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LAMPIRAN 
 

Doenia Bergerak 

Asalla moeallaekom 
 

Doenia Bergerak, 28 Maret 1914 
 

 Doenia Bergerak! Kowe soedah lahir di doenia dengan selamat. Beriboe riboe 
soekoer saja mengoetjap kepada Toehan Seroe sekalian Alam. Dari pada lahirmoe nanti 
ilang segala fitnah di doenia, dan segala manoesia baik ketjil, baik besar beriboe senang.(1) 

 Saja poedji pandjang oemoermoe, mendjadi seorang lelaki jang gagah perkosa, 
djangan kaja perempoean. (2) 

 Saja harep kowe bisa djadi seorang pahlawan jang berani karena benar (3) dan 
takoet karena salah. (4) 

 Saja harep dari padamoe nanti nasib kita bangsa perempoean bisa diperbaikan. Dari 
padamoe nanti kita bisa dapet hak kemanoesiaan. (5) 

 
    Nu tot spoedig wedezien. 

     Uw Liefhebbende 
      THE GIRL. 

 
 

Jawaban Marco atas tulisan THE GIRL: 
   
1) Beloem tentoe! Djangan-djangan nanti Doenia Bergera itoe main sikoet. 
2) Meski kaja perempoean kalau perempoean pemberani toch lebih baik daripada 

lelaki laffaard. 
3) Apakah tiada: berani karena berapi? 
4) Apakah tiada: takoet karena koesoet? 
5) Itoelah saah toean poetri sendiri. Mengapakah tida soeka boycot lelaki jang 

djahat. Bagi lelaki djaman sekarang jang oemoernja +- satoe lawe’, dia merasa 
maloe apabila tiada menghormati nasehatnja orang perempoean jang baik. 
Begitoe sebaiknja lelaki jang kaoem alot, dia selaloe membabi boeta. 

 
Kaoem Moeda perempoean Turkij 

 
Zoebaidah Boelkis seorang pengarang perempuan Turkij di Konstaninopel oemoer 

kira kira 18 tahoen. Telah mengarangkan seatoe rentjana tentang nasibnja perempoean 
perempoean Turkij. Dalam renjana itoe adalah terseboet sekira-kira demikian: 

... Adalah sebabnja bangsakoe perempoean tidak diberi kebebasan seperti laki-
laki? Saja memang dan bangsakoe perempoean tentu tiada berasa senang dikoeroeng 
sebagai boeroeng piaraan. Perempoean patoet djoega diberi kebebasan dan perloe diberi 
pengadjaran sebagai laki laki. 

Dengan ta’oseah poen dikoeroeng, pertjajalah, perempoean tidak akan moedah 
diperdajakan oleh setan kalau dadanja soedah dipenoehi dengan ilmoe. Perempoean jang 
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soetji dari pada ilmoe dan pengadjaran djoga jang moedah terperdaja: tjontoh tidak 
koerang. Ilmoe lebih koeat dari papar besi akan menjaga perdaja ...setan.” 

Baroe ini Zoebaidah telah teroeroet menaiki kapal terbang ditonton oleh banjak di 
Constantinopel.  

Perasaan dan pemandanganja dalam pelajangan itoe telah dikarangkanja dalam 
soerat chabar jang dibantoenja. 

Zoebaidah telah berdjandji, tidak maoe kawin dengan seorang laki laki jang tiada 
soedi memberi kebebasan padanja seperti orang Europa. 

 P.D 

Seharoesnja perempoean djaman sekarang ini meniroe tabiat Zoebaidah Boelkis 
itoe. Labrak maar kalau ada laki-laki jang main gila.  

Red. 
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Mas Marco contra Postklerk di Kebumen 

Doenia Bergerak, Taoen 1, No.4, 18 April 1914 

 

APABILA saya membaca surat kabar De Expres tertanggal 29 Maret 1914, bahwa 
Hoofdredacteur D.B. menyerang Postklerk di Kebumen. Belanda mana yang selamanya 
amat menghina kepada bangsa kita orang Jawa, sekarang dia tahu rasa. Tapi dari sebab itu 
penyerangan bahasa Belanda, barangkali lebih baik kalau itu surat yang termuat di dalam 
De Expres saya kutip disini, biar diketahui oleh saudara-saudara kita yang tiada mengerti 
bahasa itu, tetapi ini salinan ada berlainan sedikit. 

Ketika hari Kamis tanggal 26 Maret 1914 saya pergi ke kantor pos Kebumen hendak minta 
uang pos wisel dan menjalankan surat aangeteekend ke Bandung. Di kantor pos itulah ada 
seorang Belanda yang kulitnya merah kehitaman berdiri di muka pintu. Dari sebab saja 
baru sekali itu tahu kantor pos di Kebumen, maka fikiran saya: baiklah saya bertanya 
kepada Londo-kecil-merah yang berdiri itu.  

Dengan muka asam Londo itu menjawab pertanyaan saya dan dia menyuruh saja terus ke 
loket. Sudah barang tentu saya menurut perintahnya.  

Sesudahnya diberi uang pos wisel, lalu Londo-abang-[...]-ijo itu menulis [...] untuk surat 
saya [...] saya kirim ke Bandung. Baru saja dan habis menulis [...], datanglah seorang 
nyonya dari dalam rumah membawa beberapa patroon diletakkan diatas meja makannya 
Londo-biru-itu. Lalu dia mengambil satu patroon dilihatnya sambil berkata kepada nyonya 
tadi: "Dit is goed voor de [...] Mevrouw" mengertinya: "lnilah baik buat orang-orang S.I 
nyonyah."  

Sudah barang tentu pcrkataannya Lnndo hijau itu melukakan hatinya orang lawn yang 
mendengarkan terutama pula lid, S.I.  

Umpama saya memegangi pelor dlmukanya Belanda, lalu saya berkata: "Dit is goed voor 
Blanda’s. "Apakah Londo-Londo itu tidak mendidih darahnya?  

Bagi pendidik Kebumen sudah tentu terlalu suka sekali melihat serangannya tuan Marco 
itu. Kalau Klerk itu tiada kapok atau selalu masih menghina kepada orang-orang Jawa yang 
sama datang di kantor pos Kebumen, tentu dia dapat jeweran lagi dari tuan Marco.  

Harap sekalian saudara bangsa Jawa atau yang disamakannya, kalau ada hal-hal yang 
menghina kepada bangsa kita, lekaslah memberi keterangan kepada Hoofdredacteur 
Doenia Bergerak, biar dia dapat labrakan dart D.B.  

Sebelum sesudahnya saya matur banyak terima kasih kepada tuan Hoofdredacteur, oleh 
karena tuan sudah member! tempat karangan saya ini. 

Maaflah. 

Keboemensche Vooruitganger?...?...? 
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Doenia Bergerak contra Oetoesan Hindia 

Doenia Bergerak, Taoen I, No. 4, 18 April 1914 

 
SEBAGAI yang telah kami tebak teka-tekinya O. H (zie D B. No. 4) bahwa ada tanda-
tanda o. H. akan tatapan sama D. B. sungguh pun tak luput persangkaan kami itu.  

Kami mengerti kalau O.H selalu memakai topeng, itulah seolah-olah akalnya kanak-kanak 
yang baru main-main. Dulu O.H. memakai topeng "dé Will" (Apakah ini namanya Belanda 
yang akan menucup darahnya orang-orang Jawa!?). Sekarang dia ganti rupa jadi jongosnya 
si penyakit tinggi: "de Will" dan memakai nama “Wagia”. (Apakah si Wagia ini orang Jawa 
yang akan menjual teman-temannya kepada si Penghisap darah?)  

[...] sungguh pintar main pat pat gulipat Tetapi [...] kami tidak mengerti akal-akal itu? O! 
[...] kami kurang Iebih 50 panjang berisi akalnya komidi-komidi itu, sudah barang tentu 
kalau perlu kami [...] di halaman DB.  

Dibawah ini kami kutip tulisan dari O.H. itu: SAMBUTAN Tuan de Will tulis pada kita 
sebagaimana di bawah ini:  

lni hari saya telah membaca surat mingguan "Doenia Bergerak" jilidan yang ke 4. Maka isi 
surat mingguan itu yang pertama, saya dapat lihat suara redaksi, sudah mengacu kepada 
O.H. dan kepada tuan O.S. Tjokroaminoto. Redaksi D.B. sudah mengacu kepada mereka 
itu, berhubung dengan tulisan saya dalam O.H. baru baru ini. Saya tulis itu, mengingat 
alamatnya s. ch. D.B. ialah menuju hal "berani karena benar“, sedang yang saya tuju tuan 
Marco, kemudi dari surat mingguan itu. Kemudian baik redaksi D.B. baik t. Marco tiada 
ada yang membalas kepada saya, tiba-tiba lalu mengacu kepada O.H. dan t. Tjokroaminoto. 
Oleh sebab itu, nyatalah bahwa gelaran D.B. yang tersebut "berani karena benar" itu, hanya 
palsu belaka, atau Redaksi DB. dan t. Marco, tiada mengerti sekali-kali betapa yang dikata 
benar itu.1  

Maka lantaran hal yang demikian itu, dengan hormat saya mohon diri kepada tuan Marco, 
dan mengharap tiadalah akan bertemuan lagi, selain buat keperluan yang penting saja.2 

 
Sampai disitulah tulisan tuan de Will.  

Tentang keadaannya s. ch. Mingguan D.B. kita Redaksi O.H. memang tiada 
memperhatikan, sebab kita telah mengira bahwa keadaannya itu hanya sekedarnya gunanya 
ramai-ramai belaka. Tetapi apabila telah nyata bahwa jalannya D.B. amat mengawatirkan 
hingga menumbuk kita O.H dan badan lid kita, sudah tentulah buat keamanan umum. kita 
tidak akan diam saja. Oleh sebab itu, sedikit hari lagi kita akan suruhan lid Redaksi kita t. 
T. Danujo buat bertemu dengan Redaksi D.B. dan t. Marco.3 

                                                           
1 Yang dikata benar yaitu: Orang-yang-berani-main-sikat, alias pat pat gulipat. (MARCO) 
2 Boleh [...] suka tuan. (MARCO) 
3 O.H. tiada memperhatikan D.B. sebab O.H. bukan orangnya S.I. Awas! Saudara! Oetoesan Hindia 
bukan kepunyaan S.I. lnilah [...] Tjokrosudarmo? Lid Central S.I. di Surabaya sudah kasih tahu 
kepada saya kalau O.H. memang bukan orangnya S.I. Tunjukkanlah buktinya kalau D.B. akan 
merusak keamanan [...] Apakah sebab berani melawan O.H.? Baiklah O.H. bertenaga [...] D.B. lebih 
suka.  
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Disini kami kutip pula O.H. yang kebelakangan:  

KEPADA M. MARCO. Wagio. seorang jongus dari tuan "De Will" tulis kepada kita 
begini:  

Oleh karena tuan saja "de Will" sudah bilang dalam O.H., bahwa ia tak suka lagi ketemu 
sama tuan Marco, maka dari sebab saya merasa diberi penghidupan oleh tuan "de Will", 
menjadi sayalah ada perlukan buang tempo sedikit guna memberi timbangan tulisan tuan 
Marco dalam Doenia Bergerak No. 4.4 

Sayalah sangat heran, bahwa tujuan tuan Marco tentang tulisan tuan "de Will" lalu 
menyimpang-nyimpang sesuka tuan. Apakah tuan tidak ingat, bahwa O.H. ada berjanji 
memuat suatu segala bangsa kita yang berkehendak akan maju. Menjadi segala tulisan yang 
didalam O.H. yang ada tanda namanya itu, bukan tulisan redaksi. Adapun redaksi suka 
memuat itu, ditimbang kalau-kalau benarlah. Jadi haruslah tuan menyambut kepada tuan 
"De Will" jangan kepada tuan 'Tjokroaminoto.5 Walaupun tulisan itu datang dari tangan 
redaksi, sudah sepatutnyalah, sebab adanya tulisan itu benar semua. Dan ingatlah O.H. 
senantiasa mengingatkan atau membenarkan segala barang kesalahan dan memfihak atau 
membelah barang yang benar.6 Tetapi sayanglah, tuan Marco, redaktur dari Doenia 
Bergerak menyambut tulisan tuan "De Will" dalam O.H. itu ada begitu leluasa dan 
menyimpang-nyimpang hingga perut saya sampai rodok sakit, dari ketawa.7 Apakah tuan 
tiada mengerti akan bahasanya Melayu tuan "De Will" itu.8 Mustahil, seorang redaktur dari 
[...] schrift D.B. tiada mengerti, bukan? Sayang, kalu saya mengutip sindiran tuan yang 
ajaib alias lucu itu disini, tentu menyusahkan pembaca O.H. sebab t.t pembaca tentu dalam 
sehari semalam tiada bisa berhenti dari ketawa kemudian Ialu menyesak.9 O, tuan! Betullah 
tikus ada kalanya lebih berfaedah pertalongannya daripada gajah, tetapi janganlah kesusu 
berkata begitu, maksud tuan "De Will” pun iuga bukan itu, haruslah man memberi tanda 
dahulu, bahwa tuan sungguh akan menolong bangsa tuan!10  Mulai dari pada lahirnya D.B. 
hingga pada masa ini, belumlah saya membaca rencananya yang agak berguna bagi bangsa 
kita B.p.11 Tetapi O.H. yang dengan diam seperti Janoko, mulai dari terbit hingga sekarang 
senantiasa membela bangsa dan memperangi musuh kita.12 Selidikilah O.H. mulai dari lahir 

                                                           
[...] tuan Tirto Danoerejo akan kami terima dengan senang. (MARCO) 

 

 
4 Tentu saja. sebab sukanya Iikken. (MARCO) 
5 Kami bukan anak kecil. (MARCO) 
6 Apakah ada memihak kepada [...]. (MARCO) 
7 Perut sudah sakit, sebab kebanyakan kotoran. Kotoran apa itu? Ach! Tau sendiri sih. (MARCO) 
8 Kalau kami tak mengerti tentu tidak kami diiawab. (MARCO) 
9 Ketawa sebab tau akalnya komedi. Menyesal sebab duit sudah hilang (MARCO) 
10 Kami tak usah sanggup. Kesanggupan itu kerap kali jadi sanggup makan duit. Bukti tak kurang. 
(MARCO) 
11 Memang sesungguhnya perkataan itu. Sebab D.B. memang orgaan cari duit. (MARCO) 
12 Ha! ha! Djanoko zonder Sarotomo, dus sudah tak berfaedah. Waktu Saratomo misi di tangan 
kami tak ada seorang yang berani mengganggu. Sekarang Sarotomo sudah ditangannya S(ri) 
K(andi) alias sosro Koornio. Siapa yang berani melawan orang-orang pendowo tentu dapat merasai 
ujungnya Saratomo. (MARCO) 
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sampai sekarang, berapa kritik yang tajam-tajamlah yang ditulisnya hingga melebihi batas 
(pers delict). Lantaran dari membela bangsa kita.13 

Masih ada lagi sindiran-sindiran tuan Marco yang lebih menertawakan dari pada yang 
tersebut diatas, tetapi... ach malulah saya mengutip di sini. Lebih baik saya mengulangi 
tulisan tuan saya "De Will”.14 

Maksud tulisan tuan "De Will" yang terang beginilah: diberi ingat, karena tuan sudah 
berjanji berlaku: "berani karena benar", jangan mencela dan mencuci dengan leluasa, 
artinya [...] tiada memakai alasan yang benar. Sebab verslag15 M.W.C.16 itu juga 
melaporkan apa sebenarnya. Artinya dalam verslag itu, juga yang melaporkan apa 
sebenarnya. Artinya dalam verslag itu juga yang melaporkan kesusahan wong cilik. Jadi 
tuan jangan kok lantas guru-guru bisa membikin kritik. Kalau orang mau kritik itu harus 
tahu betul duduknya perkara. Masyaallah 10 jilid buku dikritik dengan selembar kertas. 
Bacalah dulu tuan Marco!, verslag M.W.C. O.H. memang mengerti betul, bahwa hidupnya 
orang kecil B.p. terlalu sengsara, dari itu mulai dulu sampai sekarang selalu membela 
bangsa kita Bumiputra. Tuan tahu sendiri berapa kritik yang sampai melebihi bataskah 
yang telah ditulis oleh OH. Apakah tuan sudah berbuat yang sedemikian?17  

Adapun maksud O.H. memuat tulisan tuan "De Will" itu, karena, pada sangka saya, tuan 
Marco sekarang juga jadi jurnalis, menjadi sekaum dengan journalisten O.H. (terkecuali 
saya, adapun ini tulisan cuma sumbangan saja), dari itu barang sepatutnyalah kalau tuan 
suka cabut tulisan tuan yang salah itu, supaya nama ini journalisten terpelihara. Tugasnya 
begini: sebab dewasa ini journalisten baru berharga, artinya Suaranya baru diperhatikan 
oleh bangsa alim, menjadi jangan sampailah ini journalisten berbuat kesalahan, harus selalu 
berlaku: "berani karena benar". Jadi kalau ada salah satu koran B.p.18 yang berteriak jangan 
sampai dikatakan:  

"Ach itu kan setali tiga uang dengan suaranya...” Ha! kan yaitu to, tuan Marco!, yang 
kami jaga.19 Tuan Marco tentunya tanya, kok tidak diberi ingat dengan surat saja, jangan 
tersiar begitu. Lo, jangan kesusu to! Sebab tulisan tuan sudah terkutip oleh sebagian s. ch. 
B.p. Jadi patutlah kalau peringatan itu tersiar di salah satu s. ch. B.p., biar bangsa alim 
berflkir: "E, ya, kok ya ada ini. Jurnalis yang ingat, kalau tulisan tuan Marco itu salah."20 

Neng, neng, neng, neng, neng, neng. neng. neng, neng! O. lah! Pukul 09.00. Ach tuan, 
maaflah sampai disini dahulu! Sebab saya terpaksa mesti tutup meja. Lain hari saja kalau 
tuan masih berkenan, mari berkenal-kenalan lagi. Alamat saya jangan sampai keliru lagi. 
lo! yakni: Wagio, jongosnya tuan de Will.21  

                                                           
13 Membela?! Em! Membelal? Ya ya, kami percaya sekarang. (MARCO) 
14 Malu sebab kebedek. Malu sebab betul. Malu sebab nyoto. (MARCO) 
15 Laporan 
16 Tak usah baca, mata kami saben hari tahu keadaannya orang-orang [...] lagi pula tulisan saya itu 
kan banyak to Mas! (MARCO) 
17 [...] berbuat begitu rupa, sebab saya ini jurnalis-oncom (MARCO) 
18 Bumiputra 
19 Sudah to Mas! Jangan rewel-rewel. Besuknya semua jurnalis B.P. saya ambilnya semua dan 
baiknya [...] pake sendiri. Ik ini wong sudah terima jadi jumalis-jurnalisan saja kok. (MARCO)  
20 Ach mbok jangan suka dialem to [...]. Lihatah badan kita tinggal kulit sama tulang saja sebab 
kebanyakan alem. (MARCO) 
21 Jangan ambil marah. kami tak ada tempo lagi buat mengobrol sebab banyak pekerjaan. 
(MARCO) 
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Marco Masuk ke Dalam Pasangan 

Doenia Bergerak, No. 8, 1914 

 
TUAN-TUAN pembaca, terutama pula Ieden Serikat Islam sejati, disini kami memberi 
tahu kepada sekalian tuan-tuan bangsawan dan saudara-saudara. Jangan kaget! Sebab 
menetapi kewajiban kami menjadi jurnalis, seharusnya kami tiada takut menerjang: KOLO 
NJEPLAK of BATOKNYA Oetoesan Hindia, meski bagaimana juga kejadiannya.  

Sekarang sudah terang sekali bahwa O.H. jadi machine (bekakas) yang menghela saja 
kerumah peniara atau ke tempalt pembuangan, Sesungguhnya kami 59'  

dikit pun tak mempunyai kesalahan kepada O.H. tidak sampai hati akan membikin hal itu 
kira-kira O.H. tidak sampai hati akan membikin sengsara kepada kami yang sekali-kali tak 
berdosa kepadanya.  

