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Dosen Program Studi Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya

tntisari : Paham komunis masuk ke lndonesia pada tahun 1913 yang di perkenalkan oleh Hendricus
Josephus Fransiscus Maria Sneevliet. la adalah mantan ketua gerakan buruh nasional di Belanda. Datang
ke lndonesia awalnya bekerja di perusahaan gula di Jawa Timur. Pada tahun 1914 mendirikan lndische
Social Demokratische Vereniging (ISDV). Dua tahun kemudian ISDV berkembang sangat pesat dan dapat
mempengaruhi rakyat khususnya kaum buruh di lndonesia, dengan mudahnya ia dapat mempengaruhi
Sarikat Dagang lslam (SDl) dan akhirnya SDI berubah menjadi Sarikat lslam (Sl) di bawah plmpinan
Tjokroaminoto sehingga Sl terpecah menjadi dua, yaitu : Sl Merah dan Sl Putih. Di lain pihak Tokoh-tokoh
pemuda lndonesia cepat terpengaruh sehingga mereka bergabung dengan ISDV seperti Tan Malaka,
Sernaun, Darsono, dan Alimin Prawirodirjo. Pada tahun 1920 anggota sudah berjumlah 269 orang dan pada

tahun 1920 ISDV di putuskan berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKl) dengan ketuanya
Semaun wakilnya Darsono dan pengurus lainnya seperti Bregsma, Dekker, dan Baars. Akan tetapi pada

tahun 1926 terjadi gejolak di masyarakat, dimana PKI berhasil memanfaatkan Defresi ekonomi dan gejolak
politik yang terjadi di lndonesia. Karena anggotanya semakin banyak, akibatnya aksi-aksi anarkis dilakukan
oleh anggota PKI baikdidesa maupun di daerah-daerah lain. Dengan hancurnya PKI pada tahun '1927 sejak
itu rakyatJawa khususnya tidak lagi aktif berpolitik.

ABSTRAK
ldeologi komunis masuk ke lndonesla pada tahun 1913 diperkenaikan oleh Hendricus Josephus

Fransiscus Mar:ia Sneevliet. la adalah man[a.n ketua Gerakan Buruh Nasional dan mantan pemimpin partai

revolusionerdisalah salu propinsidi negeriBelanda. Mula-mula ia bekerja sebagaiwartawan perdagangan
di Soerabajasche Handelshand milik sindikat perusahaan-perusahaan gula di Jawa Timur, tidak lama
kemudian ia pindah ke Semarang dan bekerja sebagaisekretaris di sebuah maskapai dagang (Depdiknas,
1995: 5). Sneevliet yang dilahirkan di Belanda pada tahun 1883 memulai karirnya sebagai seorang penganul
mistik katholik tetapi kemudian beralih ke ide-ide sosial demokratis yang revolusioner, pada tahun 19'14

Sneevliet mendirikan lndische Social Demokratische Vereniging (ISDV) di lndonesia. ISDV dengan cepat
akan menjadi partai komunis pertama diAsia yang berada di luar Uni Soviet. Pada awal berdirinya, anggota
ISDV seluruhnya orang Belanda, tetapi organisasi ini ingin memperoleh dasar dikalangan rakyat lndonesia
untuk dapat menyebarkan faham marxis. Oleh karena itu pada tahun 1916, ISDV menjalin persekutuan

dengan lnsulinde (merupakan organisasi politik yang didirikan oleh peranakan Belanda dan orang Belanda
kelahiran lndonesia pada tahun 1907 di Bandung, pada awalnya lnsulinde bertujuan untuk memper.luangkan
kepentingan bangsa peranakan lndonesia-Belanda tetapi pada tahun 1919 anggaran dasarnya diubah dan

keanggotaan lnsulinde di buka untuk semua bangsa kemudian kedudukannya dipindahkan dari Bandung ke

Semarang), Anggota lnsulinde berjumlah 6000 orang termasuk beberapa orang Jawa yang terke
tetapi organisasi inijelas bukanlah suatu alat yang ideal untuk memenuhi keinginan ISDV demi
dasar dikalangan rakyat lndonesia. Oleh karena itu maka perhatian ISDV mulai beralih kepada
lslam. Hal ini disebabkan karena Sarekat lslam memiliki jumlah pengikut yang besar dikalangan raky
I ndonesia (Ricklefs, 2A05: 260-261).

Kata-kunci : lndische SocialDemokratischeVereniging (ISDV), PartaiKomunis lndonesia (PKl)
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buruh transportasi dan juga anggota Sociaal
Democratische Arbeiders Partij (SDAP) di Belanda.
Selanjutnya atas keberhasilan revolusi komunis di Rusia.
SDAP berubah men-iadi Partai Komunis Belanda. Di
Indonesia, aw-ahya Sneevliet bekerja sebagai staf redaksi
warta perdagangan Soerabajasche Handelsblad (sebuah

surat kabar milik sindikat perusahaan-perusahaan gula di
Jawa Timur). Kemudian ia pindah ke Semarang dan
bekerja sebagai sekretaris pada surat kabar Semarangsche
Handels Vereniging. Saat itu di Semarang telah berdiri
Organisasi Buruh KeretaApi (\zSTP: Vereniging SpoorEn
Tramrveg Personeel).

Sarnbil bekerja. Sneevliet giat rnelakukan
infilh'asi (penyusupan) ke dalam VSTP. Dalam waktu
singkat ia berhasil rnenanarnkan pengaruhnya dan
menjadikan VSTV sebagai alat propaganda dari faham
marxis di Indonesia melalui surat kabarnya ymg bernalna
De Volharding (keyakinan). Pada tahun 19i4, Sneevliet
bersarna kawan-kalvannya berhasil mendirikan organisasi
n:arxis pertama di Asia Tenggara yang diberi uama
Indische Social Democratische Vereniging (ISDV) yang
berpusat di Semarang (Hartisekar-Akrin. 2001: 66-70).

