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POLITIK CHRISTIAN SNOUCK HURGRONJE TERHADAP
PERJUANGAN RAIffAT ACEH

Hj. Yunani Hasan

Intisari: Aceh yang dikenal dengan kota Serambi Mekkah, tidak sedikit pejuang-pejuang Aceh berjuang da-
lam mempertahankan negeri aceh termasuk juga kaum rvanita. Para pejuang-p.ju*-* tirsebut antara lain :

Pangiima Polim, Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Cut Nyak Meutia. Teungku cik di Tiro dan lain-1ain. para
pejuang-pejuang ini berjuang mati-matian demi negeri Aceh jangan ..,r.,poi dirnasuki oleh orang-orang-orang
asing yang akan merusak tatanan kehidupan rakyat Aceh terutama dari segi agama yung n,ulroritas agama is-
lam. Snouck Hurgronje adalah orang Belancla yang pertama kali ingin meuundukkan dan menghancurkan ra-
kyat Aceh. Politiknya diawali pada tahun 1885 ciengan dalihpindah agama dari agama nur.uii keagama Is-
lam dan bahkan ia tinggal di Mekah. Bermukimnya Snouck ai Iietul aengan rujuan unfuk mempelaiari dan
rnemperdalam ajaran agama islam dan sekaiigus menyelidiki warga pribumi Hindia Belanda yang ada di kota
Mekali. pada rvaktu Snouck sedang mengumpulkan data-data t.niung karakter masyarakai Aceli, Snouck
mendapat kabar dari orang-orang Belanda yang berada di Indonesia bairva ribuan prajurit Belanda tewas da-
larn menghadapi perang Aceh (1873-1896). Atas peristiwa inilah Snouck ingin membiias deldam dengan ja-
lan apapun akan menundukkan dan menghancurkan rakyat Aceh.

I PENDAHULUAI{

p[ itu mengungkapkan Sejarah Perjuangan Rakyat
I-l 4ssh, tidak akan terlepas dari nama Christian
Snouck Hurgronje, mengapa demikian? Karena di-
alah orang Belanda yang mulanya menganut agama
Nasrani tetapi memperdalam agama Islam dan ak-
hirnya merneluk Islam dengan tujuan untuk mewes-
ternisasikan Indonesia, khususnya rakyat Aceh. pada
masa kecilnya Snouck dididik ilmu agama Nasrani
oleh kedua orang tuanya, yang kebetulan orang fua-
nya melnang Pendeta. Ia mendapat pendidikan di
Hogere Burger School di Breda. pada tahun 1g75
ketika ia berusia 1B tahun, ia diterima di Universitas
Leiden, Jurusan Theologi. Tak lama kemudian pin-
dah ke Fakutas Sastra Semit Jurusan Bahasa Arab
(M.H.Gayo, 1983: 102).

Pada tanggal 24 November 1880 studinya selesai
dengan predikat cumlaude dan meraih gelar doktor
dalam bidang ilmu Sastra Semit, Berdasarkan deser-
tasinya tentang perjalanan haji yang berju$tl Het
Mee Kansche Feest. Kemudian ia mengajar pada
lembaga pendidikan khusus calon pegawai Hindia
untuk para pegawai Hindia Timur du Leiden. pada
tahun 1885 Snouck memeluk agamas Islam dan me-
lanjutkan perjalanan ke Mekkah. Keberadaannya di
Mekkah pada mulanya bertujuan untuk melihat ko-
leksi dan naskah-naskah yang ada di sana sekaligus
untuk menyelidki warga pribumi Hindia Belanda
yang ada di kota Mekkah. Ternyata di sinilah letak
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jantung kehidupan islarn bagi penduduk priburni
yang berasal dan Hindia Belanda (Deliar Noer,
1982:33).