Kalau betul kata kami tersebut diatas, apakah tuan-tuan bisa percaya, bahwa Oetoesan 
Hindia akan melindungi kami orang Iawa yang hidupnya seperti binatang!? O! palsu, kata 
kami, Oetoesan Hindia bukan Orgaannya Serikat Islam sejati, Oetoesan Hindia bukan 
suaranya Bumiputra yang hidup didalam tindasan, tetapi Oetoesan Hindia orgaan-nya 
orang-orang yang menindas kami orang Iawa, yang hidup didalam sengsara.  

Buat kami seorang diri tak mengapa dipasangi racun oleh Oetoesan Hindia, asal saja 
saudara-saudara kami yang +- 35.000.000 orang itu tidak turut mati kering sebab menelan 
racunnya Oetoesan Hindia.  

Awas! Saudara awas! Tunjukkanlah kesengsaraan saudara kepada Papa kami Regeering! 

Oleh sebab itu dengan sepenuh-penuh pengharapan mudah-mudahan ada bangsa arifin 
yang suka membantu, fikiran ha! itu di atas, betapakah benar dan baiknya tentang hidupnya 
Marco tersebut.22 Kalau hal itu kita diamkan saja, bagaimanakah akan cakap orang-orang 
yang sama menuju kebenaran umum. Lebih jauh lagi, betapakah akan [...] tiap-tiap lid dari 
M.W. Commisie. 23 

 
TD.  

MARCO  

 
P.S.  

Saudara-saudara jangan lupa membaca Saratomo, Orgaannya 51 di Solo No. 44 ...  

                                                           
22 Saya minta dengan hormat kepada tuan-tuan arifin kalau memberi advies hal kehidupan saya, 
supaya diadvies: geschikt voor Directeur (cakap buat Directeur) of zeer geschikt voor President C. 
S. I. (lebih cakap buat President C. S. I.). Kalau saya sudah jadi seperti tersebut diatas, tentu saya 
pandai main jungkir balik. (MARCO) 
23 Lid M.W.C. boleh dengan sesukanya. Apakah Marco mesti dibuangl? Apakah Marco mesti 
dicincang!? ltulah terserah keadaannya tuan-tuan leden M. W. C. yang benci kepada Marco.  
O Adi! Dimanakah tempatmul?  
O Regeering! Kesinilah bangsa kami Bumiputra. (MARCO)  
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Soort zoekt soort 
Bangsa Mencari Bangsa 

 
Doenia Bergerak, Taoen I,  

No. 11, 6 Juni 1914 
 

KETIKA Indische Partij baru membikin propaganda yang pertama kali di Semarang saja 
sudah menuliskan pikiran saja dihalaman Darmo Kondo yang berkepala: “Indiers”. Disitu 
saja uraian tentang perhubungannya bangsa Jawa dan Belanda berkawin (gemengd 
huwelijk). Menilik geraknya dunia, tidak jarang kalau sedikit tahun lagi bangsa perempuan 
jawa yang terpelajar sama bersuami dengan bangsa Belanda. Sebab soort zoekt soort. 
 
Yang saya katakan: soort zoekt soort itu, bukan kebangsaan lahir saja, seperti: Jawa dengan 
Jawa: Belanda dengan Belanda enz. Tetapi pikiran juga ada kebangsaannya, kebangsaan 
pikiran itulah tidak tentu sama dengan kebangsaan lahir, tetapi sama kebangsaan batin lebih 
tegas: cocok pikirannya: sama haluannya: enz. 
 
Dari sebab itu saja selempang kalau-kalau dibelakang hari perkawinannya bangsa 
perempuan Jawa dengan bangsa Eropa itu masih menurut cara sekarang. Yaitu misi [...] 
 
Sepanjang pengetahuan saja, ini waktu perempuan Jawa terlalu keras nafsunya akan minta 
kepandaian dan kemerdekaan sepadan dengan laki-laki. Ini hal bagi saya sendiri terlalu 
amat mufakat sekali, sebab kemajuan kita tidak bisa tepat kalau ada dapat bantuan dari 
pihak perempuan. Pada hal pihak perempuan ini waktu misi di pandang seperti bekakas. 
Kasihan! Sebab kedua laki istri itu tak sama kebangsaannya batin alias tak cocok 
haluannya. Aduh! Betapakah susahnya orang berlaki-bini yang tak matuk 
kebangsaannyabatin? Begitu sebaliknya: Betapakah nikmat hidupnya orang bersuami yang 
bisa sama kebangsaan batin. 
 
Hal itu banyak pemuda-pemuda yang sudah sama mengetahui, meski mereka itu belum 
pernah menjalani piara seorang perempuan sekalipun. 
 
Dus! Kalau begitu gadis-gadis dan dijadikan bangsa Jawa yang terpelajar tak suka pula 
berkawin cara Majapahit. Seharusnyalah si gadis dan si jejaka itu mencari kebangsaannya 
bain lebih dulu alias tunangan of verloodft. 
 
Saya mengerti kedua patah perkataan: tunangan dan vorloofd itu tak disukai oleh kaum 
Majapahit. Sebab hal itu tidak diumumkan didalam jaman Majapahit. Tetapi kalau menilik 
geraknya dunia kita, itu perkara mistik kejadian. 
 
Saya lebih terlalu amat mufakat sekali apabila bangsa kita yang hendak berkawinan 
memakai kontrak. yaitu si laki dan si istri tidak boleh main gila seperti keadaan ini masa 
yang sudah lazim kita lakukan. Cobalah tuan-tuan pembaca sudi memikirkan, betapa 
baiknya itu kontrak.  
 
Disinilah saya (saya sendiri lo!) berseru seru kepada pihak perempuan, berdirikanlah 
perkumpulan yang bermaksud: a. Supaya dimerdekakan oleh pihak laki-laki: b. mencari 
kepandaian yang sepadan dengan kepandaian pihak laki-lak: e. menolong maksudnya 
pihak laki laki yang baik, enz.  
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Silakan tuan tuan puteri! Perhatikanlah bunyi punten: a, b, c, enz. ltu, agar supaya kita 
lebih mudah menjunjung derajat si Bumiputera.  
 
Buru-baru ini saya sudah minta dcngan hormat kepada RR. ASIAH KATOSAPOETRO, 
Onderwijzeres di Kebumen supaya beliau berkcnan menggerakkan didalam dunia 
perempuan.  
 
Maka R.R. ASIAH memberitahu kepada saya, baho wa [...] sudah lama bermufakat 
dengan putra putri dari [...] Regent di Kebumen akan membikin perhimpunan serupa itu, 
tetapl selalu masih kekurangan teman of terlalu susah barang kali.  
 
Kalau saja selidiki betul-betul, memang sesungguhnyalah perkataan tuan puteri tersebut 
itu. Sebab sebetulnya kita ini belum bisa membikin perhimpunan setara orang Eropa. Jadi 
terang sekali kita orang Bumi putera masih kekurangan pengajaran.  
 
Siapakah yang salah kalau si Jawa tak sepadan kepandaiannya dengan si Eropa? Sudah 
tentu Regeering! Sebab dialah Papa kita: dialah Mama kita. Dialah Babu kita: dialah 
Guru kita: enz. enz.  
 
Si Jawa ltu anak-anak kecil umpamanya, )adi kalau anak kecil itu tldak bisa pintcr, tentu 
si Guru dapat kesalahan Juga.  
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Tulunglah Orang Jawa!! 

Doenia Bergerak,  

Taoen I, No. 19, 01 Agustus 1914 

 

ORANG Jawa dapat pukulan dari orang Belanda. Pada hari 7 Juli 1914 adalah pegawai 
fabriek‘ Manishardjo, Klaten (Solo), yang bekerja ditimbangan namanya Satiomartono, 
sudah dipukul oleh seorang Belanda nama C. Nepbeu (?) opziener dari itu fabriek. Tidak 
saja itu pukulan dengan tangan juga akan tetapi dengan tongkatnya rotan.  

Seketika itu juga itu Satiomartono mengadukan itu hal kepada Penewu Distrik Beji, supaya 
disampaikan kepada tuan Assistant Resident (hulf Officier van Justitie) di Klaten, 
seterusnya kepada Raad van Justitie di Semarang? Akhirnya bisa mendapat keadilan.  

Juga Belanda itu waktu bulan Juni 1914, ia sudah pukul of nendang kepada orang-orang 
Jawa nama; Djoiodikromo, mandor [..] Sekulun dan Kartosentono, masinis lokomotif 
difabriek itu? Sepanjang warta yang kami dengar, ketika Belanda itu memukul kepada 
Djojodikromo tersebut amat hebat dan berkata: “mati kow”, tetapi apa Djojodikromo 
melawan? O!! Tidak!! Malah lari sipat kuping. Lo! Ini lo! Pembaca!! Si Kromo dapat 
pulmlan sampai setengah hidup, and toch bangsa priyayi-cilik-stand dan priyayi-gede-
stand tidak sekali-kali [...]  

Apakah kalau si Kromo-Kromo itu habis semua, dikira Pr-tj-st dan Pr-g-st itu tidak jadi 
football? Kami kepingin tahu.  

Tolong Tuhan! Siapa yang harus mengurus ini [...] 
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Rempah-rempah 

Doenia Bergerak, Taoen I, No. 19, 01 Agustus 1914 

 

KEADAAN Sepur dan Tram: Orang yang boleh dipercaya memberi tahu kepada kami:  

Pada hari 19 Juli 1914, banyak orang-orang perempuan naik Sepur N.I.S.1 hendak pergi ke 
Kalioso, mereka itu hendak sama menyadran. Seorang Kondektir Belanda yang 
menjalankan Sepur itu, yaitu yang berangkat dari Solo [...] maka dengan adat yang kurang 
Sopan sekali itu Kondektur sudah berani mengganggu seorang perempuan penumpang 
Sepur itu. Sepanjang cerita orang itum si Kondektir sudah berani memegang pipinya itu 
perempuan dan disertai perkataan yang tidak harus di dengar. Sesaat itu juga perempuan 
itu jadi pucat mukanya, sebab malu dan takut.  

Kalau ini kabar sungguh betul, mengapa orang perempuan itu atau laki-lakinya of familinya 
tidak sulq mengadukan kepada pembesarnya Sepur itu? Apa takut? “Jangan takut! Kami 
suka menolong seperlunyag Asal saja betul.” 

 

Karcis Tram di Cepu N.I.S. Habis. Pada tanggal 7 Juli 1914 kami hendak menumpang 
Tram dari Cepu ke Solo. Ketika kami minta beli karci putih (3e kl. European) buat ke Solo, 
kami dapat balasan dari penjual karcis: We hebben nieI meer in voorraad (sediakan sudah 
habis). Dari sebab itu kami terpaksa beli karci: Cepu-Sundih 2! 1.80, dan di Gundih beli 
lagi: Gundih-Solo = f0.90.  

Biasanya kami beli karci putih dari Cepu ke 8010 of Solo ke Cepu Cuma f 2 tetapi itu waktu 
kami terpaksa beli karci harga £1.80 + f0.90 = {2.70, jadi kami rugif 0.70. Buat kerugian 
kami itu tidak mengapa, Cuma saja kami kasih ingat kepada N.I.S. jangan sampai 
kehabisan karcis sebab hal itu membikin menyesalnya penumpang. 

 

N.I.S. harus menjaga betul. Beberapa bulan yang telah lalu, saudagar-saudagar di Solo 
sama menyomel sebab kain-kainnya yang dikirim kelain negeri sering diganti grayen oleh 
penjahat. Tetapi dari usahanya kaum S.I hal yang tersebut diatas itu sudah bisa memikat 
penjahatnya.  

Sekarang rupa-rupanya penjahat-penjahat itu jadi nekat. Kain~kain yang dikirim dari Solo 
keluar N.I.S. itu sudah tidak diganti grayen atau patir lagi, tetapi tali-tali pak-pakkan kain 
itu dirusak saja dam isinya di ambil. Begitulah sepanjang kabar yang kami dengar.  

Hayo N.I.S.! Awas! Itu perbuatan tentu dapat bantuan dari pegawai N .I.S. carilah sampai 
ketemu!  

[...] Spoor dan Tram harus dibuka [...] saben-saben melihat di Stasiun-stasiun orang-orang 
yang sama membeli karcis buat menumpang Sepur of Tram tentu berdesak-desakan, 
sampai menjadikan kurang senangnya orang-o‘fang yang membeli. Kadang-kadang yang 
membeli dibelakang sendiri sampai hampir ketinggal~ an dengan Sepur of Tram yang mesti 
dinaiki, ya! Malah ada yang ketinggalan sama sekali.  
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Kami pernah beli karcis Tram S.J.S di Semarang tidak di kasih, sebab sudah sampai 
waktunya Tram berjalan. Memang hal itu kami sengaja menunggu habisnya orang~orang 
yang berdesak-desakan akan membeli karcis, supaya dijuali lebih dulu. Tiba-tiba serta kami 
akan mengasihkan uang kepada penjual karcis lalu dia menutup tempat peniualan itu, dan 
berkata: Tidak boleh! Sudah telat.  

Sudah tentu kami terpaksa menumpang Tram S.J.S zonder karcis. Kami juga mengerti oleh 
karena kami tidak bisa beli karcis di Stasiun itu, kami tentu membayar denda. Apabila 
Kondektur datang kepada kami lalu kami beli karci Semarang - Demak + (plus) denda 
(bute). Na! Tahu pembaca!! 

Kami minta kepada semua Sepur dan Tram supaya peniualan karcis di buka terus selama 
publik masih bisa menumpang Sepur dan Tram. Sebab ini perkara menjaga keselamatan 
dan kesusahannya semoga penumpang. Kami kira Sepur dan Tram tidak jadi rugi kalau 
menambah banyaknya orang-orang yang meniual itu karcis. Apakah masih kurang banyak 
kepentingannya Sepur dan Tram?!  

Haji di pandang orang asing oleh Sepur dan Tram. Haji-haii yang memang dia orang kurang 
mampu, mereka itu sama menyomeh sebab kalau dia berpakaian Raii belanja menumpang 
Sepur dan Tram disamakan dengan bangsa asing (Belanda, Cina enz). Apakah sebabnya 
diatur begitu? Apakah Sepur dan Tram mengira semua orang yang jadi Haji itu mesti orang 
kaya (sugih)? Kalau betul begitu, itu pengiraan salah sekali, sebab banyak sekali Haji yang 
tidak kaya (melarat).  

Apakah menaikkan belanja Haji menumpang Sepur dan Tram itu dari sebab kebanyakan 
Haji itu orang yang menetapi agamanya Islam? Padahal Haji-Haji itu lebih suka 
menumpang Sepur atau Tram kumpul de~ ngan bangsanya Iawa, tandanya banyak Haji-
Haji yang tidak menumpang Sepur atau Tram di kereta karcis putih [...] itu lebih suka duduk 
dengan temannya orang Iawa yang karcisnya ijo. Apakah sebabnya? Sebab kebanyakan 
bangsa Belanda of Cina tidak senang hati berduduk jejer (berdekatan) dengan haji of 
oranglawa, malah bangsa yang tidak suka dengan Haji of orang Iawa itu sering berkata 
kurang sedap didengar, kalau ada Haji of orang Iawa yang duduk kumpul sekereta dengan 
dia orang, meski Haji of orang Iawa itu diam saja, sebab Haji of orang Iawa itu kebanyakan 
tidak suka rewel.  

Barangkali lebih baik kalau itu aturan dirubah, supaya Haji yang tidak kaya bisa turut 
menampung Sepur dan Tram belanja sebanyak orang Iawa biasa. Ini hal menjaga juga pada 
keselamatan umum.  

Mindere Welvaart Commissie dihapuskan. Surat-surat kabar sama mewartakan bahwa 
mulai 1 Juni 1914,  M(indere) W(elvaart) C(ommissie) dihalangi. Apakah sebabnya? Itulah 
kami tidak bisa tahu. Tunggu saja apa nanti gantinya M.W.S. 
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Raad-Negeri di Solo 

Doenia Bergerak, No. 23, September 1914 

 

SEPANJANG warta yang kami dengar bahwa pegawai kantor Raad-negeri di Solo, 
sekarang sudah tidak disuruh jongkok seperti kodok, tetapi mereka itu sudah 
diperkenankan duduk kursi setara dengan Presidennya itu Raad-negeri (salah satu dari 
Kanjeng Pangeran of Bupati di Solo). Sudah barang tentu aturan yang semulia itu kami puji 
setinggi langit, sebab Kanjeng-Kanjeng Pangeran atau Bupati-Bupati di Solo sudah 
menurut jalannya Dunia, yaitu tidak suka lagi menghinakan bangsanya sendiri seperti 
nyawa yang berkaki empat.  

Tetapi kami mendengar kabar pegawai Road-negeri itu yang diperkenankan duduk kursi 
hanya Sek~ retaris-sekretarisnya saja, yaitu Priyayi yang sudah berpangkat Mantri, 
Penewu, Kliwon enz, adapun pega. wai Raad-negeri yang masih berpangkat Jajar masih 
selalu menglosot, alias tidak dapat kursi of dingklik, kasihan! Apakah sebabnya aturan 
Raad-negeri di Solo tidak disempurnakan sama sekali tentang dudukannya pegawai-
pegawai yang bekerja di [...] dhoro-dhoro Sekretarisnya (juru tulis) itu Raad-negeri tidak 
senang hati kalau Iajar-jajar yang sama melayani pekerjaan di kantor Raad-negeri dapat 
dudukan kursi of dingklik? Apakah kurang contohnya aturan model sekarang?  

Kami mendapat dengar bahwa di kantor RaadKabupaten di Solo, yaitu yang dikepalai oleh 
Paduka R.M.T. Puspodiningrat, semua pegawai dikantor itu dapat dudukan yang pantes. 
Yaitu: Mantri duduk korsi; Iajar duduk dingklik, enz. Cuma yang berkaki empat, barangkali 
duduk di tanah of mester atau jobin. Lo! lni lo! Contoh ! Jadi [...] Mangkunegaran sedikit.  

Kalau dhoro-dhoro itu tidak suka memperdulikan orang-orang kecil, siapakah yang mesti 
memikirkan nasibnya si kecil; atau siapakah yang akan menjunjung serajatnya bangsa 
Iawa? Apakah orang asing? "Hm! Hm!" tc‘rpaksa kami mesti batuk.  

Dulu kami pernah jadi Klerkz disebuah kantor di Scmm‘dngPada suatu hari kami disuruh 
oleh Chef3 kami mengadresi sebuah surat kepada salah seorang Pangeran di Solo dengan 
bahasa Belanda.  

Maka surat itu kami adresi: Aan Zijne Hoogheid den Prins [...] Apabila itu surat dilihat 
oleh Chef kami, dia menyuruh kami mengganti itu adres, sebab tidak betul memang kami 
sengaja! Kami bertanya kepada Chef kami, apa sebabnya itu tulisan di pandang tidak betul. 
Chef kami menjawab, bahwa perkataan: Zijne hoogheid itu hanya boleh di pakai kepada 
Prins-Prins bangsa Eropa, tetapi kalau Prins bangsa Iawa dan sesamanya cukup memakai: 
Hoog Ede] Geboren [...]  

Meskipun perkara itu hanya sesebutan saja, tetapi dalam hati kami kurang senang bahwa 
Prins-Prins bangsa kami dibedakan dengan Prins-Prins bangsa Eropa.  

Kalau si Kecil Iawa tidak disamakan, lebih terang: dihinakan oleh si kecil Eropa. Apakah 
perasaan hati dhoro-dhoro itu seperti perasaan kami. Inilah masih iadi pertanyaan.  
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Menurut goyangnya hati kami, orang lawa tentu tidak nanti lupa sama bangsanya sendiri. 
Meski kami ini lahimya dituntun orang, tetapi batinnya mesti ada yang kami turut apa 
perintahnya.  

Dari itu dengan sangat permintaan kami kepada sekalian pembesar kami Bumiputra, 
junjunglah derajat kami orang kecil; lindungilah kami orang kecil dari kehinaan, supaya 
gantelan (tali) yang mengikat batin kami tidak bisa putus.  

 

Sinar Djawa 

 

Apakah Pabrik Gula Itu Racun Buat Bangsa Kita?! 