Sneevliet dengan ISDV nya yang bersifat
sosialis, rnelakukan usahi untuk mendekati rakyai utnum
dengan jalan rnemakai organisasi lain sebdgai perantara.
Ini dikarenakan ISDV tidak dapat bersandar kepada rakyat
urnum, Sneeviiet menugaskan para aktivis ISDV
berkebangsaan Belanda seperti Bandsteder. Ir. Baars, dan
Van Burink untuk mendekati serdadu angkatan lar-rt dan
pegawiai sipil.bangsa Belanda, sedaiigkan anggota ISDV
bangsa Indonesia seperti Sernaun, Darsono, Tan Malaka,
dan Alinlin Prar.virodirjo ditugaskan untlLk rnasuk ke
dalam Sl, bahkan di dalam SI mereka berhasil mendapat
kedudukan dan dapat menentang pemimpin-pemimpin SI
serperti'Ij okroaminoto (Pringgodigdo, I 99 I : 2 8).

Bersamaan denga tahun berdirinya, ISDV
menerbitkan majalah pergerakan Het Vrije \Yoord (Suara
Kebebasan) di Surabaya. Selain itu, ISDV -juga
menerbitkan surat kabar Soeara Merdeka dan Soeara
Rakyat. Tokoh mauiis seperti Sneevliet memandang
bahwa propaganda/penyebaran faham komunis sangat
penting. Dan orang-orang komunis senantiasa
memanfaatkan media massa seperti koran dan majalah
sebagai alat propaganda. Bersamaan dengan itu, di
Indonesia telah berdiri sebuat organisasi besar bernama
Sarekat Dagang Islam yang kemudian rnenjadi Sarekat
Islam (Si). Sneer.liet sangat tertarik untuk rrrernpelajari SI,
sebab dalam waktu yang singkat Sl sangat berhasil
menjadi organisasi massa denga anggota lebih dari 1,5 juta
orang. Oleh sebab itu, ia berpikir keras untuk bisa
menginliltrasi dan memanfaatkan Sl dari dalam
(Harrisckar. 2001 : 67-68).

Pada tahun 1914, seorang aktivis ISDV
berkebangsaan Indonesia )rang bemama Setnaun menjadi
anggota SI cabang Surabay'a, dua tahun kemudian pada

v)
(PKl)

. lr\r3,1!1,]LUAN

srmg pedagang tratik bernama
ArH Suryo mendirikan organisasi

r Hendricus
nda. Datang

n lndische
t dan dapat

garuhi
pimpinan

Tokohtokoh
Tan Malaka,
ng dan Pada

ketuanYa
tetapi pada

'idan gejolak
is dilakukan
1927 sejak

1" ,Te-:entuknya lndische Social ,

D : * :.:'etische Vereniging (ISDV)

Josephus - " ---=-.'l:11111::-"'T:,?:::1::::T:
impin partai '"'.:j?]'-ct:':. Y.t1"'9,?.lt''1f,1"r" r - --. ' :: -' lrlaiia Sneivliet dikirim oleh

ru:r . . :,. '. 
"n_e benama Vladimir Ilyic

-l : ',.: ..-li kabar harian Komintren,
-;:r' r" -.: - -- ,-.. serujuan dengan mengatakan

-i.-", - - -. - - ': , -lusione r di Hindia Bclanda, di

- + *-:- "." -. -- : ',:-!a yangberpendudukkira-kira

: *- *- - .- -- , ='. SDI} di Jarva Barat. Pada

.,,- - r -.:* - -:- *.:,... ntengimbangi dominasi

.-:- -: - -,..-,--':-= batik priburni. SDI terus
.:' ::" r -= - -.nr,::-:f l{aidaerahdiPulauJarva.Di
*--.'- "- -----..-:. -::: inenarik perhatian seorang
, r ;- - r':---. :;--kroaminoto untuk bergabung

ur I : - - -- ,::rlpatkan keanggotaan yang luas
*ru.*l l"-.ir . : - .-.,.:gan para pedagang batik tetapi
;. -*- * :,..: -::.:: rang beridentitas Islam, SDI
r,-:-": --: : ::. -i,r<l,at lslarn (SI). Dibawah pirnpinan

.r :i- 1-.-. SI berkernbang rnenjadi organisasi
r,, - .,r ,::..-,'.s-islam yang rrremiliki ribuan anggota.
.i, r"-rr rr ..-:i.' rt's SI ini rupanya diamati secara cermat
:' S =: ..:r o:n kau,an-karvan, rnereka berupaya

- : .:.-::,- -:::. :-:i1ntelt anti kolonial dan kapitalisme
- - . - ..-: :lngikut SI dan ISDV berusaha
*,- :-, -' >. - :::,;:aS. 1995:6).

. ;id;"k ifi; _ 
r-. ' : --, - : :. P.usia unfuk rnenyebarkan fahan.r

(Depdiknas, -' ' :'':1*:i:9::::L",'5t-1l,11i,:*::" - : -- : - ":e,iatansan tokoh marxis lainnya,ngpenga^nut ' ''= :-.- - .----,:. Ir. A. Brars, Dr. Rinkes, C.tahun 1914
."s;; cepat -5'- - -' -'-':::l:: ?:*:o::-?:ll':;1,1111i'u'rvqr' ""tr"' -*--- :- r-...-. .-:.lra bangsa penjajah (Belanda)
]ya,anggota - -. --
.lt fnOJnl.ia 

:-- - - :,i-:.:,::; j;aiah (Iuclonesia) serta.tirnbulnyaqt rtrvvr '-'--.-..:. ..=.:::: iufn-fuan kebun (pemilik modal)

ano Belanda - :- .,:r: r-r.:r:nia (buruh)yangterjadidi Indoncsia

ffi ;;-;;, _ _ -. - 
t., 

:-..','.=n:il,'fllt fftrI},]?f;"T*ll"
a diubah dan * - 
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--..::.-^,:,:.,-"':^,^^.- -.^.-^ 1^-:^r: ,:
i??i1Tg,f ,,, -'.-.-,1:l'*l;;;,,mti1:i;?';#:Ti,ii
r t::I:iill - - :. rnrenrasional (Kominrren) di Rusia- _r:r inrcntastoltal (Komrntren) dl Kusramemperoleh - : ' :.:: Konrintren untuk rnengizinkan
;ada Sarekat *-' ".. - *- ---..:^ f,: r-r^-^^:^ o,.-^r --^-^Ldud oat l^ii *. - - - -. r - .:i.:1': nar.xis di Indonesia. Surat,vang
sngan raKyal ir - : -: - .: rnendapat tanggapan dari

pernilnpln orgarlrsasr
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tahun 1916 Sernaun pindah ke Semarang dan bergabung

dalam Serikat Br.rruh Kereta Api dan Trern (VSTP:

Vereni,qing Spoor En Tarnweg Personeel) (Rickfles, 2005:

2O).
Pada tahun 1916 ini, Semaun menentang sikap

pengurus SI di dalarn Konges Si yang dladakan di
Bandung. Di tahun 1917, pengaruh Semaun di dalant Sl

semakin kuat. Melalui pemilihan yang dilakukan SI

cabang Sernaraug pada tahun itu, Semaun berhasil

ditetapkan sebagai pemimpin Sl cabang Setnarang.

