritas anggota Insulinde adalah kelompok masyarakat pribumi
priyayi
c. Para pemimpin Insulinde hanya ingin menggantikan kepemimpinan
orang Eropa dengan orang Eurasia dan kelompok terdidik Indonesia
d. Perselisihan Sneevliet dengan Douwes Dekker
e. Insulinde terlalu dekat dengan pemerintah kolonial Belanda

9. Dalam perlawanannya terhadap pemerintah kolonial Belanda Sarekat
Islam Semarang menggunakan dukungan dari massa buruh untuk
melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dan kaum
pengusaha asing. Salah satu aktifitas perlawanan yang dilakukan oleh
Sarekat Islam Semarang bersama massa buruh ialah melakukan mogok
kerja. Dibawah ini yang merupakan tuntutan dari aksi mogok kerja yang
dilakukan oleh Sarekat Islam Semarang bersama para buruh, kecuali....
a. Pengurangan jam kerja dari 8,5 jam menjadi 8 jam
b. Selama mogok gaji di bayar penuh
c. Setiap buruh yang dipecat diberi pesangon tiga bulan gaji
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d. Menutut untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan kotapraja
Semarang
e. Menuntut penurunan harga kebutuhan hidup

10. Salah satu tokoh Sarekat Islam Semarang yang mengalami kasus
persdelict yang kemudian dibantu oleh Sneevliet dengan membentuk
Komite Aksi Kemerdekaan Pers adalah....
a. Haji Misbach
b. Kadarisman
c. Moehammad Joesoef
d. Semaoen
e. Marco Kartodikromo

11. Seiring dengan instruksi dari Sneevliet dalam masa pembuangan di
Tiongkok untuk memerintahkan pergantian nama ISDV menjadi PKI
(Partai Komunis Indonesia). Pada tanggal berapa perubahan nama ISDV
menjadi PKI berlangsung....
a. 8 September 1917
b. 23 Mei 1920
c. 30 Juni 1913
d. 29 Agustus 1915
e. 9 Mei 1914

12. Di bawah ini yang menjadi alasan dari pemerintah kolonial mengusir
Sneevliet dari Indonesiaadalah....
a. Menganggu rust en orde (keamanan dan ketertiban) negara kolonial
b. Pledoi Sneevliet di pengadilan yang mengkritik pemerintah kolonial
Belanda
c. Membentuk ISDV untuk mempengaruhi masyarakat pribumi
d. Peranannya di dalam mempengaruhi Sarekat Islam Semarang
e. Perselisihannya dengan beberapa tokoh-tokoh ISDV sayap kanan
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13. Salah seorang anggota Sarekat Islam yang ditemui oleh Semaoen saat
berlangsungnya persidangan kasus persdelict Sneevliet di Semarang
adalah....
a. Alimin Prawirodirojo
b. Musso
c. Haji Boesroe
d. Darsono
e. Tan Malaka

14. Sebagai organisasi massa yang cukup besar di Semarang, Sarekat
Islam memiliki kantor yang dijadikan tempat untuk melakukan pertemuan,
nama lain gedung atau kantor tempat dilangsungkannya pertemuanpertemuan yang diadakan oleh Sarekat Islam Semarang yaitu....
a. Gedung Merdeka
b. Gedung Perjuangan
c. Gedung Rakyat
d. Gedung Serbaguna
e. Gedung Pergerakan

15. Selama dipenjara karena kasus Persdelict pada tahun 1919 Semaoen
menulis sebuah novel yang berjudul....
a. Rumah Kaca
b. Student Hijo
c. Di Negeri Penjajah
d. Hikajat Kadiroen
e. Anak Bangsa Seberang

Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda:
1. c

4. c

7. b

10. e

13. d

2. a

5. a

8. c

11. b

14. c

3. b

6. d

9. d

12. a

15. d
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B. Soal Uraian
1. Deskripsikan strategi perlawanan Sarekat Islam Semarang terhadap
pemerintah kolonial Belanda !
2. Deskripsikan hambatan-hambatan Sarekat Islam Semarang dalam
perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda !
3. Deskripsikan dampak perlawanan Sarekat Islam Semarang terhadap
pemerintah kolonial Belanda bagi perkembangan organisasi pergerakan
nasional di Indonesia !