Sinar Djawa, 26 Maret 1918 

 

TUAN H.E.B. SCHMALHAUSEN, pensiunan Assistent Resident di tanah Jawa bukunya 
yang dikasih nama OVER JAVA EN DE JAVANEN, betapakah sangsaranya bangsa kita 
orang desa yang tanahnya sama disewa pabrik. Di sini kami tidak perlu lagi menerangkan 
lebih panjang tentang isinya buku yang tersebut di atas, tetapi kami hendak membuka aduan 
beberapa orang desa yang sawahnya disewa oleh pabrik gula. Sampai sekalian pembaca 
telah menyaksikan sendiri, di tanah kita inilah penuh dengan pabrik-pabrik gula dan 
berjuta‘iUta rupiah pabrik itu bisa tarik keuntungan. Kalau hal itu dipikir dengan hati yang 
suci, orang tentu bisa berkata, bila kauntungan sebesar itu kakayaan bangsa kita orang desa 
yang mempunyai sawah disewa pabrik. Dari itu tidak salah lagi kalau ada yang berkata: Di 
mana ada pabrik gula, tembako, nila enz, enz. di situlah orangnya desa rongkang-rangkang! 
Meskipun kami mengerti bahwa kapitalisme dan regeering itu sasungguhnya jadi satu 
badan, tetapi di sini kami hendak menguraikan dengan cara yang baik, juga dengan sangat 
pengharapan kita supaya pamerintah sudi memperhatikan tulisan kami ini, agar supaya 
bangsa kita saudara desa tidak terlalu sangat mendapat tindesan dari pabrik-pabrik gula. 

Caranya pabrik gula hendak menyewa sawah orang-orang desa itu yang sudah kejadian 
lantaran dari politie desa: Lurah, Carik enz, enz, jadi pabrik tidak usah rewel-rewel masuk 
keluar di rumah-rumah orang desa yang sawahnya hendak disewa pabrik. Apakah perkara 
ini sudah mestinya pegawai desa atau Gupermen: Asistent Wedono, Wedono dan Regent 
mesti menolong kaperluan pabrik buat mencari tanah yang akan ditav nami tebu? Kalau 
menurut adilnya, seharusnya pabrik mesti datang di rumah masing-masing orang desa dan 
jain-lainnya sama sekali tidak boleh turut campur tentang perkara sewa menyewa itu sudah 
kejadian dan hendak teken perjanjian. Banyak orang-orang desa bilangan pabrik Cepiring 
dan Gemuh afdeling Kandal, Semarang, bahwa mereka itu merasa terlalu menyesal sekali, 
karena sawahnya disewa oleh pabrik, sebab uang sewaan tanahnya dari pabrik itu lebih 
sedikit daripada hasil kalau itu tanahnya dikerjakan sendiri. Apakah sebabnya itu pabrik 
bisa menyewa tanah orang desa dengan harga murah sekali? Tidak lalu tentu dari mpa-rupa 
akal yang tidak baik buat orang desa itu, tetapi baik buat lurahnya enz enz. Begitu orang 
memberi kabar kepada kami. Kalau kabar itu nyata, kami berseru kepada pemerintah harus 
menyelidiki, apakah priyayi-priyayi dan lurah yang memegang pemerintahan di pabrik situ 
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tidak terima persen dari pabrik. sudah tentu akalnya pabrik menyewa tanah orang-orang 
desa dengan laku yang tidak baik. Hal ini kami telah mendapat keterangan dari beberapa 
orang desa yang sawahnya disewa pabrik. Dibawah ini kami bisa kasih keterangan dengan 
pendek. supaya jadi timbangan sekalian orang yang sehat pikirannya: "Sebahu sawah oleh 
pabrik tidak lebih f 66,-(enam puluh enam rupiah) di dalam 18 bulan, yaitu seumurnya 
tebu; sawah sebahu kalau ditanami padi bisa tiga dalam 18 bulan. dan itu padi kalau dijual 
tidak kurang dari f 300 (tiga ratus rupiah), jadi tiap-tiap sebahu sawah yang disewa pabrik, 
orang desa rugi f 234,- (dua ratus tiga puluh empak rupiah). Cobalah pembaca pikir sendiri 
bukankah sudah terang sekali kalau menurut keterangan di atas itu, semua orang desa yang 
sawahnya disewakan pabrik cuma f 66,- (enam puluh enam rupiah) sebahu dalam 18 bulan 
lamanya, dia orang mendapat kerugian f 234,(dua ratus tiga puluh empat rupiah). Lagipula 
semua sawah yang luas ditanami tebu itu tidak bisa baik lagi ditanami padi. Kalau menilik 
hal itu terang sekali orang-orang desa yang sawahnya disewakan pabrik itu tentu dengan 
akalan yang tidak baik, sebab kalau tidak begitu, kami berani berkata, tentu orang desa 
tidak nanti sawahnya boleh disewa pabrik tebu.  

Apakah tidak lebih baik pemerintah menentukan harga tanah yang sama disewa pabrik 
tebu, misalnya: pabrik tidak boleh menyewa tanah orang desa kurang dari f 200,- sebahu 
di dalam 18 bulan. Kalau hal ini di' lakukan, tentu bangsa kita orang desa tidak bakal seng' 
sara lantaran adanya pabrik-pabrik gula.  

Keterangan-keterangan ini masih pendek sekali, sebab hanya kami ambil yang perlu saja, 
tetapi kalau ini usikan tidak berguna, yaitu tidak bisa mengubah haluan pabrik tentang sewa 
menyewa tanah kepada orang-orang desa, di belakang hari hendak kami terangkan dengan 
panjang lebar juga semua perkara yang gelap-gelap, supaya bangsa kita orang desa tidak 
menderita kesusahan. Ingatlah ini waktu mahal makanan, seharusnya pemerintah berdaya 
upaya supaya semua sawah ditanami padi, tetapi tidak ditanami tebu seperti sekarang.  
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Douwes Dekker dan Sneevliet 

Sinar Djawa, 8 April 1918 

 
NAMANYA dua orang yang tersebut diatas itu ten. tu tuan pembaca sudah banyak yang 
kenal. Disini kami hendak melahirkan pikiran orang banyak tentang keadaan kedua orang 
itu.  

Douwes Dekker seorang Belanda Indo yang telah dibuang oleh Pemerentah lantaran 
didakwa akan membikin kalau tanah Hindia, tetapi sesungguhnya dakwaan Pemerentah 
kita yang tersebut itu tidak betul adanya, sebab sampai ini waktu tiada tanda tanda bahwa 
dia akan membikin berontakan di Hindia sini menjadi adil menurut kehendaknya rakyat. 
Baru-baru ini perhimpinan lnsulinde mengirimkan rakes kepada G.G. supaya saudara 
Douwes Dekker diperkenankan kembali pulang di tanah lawa oleh Pemerentah, sebab 
kecuali hidupnya sekarang terlampau susah, sekarang dia ada di Singapura, juga teman-
temannya yang dibuang, yaitu saudara Soewardi dan Tjipto, Pemerentah sudah memberi 
izin kepada mereka itu boleh pulang kembali ke tanah Iawa, sekarang Tjipto sudah ada di 
tanah Jawa dan Soewardi masih ada di negeri Belanda. Kalau menilik hal yang tersebut di 
atas itu seharusnyalah Pemerentah memberi izin juga kepada saudara Douwes Dekker buat 
pulang kembali ke tanah lawa, karena kalau tidak begitu, orang berkata: tidak adil. 
Sekarang kami hendak membicarakan nasib malang badannya saudara SNEEVLIET, yaitu 
seorang Belanda Totok yang baru saja lolos dari tangan Justitie ini hal tentu sekalian tuan 
pembaca banyak juga yang telah mengetahui. Apakah sebabnya saudara Sneevliet mesti 
ajar kenal dengan justitie? Ya, tidak lain ya akan membikin baik nasibnya orang yang 
tertindas. Buat di Hindia kaum yang tertindas itu sebagian besar bangsa Bumiputra! Dari 
itu tidak salah lagi, waktu hari Jumat tanggal 5-4-1918 kedatangan saudara Sneevliet dari 
Betawi di Stasiun Poncol dijemput oleh beribu-ribu kaum S.l. yaitu buat menunjukkan 
terima kasihnya. lnilah sudah barang tentu.  

Sekarang kami terpaksa hendak membicarakan nasib malangnya dua orang saudara kita 
itu. Ada orang berbisik-bisik, juga ada yang sudah terlahir disurat kabar, supaya 
Pemerentah TIDAK memberi izin kepada saudara Douwes Dekker pulang ditanah Iawa 
dan melalukan saudara Sneevliet dari tanah Jawa. Jadi pendeknya supaya:  

Douwes Dekker terus dibuang dan Sneevliet segera dibuang.  

Kalau Pemerentah menuruti permintaan yang tersebut itu, kami berani berkata, bahwa 
Pemerentah tidak tahu betul, apa yang terkadang di dalam hati rakyat Hindia. Saya 
mengerti juga Pemerentah bisa memakai kekuatannya Art 45, 46 dan 47 R.R. kepada orang 
yang dipandang berbahaya untuk Pemerintah. Tetapi Pemerentah apa supaya tidak tahu, 
bila artikel R.R. yang tersebut itu bisa melukai hati rakyat, yaitu suatu penyakit yang tidak 
bisa sembuh selama orang Hindia masih hidup dan artikel itu masih ada di dalam buku R.R. 
Sudah tentu saja kalau Pemerentah menurut semua advies budaknya kaum uang dan kaum 
kianat, orang mana yang hanya bisa memanjangkan lidahnya guna merasai lezatnya 
makanan sudah tentu dengan sebentaran. Pemerentah bisa membuang sekalian orang yang 
dipandang berbahaya, barangkali [...] juga turut bilangan itu. Tetapi kalau ada Pemerentah 
semacam ini. Pemerentah apakah kita mesti berkata? [...]  

Kami mengerti didalam ini waktu Pemerentah bahwa kebingungan: Nederland diancam 
bahaya dan [...] juga idem. Apakah yang mesti dibikin oleh Pemerentah? Apakah mesti 
selalu melukai hati rakyat? Apakah Pemerentah mesti membikin senang hati rakyat? Kalau 
mengingat apa yang telah tertulis di halaman Bataviasch Handelsblad tahun 1917, 
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sungguhpun amat pilu rasa hati kita, sebab disitu sudah di terangkan, bahwa JEPANG mesti 
bisa menerkam tanah HINDIA, baik dengan dibeli uang, maupun dibeli dengan 
kekuatannya bayonet! Tulisan itu kutipan dari surat kabar Iepang, yang terbit di lepang dan 
di tulis oleh seorang Journalis bangsa Iepang, lalu disalin dalam bahasa Belanda. Kalau 
betul tulisan yang tersebut diatas. Itu, nasib apakah yang mesti kita arang pikul? Baik 
manakah kita orang dijual orang dan kita orang di rampas orang? 

Kukira sudah tidak perlu kami memberi ingat pula kepada Pemerentah seperti surat sebaran 
kami dan tulisan-tulisan kami yang telah dimuat dalam marhum Pantjaran Warta, sebab 
kecuali kamt SUdah tidak suka rewel-rewel dan juga kami sudah mangertl, semua bahaya 
yang akan datang. Cuma yang paling perlu, yaitu: Pemerentah jangan sampai melukai hati 
rakyat. Karena semua perintah itu baik atau busuknya hanya tergantung kepada rakyat! 

 

Sinar Hindia 

 

Penuntun 

Sinar Hindia, 26 Juni 1918 

 

Tidak gampang penuntun  

Kromo tertindas bertahin-tahun.  

Dia berteriak minta ampun.  

Seperti orang memakan racun.  

 

Manusia yang mendengarkannya  

Suaranya yang seperti diisikan  

Sungguh yang seperti disiksa  

Mengepel tangan dengan berkata: 

Hai! penghisap darahnya Kromo  

Dengarkanlah suaranya kang Kromo  

Kromo menghisap seperti buto  

Buto sabrangan yang amat murka  

Begitu kata Leider yang berani  

Tidak menghitung apa yang jadi  

Yang mengenai diri sendiri  
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Asal sudah berkata berani  

 

Bagaimanakah akalnya Ieider?  

Menolong kang Kromo yang diputar? 

Dia selalu diuber-uber,  

Seluruh negeri sudah kiter  

 

Polisi tentu membuka mata  

Kepada penonton yang membeta  

Bangsa kita yang dibikin susah  

Oleh orang bangsanya raksasa.  

 

Beranikah kamu menialani?  

Menjadi penonton yang sejati?  

Yang tidak takut pada justitie,  

Dan tidak mengritik masuk bui?  

 

ltu jalan yang paling utama  

Guna membela bangsa yang celaka  

Membikin dia jadi manusia  

Manusia sejati dan mulia  

 

Kita harap bisa mengibarkan 

Bendera merdeka ditunjukkan  

Bangsa orang yang sama menekan  

Bangsa cilaka yang dihinakan  

 

Kita orang juga hamba Allah  

Seperti orang yang memerintah  

Kita orang yang memerintah  
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Kita orang tentu tidak salah  

 

Mencari jalan supaya gagah  

Penuntun mesti berlaku suci  

Buat menarik semua hati  

Manusia yang sama mengikuti  

Perjalanan lempang dan yang [...]  

 

Penuntun harus punya senjata  

Lahir batin jangan sampai lupa  

Hati tetap, lahirnya bekerja  

Tentu susah ya ada yang tolong  

Cuma Tuhanlah yang Maha Agung! 

Bisa mcnghilangkan hati bingung 

 Kesusahan sebab dikurung  

 

Di dalam bui yang amat sunyi  

Tidak ada suara berbunyi  

Cuma si setan yang menggodai  

Barang dunia yang amat rapi  

 

Barang itulah barang kotoran  

Akhirnya membikin kesukaran  

Bila dunia sudah lebaran  

Hatinya yang takut berhamburan  

 

Cuma hatinya orang yang tetap  

Semua rintangan yang dihadap  

Walaupun dia tidak diharap  

Tapi berani dengan hati mantap  
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Penuntun itu bukan berdagang  

Seperti orang mencari uang  

Sana menggaruk sini memegang  

Seperti geldteller dikantor bank  

 

Kalau ada penuntun begitu  

Seolah olah dia memalu  

Kepala Iid-nya yang amat dengu  

lni boleh dikata Penipu  

 

Kalau memang sengaia menipu langan manusia yang tidak mampu  

Tipulah dia. si kecu-kecu  

Yang merampas barang kita itu  

 

Jangan menuntun setengah jalan  

Cuma berkata diperkumpulan  

Katanya berani menjadi korban  

Tapi selalu bersembunyian  

 

Mari saudara bersatu hati  

Melakukan pekerjaan suci  

Supaya kita bisa berganti  

Aturan adil yang kita cari  

 

Buat semua orang Hindia  

Dan buat semua manusia  

Yang hidup diseluruh dunia  

Hidup damai dan tidak sengsara  
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ltu hal-hal keadilan kita  

Buat membikin baik dunia  

Meskipun berat tidak mengapa  

Yang mengerti tentu tak merasa  

 

Semua Nabi telah bersabda  

Berat. enteng susah dan cilaka  

Hanya tergantung di hati kita  

ltulah tempatnya rasa kita  

 

ltu rasa bisa kita kumpul  

Seperti emas yang masih wungkul  

Banyaknya terangpun sungguh betul  

Semua niat akan terkabul  

 

Kita tidak akan jadi Nabi 

Tapi meneruskan laku suci  

Semua orang telah mengerti  

Yang ada di dalam alam ini  

 

[...] baik itu nyata  

Pelajarannya buat manusia  

Agar hidup damai di dunia  

Tetapi tidak dilakukannya  

 

Yang kita tuntut agama Islam  

Nabi Muhammad kuasa Alam  

Pelajarannya pun tidak kejam  

Suka damai dengan turun adam  
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Lahir dan batin kita disuruh  

Menuntut ilmu yang berpengaruh  

Dunia akherat yang tidak rusuh  

Dilarang keras mencari musuh  

 

Mencari musuh itulah berarti  

Menipu, membunuh, mencakil 

Sesama hidup di alam ini  

Yang punya perasaan di hati  

 

Kalau ada orang yang membikin  

Kamu susah susah amat yakin  

Kamu membalas lahir dan batin  

Seperti apa yang dia bikin  

 

Buat penuntun tidak begitu  

Tetapi juga harus begitu  

Siapa salah harus di palu  

Supaya dia berani jitu  

 

Kalau tidak mengaku salahnya  

Kepada orang orang temannya  

Yang membikin dia jadi kaya  

Harus dipecat dari pangkatnya  

 

Lihatlah itu saudara kita  

Yang sama hidup amat sengsara  

Seakan akan dipandang keras  

Oleh orang-orang yang berharta  
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Dia dihina, ditindas keras  

Diputar diisap terlalu keras  

Si penghisap belum puas-puas  

Mesti kita berteriak keras  

 

Semua jalan dikasih palang  

Yang bisa datang di tempat lapang  

Kemajuan yang berisi barang  

Yang membikin perut kita kenyang  

 

Orang, penuntun jangan berlagak  

Pada lidnya yang diinjak-injak  

Oleh orang bangsanya katak  

Tetapi harus berdiri tegak  

 

Penuntun jangan mengaku tinggi  

Dan ledennya yang mengikuti  

Sebab dialah yang memegangi  

Kekuatannya yang kita cari  

 

Penuntun bangsa janganlah sombong  

Mengaku pintar berkata kosong  

Bermaksud hendak mengisi kantong  

Yang sudah lama selalu kosong  

 

Sudah tentu ledennya menjerit  

Kalau penuntun bermain cubit  

Karena dia tak punya duit  

Uang sepicis dicubit demit  
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Lebih busuk penuntun menjilat  

Kepada orang-orang yang kuat  

Belajarannya bisa main silat  

Cuma mencari enaknya lihat  

 

Penuntun harus berani mati  

Susah badan dengan susah hati  

Jangan memikir enaknya diri  

Keajaiban mesti dijalani 
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Awas! Kaum Jurnalis! 

Sinar Hindia, 14 Agustus 1918 

 
Jadi jurnalis jaman sekarang  

Berani di hukum dan di buang  

Karena dia yang mesti menendang  

Semua barang yang malang malang  

 
lurnalis harus berani mati  

Bekerja berat membanting diri  

Sebab dia hendak melindungi  

Pihak yang [...]  

 
Jurnalis harus bisa berdiri  

Sendiri, juga yang keras sekali  

Dan tidak boleh main komedi  

Guna mencari enak sendiri  

 
Koran itu [...] umpamanya  

Tuan pembaca yang menontonnya  

Jurnalisnya jadi pemainnya  

Hoofdredacteur jadi kepalanya  

 
Kalau kami mengamati syair yang tersebut di atas itu, sungguhpun amat berat pikulan orang 
jadi Iurnalis. Menilik keadaan jaman sekarang ini, seolah-olah pemerintah dengan betul 
betul memberangus mulut pers, supaya pers tidak berani berkata sebetulnya. Sebab 
bertambah lama, well semakin sempit memberi kemerdekaan pers. Ini suatu batu ujian 
untuk menguji sekalian tekatnya Jurnalis. Disitulah nanti orang bisa tahu Iurnalis yang suci 
dan yang palsu.  

Jaman kami barn menerbitkan Doenia Bergerak, disitulah pemerintah mengeluarkan 
artikel-artikel menurut Stratwetboek yang telah dibikin lebih tajam (Staatsblad’ Hindia 
Belanda tahun 1914 No. 205/61). Yakni Art. 63b buat bangsa Bumiputra dan sesamanya. 
Maka kedia artikel itu bunyinya begini.  

Siapa yang dengan perkataan atau tanda~ tanda atau dengan pertunjukan atau dengan lain 
rupa jalan guna menimbulkan atau mema~ jukan perasaan perseteruan benci atau percelaan 
di antara atau penduduk Hindia Belanda balak dihukum:  

Aer 63b dengan hukuman kerja paksa diluar rantai paling lama 5 tahun  
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Percobaan pada kejahatan ini bakal di hukum.  

Lantaran [...] itu ada salah satu surat kabar ditanah lawa bertanya kepada kami, betapa 
tujuannya perhlmpunan lnlanclache Ioernalisten Bond Serikat Pengarang Bumiputra dan 
orgaan-nya Doenia Bergerak.  