Dengan kedudukannya, Semaun dengan lebih baik lagi

dapat rnempergunakan pengaruhnya di dalam SI. Di tahun

i918, Sen-raun tnendapat kedudukan sebagai kornisaris
penqums besar Sarekat Islam mewakili SI Semarang.

Tjokroaminnoto dan beberapa tokoh pemimpin SI lainnya

seperti Agus Salim benrsaha mengatasi Semaun dan

pcngaruh sosialisnya di dalarn tubuh SI. Oleh karcna ittr,

terdapat dalam Anggaran Dasar SI yairu suatu dasar

perjuangan menentang kapitalisme yang sejalan dengan

apa yang diinginkan oleh keiompok Semaun. Hal irti
dilakukan !okroaminoto untuk menghindari perpecahan

di cialam tubuh Sl (Pringgodigdo, 199 I : 28).

Pada waktu dimulainya Perang Dunia I (1914-

l9l 8) hal iru juga menandai dirnul,ainya 7aman kegiatan

politik bergejolak di Indonesia, dikarer.rakan telganggunya
aktivitas perekonornian di Indotresia sebagai dampak dari
Perang Dunia I. Di tengah-tengah keadaan yang kacau

, mur.rcul suatu masalalr politik yang bes.ar. ditaana partai-
partai Indonesia, baru menrainkan peran penting. Ini

berkaitan erat dengan usul pembentukan Volksraad atau

Dewan Rakyat (Rickfl es, 2005 : 262).
Pada bulan Desember l9 16, Rancangan Undang-

Undang pembentukan Volksraad disettrjtri oleli pemcrintah
Belanda. SI mendapat kesen'tpatan unark bergabung dan

duduk dalam Volksraad, tetapi disaat yang bersamaau

pengaruh komunis terlihat semakirt jelas di dalam tubuh
SL Suaru bentuk perla',vanan yang bersifat radikal mulai
Cinrniukan oleh Semaun rnelalui SI cabang Semarang,

Se:'naun nlenentang peranan SI unruk duduk di dalatn
-'i.-ks:aad bahkan pada kongres yang diadakan SI pada

:::: -: 1917. ke lompok radikal yang di motori oleh Semaun

:"=:'.:e :cleh dukungan yang sangat besar untr'lk
:.': --:::a1rg pcranan Sl di dalamVolksraad.

T-rokroanrinoto sebagai pemimpin S1 merasa

:...-: :..:r teladinya perpecahau dalam tubuh Sl yang

:=-''=: ;::::: pertentangan atas keikutsertaan SI dalant

'. ---.-.:..: T.1okroaminoto bahkan setuju meiontarkan

-;::.:----..:::nan terhadap kapitalisrrre asing. Abdul
].1-'. ,"-_i :r3i-.:pakan rvakil SI didalam delegasi ,vang

Fi-*i: :-:..-:. r:.g ke negeri Belanda juga tnengatakan

sar::: :.-:. l-,.-,::oa:llinoto. bahkan ia rnengatakan :

"Bli: ii-r . :'. -.:.Srllrl -tagalSI akan mernberontak".

-.: -- : - !. pcmiliitan allggota \blksraad
drun-run;,.:-. .:,:- '.1-:. ceri CSI dan seorang anggota

t
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Insulinde Abdul Rivai berhasil terpilih dan duduk di

Volksraad bersama para bupati dan pejabat-pejabat

lainnya. Guberaur Jenderal Van Limburg Stirum tidak

puas dengan hasil ini. dia rnenggunakan haknya untr-rk

mengangkat Tjokroaminoto dari Sl dan Tjipto Mangun

Kusumo (yang telah kembali dari pengasingan). Hal ini
dilakukannya deugan harapan dapat Inelibatkan lebih

banyak kekuatan radikal di dalam Volksraad dan

rurembau'a kekuatan radikal tersebut pada pendekatan

yang bersifat kerjasama dengan pernerintahan Kolonial
Belanda. Kini ISDV mulai merasa cemas bahr'r'a

Volksraad tnungkitr upurl 19;bukti berhasil dan

menjauhkan orang-orang Indonesia lang progresif dari

aliran kiri (sosialis) yang ekstrim.

Pada bulan Notetnl.er 19i8 di era politik
Perang Dunia I ntencapai puncakr', a dan Van Limburg
Stinrm rnemberikan kesemta-n untuk nlendukurr1i

pembaharuan lebih lan-lut Ci InConesia dengan

rnemberikan .janji di depan \c.irsraad yang disebut

dengan janji-janji Novet.ttber i::r-l isinya petnerintah

akan melakukan pembaha:-..":. i-:-anl ketatane-qaraan

yang didalannya Volksraad :.:::-. :ll':irjadi suatr-r bagian

terpenting dari penrerint:11:-: :-r lkut serta dalan.r

bertanggungia\\'ab secara :,.. .:. datl memiliki hali
petl8a\\'asen tcrlradrp i';:::: .::f. ;eng rrrcrryefujui

pengalihan'rverveuang sel:.:-'-::-'. " re pada Vol(sraad

den perbaikan-pcrbaii':: . ..:. lainnya kepiida
Volksraad sehingga Vo1i'sr::,: :::.Ii.l:t semakin memberi

harapan(fucllles. 20Qj : l'l
Usaha-usaha Sr-.-.:-: ..=r Sarqkat islanr tidak

duduk dalam Volksraad i:l-:i::. .l:-sia Semaun berkata:

"Volksraad hanya suaru f';-:.-:- -..4n kosong, suatu akal

dari 
'kaum 

kapitalis un:i'. :,:--.gelabuhi ruata rakyat
jelata, demi memperol*: -:-.": lebih banyak". Abdul