2 AWAL SNOUCK HURGRONJE
MENGENAL ACEH

Pada saat rnusin.r hali tiba Snouck mendapat kesem-
patan bertemu jemaah haii dari Hindia Timur. Dari
para jemaah inilah ia rnendapar kererangan lnenge-
nai situasi Perang Aceh r.ang sedans berlangsung
dan telah meneu,askan nbuan prajurit Belanda. pris-
tiwa yang sangat penting adalah pertemuan dengan
Sayyid Usman, war_qa Batavia yang bermukim se-
irentara di Mekkah, Beliau mengintbnnasikan bah-
*a orang-orang Aceir adalah penganut Islam yang
fanatik, mereka akan puas jika seluruh pemerintah
dalam negeri diatur oleh tokoh yang beriman meski-
pun di bawah pengawasan pemerintah Belanda. Se-
lama tujuh bulan berada di Mekkah, tujuan dan sta-
tus Snouck mulai diketahui pemerintah setempat
setelah dihasut oieh wakil konsul Prancis. Masyara-
kat Mekkah pun telah mengetahui berita-berita pers
di dunia barat yang menyatakan bahrva snouck bu-
kanlah seorang rnuslim, melainkan mata-mata peme-
rintah Belanda. Ia juga dituduh telah mencuri batu
perhiasan sehingga tergesa-gesa meninggalkan kota
suci karena diusir pemerintah Arab Saudi (C.
Snouck Hugronje, 1973: B).
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Meskipun diusir secara tidak hormat dari Mek-
kah, namun ia adalah Sarjana Belanda pertaina yang
berhasil memasuki kota suci .vang terlarang bagi
orang kafir itu. Sekembalinya dari Arab, Snouck
mengajar kembali di Universitas Leiden selarna tiga
tahun. Pada tahun 1887 ia diminta mengadakan pe-
nelitian di Batavia Schegenoot School Van Kusten
Weterschappen atau Perhimpunan Bat (Indonesia)
untuk mengumpulkan data tentang lembaga-lem-
baga Isiam di Jar.va dan Madura, tetapi yang diuta-
makan data mernasuki daerah Aceh yang telah lama
diduduki oleh Belanda, namun belum dapat terka-
lahkan (M.H. Ga-vo, 1983: 104).

3 PELAKSAI{A,AI{ POLITIK CHIRIS-
TIAN SNOUCK HURGRONJE

Situasi politik yang teriadi di berbagai daerah di
Aceh membuktikan bahr.va perlarvanan rakyat Aceh
sangat sukar dikalahkan oleh Belanda. Akhimya
pemerintah Belanda menempuh berbagai lnacaln
cara untuk men_qetahui rahasia politik dan kekuatan
rak.vat Aceh dengan mengutus Snouck Hugronje.
Sebelumnya inemang Snouck sudah mengetahui
situasi dan kondisi Aceh baik laktor politik, sosial,
maupun agama. Setibanya di Aceh Snouck menggu-
nakan narna samaran seperti tlabib Putih Agam,
Teuku N{ansvur, Abdul Al Ghaffan, dan Teuku
Amin. Ia tinggal di tengah-tengah kehidupan rakyat
di Peukan selama bulan Juli 1891 sampai Februari
1392 (Umar Hasyirn. 1979: 229).

Berkat kepandaian dalarn berbahasa Arab, fasih
membaca Ai-Quran dan ahli dalam hukum Islarn
maka Snouck mendapat sambutan yang baik dari
rakyat Aceh. khususnya kaum u1ama. Daiam kehi-
dupan sehari-hari se1a1u mendapat kesempatan untuk
berceramah di surau-surau atau masjid dengan me-
mutar baiikkan ajaran agama dan meperdebatkan
perbedaan mashab. Ia juga membesar-besarkan ke-
kuatan Belanda 1,ang sudah menggunakan persenja-
taan yang lengkap dan modern. Kesempatan ini juga
digunakan oleh Snouck untuk mengadu domba anta-
ra raia dengan kaum ulama dan sesama kaum ulama
(M. H. Gayo, 1983: 110).

Di lain pihak sering terjadi perselisihan paham
antara pemirnpin pemerintahan Belanda dengan para
prajurit mengenai kebijaksanaan pemerintah Belan-
da dalarn menghadapi perlar,vanan dan perjuangan
rakyat Aceh. Perselisihan itu disebabkan telah ba-
nyaknya komandan tentara dan Gubernur Militer
yang diganti maupun dipecat dalam rvaktu singkat.
Untuk mengatasi ha1 itu Snouck berpendapat bahr,va

Criksetra Vol.3 iv"o. 4 Agustus 2013

kebijaksanaan pemerintah Beianda terl-radap Islarn
harus bersifat terbuka untuk mengalahkan kaum
muslim di Aceh. Masalah agama dan politik harr-rs

dipisahkan. Snouck juga rnenyalahkan pemerintah-
nya yan-q selalu ketakutan terhadap Is1am, karena
pemerintah Belanda belum mengetahui bahrva aga-
ma Islam yang dianut oleh orang Aceh tidak terlepas
dari pengaiuh di luar ajaran agama Islam. Mereka
tidak hanya setia kepada agamanya, tetapi setia pula
kepada hukum adat seten-rpat (Arifin, 1987:88).