Kunci Jawaban Soal Uraian:
1. Strategi perlawanan Sarekat Islam Semarang diawali dengan kedatangan
Henk Sneevliet seorang Belanda yang mentor dari para tokoh pemimpin
Sarekat Islam Semarang. Perlawanan Sarekat Islam Semarang terhadap
pemerintah kolonial Belanda merupakan strategi yang digunakan oleh
Sneevliet untuk meruntuhkan kekuasaan imperialis kolonial dari Hindia
Belanda dan menggantikannya dengan berkuasanya kaum buruh yang
menyebarluaskan ideologi komunis. Sarekat Islam Semarang memiliki
strategi dengan membangun kekuatan pers di tanah Jawa, bentukan pers
dari Sarekat Islam Semarang yang dipengaruhi oleh Sneevliet ini adalah
Sinar Djawa yang kemudian berubah nama menjadi Sinar Hindia pada
tahun 1918. Selain itu aksi-aksi pemogokan bersama kelompok-kelompok
buruh selalu disuarakan oleh Semaoen sebagai pimpinan Sarekat Islam
Semarang untuk membangun pengaruh yang lebih luas bagi masyarakat
Semarang dan sekitarnya. Dengan demikian Sarekat Islam bukan hanya
organisasi yang mendapatkan dukungan massa dari kelompok pribumi
priyayi melainkan kaum buruh menjadi simpatisan yang sangat fanatik
terhadap organisasi ini karena keberpihakannya pada kelompok tertindas
tersebut. Membangun kerjasama dengan organisasi lainnya saat itu juga
menjadi strategi perlawanan yang sangat ampuh bagi Sarekat Islam
Semarang untuk membangun kekuatan yang lebih besar, organisasi dari
yang sangat dekat dengan pemerintah kolonial seperti Insulinde dan Boedi
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Oetomo hingga yang jelas-jelas menentang pemerintah kolonial seperti
ISDV dan VSTP merupakan relasi rutin yang dibangun oleh Sarekat Islam
Semarang sebagai sarana membangun dukungan perlawanan terhadap
pemerintah kolonial.

2. Pemberedelan pers milik Sarekat Islam Semarang Sinar Djawa dan Sinar
Hindia menjadi hambatan besar bagi para tokoh-tokoh pemimpin Sarekat
Islam Semarang. Selain itu hambatan yang terbesar ketika pemerintah
kolonial berusaha ikut campur dengan mempengaruhi CSI yang dipimpin
Tjokroaminoto untuk menjinakkan Sarekat Islam Semarang, diusirnya
Sneevliet kembali ke Belanda membuat Sarekat Islam Semarang
kehilangan salah satu tiang kokohnya. Setelah itu penangkapan terhadap
Semaoen dan Darsono menghambat proses regenerasi Sarekat Islam
Semarang dan terbentuknya PKI ditahun 1920.

3. Dampak yang terjadi adalah radikalisasi yang semakin meluas di dalam
cabang-cabang Sarekat Islam di beberapa kota di Hindia Belanda, seperti
SI Yogyakarta dan SI Demak yang berpihak kepada kelompok Semaoen
dan Sarekat Islam Semarang. Selain itu perubahan gerakan juga terjadi
pada tubuh Insulinde Surakarta yang sebelum-sebelumnya sangat dekat
dengan pemerintah kolonial namun justru sebaliknya menghimpun kaum
petani untuk melakukan pemogokan dan melawan pemerintah kolonial.
Dampak yang paling besar adalah munculnya organisasi-organisasi buruh
dan berubahnya nama ISDV menjadi PKI yang kemudian menjadi cikal
bakal tersemainya paham komunis di Indonesia.
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Keterangan: Soal pilihan ganda (skor 2) untuk setiap butir soal yang
benar dan soal uraian no.1 dan 2 skor maksimal 25 dan untuk soal no.3
skor maksimal 20.