Muis juga berpendapat l::-i. : "Tutut duduknya dia

dalam Volksraad adalah :,:-.-:-i bemsaha lan.rbat lar"tr:

akan mcugubah Volksra:; -',::";adi sebuah parlemei.l

sejati".
Dengan perr.iben.;.:.-. i :lksraad yang berdalih

untuk kepentingan rall.ai ::: adanya hak llrerdeka

berbicara (kemerdekaan b'e-.:-: serta hak- bersidang

dan hak berkunrptrl untuk lr=:-i:::san politik diadakan

berhubung dengan lahirnl'a -t'':li;sraad) di lndonesia

tidak bisa dihindarkan. tei;rpr ;r Jrlarn SI seulua itlt

selalu dapat talttangan cian ar,,ongan Semaun. Itu

merupakan suatu contoh bairu: P'enearuh ISDV dalanr

tubuh SI tidak dapat dipungkir.
Oleh karena itu. S1 rnenggabungkan diri

dengan Radicale Contrentrae (Sen-racam fraksi dalam

lembaga rvakil takyat )ians menunrut aear pernerir.ttalr

kolonial metnbeutuk sttatu parlenlen l-ang wujud, sta{tls.

isi, dan kekuasaanny'a harus berbeda derlgan parlenrctr

bentukan pernerintah kolonial Belanda) yang didiriken
pada fanggal l6 Novembcr ta]run 1918 (Pringgodigdo,

I 99 l: 8).
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2. Lahirnya Partai Komunis
lndoseia (PKl)

Kegiatan Perserikatan Komunis di lndonesia

yang radikal, menarik perhatian pemerintah kolonial
Belanda. Akhimya pada tahun 1922, pemerintah kolonial

mengasingkan Tan malaka ke timur kupang, ia yang

menjabat sebagai ketua perserikatan komunis di Hindia.

dirnana setahun sebelumnya, Semaun dan Darsono (yang

menjabat sebagai ketua dan lvakii ketua Perserikatan

Kornunis Hindia serta berberapa katttn radikal rnarxis)

telah diusir keluar dari Indonesia. Tokoh-tokoh PKI

lainnya seperti Alimin, Muso dan Sardjono lari ke

Singapura. Tetapi semaun dan Darsono' pada tahun itu
juga berhasil masuk kembali ke Indonesi melalui

penyamarall, l)engan cepat rnereka berdua rnenggelar

langkah-langkah konsolidasi' cabang-cabang
perserikatan kourunis bertambal'r luas dan pada bulanjuni
1924 Perserikatan Komunis di Hindia menggelar kongres

di jakarta. Dalamkongres itu, di sepakati unrukmengubah

nalna Perserikatan Komunis di Hindia mertjadi Partai

Korndnis lndonesia (PKl).
Usaha kader-kader Kornunis yang militan

akhirnya rnembuat PKI nren-iadi paftai politikyang
terbes4r. Pada kongres PKi bulan Desembei- l9l4 di Kota

Yogyakarta, Sarekat Rakyat (cabang-cabang SI yang

telah di pengaruhi golongan sosialis kornunis)
menggabungkan diri ke dalam PKI. Ketika itu kaun'r

pergerakau nasion.al sedang .g.iar-giatnya
rneinperjuangkair kepentingan'bangsa Indoiresi.a dari

penjajahan koionialis Beianda. Motnentutn tersebut

dirnanfaatkan PKI untuk tnemenuhi rujuan politiknya.
Setelali berhaiil menyusup ke dalam SI dan memiliki
rnas-sa dari beberapa cabang SI, PKI berdalih teiah

memiiiki tnassa rakyat. Upaya PKI tersebut. berhasil

mencetuskan pergolakkan rakyat diberbagai terlrpat di

indonesia khususnya di Pulau Jau'a dalatl benruk

pemogokan-pemogokan dan kekacauan yallg dilakukan

oleh serikat-serikat buruh dan petani (Harisekar-Akrin,

2001:74-76).
Sejak tahun l9l4 sampai detrgan 1927 lerjadi

pergolakan harga-harga dalant hasil-hasil produksi

I{india Belanda (Indonesia) di pasaran dunia. Tahun-

tahun rnasa Perang Dunia I rrengakibatkan pemerintahatr

kolonial menutup rapat bahan-bahan di dalam gudang dan

mengurangi hasil-hasil perkebunan dengan batas-batas

minimutn, kebijakan pernerintah kolonial menghantskatr

rakyat Indonesia menjuntskan perhatiannya kembali

kepada penghasilan bahan tnakanan sendiri. Akhir Perang

Dunia I memperlihatkan dua tahun kemakmuran yang

besar bagi para eksportir Barat khttsusnya ketika Dunia

menibutuhkan dan menginginkan hasilliasil dari Hindia

Belanda (Indonesia) clan pelakr-r Ekonomi Barat (Bclanda)

telah rnendapat ttntuug yanu banyak. Sejumlah orang

Indonesia. khususnya kaum pengusaha pertanian, ikut

luduk di
:t-pejabat

tidak
untr.rk

Mangun

). Halini
kan lebih
raad dan
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:jud, stattts.

:.i parletrlclr

.g didirikan
:ggodigdo,

: .- -. i'--a:ranirae tllet-upakan selnecalll

-1.--:: -
, : - : - t',:-- :-- ,,:'nia1 rncninggalkan faharn

- , \: - - : '- , 1, :idak terkendalikan. Sejak
; , - -:- -- . ; i-. ISDV telah menjadi badan

I -- -.:-:,- - 
": -inlpun sebanyak 3000 orang

,,:r',-r .r r-- - , -: . .' .:t kapal) ke dalarll clewan-dervat.t

'riir: lr:,.i : - , --.)rr. tahun i919 pemerintah Hindia

lt: .-"..r - - :- : -:.:.:an dervan-dervan ifu, mengasingkan
-:: ,:' - - -:r-j-orang Belanda lainnya yan-e terlibat

i*-r:: :: j-:iii:l orallg-orang Belanda yang radikal
.r1,r.:- --: -'- ISD\- rnaka pirupinan ISDV jatuh pada

1:j- ,-:-:: .:-:.-t-t.-sia .vang dengan cepat akan menrbuat

:.- - --::.i:i.lik3n basis rnassan-va (Rickfles,200-5:

-:,-
I .-::*-'- ;:::'. :Ii:}'a pe[rimpin-petnitnpiD Eropa,

- r.{ : - -r, --rr:*-.-r-.:lr.-penlimpin Inctonesia di dalam:--:, .. -. :--:-: ,:.'.il Darsono. Pada tahun 1919"