Pertanynan itu kami balas di dalam Doenia Bergerak tanggal 4 April 1914 no.3 begini :  

Bagaimanakah tujuannya?  

Tuan tuan leden I.J.B. tentu menanya: dalam mana yang mesti dilalui Doenia Bergerak.  

Ketahuilah saudara-saudara, sesungguhnya ini waktu kami orang baru di dalam 
kebingungan. Sebab Regeering kita sekarang seolah-olah menutup semua mulutnya kaum 
jurnalis.  

Lagi pula Doenia Bergerak belum mau diatur seharusnya karena kami masih kekurangan 
tangan guna mengurus halnya I.J.B dan D.B. sudah tentu kami bakal kekurangan uang, 
sebab sebetulnya I.J.B. tidak beruang secukupnya.  

Sekarang D.B. kami jalankan dengan pelanpelan saja, asal kami masih mempunyai 
kekuatan, tentu sampailah apa yang kita maksudkan.  

Ketika Doenia Bergerak baru mencoba [...] tenaganya dimuka lautan jurnalistik, disitu 
belum ketampak gelombang yang amat besar. Tetapi sekarang telah nyata bahwa lautan 
jurnalistik gelombangnya semakin besar.  

Sabar saudara! Sabar! Kami harus mencari jalan yang tiada berbahaya lebih dulu. Tetapi 
kalau sedang ada perlunya, tentu kami tidak takut menyerang gelombang sebesar [...] itu 
[...]  

Sebagai koran pembaca, telah maklum kami sudah dua kali kecemplung penjara lantaran 
kejiret artikel. [...]  

Sekarang artikel-artikel yang tersebut diatas itu sudah hilang kamna mulai tahun 1918 ini 
[...] buat bangsa [...] dan Eropa sudah di bikin sama rata. Tetapi sekarang ada dua artikel 
yang lebih berbahaya buat kaum Jurnalis itu [...]  

Artikel 54 [...] Siapa yang mengeluarkan di tempat umum, membangunkan perasaan 
bermusuhan, kebencian kepada pemerintah di Nederland atau Nederlandsch Indie, 
dihukum penjara sebanyak-banyaknya tujuh tahun atau di denda sebanyak-banyaknya tiga 
ratus rupiah [...]  

Siapa yang mengeluarkan di tempat. umum, membangunkan perasaan bermusuhan, 
kebencian berapa golongan penduduk di Nederlandsch Indie di hukum penjara sebanyak-
banyaknya empat tahun atau di denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.  

Bukankah sudah terang sekali bahwa kita kaum Jumalis sengaja dijaga betul oleh 
pemerintah kita, supaya mereka itu jangan sampai berteriak membuka kejahatan 
pemerintah atau bangsa kapitalis?  

Di bawah ini kami mengutip artikel dari Kaoem Moeda yang di tandai [...] D(arma) 
K(usuma), agar supaya menjadi timbangannya kaum Jurnalis.  

Persdelict  
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Syair yang berkepala 'Kromo ngap-ngapan' termuat sebagai hoofdartikel dalam Kaoem 
Moeda tanggal 13 Juli 1918 No. 132 rupa-rupanya hendak berbunga persdelict. ltu artikel 
tertanda oleh S. Gunawan. Tuan Hoofd laksa kemarin pagi minta keterangan kepada 
redaksi, siapa itu tuan S.G.?  

Sudah tentu redaksi menjawab bahwa keterangan lebih jauh (adres anz) dari tuan S. 
Gunawan oleh redaksi tidak bisa diberikan kepada yang minta, sebelumnya redaksi 
bertukér pikiran dahulu dengan tuan S.G.  

Lain dari pada itu sekarang persdelict akan diperiksanya oleh Lanlraad, jika terdakwa 
bangsa Bumiputra dan sesamanya.  

Tidak seperti dahulu oleh Raad van Justitie.  

Kami sekali-kali tidak ingin memajukan protes atas ha! kepindahan hakim dari Raad van 
justitie kepada Landraad. Begitupun sepatutnyalah kami perlu minta dipertimbangkan 
kepada yang wajib akan sudi memperhatikan persamaan sifat dan pekerjaannya hakim 
Lanraad dan Raad van Justitie.  

Raad van Justitie terdiri atas seorang presiden dan Ieden, semua schil wet (measters in de 
[...]), tetapi hakim Landraad biasanya cuma [...] saja yang bergelar schil wet. Sekali-kali 
kami tidak akan merendahkan derajat [...] Ieden Landraad, yang mana buat sebagian besar 
terdiri dari [...] Mereka akan turut periksa [...] akan turut menimbang [...] sesuatu artikel 
dalam surat [...] secara politik [...] pada masa ini. Oleh karena itu kita mengharap dengan 
sangat, bahwa [...] Yang bakal [...] periksa [...] yang bisa [...] beberapa macam politik di 
Hindia dia. Tentang angan-angannya béberapa haluan politik harus dihubungkan dengan 
maksudnya karangan artikel seseorang penulis, dan lain-Iain sebagainya.  

Setelah [..] dan Ieden Raad van Justitie habis pertanyaanya kepada pesakitan dan saksi-
saksi, maka diberilah sempat kepada Ambtenaar Openbaar Ministers buat menerangkan 
lebih jauh tentang dakwanya. Dalam in punya [...] Officier van Justitie menyatakan lebih 
tegas tentang kesalahannya terdakwa dan pada penghabisan pidato pihak pengadu 
mintakan sekian bagi hukuman terdakwa.  

Kemudian kepada pesakitan diberi sempat buat membuka pledoinya. Kalau ia dibela oleh 
seorang advocat, maka advocatlah yang membuka itu. Requeatoirs tadi dibantah 
seanteronya dan diterangkan [...] kekeliruannya perasaan Ambtenaar Openbaar Ministers 
dan diterangkan dengan jelas tentang kebersihannya dirinya pesakitan serta minta kepada 
Raad akan dibebaskan dari hukuman.  

Delapan hari setelah itu, barulah Raad van lustitie bersidang lagi akan menguraikan 
putusannya.  

Beda sekali dengan pekerjaannya Landraad.  

Sesudahnya [...] Landraad dan Ieden menutup pertanyaannya kepada pesakitan dan saksi-
saksi lalu dipersilahkan kepada pembela akan menbuka pledooi-nya. Kalau tidak ada 
pembela. maka pada pesakitan ditanya lagi, barangkali masih suka mengajukan keterangan 
lebih jauh akan membela dirinya. Biasanya pesakitan.  

Kromo tidak membuka mulut lagi. Kemudian biasanya itu waktu juga Landraad masuk di 
[...] dan sesudahnya menyatakan keputusannya.  

Demikianlah jika di bandingkan pekerja» an Raad van Justitie dan [...] seperti [...] perasaan 
kami, bahwa [...] Raad van Iustitie pesakitan terdiri dari [...] dimuka [...]  
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Maka [...] dengan Raad van Justitie.  

Dari sebab sudah larang [...] kesusahannya kalau Jurnalis [...] Jurnalis Bumiputra, 
barangkali lebih baik kalau kita Jurnalis di Hindia Belanda: Bumiputra, Tionghoa dan 
Eropa membikin Jurnalis Bond. Sebab kita kaum Jurnalis, kecuali pihaknya pemerintah 
dan kapitalis, sama keperluannya. Yaitu masing-masing minta kemerdekaan buat bersuara 
di dalam surat kabar supaya bisa terlepas dari isapan dan tindasan. Jalan manakah yang 
mesti kita lalui guna mendapat maksud kita itu?  

lngatlah perkataan di bawah ini:  

De [...]  

Hij geefl geen goud, hij brenght geen vor stengunst  

Hij brengt verbanning, hanger; smaaden dood.  

En toch is deze dients de hoogate dients.  

Begitulah kata DOMELA NIEUWENHUS didalam bukunya yang bertitel: Van Christen 
tot Anarchist. Tulisan di atas itu maksudnya kira kira begini:  

"Sungguhpun amat berat orang mengejar kemerdekaan, pekerjaan itu tidak bisa 
mendatangkan harta benda dan derajat kerajaan, tetapi [...] ketempat PEMBUANGAN [...] 
KEHINAAN DAN KEMATIAN [...] pekerjaan [...]  

N.B. Tuan-Tuan [...] meskipun bukan saya yang di serang, [...] oleh sebab saya merasa, [...] 
berada di dalam [...] sudah wajibnya [...] seharusnya yang membantu [...]  

Banyak terima kasih atas [...]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

Dorongan untuk si Penjilat 

Sinar Hindia, 28 Agustus 1918 

 

Kita punya darah warna merah  

Seperti api baru menyala(h),  

Membakar dunia yang banyak sampah  

Agar kita dapat rahmatullah  

SESUNGGUHNYA kalau saya menilik keadaan bangsa kita, sungguh pun saya merasa 
kebingungan, karena kebanyakan mereka itu penakut dan ada seorang dua orang yang 
mengaku jadi leider, hanya bisa iilat-jilat saja, yang akhirnya membikin susah kepada orang 
yang dituntunnya dan bekerja guna mendapatkan diri sendiri, yaitu: buat kekayaan dan 
kebesaran. 

Di Hindia sini sudah ada dua orang Belanda yang dilepas dari pekeriaannya lantaran 
melakukan perasa‘ annya cinta sesamanya manusia yang [...] ditindas, sebagian besar dari 
mereka im. yaitu bangsa kita Bumiputra. Pembaca tentu sampai tahu. siapakah dua orang 
Belanda yang tersebut di atas itu? Yaitu tuan-tuan Sneevliet bekas Sekretaris 
Handelsvereeniging di Semarang dan Baars. bekas Leeraar dari sekolahan K.W.S. di 
Surabaya.  

Sesungguhnya kalau kita pikir dengan pikiran yang sehat, kita harus malu dengan dua orang 
itu. Karena mestinya orang yang melakukan itu pekerjaan yaitu sampai dijalani susah payah 
dan tidak takut kehilangan pekerjaan, seharusnya bukan bangsa Belanda seperti tuan 
tersebut tetapi kita bangsa Bumiputra (Indiers).  

Apakah sebabnya tuan tuan Sneevielt dan Baars itu berani melakukan itu pekerjaan? Ya, 
sebab dia orang manusia sejati dan berani menolong sesamanya manusia yang tertindas. 
Dia orang sudah tidak memandang kebangsaan jadi sebetulnya dia punya pikiran sudah 
terlalu jauh, tetapi hanya mengingat manusia. Semua manusia yang lemah, yang melarat 
dan tertindas. dia oranglah yang dibelanya. 

Siapakah yang membikin susah manusia?  

Kapitalis!  

Siapakah yang membikin Regeering?  

Kapitalis!  

Siapakah yang dilindungi Regeering?  

Kapitalis!  

Siapakah yang menggaruk uang berisi itu million?  

Kapitalis!  

Buat siapa orang-orang bekerja setengah mati?  
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Kapitalis!  

Buat menjaga siapakah soldadu berperang mati matian?  

Kapitalis!  

Saya masih ada berdosin-dosin keterangan tentang busuknya kapitalis. 

Memang betul, selamanya didunia masih ada kapitalis tentu tidak bisa damai karena yang 
menabur benih peperangan itu, kapitalis!  

Tetapi sayang dibalik nan sayang, sebagian besar manusia sama berlari-larian merebut 
kapitalis (harta dunia). Terus dengan pendek saya berkata: sebagian besar manusia itu 
kotor, jahat dll.  

Apakah orang hidup itu memang hanya mencari kotoran, kejahatan dll saja?  

Wallohu Alam! 

Kembali hal kapitalis. Apakah ada bangsa Bumiputra yang masuk golongan kapitalis itu? 
Ada sebab ada juga bangsa Bumiputra yang hartawan, pun boleh dikata kapitalis. Tetapi 
kapitalis Bumiputra tidak berbahaya seperti kapitalis Eropa. Karena kapitalis Bumiputra 
belum bisa bekerja bersama-sama dengan kapitalis lainnya, lagi pula keadaannya kapitalis 
Bumiputra itu masih sesuai dengan kaum buruh, dan belum memadai kapitalis Eropa. 
Pendeknya boleh saya katakan, bangsa Bumiputra belum ada kapitalisnya.  

Tetapi kapitalis Eropa, dia orang sudah sama bersepakat dengan bangsanya kapitalis alias 
membikin Maatschapij. Yang besar-besar, dan akalnya menggaruk uang, yaitu menghisap 
darahnya kaum buruh, sudah amat terlalu pintar sekali. 

Sudah tentu saja kang Kromo kaum buruh menjerit setengah mati, karena darahnya hampir 
habis!  

Adakah bangsa kita yang berani melakukan pekerjaan seperti dua orang tuan itu? Saya 
tidak bisa kasih jawaban!  

Adakah bangsa kita yang suka sekali menjilai supaya lidahnya yang panjang bisa merasai 
makanan sekedar? Inipun saya tidak bisa memberi jawaban. 

Kalau saya mengingat keadaan pergerakan kita sungguhpun saya merasa malu sekali 
karena sebagian besar dari mereka itu masih seperti anak kecil En toch! Si penakut! Si 
penjilat! Dia mengaku intelek, terpelajar enz.  

Saya mendengar kabar waktu saya baru dibuang di Betawi, ada bangsa penjilat dan 
mengaku jadi Leider berkata: Marco itu orang tidak terpelajar; Marco itu bukan orang 
intelek (berpikiran); Marco itu cuma orang yang berani di bui; enz.  

 

Sesungguhnya saya harus membuka topi kepada orang yang mulutnya berkata semacam 
itu, sengaja akan membikin busuk nama saya. Ya, pembaca saya harus membuka topi 
kepada orang itu, karena perkataan yang diucapkan itu saya pandang seperti penggosok 
bagi diri saya. Gosokan mana yang semakin membesarkan hati saya guna berperang pena 
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merebut kemanusiaan dan [...] buat melabrak [...] penjilat [...] penakut yang mengaku jadi 
penuntun bangsa.  

Pertama: Marco, itu orang tidak terpelaiar, kata si pengecut itu.  

Betul, memang saya bukan seorang keluaran dari sekolahan tinggi, tetapi guna turut 
bergerak di lapang kemajuan kepandaian saya kurang lebih sudah sepadan dengan teman-
teman saya. Dan semakin tambah pengetahuan saya, bertambah berani saya bergerak div 
medan kemajuan. Sebab semua kepandaian itu hanya saya pandang seperti pekakas yang 
bisa menyampaikan tujuan saya guna kebangsaan. Tetapi ada banyak orang yang 
berkepandaian, tetapi itu kepandaian digunakan menjilat kotorannya orang-orang yang 
merampok kita. Kasihan!!  

Kepandaian apakah yang mesti saya pelajari guna menjunjung derajat bangsa kita ?  

Waktu saya baru keluar dari sekolahan Iawa, saya tidak punya cinta bangsa sama sekali. 
Tetapi serentak saya sudah membacai rupa-rupa buku:  

Algemeene geshchiedenis; Volk en Landkunde; Volk en Landkunde; Java terkarang oleh 
Prof. [...]  

[...]  

Saya merasa malu dengan muka saya sendiri, sebab tidak seharusnya bangsa Jawa tinggal 
diam melihat keadaan seperti sekarang ini, keadaan mana yang semata-mata menghinakan 
kepada bangsa kita Bumiputra lebih rendah dari pada orang orang Eropa yang ada ditanah 
kita.  

Ada juga bangsa kita yang telah membaca buku-buku itu, tetapi hatinya tidak bebas apa-
apa. Sebab dia tidak suka memikirkan lebih jauh, dan tidak punya perasaan cinta bangsa.  

Kedua: Marco itu bukan orang intelek (berpikiran).  

Saya tidak mengerti, apakah maksudnya ini perkataan intelek? Kalau itu perkataan intelek 
bermaksud berpikiran, tentu orang tidak layal berkata, bahwa saya bukan seorang yang 
tidak berpikiran. Cuma pikiran saya berlainan dengan pikirannya orang yang jilat-jilat.  

Pikiran saya: Saya berani berkata terus terang kepada siapa juga, perkataan saya itu ada 
dua [...] kasar dan halus. Kalau orang yang tabiatnya halus, tentu saya kasih perkataan halus 
juga; tetapi kalau orang yang tabiatnya kasar, seperti pekertinya perampok, pembunuh enz, 
sudah barang pasti dia orang harus menelan perkataan saya yang kasar dan tidak manis. 
Sebab pikiran saya: tidak seharusnya orang berkata manis kepada anjing yang bergonggong 
dan akan menggigitnya. Adapun kalau ada orang yang suka menyebah kepada anjing itu 
pun saya tidak sekali kali melarang, cuma saya merasa: kasihan!! 

 

Dan kalau kang Kromo, kunci Stasiun ditempeleng [...] kurangajar, sebab kesalahan yang 
kecil-kecil seperti yang sering kejadian dimana-mana tempat. Kalau hal itu mata saya 
melihat, barang kali tiada jarang kalau kaki saya naik dikepalanya jan kurangajar itu, sebab 
meskipun kepalanya Kromo, kuli itu bukan kepalanya Marco Jounalis, Broto Wedono dan 
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Ningrat Regent, tetapi Jawa Kromo: Jawa Marco, Jawa Sroto dan Jawa Ningrat. Itulah tiada 
beda kesebutannya Jawa.  

Barangkali hal itu kalau orang mengaku intelek terpelajar dll, bila dia mengetahui keadaan 
itu tiada suka membela kepada kang Kromo, tetapi semakin turut kasih tempelengan 
kepada Jawa Kromo itu, supaya si intelek dan terpelajar itu dapat upah uang sekedar.  

Ha! Ha! Bagus sekali perasannya bangsa kita yang mengaku terpelajar dan intelek itu!!  

Sayang sekali itu perasaan saya pandang perasaannya makhluk Tuhan yang berkaki empat. 
Coba tiada, tentu saya turut merasai darahnya Kromo, seperti si kaki empat itu.  

Apakah orang yang mengaku dirinya intelek dan terpelajar itu kalau kepalanya ditempeleng 
ulang, dia tinggal diam saja? Bila betul begitu, daya berani berkata, orang itu sudah hilang 
kemanusiaannya dan ya. dan [...] 

Saya yang dikatakan orang bodoh, dan tidak intelek oleh si penjilat pantat [...], kalau saya 
dapat tempeleng dari lain orang, tentu tempelengan [...] masih kembali berlipat ganda [...] 
pun tidak nanti lupa.  

Baik yang manakah ini ?  

Ketiga: “Marco itu cuma orang yang berani dibui!"  

Itu ucapan betul, tidak salah sebab kalau orang membela kecintaannya, tentu dia tidak takut 
dibui atau disiksa sampai mati. Itulah kewajibannya pembela bangsa, ia kewajibannya 
Ieider. Buat saya, lebih baik saya dirantai dan di .bui lantaran membela bangsa kita yang 
tertindas, daripada menjilat kepada orang yang kuat.  

Tunjukkanlah gigimu, tetapi jangan lidahmu!!  

Buat penutup ini tulisan saya perlu memberi ingat kepada sekalian bangsa kita yang hendak 
menjunjung derajat si Kromo, ingatlah ceritanya buku Algemeene dan Javasche 
Geschiedensis. Betapakah kesusahannya bangsa Belanda, waktu dia pertama kali datang di 
tanah kita.  

Juga bangsa kita dengan susah payah, dan mengorbankan beberapa ribu jiwa, dia orang 
menolak musuhnya. Ingatlah jaman Mataram!!  

lngatlah perang Eropa sekarang ini! ltulah contoh yang nyata sekali! Jadi di dalam waktu 
begini rupa [...] semua ltu tidak banyak gunanya.  