Melihat situasi yang semakin sengit akhirnya
Snouck memperingatkan pemerintah Beianda agar
jangan rnengadakan kontak dengan rnusuh yang ak-
tif temtana jika mereka terdiri dari kaum ulama.
Menurut kedudukan Sultan di Aceh tidak berpenga-
ruh sama sekali terhadap perjuangan rakyat, nalnun
kaum ulamalah yang memegang kendali semangat
dan motivasi perjuangan rakyat Aceh. Oleh karena
itu, tidak ada istilah damai dengan kaum u1ama. Un-
tuk menghancurkan semarlgat perjuangan rakyat
Acelr ditempuir politik sandera dan politik clet,icle et
impero atau melrecah belah kaum ulama dan kaum
bangsawan. Keluarga raja dan kaurn bangsarvan di-
beri kedudukan dan pangkat, gaji yang besar, anak-
anak dan keluarganya di sekolahkan di sekolah-
sekolah Beianda. Kaum utarna harus dikeiar dan
ditangkap atau dibunuh untuk menghilangkan se-
mangat perjuangan rakyat. Rakyat Aceh tak akan
patuh kepada pemerintahan Belanda apabila mereka
ditaklukkan dengan senjata (Zakaria Ahmad, 1993:
e).

4 PERLAWANAN RAKYAT ACEH

Melihat situasi yang demikian memanas, pemerintah
Beianda berusaha mencegah agar kaum uiama tidak
menduduki lembaga-ien-rbaga pemerintahan karena
golongan ini mempunyai hubungan erat dengan ra-
kyat sehingga mereka mampu mengerahkan dan
memimpin rakyat. Disarnping itu peurerintah Belan-
da harus membatasi gerak dan pengaruh Islam mela-
lui asimilasi kebudayaan dan kristenisasi dengan
kaum bangsar,van untuk dididik dengan pendiclikan
barat. Maksud Snouck ini untuk menjalin hubungan
antara Belanda dengan Hindia Belanda yang berbe-
da kuitur karena dengan adanya itu kedua belah pi-
hak akan mengarah pada persatuan (Deliar Noer,
\982:26).

Buian Maret 1896 rnerupakan titik balik bagi
perjuangan rakyat Aceh. Dalam pertempuran di
Aneuk Galong pejuang Aceh banyak yang gugr dan
tertawan, tetapi mereka tidak mengenal menyerah,
masih terus mengadakan perlawanan. Pada saat ke-
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kalahan yang beruntun dan perjuangan dirasakan

semakin terdesak, maka pada bulan November 1897

S;1tan mengadakan musyawarah untuk memperta-

hankan daerah Pidie. Saat itu Teuku Urnar segera

menggabungkan diri dengan Panglirna Polem dan

para Sultan Aceh. Ternyata ha1 ini diketahui oleh

Snouck dan Van Heutz. Mereka berdua menggerak-

kan pasukannya untuk menyerang Pidie karena para

pemimpin Aceh ada di daerah tersebut. Desakan dan

serbuan pasukan Marsose tidak dapat dikalahkan

sehingga beberapa pernirnpin di daerah Pidie me-

nyerah kepada Belanda. Teuku Umar menyingkir di

Daya Hulu, Aceh Besar dan Panglirna Poiirn ke

Aceh (Nugroho Notosusanto, 1984: 259).

Kondisi perjuangan rakyat aceh semakin terde-

sak, Sultan dan Panglima Polirn mendirikan markas

pertahanan di Kutasawang, Aceh Utara yang dijadi-
kan sebagai pusat pertahanan untuk menyerang Be-

landa. Akhirnya daerah itu dapat direbut oleh pasu-

kan Belanda. Di Aceh Barat, Teuku Umar memper-

kuat pasukan untuk mengadakan penyerangan ke

Meulaboh, tetapi Belanda mengetahui rencananya.