:'=- -: --r,:-. :-' - ,SDV di bantu dengan keadaan

;, -.r --- . -'-: :::-,1:-benardapatn1erlpengaruhiSl
,:. *'- -- - - . -.:l:sai daerah timbul beberapa

! i - : -: * -.- -: - '.--. .: Iikan oleh anggota-anggota SI '

. r -. : '.: , - ..:intah kolonial bertindak keras

, ::: ** - --. - -::.:::g akan mengancam keamauan.

rii-^".-. - -' : - ::- --: lr'.rnruhnya di dalam SI. Nan-run

rugn.i"!u.-*r ::" : --- -:1"' di daiam SI bulan Oktober
i .,;',.r- : - - 

-' :: .:ltkan diri sebagai pihak yang

rd-:: ;.- - : .- .: ''-- :.l:nl sejarahnya. Dan disinilah
iii u:* Lj: -. --" .: ,:,..:-trilpelSatuanpergerakankatrtrt
:.-.n-L" : : !": . :- I - :.:r-.li Serlaun (Poezo, 1988: 167).

-r-!r -.:. :,,,-,.- :.-l:lik menentang radikalisme
:':: ..-: -. i:-l : !.:::::-- :ni menenlpatkan ISDV dalam

r , : t :.-r-,-r.-1 .: :.::\::. rolitik. ISDV berada di tangan

1.:- , - r:-_::: .:::.a:. snggota 269 otang pada tahun

*--; 
-- - . -::.: , R-cktles.2005: 265).

. : ' 
-.- r-,enYatakatl sintpatinya pada partai

,, ':" -r--.- ---.:--.-..::ai (Komintren). Dan pada kongres
'1 * -- , -- : :-::.iskanuntuktnenggar]ti namaISDV
lrr* ;,- r:- :--,::-: KLlfltltllis di Hindia. Salah seorang
'rmr,,-";r. : : :-:.:= -r-:-'. I PKI adalah lr. Baars yang dalam

1dr{r[iii,*]'';ri -'-, -: -{-: : :^=-,:.lh orang-orang marxis Elopa
irrdl; ,;i! r-I- - :- - - .:::- :--.g11l1rS partai konunis yang

mri.rri lr : ', :.: -: -- :::r.iabat sebagai ketua dan

I'a:, ,r, "j'r';r: :.- r.,.- 3::-lstna. Dekker, dan Baars

r.-; -L--r .., -: -,-- :- :a..:!-IJriS. bendaharawatt, dan

ii+; '* f ."; lr'-:-' - :.::-:-i 3 Orallg-Orang lndOneSia

]i.ui. ri-: :qT:.. ::: .- lr-- : ja.r tingkat tcdinggi (POzOc,
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rnerasakan kemakmuran, tetapi mayodtas buruh yang

terikat pada ekotlonli Barat telah tnerasakan bahu'a setiap

keunnrngan tipis yang mereka peroleh diserap oleh

naiknya ongkos-ongkos kebtttuhan sehari-hari' Sejak

tahun 1920. ekspor mulai tnendapat proporsi yang normal

dan harga-harga pasaran dunia mulai mefiumn dari

tiriknya yang tertinggi. Hal ini menyebabkan kerugian

y.ng t.ru. aa; pinat pelaku ekonomi di Hindia Belanda

ilnclonesia) yang berada di tangan orang Barat' yang

menyebabkan Uut yuLnya terjadi kebangkrutan' Ketika

Fock datang ke Hindia (lndoncsia) dan nrenjabat sebagai

Gubernur ienderal pada tahun 1921, Fock rnemttlai

jabatannya dengan mencoba menyein.rbangkan anggaran

,.g".u iernerintah koloniai dengan memberlaktrkan

ser-angkaran kebijakan keuangan. yaitu memangkas habis

p.ngJiuurun sekitar pemerintahan dan 
- 

rncngenjot

l.nuit un pajak. Kebrjakau ekouomi Fock tnendapat

tantangan dan kaum pergerakan bunri putera' hal ini

disebJkan karena sikap liberal Guberar-rr Jendral Fock

yang cenderung otoriter. Dalam paudangan Fock'

i.r.lju1.,t.ruon lllindia (Indonesia) di pandang dari

kcberhasilan bisnis yang diusairakan oieh orat.rg-oratrg

Belantla dan itu akan berhasil jika ekspor setiap taltun dari

hrilonesia meningkat. ;\pa vang clilakukan Fock telah

membuat resah golonean pril-'urli. rencaila-PHK dan

pemotongan upah (se'bagai upa!'a mengurangi

fcrrgeluaran pclnerilltah kolonial), tclah tncngancalr.t

nrsiU Ur*t't-buruh pegada-ian sejak tahrtn pellama Fock

menjabqt. . Orang Indongsia kcnlbali 
-mepallggtlllg

,tiUotny, dengan upah yairg dipotong lebih cepat dari

pada turunnya standar hidup. Kesukaran-kesukarall yang

dialami raky'at Incioncsia dalanr ikatan ckononri kolonial

men.rbuat orang Indonesia harus clapat mencari jalan

keluar dari hidup yang terus berubal.r dengan

rnenurnpahkan perhatian khusus ttntuk tuengusahakan

tanah miliknya. tetapi hai ini tidak r.r.rungkin bagi semua

orang karetra tidak scl.nua rakyat mcmputryai tanah'

Sejurnlah rakyat Inclonesia inilah yarrg akan member.rtuk

da-.ar sebagai pelaku gcrakan aksi pcrlar'r'atratl untuk

,.n.ntr,,g kebijakan per.nerintah kolonial hingga tahun

1 9lr ( \ ie1. 1984: 247 -248).

Kondisi llerektlnotnian <li Itrdonesia yang tidak

sl:L.rl seiak arval Perang Dunia I maupun gejolak ekonorni
', 
""g ;i.,uncul scsutlah bcrakbirnya Perang Dunia I satnpai

:lltiln 1917. ielah mernberikan kesenlpatan kepada kirutn

L:rrnunis untuk dapat uetnaaf'aatkan kondisi yang terjadi

di ln,lonesia. Dalanl kearlaan perckor.romian yang penuh

ge iolak serta adan,va kebriakan peurerintah kolonial yang

I.nd.rung mernbebani rakyat Indonesia' tokoh{okoh

kcniunis belullava melakukan tindakan deugan

rnendukung aksi-aksi 1'ang drlakLrkan oieh serikat-serikal

buruh, petani. dan pcgau'ai sipil' Aksi-aksi itu bcrupa

petuogokan den pene tttanean terhaclap kc-bijakan ekonomi

pcrncrintaliarl kolonial clcngan alasan untitk mcllunttlt

k esej ah teraan rak-v"a t.