Nilai Akhir = Jumlah Skor Pilihan Ganda + Jumlah Skor Uraian

Tindak Lanjut
Siswa dinyatakan berhasil apabila memenuhi standar kelulusan
minimal sebesar 70%.
Siswa diberikan program remidi apabila tidak memenuhi standar
kelulusan minimal sebesar 70%.
Siswa diberikan program pengayaan apabila memenuhi standar
kelulusan minimal sebesar 70%

Yogyakarta, 17 Desember 2014
Guru Mata Pelajaran Sejarah

Angga Riyon Nugroho
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Lampiran Materi
Perlawanan Organisasi Sarekat Islam Semarang Terhadap Pemerintah
Kolonial Belanda
Pada tahun 1911 di Laweyan, Solo berdiri organisasi Sarekat Dagang
Islam (SDI) dengan ketua Haji Samanhudi. Keinginan untuk menyaingi pedagang
pedagang Cina mendorong banyak orang ingin menjadi anggota SDI. Tujuan SDI
semula adalah memajukan perdagangan untuk menyaingi pedagang pedagang
Cina. Namun pada akhirnya, selain memajukan perdagangan, SDI juga ingin
memajukan agama Islam. Oleh karena itu, atas anjuran H.O.S. Tjokroaminoto,
nama SDI diubah menjadi SI (Sarekat Islam) pada tahun 1912.
SI mempunyai beberapa tujuan, yaitu mengembangkan jiwa dagang,
membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam usaha meningkatkan
derajat, memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama Islam, hidup menurut
perintah agama. Pada tahun 1913, SI menyelenggarakan kongres pertama di
Surabaya dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu SI bukan partai politik, SI
tidak bermaksud melawan Belanda, memilih HOS Cokroaminoto sebagai ketua
SI, dan menetapkan Surabaya sebagai pusat SI. Karena bersifat kerakyatan, SI
cepat mendapatkan massa pendukung serta anggota. Akibatnya, Gubernur
Belanda A.W.F. Idenburg khawatir terhadap SI, sehingga permohonan izin
pengesahan SI ditolak. Oleh karena itu, SI menyiasati hal tersebut dengan
mendirikan Central Sarekat Islam (CSI) di Surabaya yang diakui Belanda pada
tanggal 18 Maret 1916.
Adapun tujuan didirikannya CSI adalah memajukan, membantu,
memelihara, dan menjalin kerja sama antar-SI lokal yang tergabung dalam CSI.
Namun saat berlangsungnya kongres SI yang ke-2 dan ke-3 benih-benih
perpecahan dan pengaruh komunisme pada SI sudah terlihat. Hal ini dikarenakan
Semaoen bersama rekan-rekannya telah menyusup pada struktur kepengurusan
inti Sarekat Islam Semarang yang saat itu berada dibawah kendali CSI sebagai
pusat organisasi Sarekat Islam. Perhitungan jumlah massa yang begitu besar dan
unsur-unsur komunis sudah masuk terlebih dahulu maka Sarekat Islam Semarang
mampu menumbangkan dominasi CSI pada kongres SI ke-2 dan ke-3. Semaoen
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cs. terus berseteru dengan kelompok Tjokroaminoto dan pada puncaknya di
kongres SI ke-4 di Surabaya, Semaoen dan Darsono memisahkan diri dari
pengaruh CSI. Semenjak saat itu CSI dan SI Semarang terpecah menjadi SI putih
dan merah. Tokoh-tokohnya saat itu juga terpecah pada dua kubu. Satu kubu yang
memihak pada kelompok Tjokroaminoto dan kubu lain yang memihak pada
kelompok Semaoen.