En sekarang? Kita orang sama membikin perhimpunan, apakah maksudnya itu? Toh bukan 
bermaksud menjilat jilat kepada orang yang kuat? Bukan?! 
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Nasehat untuk Ambtenarent 

Sinar Hindia, 21 September 1918 

 

SEBAGAI tuan pembaca maklum, di dalam Sinar hari Kemis 19/9/18 ada surat kiriman 
dari seorang perempuan istri Mantri Polisi: Raden Ayu Mohamad Soeprapto gebooren 
Soewardi di Ambarawa, surat‘ mana yang semata-mata membela suaminya. lnilah sudah 
menunjukkan, bahwa fihak kita perempuan sekarang ini sudah suka turut campur kepada 
perkaraperkara yang diurus fihak lelaki. Saya tahu, bila RA. Moh Soeprapto, seorang dari 
fihak perempuan. yang mengerti jalannya dunia kemajuan, yaitu memijak kepada bangsa 
kita ini waktu baru di injak injak dan diperas oleh bangsa-bangsa yang buas. Tetapi [...] Ya, 
pembaca, ada tetapinya, apakah R.A. Moh Soeprapto in: sekarang bergerak di lapang 
jurnalistik cuma hanya memihak suaminya atau akan membela kegunaan umum? Inilah 
masih menjadi pertanyaan.  

 

Sebagai jurnalis saya mesti memihak orang yang terisap dan tertindas, inilah sudah barang 
tentu: tetapi sebagai Kaum Muda saya mesti memihak kepada fihak perempuan, sebab pada 
saat ini perempuan masih banyak yang dapat tindasan dari fihak lelaki, pada hal kemajuan 
kita perlu dapat bantuannya. 

Perkara saudara Moh Soeprapto, Mantri Polisi di Ambarawa diusik oleh saudara Kromo 
Leo di dalam Iawa Tengah, itulah suatu yang LUMRAH buat jaman sekarang, maar 
seorang istrinya orang yang terusik berani melawan kebenaran lakinya, itulah suatu perkara 
yang iarang sekali terdapat. Dari lebih itu perkara yang akan merebut kebenaran guna 
umum itu bukan saudara Soeprapto sendiri, tetapi istrinya, maka kita harus mengambil lain 
haluan mana yang tidak sampai membikin luka hati fihak perempuan. Sudah barang tentu 
saja perkara-perkara semacam ini kita kaum jurnalis mesti tidak suka bekerja membuta tuli, 
tetapi harus kita selidiki dengan betul-betul. Siapa yang salah kita salahkan dan siapa yang 
benar kita benarkan. Jadi kita selalu berdiri ada di neraca kebenaran STAATSBLAD kalah 
dengan SOBAT kata orang kebanyakan. Tetapi buat kaum jurnalis, itu STAATSBLAD ada 
di atasnya SOBAT, mengertinya; meskipun sobat kalau membikin khianat kepada 
keperluan umum mestinya jadi musuh kaum jurnalis.  

Lantaran hal-hal itu kita kaum jurnalis minta dengan sangat saudara kita fihak perempuan 
yang lakinya menjabat pekerjaan ambtenaar B.B atau lainnya. supaya meneka itu 
menyelidiki betul-betul tentang kelakuan suaminya, yang berhubung dengan rakyat. Sebab 
kalau tidak begitu tentu kita tidak bisa turut membela keperluan fihak perempuan. Tetapi 
kalau kita kaum jumalis tahu, bahwa fihak perempuan itu berduduk ada di neraca kebenaran 
dan mengingati kemanusiaannya, sudah barang tentu kita akan memihak kepadanya, 
walaupun simpati bagaimana juga. Sebab kaum jurnalis pun mengerti, bila orang 
perempuan itu manusia seperti orang laki. 

Barangkali tidak ada busuknya bila dia kaum jurnalis mesti memberi ingat kepada saudara 
kita yang jadi ambtenaar Gupermen, supaya mereka itu kalau  melakukan pekerjaannya 
mesti memakai KEMANUSIAAN. Yang saya kata kemanusiaan itu: yang mengerti 
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kesusahan kita orang bumiputra, manusia mana yang sekarang baru jadi injak-injakan dan 
diperas.  

Ingat! Bahwa Gupermen itu suatu vereeniging, kemampuannya orang-orang dagang, yaitu 
orang yang mencari untung! Keuntungan mana yang didapat dari kita Bumiputra. Dari 
sebab kita anak Hindia ini digunakannya mencari keuntungan, maka kita tinggal kurus 
kering, sebab darah kita di KOKOP dan daging kita dimakan oleh orang-orang yang buas!  

Ingat! Kalau kita kurus kering, tentu anak dan cucu kita tidak bisa gemuk!  

Apakah sebabnya begitu?  

Tidak lain, yaitu dari kejahatan KAPITALISME!  

O! Sungguh jahat kapitalisme itu, sebab bisa membikin buta orang yang terang matanya, 
bisa membikin tuli telinga yang baik, bisa membikin bingung orang yang pinter, bisa 
membikin baik orang-orang yang jahat! enz. enz.  

Sekarang ini dunia dan manusia sudah rusak! Kalau manusia tidak suka minum darah 
manusia dan makan daging manusia, dikatakan JAHATl!  

Basta!! 
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Sneevliet Dibuang!!! 

Sinar Hindia, 10 Desember 1918 

 
SEPERTI yang telah kita kabarkan kemarin, bahwa saudara Sneevliet betul jadi dibuang. 
Sesungguhnya tidak nama jarang kalau saya mesti memberhentikan diri tidak turut di dalam 
pergerakan Hindia, terutama Sarekat Islam. Sebab kalau saya hitung, adalah 8 tahun 
lamanya saya bergerak di lapangan jurnalistik, yaitu mulai tahun 1914 nama saya sudah 
tercetak di halaman surat kabar Medan Prijaji di Bandung, surat kabar mana yang saya jadi 
Mede Redacteur-nya. Waktu Sarekat lslam belum lahir di dunia saya sudah berteriak ada 
di Medan Prijaji tentang tidak adilnya Pemerintah di Hindia sini dan rendahnya bangsa kita. 
Teriakan-teriakan itu sekarang sudah menjadi umum, dan asal orang yang mempunyai 
kemanusiaan dan tidak jilat-jilat kepada orang yang kuat tentu berani berteriak!  

Waktu jaman De Indische Partij dan orang-orang yang memimpin sama di buang, hanya 
seorang dua orang saja yang berani membela kepada Douwes Dekker, Tjipto dan Soewardi, 
tetapi sebagian besar dari bangsa kita sama takut campur hal itu, karena mareka itu 
dikatakan oleh fihaknya pemerintah orang yang merusak keamanan negeri! Tiga orang itu 
yang dulu dikatakan berbahaya oleh pemerintah sekarang sudah tidak dipandang begitu 
lagi, tandanya sudah sama diizinkan pulang kembali di tanah airnya, Hindia.  

Sekarang jaman I.S.D.V., jaman mana yang kita harus berkata terus terang kepada publik, 
mengertinya: bangsa bangsat harus kita katakan bangsat juga, dan bangsa baik pun kita 
katakan baik. Tetapi! [...] ya, pembaca, selalu ada tetapinya saja, tetapi berapa orang bangsa 
kitakah yang berani membela kepada bangsa kita seperti Sneevliet yang dibuang lantaran 
membela kita orang itu? Ya! Tidak! Buat saya sendiri, hati saya tidak berubah lantaran 
Sneevliet dibuang itu mengertinya tidak senang dan tidak susah, Cuma saja kita mesti 
memikirkan kesusahannya Sneevliet.  Lantaran Sneevlict dibuang itu [...] barangkali semua 
pemerintahan [...] ada di dalam perintahnya kapitalisme. Sneevliet berani sampai dibuang! 
Apakah pemimpin pergerakan kita juga berani dibuang di Ambon atau Menado atau kalau 
perlu iuga di pulau yang tidak ada orangnya sama sekali? Bangsa apakah yang tertindas di 
Hindia sini? Yaitu bangsa kita. Mengapakah seorang Belanda seperti Sneevliet yang mesti 
membela tindasan-tindasan itu, dan sampai dia berani dibuang, sedang bangsa kita yang 
mengaku jadi pemimpin ruparupanya jarang yang berani bergerak seperti Sneevliet. 
Apakah orang Hindia bukan manusia seperti Sneevliet. Sesungguhnya keadaan itu, 
keadaan yang terbaik! Kalau menilik kesusahannya bangsa kita pada ini waktu, seharusnya 
kita sendiri mesti bergerak dua kali lebih keras daripada pergerakannya Sneevliet dan 
konmo konconya. Orang tidak usah takut apa yang akan menyerang badan kita .. lngat! 
Kita tidak bisa hidup lebih dari seratus tahun! Apakah mengertinya pembuangan dan 
pembualan yang diadakan oleh pemerintahan seperti sekarang ini? Kalau saia ada kekuatan 
dan ada perkakas buat membunuh manusia. sudah tentu saja bisa mengadakan pembualan 
dan pembuangan. Siapa orang yang tidak menurut kehendaknya tentu saja masukkan bui 
dan kalau perlu saja buang. Walaupun semua kelakuan saya itu merugikan orang-orang itu. 
Pendeknya kalau saya kuat, saya bisa merampok membunuh sesuka saya, dan orang banyak 
juga tidak mengatakan perbuatan saya itu: rampok-rampokan, grajak-grajakan dan bunuh-
bunuhan. Sebab... ya! Sebab saya punya kekuatan! Tetapi apakah perbuatan saya semacam 
itu tidak dikatakan BAJINGAN oleh orang yang punya pikiran waras? Tidak tahu!  

Pembaca tentu sudah tahu, bahwa ini waktu di Eropa tengah banyak raja yang sama N 
GRONTOKK, raja-raja mana yang dulu amat masyhur namanya itu raja-raja sebabnya 
NGRONTOKK! Tidak lain dari sebab lakunya yang sewenang-wenang dan tidak mengerti 
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permintaannya orang banyak. Pendeknya perkara orang boleh melakukan sesukanya asal 
saja berani, tetapi keberanian yang dilakukan dengan tipuan yang digunakan 
menyenangkan diri sendiri, itu kelakuan jahanam!!  

Apakah kalau Sneevliet dibuang lantas pergerakan Hindia menjadi padam? Sebelumnya 
Sneevliet datang di tanah Jawa sini, saya sudah menerbitkan surat kabar DOENIA 
BERGERAK, surat kabar mana yang haluannya tidak beda dengan Het Vreij Woord. jadi 
sebelumnya Sneevliet ada di tanah Jawa, di Hindia biji revolutionaire sudah mengembang 
di mana-mana!  

Jadi ikhtiar pemerintah yang lantaran kemauan kapitalisten menyuruh membuang Sneevliet 
dari tanah Jawa itu malah membikin kerasnya pergerakan Hindia.  

Bagus!  
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Seruan Kami Guna Memperingati R.M. Tirto Adi Soerjo 

Sinar Hindia, 8 Januari 1919 

 

 
Pertama kepada: familinya R.M. Tirto Adi Soerjo;  

Kedua idem: Koleganya R.M. Tirto Adi Soerjo;  

Ketiga idem: semua anak Hindia.  

Kami ada niat hendak membikin cerita tentang keadaan R.M.T.A.S, ketika masih hidup, 
mulai dari waktu masih kecil sampai wafat. Dari sebab kami kenal dengan beliau itu waktu 
jaman hidupnya surat kabar Medan Pnjaji, jadi kami tidak tahu keadaan waktu beliau masih 
kecil. Dari Medan Prijaji tahun pertama, Poetri Hindia, Soeloeh Keadilan dll, kami bisa 
dapat keterangan perjalanan beliau selama bergerak di lapang jurnalistik. Tetapi keterangan 
itu kami pandang kurang sempuma, kalau tidak disertai juga keterangan keadaan beliau 
ketika masih kecil.  

Maka dengan sangat permintaan kami, supaya ada bangsa kita yang suka menerangkan 
keadaan beliau waktu sebelumnya masuk didalam dunia kejurnalisan.  

Waktu kami (dalam bulan desember 1918) melihat kubur beliau ada di MANGGA DUA, 
Betawi, kami merasa sayang, sebab keadaan kubur beliau itu seperti orang kebanyakan 
saja. Padahal kita harus memperingati nama R.M. Tirto Adi Soerjo itu, sebab beliau 
seorang B.p. yang pertama kali bergerak didalam dunia kejurnalisan dan menonton kita 
kejadian kemajuan.  

Kami berniat hendak memperbaiki kubur R.M, itu sepantasnya, tetapi dari sebab kami 
sendiri seorang yang miskin, maka niat itu tinggal didalam hati saja. Apakah tidak 
seharusnya kita mesti membikin baik kuburnya R.M. itu?  

Seperti yang telah kami kabarkan, bahwa RM. Tirto Adi Soerjo dulu yang membuka 
pintunya Serikat Islam yang sekarang telah memenuhi seluruh Hindia.  

Dibawah ini kami kutip tulisan dari Hoofdredactrice Poetri Hindia tanggal 15 Juli 1909 No. 
13 yang menceritakan, bahwa pada waktu itu R.M.T.A.S. telah genap 15 tahun bergerak 
dilapang jurnalistik:  

Lima belas tahun dalam dunia jurnalistik Dalam Poetri Hindia no. 12 tanggal 30 Juli 1909 
kita sudah nyatakan pahalanya tuan RM. Tirtoadisoerjo dalam memajukan perempuan 
Hindia oleh berupaya mengadakan akan mereka itu taman pembacaan sendiri yakni 
"Poetri" ini seringkali kita dapat permintaan dari beberapa banyak pembaca "Poetri" ini 
akan dimuatkan disini [...] beliau itu tetapi beliau tidak memperkenankan karena belum 
tentu akan nasibnya ”Poetri" ini dan beliau minta tunggu sampai cukup beliau pegang 
pekerjaan jurnalistik selama 15 tahun. Gambar yang ada dibawa ini yaitu gambarnya tuan 
Raden Mas Tirtoadisoerjo pemimpin Poetri ini, Hoofd Redactur Medan Prijaji dan Soeloeh 
Keadilan, redaktur dari [...] harian Pantjaran Warta serta Direktur dari Namioeze 
Vennotschap Javanesche Boekhandel en Diuskerij en handel in schriifoehbefien Medan 
Prijaji (sayang gambar tersebut tidak bisa kita muat dalam S.H Red.).  

Pada tanggal 29 Juli 1969 ini cukup beliau pegang pekerjaan Iurnalistik (dunia surat kabar) 
15 tahun.  
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Pada tanggal 29 Juli 1894 beliau mulai jadi pembantu dengan dapat gaji dari surat kabar 
Hindia Olanda di bawah redaksinya almarhum tuan Allex Regensburg hingga surat kabar 
ini tidak pula di terbitkan karena penerbitannya jatuh dan beliau jadi pembantu tetap dari 
s.k. Pewarta Betawi ketika ini di kemudi oleh tuan Overbeak Bloem dan pindah beliau jadi 
pembantunya Pewarta Priangan ketika tuan O.B. itu berhenti dari Pemberita Betawi dan 
menerbitkan S.K. yang tersebut kemudian di Bandung juga surat kabar ini tiada bisa lama 
di terbitkan dan beliau pindah jadi pembantunya Bintang Betawi waktu itu dipegang alih 
tuan Kielfer akan di dalam tahun 1900 diangkatlah beliau jadi mede redacteur dari 
Warnasari akan setahun pula beliau diangkat jadi Redaktur dari Pemberita Betawi dalam 
tahun mana beliau dapat diangkatnya jadi Hoofd Redacteur dari surat kabar yang tersebut 
dan bekerja sekantor dengan paduka tuan K. Wijbrand Hoofd redaktur s.k. Niewu van den 
dag. Dengan pemimpinnya p.t. ini maka beliau dapat nama seperti Hoofd Redacteur 
Pemberita Betawi terutama dari rakyat dan priyayi yang berpengaruh sehingga beliau diberi 
modal akan menerbitkan s.k. yang pertama kali membuka ruangan buat pembaca istri, 
sembari membantu s.k. Perniagaan.  

Pergi beliau ke tanah Moloccos akan meningkatkan dengan putri raja disana beliau kepaksa 
berhentikan Soenda Berita buat sementara waktu akan pada tahun 1907 di pilih pisahan 
Soenda Berita itu jadi Medan Prijaji dan Soeloeh Keadilan yang jadi kepunyaan beliau 
sendiri dan nyata beliau ada kekurangan modal akan pada tahun 1907 berseru dengan tuan 
Haji Mohammad Arsad dan karena selalu daya itu waktu dapat kemajuan di terbitkanlah 
dalam tahun 1908 "Poetri". Ini kemajuannya tida jenis surat kabar ini menyebabkan firma 
H.M. Arsad en Co. itu dijadikan satu maaschappij ya'ni Maatschappij Medan Prijaji yang 
jadi penerbitnya, Poetri ini mula-mula dengan tuan H.M. Arsad seperti Direktur akan tiada 
beberapa bulan kemudian ini atas pemilihannya aandeel hauders diangkatlah beliau jadi 
Direktur hingga pada masa ini.  

Beberapa kali sepanjang beliau pegang pev kerjaan Jurnalistik itu di persilahi pekerjaan 
negeri yang terhormat [..], oleh paduka tuan de Wolff Westerroode beliau di persilahi 
pekerjaan pada pemeriksaan woeker en here gevolgen tetapi beliau tidak bisa 
meninggalkan pekerjaan lurnalistik yang di cintai itu. Pun pekerjaan yang terhormat yang 
dipersilahkan pada beliau oleh keluarga kawin beliau ada diterimanya oleh beliau dari 
tabiat beliau berdiri sendiri dan tidak pandang menandang maka dengan daya upaya sendiri 
beliau sudah dapat pekerjaan yang tidak terperintah seorang pun. Dalam mempunyai chef 
beliau ada menyatakan tidak boleh dipermainkan campurlah chef beliau dalam pekerjaan 
beliau maka dengan seketika beliau minta berhenti tabiat tunjuk tunjuk muka sekalipun 
tidak ada pada beliau dan berani akan segala hal yang benar takut akan hal yang salah.  

Meski tajam kalam beliau, beliau ada lebih banyak mempunyai sahabat daripada musuh 
beliau. Gerakkan beliau tidak dapat perhatian di Hindia saja antara orang orang yang 
berpengaruh hingga di Eropa [...] paduka yang mulia tuan [...] Kol ini Stasiun General yang 
belum kcnal muka dengan beliau sudah bcrkcnan menandakan tanda kecintaan dan 
kepujian akan gerakkan beliau.  

Hal yang cukup dilakukan oleh bcrpuluh fa beratus orang bangsa beliau cukup dikerjakan 
sendiri oleh beliau. Beliau ada mempunyai kekuatan bekerja yang hebat sekali. Siang 
malam beliau tidak berhenti bekerja akan guna kemajuan bangsanya. Iika beliau 
mempunyai tabiat membiri harta beliau sudah jadi seorang hartawan besar tetapi apa yanh 
beliau dapat di bagikanlah akan kegunaan umum.  

Orang yang kelamaan sehabat beliau yang beliau belain dengan setiawan karena inilah 
maka tidak heran bahwa orang kecil hingga dari Banten Priangan Banyumas, Kedu, Solo. 
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Yogya, dll. Presiden di lawa dan Madura ia hingga dari Sumatra, Borneo, dan Maluku, 
sama cari dan datang pada beliau.  

Beribu-ribu orang sudah di tolong oleh beliau pertolongan yang dilakukan dengan 
mengorbankan dirinya. Tida orang kecil saja beliau akan dapat hiburan juga Raja Raja dan 
priyayi priyayi dan kerapkali pertolongan beliau tidak sia sia.  

Kerap kali orang kata jika ada redaktur seperti beliau 5 orang saja dari hingga anak negeri, 
niscaya lenyaplah dunia sesungguhnya karena itu maka "Poetri" turut merayakan [...] yang 
belum pernah terdapat ini terutama karena beliau ada bangsawan besar dan tidak lupa 
berdoa. Allah senantiasa dengan beliau sekalian garwa putranya.  

L.E STAAL  

Earste Hoofd Redacteur  

POETRA HINDIA  

Sekarang telah nyata sekali, bahwa RM. itu banyak sekali jasanya untuk memjunjung 
serajat kita B.p.  

Kami menunggu pertolongannya saudara saudara semua untuk memperingati nama Tirto 
Adi Soerjo, baik dengan memberi keterangan keadaannya waktu masih kecil maupun 
dengan uang guna memperbaiki kubulfnya R.M.itu.  