Setelah menunggangi banyak aksi-aksi

pernogokan buruh darl tnenimbulkarl kekacauan di

p"A.tarn, pemerintah mulai mervaspadai akivitas PKl'

iKI s"n.,uki.t n.reu<1apat allcaman ketika pada alvai tahun

1925 rapat-tapat mereka diserang dan anggotanya

diancam oleh telompok yang lllenamakan diri Sarekat

Hijau, keiornpok ini terdiri dari para pejabat, polisi dan

kiyai yang mendapat dukungan dari pemerintah kolonial

Belanria. Pengarvasatr pemerintah terhadap PKI semakin

diperketat dan pimpinan-pirnpinamya sering ditahan

pihak pemcrintah kolonial-
Usaha PKI untnk mengorganisir kekuatau buruh

tidak berhenti meskipun Semaun sebagai pemimpin PKI

telah diasingkan keluar Indonesia' Pemimpin serikat

buruh yang dipengaruhi PKI mengadakan pertemuan

pada tanggal 20-21 Desember 1924 di Surabaya'

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bal*r'a semua

serikat buruh yan-e ada dibarvah naungan PI({ akan

bergabur.rg meniadi satu tlidalarn suatu u'adah yang diberi

,ruriu S".tot Kelompok Buruh Merah Indonesia dibawah

pin.rpinan Ali Archam pada bulan Februari 1925' Serikat

ilu.uh lur, dan pelabulratl, scrikat peuarvai pelabuhau datl

laut (SPPL) bergabung ciengan serikat kelompok br"rruh

merah htConesia. \'STP' PFB' dan Serikat Pegawai Postel

yang sudah hrtcur akibat pemogokan berusaha

dihiclupkan kenlt-'a1i oleh :\1i Archam. tetapi penyatuan ltu

berdaripak ncgaiif kar.-na blrruh tnulai resah akibat

keresalran dan ra-ra tiCak puas terhadap kebijakan

ekononti Ft-rck-. Parrl buruh merdesak serikat btlmh mcrah

lndonesia untuk melakukan pernogokan derni perbaikzrn

r.rasib para bunrh. bahkar bur'.ih 1'ar.rg sudah tergabung

di<lalain serikat kclonlptrk buruh nrerah Indonesia

meiakukan pen.rogokan se.-ara sendiri-sendiri tanpa

adanya kooidinasi dr-ne3i pemimpirulya yaitu AIi

Archam. Sejak penencahan tahun 1925 buruh terus

melakukan pemogokaa. bai< itu buruh pelabuhan'

perwat, buruh cetak di Scmarang, buruh cetak di Batavia

maupun Bandung dan brtruh bengkel di Surabaya' rnereka

melukukan pernogokan slndiri-sendiri' Pemerintah

bertindak tegas dengar mr-mberlakukatr petnecatan

terhadap buruh-buruh l ane mogok' selain itu sisa-sisa

propagandis <lcn pemimrrn serikat buruh ditangkap' yang

*.ngotiUott sn hancurni a serikat-serikat buruh yang

dipirirpin oleh katnn ktrtnu:iis' i\li Archarn (komisaris

PKI), iVtardjahan (komisaris PKI) dan Darsono ditangkap

dan diasingkan keluar Inilonesia' Selain itu pemerinlah

mencabut hak berkunrpul bagi PKI, SR' VSTP dan

Serikat buruh .vang terlibat aksi pemogokan (Depdikras'

1995 32-35).
Pemogokarl pacia tairun 1925 -vang diprakarsai

PKI menjadi suatLr petaka bagi PKI sendiri' akibat

pcntogokan itu polisi rtrulai membubarkan rapat-rxpat

pft Jnu menangkap oknum pimpinann-va pLrdlr btrlan

Doscmber 1925. Darsotlo clan pimpinan PKI lainnva

clitangkap. Darsono ciiasingkan keluar lndonesia tetapi ia

..,1i

', !

I
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3. Kehancuran Partai Komunis
lndoseia (PKl)

P.hda tahun 1924 pemerintah Kolonial Belanda

menutup sekolah-sekolah yang di kelola oleh Serikat
Raky'at, akibatnya rakyat yang mempergunakan
sekolah-sekolah itu tnelawan demi mempertahankan
sekolah iru. Dengan adanya pedawanan rakyat PKI
ru.rendapat keuntungan politik. rvalaupun yang
melakukan perlau'anan iru sebagian besarbukan anggota

PKI,
Pada tanggal 1l-ll Desernber 1924 PKI

rnengadakan Kongres di Yogy-akarta yang membahas
aksi umum berhubungan dengan keputusan partai
teriradap pergerakan. Kongres PKI di Yogyakarta di
hadiri oleh utusan-utusan 38 cabang PKI yang mervakili
1.237 anggota PKI dan 46 cabang Sarekat Rakyat yang

rrervakili 33.748 anggota SR. Hasil dari kongres besar

PKI tersebut adalah di putuskannya langkah-langkah
aksi untuk memperkuat barisan ilu sendiri (PKI untuk
bersi ap-siap.melakukan Revol usi yan g bertujtran utr tuk
mengadakan aksi perlarvanan terhadap pemerintah

,kolonial Belanda pada tahun 1926 (Pringgodigdo,
l99l:36).

Keputusan itu di ambil dikarenakan pengurus

besar PKI (Sarjono, Budi Sucitro. Alimin, dan beberapa
peogurrls PKi lainnya) menggap bahrva keadaan sudah
sernakin genting, perrerintal.r kolonial melakukan
pen_angkapan dan pelganiayaan terhadap tokoh-tokoh
PKI maupun SR sebagai pentirnpin perjuangan anti
kolonial. PKI sekararrg harus menghadapi tindakan
penindasan oleh petnerintah secara iangsung, atas

tindakan apapun yang di lakukan oleh tokoh PKI dapat
langsur.rg clikenakau tahanan. Selain itu raLTat juga tidak
akan tertarik pada PKI apabila tidak ada aksi yang di
lakukan (Wild, I 986:29).