Pengaruh ini ternyata tidak membuat semua anggota SI sepaham dengan
yang dikemukakan Semaoen. Ada beberapa dari mereka yang justru menentang
dari ajaran sosialis-komunis ini. Akibatnya, SI pecah menjadi SI putih dan SI
merah. SI putih dipimpin oleh Haji Agus Salim dan Abdul Muis, sedangkan SI
merah berpaham komunis di bawah Semaoen, Tan Malaka, dan Darsono yang
nanti masuk dalam PKI. Setelah SI merah dibawah kepemimpinan Semaoen
mengalami perubahan nama menjadi Sarekat Rakyat dan ISDV (Indhisce Sociaal
Democratiche Vereniging) menjadi PKI hubungan kedua organisasi ini saling
ketergantungan satu sama lain, unsur-unsur komunisme semakin kuat ditegakkan
dengan menjalankan pemogokan-pemogokan buruh yang kemudian berakhir pada
sebuah pemberontakan di tahun 1926-1927 yang dilakukan oleh seluruh massa
pendukung dari PKI.
Meskipun telah di deportasi ke Belanda pada tahun 1918 namun hubungan
Henk Joseph Sneevliet dengan anak-anak didiknya yang telah menguasai penuh
struktur Sarekat Islam Semarang tetap terjalin. Bahkan di tahun 1920 saat
Semaoen dan Darsono dipenjara karena kasus persdelict, Sneevliet selalu berkirim
surat dengan Semaoen untuk segera membentuk Perhimpunan Komunis di
Hindia-Belanda. Ternyata setelah kembali ke Belanda Sneevliet aktif di komintern
yang dipimpin oleh Lenin. Sebagai orang yang memiliki pengaruh dalam
perkembangan Sarekat Islam Semarang, Sneevliet tidak menyia-nyiakan
kesempatan untuk memerintahkan Semaoen merubah nama ISDV menjadi
Perhimpunan Komunis Hindia-Belanda atau PKI. Perubahan nama ISDV sempat
mengalami kemunduran tepatnya setahun karena Semaoen di penjara akibat kasus
persdelict yang dialaminya bersama Darsono. Di dalam penjara Semaoen juga
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aktif di dalam mengkritik pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan-tulisannya
salah satunya adalah Hikajat Kadiroen yang dibuatnya dalam sebuah novel yang
mengambarkan realita yang terjadi di negeri penjajahan. Setelah bebas Semaoen
kemudian terpilih menjadi ketua pertama PKI. Kemudian peresmian organisasi
PKI dilakukan di Semarang tepatnya di Gedung Rakyat (saat ini) yang dahulu
merupakan kantor Sarekat Islam Semarang yang digunakan untuk aktifitas
pergerakan berbagai organisasi pergerakan nasional. Dari sinilah hubungan antara
Sarekat Islam Semarang dengan PKI semakin erat bahkan dengan kegiatan
pemogokan buruh yang dilakukan oleh Sarekat Islam Semarang, PKI selalu
berada

dibelakang

dalam

pencetusan

ide-ide

pemogokan

dan

konsep

menyebarluaskan pengaruh komunisme pada afdeling-afdeling baru di luar kota
Semarang.
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Lampiran 8
Daftar Pertanyan Wawancara Penelitian Tugas Akhir