Sm. 8 Januari 1919  
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Hidoep 

 

Korban Pergerakan Rakyat H.M. Misbach 

Hidoep, 1 September 1924 

 

WAKTU kami mengeluarkan surat kabar mingguan Doenia Bergerak di Solo (1914), yalah 
officieel organ dari lnlandsche Journalisten Bond, kami kenal dengan H.M. Misbach, 
karena dia anggota dan langganan dari persarekatan dan surat kabar tersebut. Pada waktu 
itu dia seorang Islam yang berniat menyiarkan keislaman secara jaman sekarang: membikin 
surat kabar Islam: sekolahan Islam; berkumpul-kumpul merembuk Agama Islam dan hidup 
bersama.  

Dalam tahun 1915 H.M. Misbach menerbitkan surat kabar bulanan Medan Moeslimin, 
nomer satu tahun pertama surat kabar itu tertanggal 15 Januari 1915. Pada saat itulah 
langkah yang permulaan H.M. Misbach masuk ke dalam pergérakan dan memegangi 
bendera Islam. Di mana-mana tempat dia membikin propaganda Islam dan suka beramah-
ramahan kepada semua orang. Di pemandangan Misbach, tidak ada bedanya di antara 
seorang pencuri biasa dengan seorang yang dikata berpangkat, begitu juga di antara rebana 
dan klenengan di antara bok Haji yang bertutup luar dan orang perempuan yang menjadi 
kupu malam; di antara orangorang yang bersorban cara Arab dan berkain kepala cara Jawa. 
Dari sebab itu dia lebih gemar memakai kain kepala daripada memakai pecis Turki atau 
bersorban seperti pakaian kebanyakan orang yang disebut “Haji.”  

Tempo-tempo kalau perlu Misbach berkerumunkerumun dengan anak-anak muda sama 
mendengarkan klenengan yang disertai suaranya tandak menembang yang amat merdu. 
Buat memberi tuntunan genja (bowo. Dj.) Misbach belum lupa. Dalam kalangannya 
anakeanak muda, dia menjadi temannya melancong, begitu juga di dalam kalangan wayang 
orang dia lebih dihormati daripada directeur-nya. Dari sebab itu dimana-mana golongan 
rakyat Misbach mempunyai kawan untuk melakukan pergerakannya. Tetapi di dalam 
kalangannya orang-orang yang mengaku lslam dan lebih mementingkan mengumpulkan 
harta benda daripada menolong kesusahan rakyat, Misbach seperti harimau di dalam 
kalangannya binatang-binatang kecil. Karena dia tidak takut lagi mencela kelakuannya 
orang-orang yang sama mengaku Islam tetapi selalu mengisap darah teman hidup bersama.  

Dalam bulan Januari 1923, waktu kami masih menjalani hukuman di penjara 
Vrijmetselaarsweg. Weltevreden, Misbach perlu datang ketemu kami dengan seorang 
perempuan dan seorang pula lelaki.  

“Kawan kita banyak yang melarikan diri sebab takut, tetapi saya mesti bekerja sampai mati 
untuk pergerakan.”  

Begitu kata kawan Misbach kepada saya. 
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Pergaulan Orang Buangan di Boven Digoel 

 

10 OKTOBER 1931 

 
WAKTU kami mendengar kabar bahwa orang-orang Communist semua di Indonesia akan 
dibuang ke Nieuw Guinea, ialah di Boven Digoel, di dalam hati kami berkata bahwa di 
tempat pembuangan itu kami tentu bisa mengatur diri kami sendiri sesuai dengan cita-cita 
kaum Communist yang telah bertahun-tahun dibicarakan di rapat-rapat dan ditulis di surat-
surat kabar dan buku-buku.  

Tetapi di dalam hati kami bertanya: “Apakah Pemerintah Hindia Belanda mengasingkan 
semua orang Communist, dikumpulkan menjadi satu di Boven Digoel itu, untuk 
mengetahui praktek ilmu Communist yang dicita-citakan oleh para pendukung Partij 
Kommunis Indonesia dan Sarekat Rayat?”  

Kami sendiri tiada bisa memberi jawaban pada semua itu, sebab mustahil sekali Pemerintah 
Hindia Belanda dan Nederland berkehendak menguji praktek kaum Communist untuk 
membuktikan kebaikan teorinya. Karena kami yakin Nederland dalam melakukan 
pemerintahan di Indonesia tentu masih selalu menjalankan politik kolonial. Dari sebab itu 
kata kami dalam hati, di antara orang-orang yang dibuang ke Boven Digoel tentu ada 
beberapa orang yang menjadi spion (mata-mata) pemerintah untuk membikin gaduh 
pergaulan orang-orang Communist di tempat pengasingan, kemudian kegaduhan itu 
disiarkan dalam surat-surat kabar.  

Sudah tentu pihak pemerintah lalu berkata: “Lihatlah, hai rakyat Indonesia! Itu orang-orang 
Communist di Boven Digoel tidak bisa mengatur pergaulannya sendiri, dan keadaannya 
pun kacau-balau. Jadi, hai rakyat Indonesia, menurut sajalah kepada pemerintah yang 
sekarang telah ada (Pemerintah Belanda).”  

Pikiran kami ini adalah rekaan kami sendiri, waktu kami masih berada di penjara Solo.  

Bulan Juni 1927 kami 64 orang diberangkatkan ke Boven Digoel. Dalam perjalanan itu 
kami selalu merasa mendapat hinaan dari militer yang mengawal kami. Di kapal kami 
mendapat perlakuan yang mengejutkan, yaitu pada waktu kapal api itu berhenti, kami 
semua mesti dirantai (dibelenggu).  

Pada tanggal 21 Juni 1927 sampailah kami di Boven Digoel. Di sana sudah ada 14 barak 
yang masing-masing panjangnya 30 meter dan lebarnya 4 meter, beratap daun rumbia dan 
berdinding perlak. Salah satu barak itu digunakan sebagai rumah sakit, sedang lain-lainnya 
untuk tempat tinggal semua orang buangan. Tempat itu amat busuk kelihatannya, dan air 
muka orang-orang itu pun nampak amat menyedihkan. Kebanyakan badannya penuh luka 
karena digigit pacet dan binatang kecil lainnya yang hidup di dalam hutan sekeliling tempat 
itu.  

Sembilan puluh persen dari orang-orang itu sebagian badannya diperban atau diplester, 
sedang tiap-tiap orang yang tidak sakit malaria diharuskan makan tablet kina 6 biji 
seminggu. Ini, kata dokter, untuk menjaga agar jangan sampai terserang malaria.  

Di dalam barak itu masing-masing orang mendapat ruang 2 x 2 meter untuk tidur dan 2 x 
2 meter untuk tempat makan dan tempat barang-barangnya. Kalau orang membawa anak 
lebih dari seorang, ia bisa mendapat ruangan 4 x 4 meter. Tetapi karena makin lama makin 
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banyak orang datang, terpaksa 4 orang  anak dan bini hanya mendapat ruangan 2 x 2 meter 
juga.  

 

 

 

12 OKTOBER 1931 

 

Orang-orang itu mendapat pinjaman dari pemerintah 1 kelambu kecil, 1 tikar kecil, 1 
selimut kecil, 1 parang tumpul, 1 kapak yang belum benangkai, 1 cangkul belum 
bergagang, dan 1 sekop yang juga belum bergagang. Tiap setengah bulan semua orang 
menerima ransum 9 kg beras, ikan kering, dendeng tengik, garam, gula jawa, kacang ijo, 
dan teh. Itulah ransum orang tua. Semua itu dihitung harganya f 6,30.  

Orang yang umumya kurang dari 16 tahun diberi ransum separuh dari orang tua, sedang 
yang umumya kurang dari 6 tahun seperempat dari orang tua.  

Pukul 5 pagi orang geinterneerden (para interniran) dibangunkan oleh militer, dibariskan, 
lalu digiring ke hutan, disuruh membabat hutan untuk jalan dan kampung A. Waktu kami 
datang bulan Juni 1927 itu, jalan dari Interneeringskamp) (kamp interniran) ke kampung A 
masih terlalu jelek, begitu juga di kampung A. Batang-batang pohon yang sudah ditebang 
masih malang-melintang. Di sana sudah berdiri 12 rumah berkuran 4 x 4 meter, yang 
bangunnya seperti rumah orang Papua.  

Semua itu dibuat oleh orang buangan yang datang pertama kali sampai keempat kali, yaitu 
orang buangan dari Betawi, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya dll. Rumah itu dibuat 
di bulan Juni 1927, waktu kami dari Solo 64 orang, dari Sumatra 15 orang, dan dari 
Kalimantan 7 orang sudah berangkat dari tanah Jawa. Begitulah kehendak militaire 
Gezaghebber (Penguasa militer), kapitein Becking, supaya orang yang waktu itu tinggal di 
barak bisa lekas pindah ke kampung itu, karena barak pun sudah penuh orang. Karena 
rumah itu belum beratap, sedang atap daun nipah yang didatangkan dari Ambon sudah 
habis, maka terpaksa orang rantaj yang turut militair di kazerne (tangsi) disuruh mengambil 
daun gelagah dari tepi barat Kali Digul, untuk atap rumah tersebut. Tapi sesudah ada orang 
rantai yang hilang di situ, entah dimakan buaya entah tenggelam di kali, maka orang 
geinterneerden dipaksa mengambil gelagah dengan pengawalan militair.  

Orang-orang yang bekerja dengan pengawalan militair itu mendapat upah 30 cent sehari. 
Uang itu diserahkan tiap hari Minggu oleh seorang Luitenant dan pembantunya.  

Para pekerja itu tak ada bedanya dengan kuli di tanah Jawa yang bergerombol untuk 
menerima upah. Kalau orang dipanggil namanya, dan ia datang terlambat menghadap 
Luitenant, orang itu tidak diberi bayaran, tapi diberi...(tidak terbaca, ed), lalu disuruh pergi. 

 
Tidak sedikit penderitaan orang-orang itu.  

Penderitaan itu lebih hebat lagi, karena di antara orang buangan tidak ada persatuan. 
Pertengkaran sudah dimulai sejak di tanah Jawa, di penjara Bandung. Moehamad Sanoesi 
mendakwa Hoofdbestuur (Pimpinan Pusat) PKI. Katanya, mereka yang memberontak di 
Jawa Barat pada bulan November 1926 itu ada di bawah pimpinan Hoofdbestuur. 
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Kekalahan kaum pemberontak memang disengaja oleh Hoofdbestuur, demikian 
dituduhkan. Maksudnya, supaya seluruh kaum Communist dibuang, karena Sardjono 
sebagai voorzitter (ketua) Hoofdbestuur sudah bersekutu dengan kaum reaksi.  

 
Karena itu semua anggota Hoofdbestuur harus mendapat hukuman dari semua orang 
Communist yang dibuang. Pertengkaran itu dari penjara Bandung berlanjut ke penjara 
Glodog (Betawi), Ambon, dan seterusnya sampai Boven Digoel. Sudah tentu Moeh. 
Sanoesi selalu mempropagandakan supaya semua orang melawan Hoofdbestuur. Lebih 
tajam lagi propaganda Moeh. Sanoesi, karena di antara orang buangan yang datang pertama 
kali di bulan Maart 1927, Sardjono oleh kapitein Becking diangkat menjadi lurah orang 
buangan.  

Tidak mengherankan bahwa para anggota Hoofdbestuur merasa terancam jiwanya oleh 
propaganda Moeh. Sanoesi itu.  

Namun orang buangan yang masih sehat pikirannya selalu bemsaha mencari perdamaian 
untuk sekedar mengentengkan hidup.  

 

 

13 OKTOBER 1931 

 

Kira-kira bulan Mei 1927 Sardjono dan teman-temannya mendirikan Cooperatie kecil 
untuk membeli bahan makanan dll. dari Gouvernementswinkelbedriff (Warung 
Pemerintah). Di samping itu, waktu kami datang tanggal 21 Juni 1927 di Boven Digoel, 
orangorang buangan sudah membikin semacam Gemeenteraad (Dewan Kota) untuk 
mengatur pergaulan. Walau tidak semua penduduk setuju, Gemeenteraad bisa berdiri, 
dengan Soeprodjo dari Bandung sebagai voorzitter, dan Soekindar dari Semarang sebagai 
secretaris.  

Akibat propaganda Sanoesi dan teman-temannya, Gemeenteraad tidak berjalan 
sebagaimana dimaksudkan. Sebagian orang sengaja membikin kotor seluruh 
interneeringskmnp. Omng ornng yang mcmbilxin gaduh itu berpikir: knlau kondnnn dnlnm 
ku’mp menjadi baik, mereka akan temp ditempntknn di Boven Digoel, karena sudah 
merasa senang. Tetnpi lxnlnu keadaan tak beraturan, mereka bisa dipindahkan Le tempnt 
yang sudah ada orangnya. Tidnk jarang orang-orang yang berpikiran demikian itu 
melakukan perbuatan yang kurang senonoh.  

Sebentar sesudah kami datang di Digul, masih di bulan Juni 1927, Gemeenteraad 
mengadakan rapat untuk membicarakan verbruik (pemanfaatan) Cooperatie dan nrusan 
Gemeente. Keputusannya: Cooperatie diteruskan, sedang modalnya akan dipinjam lebih 
dulu dari orang yang punya uang. Dan Soeprodjo diangkat menjadi voorzitter, Sardjono 
menjadi Directeur yang mengnms masalah perdagangan. Sedang Gemeenteraad harus 
disempurnakan melalui pemilihan dengan stembiljet (surat suara).  

Mereka yang mendapat suara terbanyak adalah Moenasijah, Marco, Gondhojoewono, Said 
Ali, Soev kindar dll. Marco diangkat sebagai voorzitter dan Soe« kindar secretaris. Barn 
sebulan lamanya Gemeenteraad berdiri, voorzitter minta berhenti dari jabatannya, maka 
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bubarlah Gemeenteraad. Soalnya, karena semasa Gemeenteraad yang kedua ini bekerja, 
keadaan bertambah gaduh.  

Sejak Gemeenteraad yang pertama berdiri, badan itu sudah dinamai “Comite Pertanyaan”, 
dipimpin oleh Soeroto dari Semarang dan teman-temannya. Maksud dibentuknya Comite 
adalah bertanya kepada lloofdbestuur PKI, siapa yang sesungguhnya menggerakkan 
pemberontakan, sampai semua orang PKI dan SR (Sarekat Rayat) menjadi korban, dibuang 
ke Boven Digoel.  

Bulan Juli Geinterneerde (Interniran) dari Menado, Najoan, bermaksud mendirikan 
bibliotheek (perpustakaan) dan menyelenggarakan lezing-lezing (ceramah-ceramah) 
tentang wetenschap (ilmu pengetahuan), agar pergaulan di antara sesama buangan menjadi 
rukun. Bulan Juli Sardjono, ex-Voorzitter Hoofdbestuur PKI, mengadakan rapat untuk 
menjawab pertanyaan dari Comite.  

 

 

15 OKTOBER 1931 

 

Sejak itu orang-orang yang tinggal di interneeringskamp mulai bercerai tempat tinggalnya, 
yaitu orang-orang yang sama membikin rumah di kampung sudah sama pindah, yang 
membikin barak di kampung B pun ada sebagian yang sudah pindah ke situ, sedang orang-
orang yang belum siap rumah dan baraknya masih tinggal di interneeringskamp.  

Waktu itu pergaulan membaik sedikit, tetapi kaum C.K. (Comite Kebesaran) belum juga 
puas membusukkan orang-orang dari Hoofdbestuur PKI dan membikin gaduh pergaulan. 
Semua orang yang suka bekexja, baik membikin rumah maupun bercocok tanam dicelanya. 
Celaan mereka hamburkan kepada segenap orang buangan.  

Pada suatu hari, waktu saya baru datang di Digul, Moeh. Sanoesi bercerita pada kami 
bahwa waktu ia masih di tanah Jawa-saya tak ingat betul, sesudah atau sebelum dia ditahan 
dan akan diberangkatkan ke Digul-telah menyampaikan rekest (surat permohonan) kepada 
G.G. (Gubernur Jenderal), berisi permintaan agar diijinkan pergi ke Eropa dengan onkost 
(ongkos) pemerintah, karena ia bermaksud meneruskan pendidikannya untuk menjadi guru.  

Satu Tahun di Tanah Buangan 

Di dalam hati sering kami tersenyum mengenang cerita yang “aneh” itu, seolah-olah kami 
dari kampung C.K. adalah orang-orang jahat, pengkhianat besar! Sebabnya ialah karena 
yang mengatakan itu adalah seorang Collega (Rekan) kami dulu dari lingkungan 
journalistiek (kewartawanan), yang kami pandang sebagai penulis turunan jaman Pajajaran 
yang amat berani. Pun buah pena kami tidak sedikit yang kami berikan padanya dengan 
graties, baik untuk koran-koran maupun untuk buku-buku roman. Semua itu tulisan buat 
menghela angan-angan rakyat Indonesia agar mereka maju di barisan depan pergerakan 
Indonesia.  

Pada suatu hari, ketika kami sedang memukulmukul kaleng buat tempat air di muka barak 
kami, dia bertanya: “Senangkah kamu dibuang di tempat ini, sampai-sampai kamu mau 
melakukan pekerjaan semacam itu?”  
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Mendengar pertanyaan itu terpaksa kami berhenti bekerja, dan menjawab pertanyaan itu: 
“Senang tidak, tetapi juga tidak menyesal. Masih ingatkah kamu katakata Domela 
Nieuwenhuys dalam bukunya Van Christen tot Anarchist: ‘De dienst der vrijheid is een 
zware dienst, hij brengt geen voordeel, guns noch gouad doch verbanning en dood, maar 
dienst is de grootste dienst. (Perjuangan kemerdekaan adalah petjuangan yang berat; ia tak 
mendatangkan keuntungan, perkenan ataupun emas, melainkan pembuangan dan maut; tapi 
perjuangan ini adalah pexjuangan yang sebesarbesarnya). Kata-kata itu sering kamu 
ucapkan dan kamu tulis di surat kabar.” 

"Ya!’ jawab Sanoesi. “Kalau tidak ada pemberontakan itu, kita tidak dibuang di tengah 
hutan ini. Paling tidak di tempat yang sudah ada manusianya, seperti Ambon atau 
Makassar.”  

"Apa kamu tidak membaca biographie  (biografi) Graaf Leo Tolstoi, pengarang roman 
Rusland (Rusia) yang tersohor itu?” tanya kami.  

Pertanyaan kami itu tidak mendapat jawaban. Sebaliknya ia bercerita bahwa selama di 
Digul ia hanya main domino. Kalau kami mau main domino, ia akan senang sekali, karena 
kami adalah pemimpin dari Solo, karena itu tentu banyak uang.  

“Kami ini pemimpin rakyat, karena itu tak ada maksud mencari kekayaan. Nee (tidak),” 
demikian jawab kami. “Kamu toh sudah membacai buku karangan Emmersen, Goethe dan 
lain-lain?”  

Sejak itu Moeh. Sanoesi tidak pernah bicara dengan kami tentang hal yang bersangkutan 
dengan pergerakan. Kalau berjumpa dengan kami, yang diucapkannya kepada kami adalah: 
“Selamat, Burgemaster: Zoo, Burgemeester. Daag, Burgemeester. Morgen, 
Burgemeester!” (Selamat, Walikota. Begitulah, Walikota. Daah, Walikota. Selamat pagi, 
Walikota!) Orang tentu mengerti maksud kata-kata itu, karena waktu itu kami menjadi 
Voorzitter Gemeenteraad Interneeringskamp. Kata-kata itu sendiri kami anggap kata-kata 
biasa saja.  

Lantaran makin lama makin banyak orang minta pindah ke kampung A dan B, 
Gondhojoewono terpaksa ikut aliran orang-orang itu. Ia terlambat minta pindah dan 
mengerjakan bakal tempat tinggalnya karena bekerja sebagai pemasak air dan bubur untuk 
orang-orang sakit di hospitaal (rumah sakit) interneeringskamp.  

Pada suatu hari di bulan Augustus 1927, sore hari, waktu kami dan istri baru membersihkan 
erf (pekarangan) kami di kampung A, kami lihat Gondhojoewono berpakaian bersih, tidak 
seperti biasanya. Karena ia sebarak dengan kami, dan tempat tinggalnya di sebelah rumah 
kami, kami bertanya:  
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16 OKTOBER 1931 

 

 
“Mau pergi ke mama?”  