Sebelum aksi perlawanan dilaksanakan PKI
harus mengadakan aksi pemogokan, kemudian aksi

bersenjata. Kar.un tani harus di persenjatai dan tentata
harus dilibatkan dalam aksi perlawanatr yang
rencallanya akan dilaksanakan pada bulan Juni
1926, inilah yang menjadi keputusan kotrgres PKI yang

dilaksanakan di Jogyakarta.
Tan ir.{alaka yang bcrada di Cina mendengar hasil

kongres besar tersebut dan dia menolak hasilkongres iru.

bahkan Tan lv{alaka meminta hasil kongres itu dicabut.
dikarenakan baik ditinjau dari segi organisasi r.naupun

rencana dirasakan belum matang. Tan Malaka
mcnekankan perlunya aksi masa -vang terus iltenerus,
rurulai dari tingkat lokal hingga diangkat nasional dan

baru ker.nudian berpuncak pada revolusi.
Bebcrapa bulan setelah dilaksanakannya kongres

besar PKI di Yogyakarta. Alimin dan Ivluso pergi ke

Rusia untuk rnenenrui pirrpinan pusat kolnintren,
serrenrara itu para peinimpin yang tinggal di Indonesia

aksi -aks i
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r, rapat-rxpat

- pada btrlan

PKI lainn-va

:,:sia tetaPi ia

". r :.'::i rc Rusia scdangkan tokoh PKI

I ,- : - - : --- . .=--:ri cengan gay'a lokal pedesaan dan

*'* :: -.r - : :-r:r :,leh H. Miscbach (seorang sosialis

*,- .--. ,::.=rllnan PKI kembali melakukanusaha
-:- - .., -..- ..:,:-:iln tnereka. tetapi cabang-cabang
rr' * ;1 : ; 1.. --: I ' .- ridak terkontrol dengan r:renciptakan
L r -. : " : -:,.iifl diluar perintah PKI pllsat.
't i:-r:r-: --: -.:-.:li{ tegas dengan berusaha menarfgkap
, ,, "- ' --:-- ".:r_g tersisa. Pertikaian antara pimpinan
r" - -: :::.- .::. ,Jengln pinrpinan-piitrpinan PKI vang
a-; .' : - : :, . rernbnat PKI sel]rakin terpecah tanpa

-' . : * .-.i ::rk. Pihak pemcrintah kolonial Belanda
lr:1.- -: ,---.:":i<an situasi yang kacau di dalam tubuh
x* ..;r: . :*-:.-].:in untuk segera melakukan tindakan
:: .'.,. :.: : -:-.:iedamnya sebelum PKl beilindak lebilt

--- :r,1 ::: j: :r31lgancam posisi pemeriltahan kolonial
: : -- -. : .:.i,rn:sia (Depdiknis. 1995: 34-.36).

"'-.-:Ianasnya 
suasana politik yang ada di

"- -:: r ::embuat posisi PKI benar benar menjadi
-,- --- .-:. '. :ng lrerpengaruh cli dalarn pergerakan. dalarn
' : -:- -':.,lilomi?Il yatlg tidak stabil sebagai akibat

,::--; :r r...,,l1iri,sefta sikap penterintah kolonial c1i

. . , - . 
':r_l dipimpin Gubcntur Jer.rciral Fock yang

- r :: .lln anti pada pergerakan. PKI seolah-olah
'::r'r - - r",-:::unyaorganisasiyangberani secaraterang-
..."r ' - - - -: irtang kebijakan perribiintah kolonial

:: :r ..:: -, ', ::-:ukti dengan banyakr.rya tokoh-toloh PKI

-',,. - *- -'.; dan di asingkan keluar dari Indoncsia
r: *-: r,* *- . .::;libatan nrereka clalam berbagai aksi

rr':: - .,.-- , ' -. dilakukau kaurn bultrli tlan serikat
rrB :- - -.- - - - .i_s.,rp pemerintah kolonial Belanda dapat

'- -. : i -e'nefinlah.- __:_
!,: ::.:'.ian tokoh-tokoh PKI tcrsehut

- :- : - r .- - ll .elagai organisasi yang dianggap dapat
- --- :- :\-r. -.:,n pergerakan. Hal ini urembuat rakyat
,,'* - -. . -- :,. berggabung, rneskipun r.nereka tidak

:r ,r'-: :j.-- :-,:i,sud dan tujuan PKI yang sebenamya.
'-*- . -::r:si ekonomi yang dirasakan sernakin
: r r ; - -::r:r.,1fl rakyat dan kerasnya kebijakan
'''rr-r -: . 

= :r'1a1u mengkaitkan apapun yang ter.iadi
! .*- : - *.: , : - : -: sesuatu -vang dapat nlengancanl
ddi::.-.,i. . :. .,- t,:-r;i.r-ith kolonial. Hal ini semakin membuat
:iilfi- r ,"- -: ( 

=^ :::han dikalangan rakyat. harapan
I]irrf,ii"rljl,* :.:r- :: .::..-:g pada aksi revolusioner PKI,
']:l:t" ,.-. '"r: - -" r ! j::1: satu-satull]'a ialan untuk
a v* - : :::- iia adalah rnelalui upay'a
:rr!fl:!::] .-....11 *.*" :-":-:t ::-..erintah pemerintah kolonial
1,r '*.* . - "-, --, - j, Indoncsia dan rneleka
'::rflr*: .:.,: r -: - , '-- ,=,:3:n Sikap revoluSionernlrr

lri::: rl-,r:.* l.: - -, -l -,--:.'.-l'rr1il.