Pada tanggal 11 Februari 1899, Belanda n-ienyerang

rnarkas pedahanan Teuku Umar sedangkan istlinya
Cut Nyak Dhin menyingkir ke pedalaman untuk me-

lanjutkan perjuangan suaminya. Pada bulan Novem-
ber 1899 Sultan terpaksa mengundurkan diri ke bu-
kit Keuretoe, sedangkan Panglima Polim melarikatl
cliri ke pegunungan sebelah selatan Lembah Pidie

Menjelang tahun 1900 sekitar B2 ulubalang di dae-

rah Aceh telah menandatangani Korte Verklaring
atau perjanjian pendek yang isinya antara lain me-

nyatakan:

"setiap daerah toklukan harus nrcngakui kekuo-

saan Belmtclct clan tLmcluk kepada Gubenutr t[ili-
ter oceh. Daersh tcLklukcut dilarang berhubungtLtt

dengan bongsct as,ittg" (Mr. Hardi 1988: 941-

maka seluruh pasukan Marsose dikerahkan sepe-

nuhnya untuk mengadakan pengejaran terhadap pa-

sukan Panglima Polim, karena tempat persembu-

nyiannya teiah diketahui 1eh pasukan Marsose dan

telah berhasil menawan ibu, istri, serta anak-

anaknya. Peristiwa ini menyebabkan Panglima Po-

1im dan sisa pasukannya yang berjumlah l50 orang

terpaksa menyerah kepada Belanda dalam bulan

September 1903 (Badri Yatim, 1993:252).

Kenyataan ini menyebabkan perjuangan rakyat
Aceh semakin terciesak dan memberikau peluang

bagi pernerintah Belanda untuk menguasai seluruh

wilayah kerajaan Belanda. Hal ini tidaklah metnbuat

perjuangan rakyat menentang Belanda berakhir sa-

ma sekali namun perjuangan rakyat masih tetap ber-
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langsung. Para petnimpin adat dau kaum ulama ma-

sih tetap mengaclakan periawanan dan mernilih rnati

syahid daripacla menyerah. Ini adaiah satu-satunya

daerah pertahanan rakyat yang belum dikuasai oleh

pasukan N1arsose. Dengan dikuasainya benteng yang

terakhir oleh pasukan Marsose, maka seluruh wi-
1a1'ah Aceh berada dalam naungan kekuasaan Be-

iancla. \leskrpun pada teori politik Snouck berhasil

dalan n.rer-tundukkan perjuangan rakyat Aceh, na-

r:-ruri pada kenyataannya perjuangan rakyat Aceh

masih tetap berlangsung secara bergerilya hingga

penduCukan Jepang pada tahun 1942 (Nugroho No-
tosusalrlLr. dk- . 19Sl: 260).

5 PENUTUP

SeteiaL :e:l:rr -i.--e:- (1!-,1-1S96). n-raka tarnpillah

seoralrg ..::e:-.,"-ls 3e.:ri: l ang bernarna Christian

Snouc. H;-i:.'::'e. ser;ril-r ahii agama Islam yang

rnengar.t':r<::: :g:i :en:ertn:all Belanda harus rne-

laksan:sr:: ::'it:i. .,'ji ir/d er itttpera antara kaurn

ular-na aerr::r: .aul bangsau'att dan melaksanakan

tindakar r:ert:u :e:hadap serakan-gerakan perlawa-

nau rak',r-. ).1e:uruirt).a untuk segera rnengakhiri
peral.l ".i:.r:. -::: j,lll rttenarnbah Senjata.

Rakl. ": -r,.;:: ::e:tgalairi kekalahan, para pejua-

llgilva lal:;. '.: 
-';:lr s';gui dan tertau'ar-r. Setelal-r pa-

sukan \I::.--s: ::--e:::.il^.::11 Dellverangan ke Tanah

Gavo dar -i-.. :'l:-:- -i',*. l:ka '.terjuatlgan rakvat

-\ceh cl'al: :ai::i:- :::...:. \iesk-:-ltl'--'ada teorinya

per-iue:lg.-:: l,::.'. ;. -t-::l-, l::':: ;-i.1:il^-arl. ilalrun
pada ke:1" ,,. j::-i-'. I :.:- --:l--l;Il 1;-ir 3t rnaSih tetap

berlang...::: r:::::-: :e:l;:;:kan -Tepaltg tairun 1942.
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