1. Saya mau bertanya tentang riwayat tokoh Henk Joseph Sneevliet ketika berada di
Semarang?
Sneevliet adalah orang pertama yang membawa paham marxisme ke Hindia Belanda
dan mewarnai sejarah pergerakan nasional di Semarang. Dia 5 tahun berada di Semarang
sebelumnya ia berada di Surabaya selama 5 bulan. Ia pindah ke Semarang untuk
menggantikan D.M.G. Koch sebagai Sekertaris kamar dagang Semarang. Ketika ia pindah
ke Semarang tidak semata-mata karena alasan uang saja melainkan situasi Semarang yang
sangat kondusif bagi kaum pergerakan. Semarang saat itu merupakan kota yang pertama
kali melahirkan industri kereta api di wilayah Hindia Belanda. Kemudian Sneevliet yang
aktif di dalam VSTP (organisasi perburuhan bagi buruh-buruh Belanda) mendirikan ISDV.
Dalam rangka memperbesar pengaruh komunis pada organisasi ISDV Sneevliet
menggunakan organisasi Sarekat Islam Semarang dengan menjalin kerjasama dan mendidik
para pemimpin-pemimpinnya Sneevliet dapat menjadikan organisasi ini sebagai basis massa
gerakan komunis di Hindia Belanda. Pada tahun 1917 Sneevliet sempat tersandung masalah
persdelict karena tulisannya yang memprovokasi masyarakat dan pada akhir tahun 1918
Sneevliet di usir dari Semarang.
2. Apa saja jejak sejarah Henk Joseph Sneevliet yang masih ada di kota Semarang?
Merekonstruksi keberadaan Sneevliet saat berada di Semarang dapat terlihat dari
jejak bangunan-bangunan peninggalan pada masa pergerakan nasional. Tidak banyak jejakjejak bangunan yang dapat dilacak untuk mengetahui tentang keberadaan Sneevliet di kota
ini. Bekas kantor VSTP yang menjadi tempat Sneevliet pertama kali aktif dalam kegiatan
perburuhan juga tidak dapat dilacak keberadaannya, namun dari informasi yang didapat
diperkirakan kantor VSTP ada di sekitar kota lama Semarang. Sedangkan keberadaan
tempat pengadilan Sneevliet berada disekitar tugu muda Semarang menempati gedung
museum Mandala Bakti. Tetapi keabsahan keberadaan gedung ini sebagai tempat
pengadilan Sneevliet juga masih dipertanyakan, karena gedung ini baru dibangun pada
tahun 1930. Dapat diperkirakan Raad van Justitie (Gedung Pengadilan) menempati
bangunan lama dari gedung tersebut. Selain itu bangunan yang menjadi rekam jejak
pengaruh Sneevliet kepada Sarekat Islam Semarang dapat terlihat pada gedung Sarekat
Islam Semarang yang berada di kampung Gedong. Dahulu gedung ini dijadikan tempat oleh
para anak-anak didik Sneevliet untuk meresmikan perubahan nama dari ISDV menjadi PKI
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tahun 1920. Perubahan nama tersebut tidak terlepas dari instruksi Sneevliet yang selalu
berkirim surat dengan Semaoen untuk segera merubah nama ISDV agar dapat bergabung
dengan komintern. PKI menjadi satu-satunya partai komunis yang sudah terbentuk di
wilayah Asia dan pengaruhnya mulai menyebar ke seluruh pelosok Hindia Belanda.
3. Strategi apa yang digunakan Sneevliet dalam menyebarkan paham komunisme pada
organisasi Sarekat Islam Semarang?
Strategi yang digunakan Sneevliet saat memberikan pengaruh pada Sarekat Islam
Semarang adalah strategi Block Within (Strategi Dalam Blok) yaitu dengan menjalin aliansi
dengan organisasi pribumi di Hindia Belanda. Awalnya Sneevliet membangun aliansi
dengan Insulinde sebuah organisasi bentukan dari Tjiptomangoenkoesoemo namun seiring
berjalannya kerjasama Sneevliet merasa organisasi ini hanya ingin menggantikan pemimpinpemimpin orang-orang priyayi yang menggantikan pemerintahan pada organisasi tersebut.
Kemudian merasa tidak cocok dengan Insulinde, Sneevliet melirik organisasi Sarekat Islam
yang saat itu sedang tumbuh. Organisasi ini awalnya hanya sebagai organisasi dagang yang
mulai memiliki sikap politis terhadap pemerintah kolonial. Sneevliet kemudian berusaha
melakukan pendekatan dengan kelompok bumiputera dengan belajar bahasa Indonesia dan
Jawa agar dapat berkomunikasi dengan kelompok bumiputera. Karena keterbatasan
Sneevliet untuk menjadi anggota Sarekat Islam, ia kemudian menjadikan Semaoen sebagai