“Bertemu Becking,” jawabnya pendek.  

Di dalam hati kami bertanya: “Ada apa dia bertemu Gezaghebber Becking?” 

Kira-kira pukul 7 sore Gondhojoewono kembali, dan omong-omong dengan Boedisoetjitro 
yang tempat tinggalnya pun bersebelahan dengan tempat tinggal kami. Setelah itu kami 
bertanya pada Gondhojoewono tentang keperluannya bertemu dengan Becking.  

Jawabnya, ia cuma tanya tentang rumah yang harus ditempatinya.  

Kami tak bertanya lebih jauh, tapi dalam hati kami bertanya: “Apa sebabnya, untuk perkara 
begitu saja mesti bertanya kepada Backing? O, barangkali ada yang tersembunyi.”  

Sesudah itu Gondhojoewono mengatakan bahwa ia menyesal telah masuk PKI, dan merasa 
bersalah memiliki keyakinan yang sudah lewat.  

“Karena sekarang sudah terbukti,” kata Gondho, “bahwa communisme tak bisa 
dipraktekkan. Sedangkan masalah kesehatan dan kebersihan saja tidak mengerti atau 
sengaja tidak mau mengerti. Kalau begitu betul kata Dwidjosewojo, tidak peduli orang lain 
memaki-maki, yang penting kita bisa makan kentang, bestik, dan naik auto (mobil). 
Sekarang kita mengalami keadaan seperti ini, saban hari mesti kerja berat, ambil air sendiri, 
ambil kayu api sendiri, masak nasi sendiri, dan lain-lain.”  

Begitulah kata Gondho panjang lebar. Memang sejak kami tiba, Gondho sehari-hari 
terdengar berkeluh kesah tak tahan hidup di Boven Digoel lantaran beratnya pekerjaan 
memelihara istri dan dua anak perempuannya yang masih kecil-kecil.  

Saban hari paling sedikit dua kali ia mengambil air dari kali untuk keperluan hidupnya. 
Untuk meringankan penderitaannya, sering kami ingatkan ia dengan menceritakan 
kehidupan Graaf Leo Tolstoi, seorang Graaf kaya yang lebih suka hidup melarat (baca: 
Gelijkenissen van een Profeet = Tamsil-tamsil Seorang Nabi ). Lantaran cerita saya itu, 
kalau berjumpa dengan kami sering Gondhojoewono berkata: “Zoo, Leo Tolstoi.” Kata-
kata itu kami terima sambil tertawa.  

Sejak menyiapkan pekarangannya di kampung A, Gondho tidak lagi bekerja di rumah sakit. 
Waktu itu orang-orang dari Hoofdbestuur telah pindah ke kampung A. Karena tempat 
tinggal Sardjono belum siap, maka untuk sementara ia menumpang di tempat kami  

Bulan September 1927, sesudah 57 orang buangan iain datang dari Surabaya, Banyumas 
dan Temate, pengaruh C.K. melembek, sebab propagandanya tidak termakan oleh orang-
orang baru itu, sedang anggota C.K. yang kebanyakan tinggal di kampung C sudah pada 
berbalik haluan, barangkali karena merasa tak akan kesampaian maksudnya. Kebetulan 
waktu itu Soenarjo dan Zondag menjelaskan kepada orang-orang yang belum terpengaruh 
oleh C.K. bahwa maksud serupa itu sesat. Kita tidak semestinya bertengkar dengan kawan 
sendiri, sebaliknya hams melawan peraturan pemerintah yang tidak baik.  

Bulan Oktober 1927 datang orang-orang yang telah lama dibuang ke Timor, Okaba dan 
Munting, yaitu Datoek Batoeah, Natar Zainoeddin, Aliarcham, Marjohan, Marlan, 
Winanta, Prawirodihardjo dan lain-lain, juga orang-orang dari tanah J awa, antara lain 
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Prawirosardjono dari Surabaya. Mereka itu pun tak tennakan oleh propaganda C.K Mereka 
justru berusaha mendamaikan.  

Ikhtiar itu mendatangkan basil, dan C.K. tidak lagi terdengar suaranya yang sering 
membuat kecil hati orang yang takut. Walaupun begitu, Aliarcham, Winanta dan lain-lain 
yang di tanah Jawa bisa bergerak di lingkungan rakyat yang paling depan merasa wajib 
mengurus, siapa yang membikin perpecahan di tengah pergaulan orang buangan itu.  

Sesudah mendengar keterangan dari pihak CK, Moeh. Sanoesi, Amin Koesasi dll., juga 
dari pihak exHoofdbestuur Sardjono, Soeprodjo, Gondhojoewono dll. maka terungkaplah 
bahwa Moeh. Sanoesi yang telah menabur benih perpecahan dengan membentuk Comite 
Pertanyaan yang kemudian berkembang men’ jadi Comite Kebesaran.  

Dengan itu jiwa Moeh. Sanoesi pun terancam, karena ia dipandang sebagai spion 
pemerintah. Kalau Aliarcham bertemu dengannya, sudah pasti ia menghujani Sanoesi 
dengan kata-kata kurang senonoh.  

 

14 NOVEMBER 1931 

 
Marco: “Tuan-tuan, saya tidak perlu membantah apa yang telah dikatakan oleh tuan wakil 
kampung. Peribahasa Belanda sudah mengatakan: ‘Een goed verstander heeft maar een half 
woord noodig.’ Dalam bahasa Indonesia: “Seorang yang tajam pikirannya sudah cukup 
dengan separuh perkataan saja.’ Kita semua membaca koran, dan kita tahu apa yang tertulis 
di sana tentang keadaan di sini.  

“Saya tampil di sini untuk bertanya kepada tuan Controleur khusus mengenai keperluan 
saya sendiri sehubungan dengan pencabutan onderstand yang akan datang.  

“Kalau onderstand itu mesti dicabut, saya ingin bertanya kepada tuan Controleur, bila saya 
berkirim surat ke tanah Jawa kepada famili saya yang ada di sana untuk minta bantuan, 
apakah itu harus melewati censor (pemeriksaan)?  

“Surat-surat kami itu apa bisa dilangsungkan oleh censor? Sebab, dahulu dalam bulan 
December, ketika onderstand hendak dicabut juga, kita tidak dibolehkan berkirim surat 
yang menyebutkan hal pencabutan onderstand, sedang orang-orang yang telah terlanjur 
berkirim surat, suratnya itu dikembalikan oleh censor (Wedana). Kami juga berkirim surat 
ke tanah Jawa secara aangetekend (tercatat) bulan October 1928, tapi sampai sekarang tidak 
ada recu-nya (resinya). Kami tidak tahu, surat itu dilangsungkan atau tidak, dan juga tidak 
tahu, salah siapakah ini: censor atau post.”  

Gondho menjawab: “Hal itu tuan Marco bisa tanya sendiri pada tuan Controleur. Tidak 
perlu itu ditanyakan di sini, karena hal itu tidak berhubungan dengan soal onderstand.”  

Marco: “Pertanyaan kami ini memang berhubungan dengan soal onderstand yang 
dibicarakan ini. Untuk penduduk kampung ini perlu hal ini kami tanyakan, karena bukan 
hanya surat yang dikembalikan, yang lain pun begitu.”  

Controleur: “Apakah itu surat kepada Ir. Soekarno?”  

Marco: “Ya!”  

Controleur: “Itu surat bahasa dan huruf Jawa. Waktu itu Wedana sudah pergi.”  
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Marco: “Tidak. Wedana masih di sini.”  

Gondho menjadi marah: “Dari perkataan itu ternyata tuan Marco memasukkan pengaruh 
pada orang yang hadir di sini, dan menghasut mereka supaya menyalahkan bestuur di sini.”  

Marco: “Tidak, saya tidak menghasut.”  

Gondho mengetuk meja supaya Marco diam dan tidak meneruskan perkataannya.  

Controleur: “Di sini jangan kurang ajar, ya!”  

Marco: “Saya tidak kurang ajar.”  

Controleur: “Diam!”  

Aspirant Controleur ikut campur: “Diam!”  

Marco lalu meninggalkan vergadering itu. Kadarisman juga ikut pergi.  

Siswomintordjo: “Apakah pencabutan onderstand itu buat orang yang dibuang saja atau 
juga dengan anak istrinya?”  

Gondho: “Semua, buat anak istrinya juga.”  

Vergadering lalu bubar.  

Sejak orang-orang bisa main muziek, ternyata mereka suka diundang ke rumah Controleur 
buat iseng-iseng main jazz atau keroncong. Rupa-rupanya orang-orang communist yang 
memihak pada bestuur di Digul itu kerap kali bersenang-senang, berpesta dan main muziek. 
Tanggal 20 dan 21 November 1928 perkumpulan musik “Liberty” di kampung B datang di 
rumah Controleur untuk menghormati kepergian Controleur dan nyonya Controleur ke 
Surabaya. Di dalam perjamuan itu salah seorang geinterneerde memuji kebaikan tuan dan 
nyonya itu karena mereka amat lemah lembut bahasa dan sikapnya terhadap orang 
buangan. Mereka pun memuji keadilan dan kebaikan Pemerintah Belanda bahwa orang-
orang buangan itu masih dipandang sebagai manusia dan tidak dibunuh.  

Kami tidak tahu betul, apakah orang yang mengatakan demikian itu sudah mabuk air kata-
kata atau tidak. Dan juga tidak tahu, sebangsa apakah orang yang mengatakan demikian 
itu. Communist-kah?  
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9 DESEMBER 1931 

 
Kedua, penulis telah mengetahui dengan mata kepala sendiri, bahwa bilamana sudah 
bekerja, kata-kata yang pedaslah yang diterimanya dari voorman bekas kawan sendiri atau 
dari oppas (opas) dan Menteri politie Ambon yang menjaganya.  

Itu pun belum apa-apa. 

Pada suatu hari, seorang Natura kedatangan seorang buruh di rumahnya hendak membeli 
sayuran. Pembeli itu bukannya diterima dengan muka manis, sebaliknya di-aanval-nya 
dengan kata-kata pedas, karena ia merasa terhina oleh pembeli itu. Selama tinggal di tanah 
pembuangan Digul belum pernah ia menjadi tukang pencari uang dengan jalan bagaimana 
pun juga. “Kalau saudara mau minta, saya tidak keberatan memberinya. Itu kalau, 
kebetulan ada, dan kebutuhanku sendiri sudah cukup.”  

Dengan tangan gemetar, si pembeli pun menerima sayuran yang dimaksudkannya, dan 
mengambil kembali uangnya f 0,15 dari atas meja, serta minta maaf.  

Tuan-tuan pembaca yang terhormat, bukannya di sini penulis sengaja akan memihak salah 
satu flhak, itu sama sekali tidak. Hanya, seberapa boleh penulis ingin berdiri di flhak 
kebenaran.  

Hubungan saling bantu antara orang-orang Digul sangat baik, khususnya bilamana 
sewaktu-waktu ada yang perlu dibantu karena sudah zwak (lemah), misalnya dalam 
mengawinkan. Dalam hal itu tidak usah orang disuruh dan diingatkan lagi. Masing-masing 
sudah sama mengetahui kewajibannya. Ada yang mengambil kayu di hutan, ada yang 
mengambil air, meminjamkan barang-barang keperluan untuk acara itu dll.  

Lebih-lebih bilamana ada kawan yang kematian, pekerjaan di rumah ditinggalkan, dan 
terus pergi ke kubur membawa cangkul, atau pergi langsung ke rumah kawan yang 
kematian itu. Keakraban dalam hal ini melebihi keakraban dengan saudara sendiri. 
Pendeknya: makanan apa yang diperlukan, tenaga apa yang kurang.  

Walaupun nasib mereka pada waktu ini boleh dibilang lebih jelek dari sebelumnya, dan 
makannya pun tidak sempurna, apa lagi sesudah onderstand mereka dikurangi-dan mereka 
tidak dapat berbuat apa pun untuk menuntut hak-, namun dilihat sepintas lalu keadaan 
mereka itu masih baik.  

Tidak dapat berbuat apa pun, kata penulis. Memang, karena mereka sudah tidak berdaya 
lagi, lantaran sudah kekenyangan menderita siksaan dan fitnahan berbagai macam. Kalau 
seseorang mengadukan nasibnya yang jelek itu, maka dengan mudah ia mendapat julukan 
banyak omong, pandai berdebat dll. Dan kalau datang bersama-sama, dengan mudah 
mereka dapat disangka akan mengamuk, berdemonstratie (berdemonstrasi) dsb., seperti 
terjadi pada tanggal 13 September 1929.  

Karena makin lama makin banyak orang datang menghadap dan makin ribut keadaannya, 
maka leider ROB (politie di Digul) bemama Raden Soeprapto dengan mudah dapat telefoon 
(menelepon) pada militair untuk minta bantuan, karena katanya orang-orang mengamuk 
dan mau membunuh H.P.B. Raden Soeprapto adalah bekas pemimpin dari Tegal, juga 
penganjur pencak SH ( Setia Hati, ed.) di Jawa .  
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Dalam keadaan demikian, datanglah berpuluh politie Ambon dengan kelewang terhunus. 
Ketika terjadi peristiwa itu, Maddasim asal Semarang sedang makan. Mendengar 
keributan, ia pun keluar. Seorang politie Ambon melihatnya, dan tanpa pikir panjang orang 
yang barn keluar dari pintu rumahnya itu dipancung lehernya. Dengan seketika Maddasim 
pun rebah, dan melayang jiwanya. Begitu rebah, diletakkanlah sebuah gunting di dekatnya, 
agar dapat dituduh bahwa ia akan mengamuk.  

Kemudian semua orang ditangkap (yaitu orang-orang yang dipandang kiri), diikat tangan 
dan lehernya, ditarik-tarik seperti kambing yang mogok waktu akan disembelih. Tidak 
luput pula mereka dari tendangan dan pukulan, dijemur berjam-jam lamanya, dan akhirnya 
dimasukkan bui.  

Kaum ibu yang ketakutan berkumpul menjadi satu. Anak-anak lelaki yang sudah dewasa, 
yang datang di Digul karena ikut orang tuanya, waktu itu tidak ditangkap, maka itu mereka 
dapat membantu kaum ibu ala kadarnya.  

Sesudah sementara hari meringkuk dalam bui, mereka dipanggil menghadap H.P.B. 
Gondhojoewono lurah kampung A bertanya kepada mereka, siapa di antara mereka akan 
minta bicara dengan tuan H.P.B. Beberapa orang mengacungkan jarinya, minta bicara. 
Sesudah nama-nama mereka dicatat, bukannya mereka dijinkan bicara, tetapi digiring 
masuk bui lagi, sedang yang tidak dicatat namanya disuruh pulang.  

Hingga dua bulan lamanya orang-orang tadi meringkuk dalam bui.  

Begitulah perbuatan pengkhianat pergerakan Indonesia yang diasingkan ke Boven Digoel.  

Pendek kata, waktu ini orang yang dipandang kiri oleh fihak sana sudah tiada berdaya 
sedikit pun. Ibaratnya sapi yang sudah diikat keempat kakinya, sudah jatuh terlentang di 
tanah untuk disembelih.  

Pembaca, di sini saya hentikan riwayat ini. Ini cuma satu riwayat, cuma satu dongeng, cuma 
satu sprookje (dongeng), cuma en vreemd gebeuren daar waar de beschaving ophoudt aan 
de zelfkant der samenleving. Gij intellectuelen, nationalisten aan U het verzoek mild te zijn 
in U oordeel over ons verworpelingen, uitgestootenen uwer maatschappij, politieke 
bannelingen van Digoel, aan U indonesiers richten wij het woord. Bedenk wat wij geleden 
en gestreden hebben. Denk eens aan ‘t offer dat wij “Ibu Indonesia”, gebracht hebben (satu 
kejadian ganjil dj mana peradaban sedang berada di lembah pergaulan. Wahai kalian, kaum 
cendekiawan dan kaum nasionalis, kami mohon kalian tidak terlalu keras menilai kami 
orang buangan, sampah masyarakat kalian, kaum buangan politik di Digul. Kepada kalian 
orang Indonesia kami tujukan kata-kata ini. Renungkanlah, untuk apa kami telah berjuang 
dan menderita. Ingatlah, bahwa kami telah berkorban untuk “Ibu Indonesia”).  

Pembaca yang jauh dari kami. Buangkanlah Digul dari angan-angan tuan, kalau tuan sudah 
dapat membandingkan pergerakan kebangsaan tuan dengan keadaan kami orang buangan 
dari Digul yang biasa mendapat nama pasaran dan olok-olokan: Digoel klanten (langganan 
Digul). 
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WAWANCARA 

Wawancara ini dilakukan di kantor portal media online tirto.id di 

Yogyakarta pada tanggal 14 sampai 15 Juni 2017. Baik Agung Dwi Hartanto dan 

Iswara N Raditya sampai laporan ini dibuat masih tercatat bekerja di media tersebut. 

Saya, selaku mahasiswa yang meneliti Marco Kartodikromo tidak sendiri dalam 

melakukan wawancara. Terdapat dua teman lainnya yang juga meneliti terkait 

tokoh pers. Seperti Faizal Ad Daraquthny dengan penelitian skripsinya tentang 

studi pemikiran Tirto Adhi Soerjo, dan Lalu Imaduddin Arifin yang meneliti Marco 

Kartodikromo dengan pendekatan sastra dan cultural studies. 

 

TRANSKRIP WAWANCARA AGUNG DWI HARTANTO 

14 Juni 2017 

 

Wawancara ini juga terbagi menjadi dua sesi. Pertama, pada tanggal 14 Juni 

2017 saat saya tiba di malam hari dan terlibat perbincangan dengan Agung Dwi 

Hartanto. Dan sesi kedua pada 15 Juni 2017 saat saya dan dua teman lainnya 

mewawancarai dua narasumber sekaligus, Agung Dwi Hartanto dan Iswara N 

Raditya. 

Mulainya riset soal Marco Kartodikromo? 

Taufik Rahzen itu dulu punya proyek seabad pers untuk memperingati 100 tahun 
pers. Berangkatnya dari Tirto Adhi Soerjo. Lalu ya riset itu (Marco Kartodikromo).  

Itu pas zaman kuliah? 

Iya 2007 berarti aku semester 5 eh 10 apa ya? (sambil tertawa). Dulu yg pegang 
Zen RS juga. 
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Seangkatan sama Zen RS? 

Satu almamater dengan Zen RS, Petrik Matanasi. Yang satu angkatan itu aku, 
Iswara N Raditya dan Petrik. Zen atasku. 

Lalu, bagaimana? 

Dari itu (proyek seabad pers) kan ada proyek lagi 100 tokoh pers. Macam-macam 
turunan proyeknya. Setelah 100 lanjut ke karya lengkap itu pribadi masing-masing 
peneliti. Ceritanya begitu. Petrik karya pribadinya adalah 100 pemberontakan di 
Nusantara. Ya belajar nulis itu disitu (para peneliti), makanya tulisannya ya begitu 
(sambil senyum) 

Kalau proyeknya Zen RS sendiri? 

Zen dulu tidak keluarkan. Dulu juga ada proyek kronik nusantara mulai 1900 
sampai 2000 atau berapa ya, tetapi proyek itu tidak 100 persen berhasil. Kamu tau 
buku kronik punya pram yang per tanggal itu? Ya mencontoh itu konsepnya. 

Nah bahannya anak-anak ini lebih banyak dari kronik. Kan rigid. Kronik diambil 
dari berita koran tahun tersebut. Ada kejadian apa, awal abad ke-20 kan lumayan 
lengkap. Nah aku salah satune ambil (Marco Kartodikromo) dari situ. Cuma aku 
soft copynya hilang semua. Gus Muh mungkin menyimpan. 

Selain dari situ, juga obrolan antara Gus Muh, Zen, bilang “coba nulis Marco saja 
karena belum ada yang nulis”. 

Berarti memang ketika itu belum ada yang menulis Marco? 

Ya belum ada, Cuma ambil sekilas-sekilas yang tersebar. Marco di Digoel saja aku 
belum punya catatannya. Itu kata Pram punya tulisan-tulisan Marco yang 
diselundupkan di Digoel. Di Bintang Merah (surat kabar PKI) sudah pernah 
diterbitkan tapi aku tidak menemukan waktu itu. 