I
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kehilangan pegangan dan rnenjadi panik. Saat dorongan

untuk rnelakr,rkan aksi semakin kuat dari rakyat yang telah

rnengalanti rasa pentleritaan akibat depresi ekonorni dan

kenrsuhan, selain itu hilangnya sebagian besar peminrpin

PKI yang berpengalaman dan bersifat moderat
menyebabkan PKI berada ditangan kaum rrluda yang

cenderung berpikir panas. Tokoh-tokoh kaum muda PKI
itu diantaranya Dahlan, Sukrawinata, Baharudin Saleh,

Malinrudi dan Abu Bakar. Selama satu setengah tahun

sctelah kongres besar di Yogy-akarla, PKI semakin

dipengaruhi oleh doror.rgan-dorongan anarkis, PKI lebih

menuruti keinginan naluri tnemberontak dari pada

rnempertimbangkaa kekuatan yang dimiliki (Wi1d,

1986:31).
Para pemimpin nuda PKI mendilikan komite aksi

pen.rberontakan di Batavia. organisasi ini sebenan-rya

bcrada diluar PKI. Hal ini menyebabkan koordinasi

antara pemimpin pusat PKI dan para pemimpin muda

liclak terjalin baik. Beberapa oralrg pemimpin yang

dipeicayai oleh PKI telah berhasil ditangkap dan

dipenjarakan oleh pen.rerintah kolonial Belanda'

Scme ntara itu sebagian penrintpin-pctnimpin cabang PKI
dan SR yang purus asa dengan keadaan mengundurkan
diri. dalam keadaan demikian PKI tetap melaksauakan

aksinya yang telah dlrencanakan (Sagimun, 1 986: 34-35).
Di ekhir tahuu 1926 tanpa koordinasi dengan

pirnpinann.va yang ada di pengasingan PKI mulai

rnelakr-rkan aksi, (12-14 November 1926 di Jakafia,

Jalinegara, dan Tanggerang, 12-15 Deseurber 1926 di
Kercsi-denan eairten, iz- t d Nor'",rlb"t 1926 dt Priangan;

17-23 November 1926 di daerah Solo, 12-15 Desember

1926 di Kcdiri), aksi-aksi itu dapat terjadi dikarenakan"
tidak ada nya Semaun dan Darsono yang selalu

rrenghalangi terjadinya revolusi yang dianggap premarur

dan terlalu cepat.

Langkah pertatna yang dilakukan adalah

mcnggiatkan propaganda komttnis di seluruh daerah

cabang PKl. aktivis-aktivis PKI di Batavia mendatangi
nrmah-rutaah penduduk. pinflr derni pintu diketuk dan

setiap rumah disuruh rnembeli karcis merah harganya

lebih kurang selangah Gulden. Mereka yang telah

mcnrbeli karcis itu ditunjukkan untuk mclakukatr httru

hara. tepatnya pada tanggal 12 dan 13 November 1926.

Pcnjara Glodok dan Salemba discrang. rumah kediarnan

Gubernur Jendral ditenrbaki. Retrcananya akan teriadi
pula pernberoulakan di Banyumas, Pekalongan, Serata

Kedu yang telah disiapkan satu minggu sebelumnya atas

perintah pusat Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kota

Semarang (Depdiknas, 1983: 50).
Penterintalt Hindia Belanda rnengambil

tindakan tegas, tanggal 1 Desember 1926 sebanyak 106

penregang karcis rnerah dari Tanah Abang datr karet

digiring ke kantor Kabupaten lvlolenvliet daerah

Weltevrede n (Garnbir). Para llimpinatr pitsat PKI
nrenyelanratkan diri ke Rusia. Sebeiumnya bersatrla

Alimin di Singapura, sct.nentara Tar.r lt'lalaka di Manila.
Orang-orang Parlai Konrunis Indonesia (PKi 

'

melakukan pengrusakan Telepon dan Telegrap di Serang.

rel kereta api di Banten dibongkar orang-orang Parta:

Komunis Indonesia (PKI) -vang duduk di CDO (College

Dicrator Organisatic) ditangkapi. Tokoh-tokoh Partai

Kornunis Indolresia (PKI) lebih dulu ditangkapi sebelurn

meletusnya pemberontakan yaifu Darsono, A1i Archam

dan N{ordjoha untuk diasingkan keluar Indonesia' sedang

Alimin lebih awal dengan kemauan sendiri pergi ke Rusia

pada pertengahan tahun 1625. Dan pada tanggal 1i
Novetnber I 925 kar,van-karvan Alilnin yang teltinggal d:

tangkap (Depdiknas, 1983: I 9-20).
Aksi-aksi yang dilakukan olel.r kaum kornunis

tersebut merupakan suatu tindakan yang tergesa-gesa dari

pada dianggap sebagai stlatu percobaan perebutan

kekuasaan. Aksi tersebut rnudah ditumpas oleh
pemerintah kolonial Belanda dikarenakan PKI pada

rvaktu itu sudah begitu lemah akibat dari tindakan

pemerintah 1'-ang melakukatl tekanan dan penangkapan

terhadap tokoh-tokoh PKI )'ang dianggap
berpengalar.nan, sehingga petnbcrontakan itu tidak

terkoordinasi dan bersifat iokai. Peme'intah kernudian

meiakukan suatu keb i-i akan re a ksion et' terl.radap tinclakan

dan aksi yang dilakukan PKI sehingga PKI riitindas

secara besar-besaran hingua :li.r:'.rva PKI hancur 1Wild.
1986:3 l).

Pemerintah mengan-,rii tindakan tegas unttrk

meredam situasi kacar.t rans di timbtrlkan PKI. Partai
prii nor.u. oleh'perrangkapi, ,r,asal, pemenjaraen dan

pernbuaugan. i 3.0011 L.:Alis ditangkap. Beberapa

ditembak karena terlibat pembunuhan 5.000 orang

ditempatkan dipenjara pencegahan, 4.500 .orang
dipenjara sesndah pen'::Jiian. 6.700 orang dibebaskan

setelah penahanan intrlrgasi singkat, sisanya 1.300 orang

dibuang di Bovendi-eul terlpat pengasingan yang secara

khusus dibangun untuk mercka.
Dengan hancurnva Partai Komunis Indonesia

(PKI) maka berlangsungnva zarnan penjajahan berakhir

pula dua hal lainnva hingga perang dunia II, rakyat

pedesaan tidak pernah Iagi merliainkan peran aktif daiam

pergolakan politik. Dan pihak Belanda juga tidak pernah

lagi bersifat toleran terhadap gerakan-gerakan anti

penjajahan yang bersifat radikal dalam rvaktu -v-ang latna

Pandangan-pandangan,vang konsen'atif dikalangarl

penjajah Belanda sebagian besar lelah menang dengan

mutlak. Kebangkitan nasiorlal peltalna trerakhir ketika

goncangan yang ditimbulkan oleh pemberontakan PKi

dengan kegagalan totalnya yang bcrakhir dengan tragis

(Poezc.1997 174).
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