propagandis di ISDV sebelum masuk menjadi anggota Sarekat Islam Semarang. Kolaborasi
ini ternyata berhasil antara ISDV yang berideologi Marxis dan Sarekat Islam. Perubahanperubahan keanggotan terjadi setelah Semaoen menguasai tampuk pimpinan Sarekat Islam
Semarang. Melalui strategi Dalam Blok ini Sneevliet berhasil melakukan radikalisasi pada
Sarekat Islam Semarang melalui tokoh-tokoh baru yang dimilikinya.
4. Apa alasanSneevliet menggunakan Sarekat Islam Semarang sebagai tempat untuk
menumbuhkan dan mengembakan paham komunisme?
Saat itu Sarekat Islam menjadi organisasi yang sedang bertumbuh dari sebuah
organisasi dagang yang berkembang kearah organisasi politis. Sarekat Islam saat itu juga
dalam proses mengembangkan kantor-kantor cabang di beberapa kota di Hindia Belanda,
salah satunya di Semarang. Pada kantor cabang Semarang yang memiliki keterbukaan pada
setiap golongan untuk masuk kedalam Sarekat Islam asalkan mereka beragama Islam, salah
satunya yang cukup mendominasi adalah golongan buruh. Kondisi ini yang kemudian
membuat Sneevliet meninggalkan Insulinde dan melirik Sarekat Islam sebagai organisasi
incarannya untuk menyebarluaskan komunisme.
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5. Apa hambatan yang terjadi pada Sneevliet selama proses melakukan propaganda dan
penyebaran paham komunisme pada Sarekat Islam Semarang?
Hambatan pada Sneevliet selama proses menyebarkan komunisme pada Sarekat
Islam Semarang yaitu tidak bisanya Sneevliet masuk menjadi anggota Sarekat Islam
Semarang karena kebijakan Anggaran Dasarnya. Selain itu Sneevliet harus dipecat dari
pekerjaannya di Kamar Dagang Semarang karena membuat tulisan dengan judul
“Zegeprall” yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Bukan hanya itu, karena tulisan
ini dan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membatasi kebebasan pers termasuk
dalam bentuk media tulisan membuat Sneevliet harus menjalani proses pengadilan. Pada
pengadilan ini Sneevliet terbukti tidak bersalah dan ia sempat dibebaskan, kekecewaan juga
terjadi pada pihak pemerintah kolonial Belanda yang terus berusaha menyingkirkan
Sneevliet beserta pengaruhnya di Semarang.
6. Apa dampak yang dirasakan oleh Sarekat Islam Semarang setelah pengaruh komunisme
menyebar di dalam tubuh organisasi pergerakan nasional ini?
Terjadi perubahan nama secara ideologis pada Sarekat Islam Semarang, Sarekat
Islam Semarang mendapat julukan Sarekat Islam Merah karena mendapatkan pengaruh kuat
dari ideologi komunis. Kalau perubahan nama setelah Sneevliet diusir dari Semarang saya
malah belum begitu tahu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada buku Ruth Mc. Vey yang
berjudul Kemunculan Komunisme Indonesia mungkin di dalamnya ada keterangan tentang
perubahan nama dari Sarekat Islam Semarang yang menjadi dampak dari pengaruh yang
dibawa oleh Sneevliet. Tetapi yang saya tahu setelah tahun 1926 gerakan komunis yang
berkembang di dalam tubuh organisasi Islam ini menghilang tepatnya saat tokoh-tokoh PKI
dan Sarekat Islam Merah Semarang ini ditangkap dan dibuang oleh pemerintah kolonial
Belanda. Masih ditahun yang sama juga terjadi pemberontakan yang menghentikan sejenak
laju pergerakan organisasi komunis di Hindia Belanda.
7. Apakah pengaruh radikalisasi komunis juga terjadi pada organisasi pergerakan nasional
lainnya diluar Sarekat Islam?
Pengaruh radikalisasi yang dilakukan Sneevliet juga terjadi pada Insulinde walaupun
organisasi ini sempat ditinggalkan oleh Sneevliet yang memilih Sarekat Islam sebagai tempat
infiltrasi pengaruhnya namun organisasi ini sempat mendapatkan pengaruh radikalisasi
komunis oleh Sneevliet. Hal ini terlihat saat Sneevliet masih menggunakan media surat kabar
De Indier milik Insulinde sebagai tempat untuk menyebarluaskan tulisannya yang berjudul
“Zegeprall” yang sempat mengegerkan warga Semarang karena keberanian Sneevliet dalam
mengkritik pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan tersebut.
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Biodata Responden
Nama

: Rukardi Achmadi

Pendidikan Terakhir : Alumnus Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Dipenogoro Semarang
Pekerjaan

: - Wartawan Majalah Cempaka
- Dosen Universitas Dipenogoro Semarang
- Peneliti Sejarah Pergerakan Semarang
- Kontributor Majalah Historia wilayah Semarang
- Aktif di dalam berbagai organisasi seperti Histeria dan kelompok
Pelestarian sejarah kota Semarang

Tempat Wawancara : Kantor Majalah Cempaka, Kota Lama, Semarang
Waktu

: Pukul 10.30-12.00 WIB
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Lampiran 9

Henk Joseph Sneevliet

A.A. Baars

(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

(Sumber:Manuskrip 45 Tahun Sejarah PKI)

Henk Sneevliet (duduk di Tengah) Berfoto Bersama Pengurus ISDV Semarang
(Sumber:Fritjof Tichelman;Socialisme In Indonesie De Indhische Sociaal-Democratische
Vereeniging 1897-1917)
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(Sumber:Kemunculan Komunisme Indonesia)
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Marco Kartodikromo
(Sumber: Semaoen Pers Bumi
putera dan Radikalisasi
Sarekat Islam Semarang)

Henk Sneevliet Bersama Keluarga dan Rekan-rekan Seperjuangan di Semarang
(Sumber: Majalah Historia, Edisi Khusus Henk Joseph Sneevliet)
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Museum Perjuangan Mandala Bhakti (dahulu digunakan sebagai pengadilan bagi
kasus Persdelict Henk Sneevliet)
(Sumber: Majalah Historia, Edisi Khusus Henk Joseph Sneevliet)

Stasiun Poncol, Semarang, Tempat Kedatangan Sneevliet dari Batavia setelah
dinyatakan tidak bersalah atas kasus Persdelict yang menimpanya
(Sumber: Majalah Historia, Edisi Khusus Henk Joseph Sneevliet)
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Henk Sneevliet (tengah) dan Darsono (Kanan)
(Sumber: Majalah Historia, Edisi Khusus Henk Joseph Sneevliet)

Para Kader Komunis Muda Berfoto Bersama dengan Tan Malaka (tengah) di Kantor
Sarekat Islam Semarang
(Sumber: Kemunculan Komunisme Indonesia)
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Bekas Gedung Kantor Sarekat Islam Semarang
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Tanda Inisial SI yang Masih Terdapat di Dalam Bekas Gedung Kantor Sarekat Islam
Semarang
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

177

Artikel Tulisan Henk Sneevliet yang berjudul “Zegepraal” dan Surat Pemberitahuan
Perihal Pembuangan Sneevliet
(Sumber:Majalah Historia, Edisi Khusus Henk Joseph Sneevliet)

Sinar Djawa, Corong Sarekat Islam Semarang, Alat Propaganda Dalam Penyebaran
Komunisme di Kota Semarang
(Sumber:Fritjof Tichelman;Socialisme In Indonesie De Indhische Sociaal-Democratische
Vereeniging 1897-1917)
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Surat S.J. Rutgers, Tokoh Komunis Amerika
kepada Henk Sneevliet, 14 Agustus 1916 (Kiri) dan Surat Tulisan Tangan Henk
Sneevliet yang dibuat di Gergaji, Semarang 1916 (Kanan)
(Sumber:Fritjof Tichelman;Socialisme In IndonesieDe Indhische Sociaal-Democratische
Vereeniging 1897-1917

Surat Kabar Pertimbangan, Corong Insulinde, dimana Darnakoeseoma Pernah
Menterjemahkan Tulisan Sneevliet yang Berjudul “Zegepraal” Pada Surat Kabar Ini
(Sumber:Fritjof Tichelman;Socialisme In Indonesie De Indhische Sociaal-Democratische
Vereeniging 1897-1917)
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Rumah Reyot di Kampung Kota Semarang Tahun 1913
Kondisi ini Membuat Sneevliet Prihatin Pada Nasib Masyarakat Semarang
(Sumber: H.F. Tillema, 1913, Foto No.25

Kondisi Sanitasi dan MCK Masyarakat Semarang Tahun 1913 yang Membuat
Berjangkitnya Berbagai Macam Penyakit Selain Masalah Kemiskinan yang Melanda
Semarang Saat itu
(Sumber: H.F. Tillema, 1913, Foto No.23 dan 24)
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Para Buruh Kereta Api di Semarang Berfoto Bersama
Diatas Lokomotif Pertama yang Ada di Hindia
(Sumber:Manuskrip 45 Tahun Sejarah PKI)

Aktivitas Buruh Perkantoran di Kota Semarang
(Sumber:Manuskrip 45 Tahun Sejarah PKI)
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