(Agung DH kemudian menanyakan soal komunikasi historis dan apa yang sedang 
peneliti lakukan) 

Sebetulnya pendekatanmu itu seperti Mrazek. Bahasa sebagai aspal. The 
Engineering of Happyland. Kamu baca itu. Mungkin ya pendekatannya itu lebih 
pas. Jadi bahasa melayu ini menyatukan, mempermulus jalannya nasionalisme 
Indonesia. Kalau kata Mrazek begitu. Bangsa Indonesia itu terbentuk dari situ. Di 
awal-awal abad ke-20. 

Apa sejalan dengan politik etis? 

Yaiyalah. Otomatis. Itu kan munculnya kaum-kaum terpelajar di Hindia Belanda 
waktu itu. Yang bisa membaca kan mereka-mereka itu. Membaca aksara latin. 

Kalau Mas Iswara? 



225 
 

Tirto. 

Peran Gus Muh? 

Dia editor. Pemimpin proyek dan menguasai banyak bahan. 

Berarti ini anak-anak sejarah semua? 

Iya karena pendekatannya sejarah. Jadi diambil anak-anak UNY dan UGM di awal-
awal proyek. 

(Agung DH balik bertanya, “suka sejarah ya?” merujuk kepada tulisan peneliti soal 
Timor Leste) 

Nulismu Timor Leste gitu kan. Bagus kalo kita kolaborasi Timor Leste. Aku juga 
suka itu (sambil tertawa). 

Kalau Mas Petrik asalnya? 

Dia Balikpapan. Kakek neneknya di Purworejo. Orang tuanya kemudian merantau 
di Balikpapan. 

Untuk bahan-bahan penelitian soal Marco Kartodikromo? 

Doenia Bergerak itu sekumpul satu bendel. Banyak dia nulis disitu. Dia kan 
redaktur. Kebanyakan per edisi ada tulisan dia. Dan satu lagi yang babon itu dia 
nulis Babad Tanah Jawi. Itu tulsan belum rampung yang aku temukan di Majalah 
Hidoep. 

Belum selesai karena bahan sulit dicari? 

Aku kebetulan yang ketemu hanya itu, trus aku cari bahan lagi kelanjutannya gak 
nemu. Dugaanku ya memang tidak selesai Marco menulis karena Hidoep kan di 
Salatiga lalu dia pindah ke Jogja ketemu Suryopranoto. Eh tidak, ke Surakarta 
mendirikan SR.  

Nah itu tulisan-tulisannya gak ketemu lagi, dari yang aku temukan lho ya. Karena 
setuku juga, dari temuanku soal Marco, dia adalah satu-satunya orang yang 
menuliskan tentang sejarahnya sendiri. Termaktub dalam pengantarnya. Kenapa dia 
harus memilih sejarahnya sebagai karyanya?  

Karena kesadaran dia terhadap kesejarahan ini menurutku penting. Satu-satunya 
sejarah modern yang ditulis tahun itu, pasca Hosein Djayadiningrat ketika dia pake 
pendekatan kolonial dan bahasa Belanda. Tetapi Marco ini pakai bahasa Melayu. 

Memakai bahasa melayu pertama? 

Bisa jadi. 

Yang ditemukan dari babad tanah jawa sudah banyak? 
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Ya dia bercerita secara ilmiah sejarah Jawa itu seperti apa. Sudah bisa bedakan 
antara mitos dan fakta sejarahnya. Dia pakai pendekatan misalnya mengutip 
sumber-sumber asing tapi dia kritisi juga sumber-sumber itu. Itu menariknya. 
Menurutku lho, gak tahu masuk dalam komunikasi historis atau apa. 

Soal buku karya-karya lengkap Marco? 

Judul bukunya saja karya lengkap, tapi ya belum lengkap menurutku. Masih 
banyak. Semarang Hitam aku belum nemu. Itu novel Marco aku gak. 

Ben Anderson dengar-dengar punya Semarang Hitam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA AGUNG DWI HARTANTO  

DAN ISWARA N RADITYA 

15 Juni 2017 

 

Beberapa penjelasan dari Agung Dwi Hartanto dilengkapi oleh Iswara N 

Raditya. Transkrip wawancara ini dimuali dari potongan wawancara antara Iswara 

N Raditya dan Faizal Ad yang berfokus seputar Tirto Adhi Soerjo. 

Bagaimana sebenarnya Tirto yang sekolah kedokteran lalu bisa banting setir 
jadi jurnalis? 

Tirto seingatku dia sudah mulai menulis ketika sudah sekolah di STOVIA. 
Kemudian bergaul. Dia sebelum mendirikan Soenda Berita sudah mendirikan 
Pembrita Betawi yang pertama. Nah di Pembrita Betawi dia mulai berinteraksi 
dengan redaktur disitu,saya lupa namanya. Dari situlah dia mulai berpikir kenapa 
saya gak bikin koran sendiri aja. Kenapa harus ikut orang Indo atau Belanda untuk 
koran. 

Sebenarnya Tirto itu orangnya gimana ya, dia tidak sepenuh hati keluar dari 
STOVIA. Tetapi dia itu pernah menyalahgunakan atau entah istilahnya apa, itu 
ketika dia memakai obat-obatan untuk mengobati rakyat tetapi itu ilegal. Dan 
karena tindakan tersebut Tirto dapat surat peringatan. 

Pada saat yang sama, Tirto tengah bimbang antara lanjut di sekolah kedokteran atau 
menjadi jurnalis. Pada akhirnya memutuskan keluar dari STOVIA tidak 
menyelesaikan disitu karena terbentur persetujuan jurnalis ditambah ada surat 
peringatan dari STOVIA. Saya lupa sumbernya tapi pernah menemukan satu 
fragmen ini. 

Untuk awal mula penelitian ini? 

Waktu itu kita pengen nulis kronik Indonesia. Jai kejadian hari per hari dari masa 
Boedi Oetomo sampai 2008 ada kejadian apa. Bukunya itu tinggi seklai dan itu 
proyek gede nah setelah itu kita muter lagi di proyek Hari Pers Nasional. Selama 
ini hari pers kan patolannua PWI. Padahal sebelum itu sudah ada pers, orang 
Indonesia sudah punya media. Maka kita munculkan hari pers indonesia lewat 
kelahiran Tirto. 

Nah darisitu kita nulis tokoh-tokoh seperti Marco dan Tirto. Yang spesial Cuma 
dua itu. Yang lain ada tapi jadi proyek berikutnya seperti 7 Bapak Bangsa. Itu juga 
banyak bahas Tirto. Proyeknya sama dengan buku Tirto dan Marco. Bukunya tebal 
isinya Tirto, Ki Hadjar Dewantara, Sukarno Suharto  
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[Memasuki Pertanyaan tentang Marco] 

Mengenai belum banyak penelitian yang menempatkan Marco sebagai tokoh 
pergerakan. Perannya dikucilkan karena liar,kritis dan keras kepala. 
Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa tidak seperti Tjokro, Ahmad Dahlan atau 
malah Tirto? 

Marco itu kan berbeda dengan tokoh-tokoh yang tadi disebutkan. Itu karena 
pertama dia bukan seorang intelektual. Yang lain sekolah tinggi-tinggi di STOVIA, 
sekolah kedokteran. Kalau sekarang itu kuliah ya. 

Sedangkan Marco ini kan dari Ongko Loro, sekolah dasar. Itu pertama kenapa dia 
kurang populer. Tapi ya tidak juga disebut demikian, karena sewaktu mendirikan 
IHB 1913, itu ya di kalangan dia ya terkenal. Karena redakturnya IJB. 

Lalu kenapa dia liar ya itu cara dia untuk terlibat dalam pergerakan dia yang selalu 
mengambil oposisi. Tidak pernah terlibat dari pusara kekausaan, selalu menyingkir 
dari sana dan terus melawan.  

Dia menemukan jalannya ketika bertemu orang-orang Semarang. Semaoen dkk itu 
kenapa dekat dengan mereka karena merekalah orang-orang Semarang yang 
advokasi ketika Marco dipenjara karena tulisan-tulisannya. Tahun 1915 ya yang 
menolong orang-orang Semarang. 

Di bukuku itu ada penjelasan itu, mencarikan dana untuk kebutuhan istrinya Marco, 
kalau gak salah itu. Itu salah satunya. Kemudian dalam konteks sejarah kolonial itu, 
Marco dianggap berbahaya makanya dibuang ke Digoel 1926.  

Meskipun dia itu kalau dalam literatur yang kutemukan dia tidak sepenuhnya keliru 
ya kan. Kan hampir semua orang yang terlibat SI Merah di Surakarta tahun 1926 
diciduk diambil Belanda dan semua dibuang ke Digoel. Itu kenapa kemudian 
namanya semakin dijauhkan di dunia pergerakan. Sejak itu namanya kurang 
populer tidak banyak dikenal. Hanya orang-orang yang punya perhatian khusus 
terhadap sejarah pergerakan akan selalu berhadapan dengan nama Marco. Itu pasti. 
Karena dia salah satu tokoh penting di zaman itu sebenarnya.  

Kenapa kemudian dia kalah populer, ya masalah konstruksi sejarah juga sih. Karena 
dia gak pernah dimunculkan dalam sejarah babon Indonesia. Hanya remeh-remeh 
aja. Kalau di SI selalu ada tetapi gakpernah muncul namanya, yang muncul Tjokro 
dan Agus Salim (Iswara) musuhan terus sama orang-orang itu kan (Agung). 

Kenapa dia musuhan sama Tjokro kan awalnya si Marco orangnya Samanhoedi itu 
kan secara halus dikudeta sama Tjokro ketika Kongres SI di Solo. Dia 
berseberangan sama Tjokro. 

Iswara: Politik itu main ya. Jadi Samanhoedi mengambil alih merenggut SDI dari 
Tirto. Kemudian Samanhoedi merangkul Tjokro dan lahirlah SI. Setahun 
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berikutnya Tjokro gantian menyingkirkan grup Solo dari SI. Trus membesarkan Si 
di Surabaya. 1914 geser kesitu. Dan bersih orang-orang Solo tersingkir semua. Lalu 
Samanhoedi jadi ketua kehormatan tetapi gak punya kewenangan apapun. Nah 
setelah itu sampai Tjokro mati 1934, SI dipegang Tjokro. Dikuasai Tjokro dan dia 
seperti one show one man. 

Agung: Raja Jawa. Dia bisa mempertebal identitas Islam, itu Tjokro. Dari situ itu 
Tjokro berhasil. 

Iswara bertanya ke Agung: Menurutmu memadukan Tjokro dengan Islam 
bagus tidak? 

Nggak juga toh (sambil tertawa). Tapi dia pinter mengelola kekuatan itu. Makanya 
dia meramu antara Islam dan Sosialisme, ada bukunya tentang itu (karya 
Tjokroaminoto). Pemahaman dia soal Islam sebenarnya tidak terlalu dalam, 
ketolong Agus Salim. Agus Salim jelas. Agus Salim sama Tjokro dua sejoli. Dia 
ketolong di Agus Salim itu. Tetapi memang Islam dijadikan komoditas politik 
untuk merangkul massa lebih banyak. Dan dapat momen seperti penistaan nabi tadi. 

Dalam case ini seperti Habib Rizeiqnya Tjokro hehehe. Tapi jelas lebih intelektual 
Tjokro Cara berpikirnya lebih intelektual. Tjokro bapak bangsa. Muridnya 
darimana-mana. Mulai dari Nasionalis, Islam, Komunis. Bapak Nasakom lah 
(sambil tertawa). Akar ideologi salah satunya dari Tjokro. Dan itu ngumpul di satu 
rumah di Surabaya itu. Pernah kesana belum? Keren lho itu. 

Kalau dari bidang sastranya Marco sendiri. Seperti Matahariah, Student 
Hidjo. Itu istilahnya apa mas? 

Sastra pamflet. Ya perlawanan. Sastra porpagandis. 

Itu ada keterkaitan dengan sastra2 rusia saat itu? 

Aku belum menelisik kesana. Apakah dia mengambil sastra-sastra asing aku gak 
ngerti. Karena ini jga, dalam pengetahuan bahasa, dia lemah. Bahasa-bahasa asing 
dia jelas lemah. Setauku gitu. Paling mentok dia bahasa Belanda literasinya. 

Nah Matahariah diambil dari, mungkin ya, tafsirannya dari Mata Hari yang mata-
mata Belanda itu. Inspirasinya dari sana. Yang menghentak dari karya Marco 
menurutku Babad Tanah Jawi itu. 

Berarti yang ditulis disini belum selesai? 

Belum selesai itu Marco. Entah belum selesai atau hanya sampai itu aja aku gak 
tau. Yang baru aku kumpulkan baru sampai itu, dulu.  

Keterbatasan akses, keterbatasan arsip? 

Iya. Keterbatasan arsipnya juga bisa. Ada banyak kemungkinan. Bisa jadi sudah 
selesai, atau aku yang belum (selesai mencari). Kenapa aku bilang menghentak 
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karena menurutku satu-satunya orang bumiputera yang menulis sejarahnya sendiri, 
sejarah Jawa. Dengan bahasa Melayu. Dan dia punya kesadaran untuk nulis 
sejarahnya sendiri itu sudah satu point plus menurutku. Karena belum ada orang 
yang sadar waktu itu untuk itu. Babad Tanah Djawi, ada kan disitu (di buku) 

Kalau Marco dengan Misbach seberapa dekat sampe Marco harus 
membuatkan dia obituari? 

Misbach itu belajar sama Marco. Ketika mendirikan IJB, Misbach bergabung. 
Misbach itu saudagar. Dia membiayai pergerakan itu. Dia pertama kali mendirikan 
Medan Moeslimin, Marco dilibatkan disitu. Menemukan kesesuaian kecocokan 
satu sama lain. Marco dipenjara setelah itu Misbach dibuang ke Manokwari sampai 
dia meninggal. Nah habis itu lost contact tahun 1924. Marco ke Digoel di 1926, lost 
contact disana.  

Ketika geger Surakarta yang penistaan nabi tadi, Marco waktu itu ada di penjara. 
Yang mimpin gerakan akhirnya Misbach itu. Dia mendukung gerakan TKNM. 
Cuma karena melihat Tjokro yang ternyata mengecewakan menurut versi dia ya, 
karena dia membayangkan kekuatan Islam sebagai kekuatan radikal untuk 
melakukan pemberontakan serius terhadap kolonial gitu lho yang diharapkan 
Misbach. Tapi Tjokro kan ternyata tidak, malah justru dipakai untuk bergeening ke 
pemerintahan kolonial Hindia Belanda untuk menjadi anggota Volkstraad. Itu yang 
tidak disukai oleh Misbach saat itu. 

Misbach itu sampai membuat statemen Islam dan Komunisme atau apa gitu ya 
istilahnya, lupa aku. Medan Moeslimin gambarnya kan ada Palu Arit. Aneh dia itu. 
Dia mencoba menggunakan identitas Islam tetapi spirit perjuangannya 
menggunakan komunisme untuk perlawanan. Uniknya nya misbach disana. 

Bagian dari merangkul massa? 

Bisa jadi. 

(Iswara menimpali) Dia kan kalo Misbach konsep Islam dan Komunisme hadir di 
muka bumi kan tujuannya sama. Untuk mengangkat derajat rakyat gitu lho. Tapi 
gaktau itu dipaksakan atau gimana atau memang ada kepentingan politik disitu 
karena dua aliran ini punya massa yang banyak. Dan saat itu cenderung 
bersebrangan kan. Kalau dua ini dirangkul kan yang untung Misbach juga (sambil 
tertawa) 

Balik lagi soal Tjokro yang aku bilang. Tidak semua pahlawan baik-baik itu juga 
enggak. Makanya ketika Tjokro memanfaatkan gerakan TNKM itu untuk batu 
loncatan dia jadi anggota DPR itu kemudian bisa untuk memahami Tirto  yang 
kadang bisa galak, kadang bisa mendekat ke Gubernur Jenderal.  
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(Agung membalas) Nah Marco sama sekali tidak bersentuhan dengan itu. Dari 
kolonial dia menjauh terus, Marco dan Misbach misalnya (Iswara menimpali). 
Konsisten dia di jalur itu. 

Pertemuan Marco dengan Henk Sneevliet seperti apa? Sejauh apa 
mempengaruhi? Sebelum ke Henk Sneevliet apakah Marco sudah tau soal 
konsep -konsep yang sama? 

Oh iya dong. Dia kan magang di Medan Prijaji. Muridnya Tirto Adhi Soerjo. Dia 
pemikiran sosialisme belajar dari sana. Sebelum ketemu orang-orang Semarang 
ketemu anak buah Henk Sneevliet. Lagian yang paling mempengaruhi sikap Marco 
itu selain orang-orang itu (kelompok kiri) adalah Ki Hadjar Dewantara (Soewardi 
Suryaningrat). Itu paling berpengaruh terhadap cara hidup Marco. Aku gak tau 
kenapa Marco bisa hormat banget sama dia aku belum menemukan satu kata kunci 
yang kuat gitu lho. Karena ketika Marco ditarik ke Jogja dair Semarang, dia manut-
manut aja ketika sama kakaknya Soewardi, Suryopranoto. Di gerakan buruh waktu 
itu. 

Dia sangat hormat sama Soewardi. Itu yang juga berpengaruh terhadap cara berpikir 
Marco. Marco kan sempat galau 1922 menyingkir dari pergerakan. Dia lari ke 
Salatiga di Kalicacing menerbitkan Majalah Hidoep. Kayak kontemplasi dulu gitu 
lho, merefleksikan pergerakannya. 

Karena keterlibatan Marco dengan SI Semarang, Sneevliet dan Semaun itu 
bisa diasumsikan Marco adalah Komunis? 

Ya bisa saja kalau ditarik seperti itu. Bisa saja. Tapi kan bisa saja Marco bukan 
komunis juga. Karena dia dekat dengan orang-orang Islam. Aneh ya. Seperti 
Islamnya Misbach. Lalu ketika di SI Merah sudah diluar koridor mungkin ya, 
kenapa Marco kemudian juga menjauh dengan orang-orang SI Semarang lho, 
jangan salah. Kerika dia dirikan SI Hijau dan pada akhirnya ditangkap Belanda dia 
dirikan SR. SR beda dengan PKI itu. Kan aneh juga itu. Jadi tidak bisa disebut 
Marco itu pure Komunis atau pure Islam. Dia punya sikap sendiri. Anehnya itu sih 
menurutku. Apa yang dia cari itu ya perlawanan, keadilan gitu aja. 

Selama di komunisme ada disitu? Di Islam ada disitu? 

Iya. Yang penting bahwa dia melawan hobinya (sambil tertawa). 

Sampai akhir di Boven Digoel aja dia masih melawan kok, di Tanah Tinggi itu kan. 
Di Boven Digoel itu kamp kan. Ada kamp khusus lagi untuk orang-orang yang tidak 
bisa dididik. Di Tanah Tinggi itu, sampai akhirnya mati disitu. Sudah diasingkan 
masih bengal lagi. Melawan lagi. 

Ketika Marco di Boven Digoel itu Marco sempat membuat tulisan? 
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Iya. Tapi itu yang tidak kutemukan. Kata Pram dia bikin tulisan dan diselundupkan. 
Tapi aku sendiri gak menemukan. Coba nanti dicek lagi. 

Nulis dia itu. Tapi tulisannya gak ketemu. Bahkan keluarganyapun aku gak nemu. 
Dia keluarganya masih, waktu itu ketika Marco mati kamp Digoel ditutup tahun 
1932 kalo gak salah, eh 33. Nah itu keluarganya dipulangkan ke Jawa lagi. Setelah 
itu hilang jejak. Dan aku gak menemukan jejak istrinya kemana. 

Termasuk keturunannya? 

Sampai keturunannya aku belum menemukan. Aku belum menemukan 

Beda sama Tirto ya? 

Kalau Tirto masih mending, keturunan-keturunannya bisa dilacak karena dia darah 
biru. Ini anaknya siapa. Sekarangpun masih bisa dikontak kan keturunannya Tirto 
itu, Dewi Yull itu. 

Kalau Marco aku belum menemukan. Atau mungkin kalau dia mengklaim itu susah 
dipercaya. 

(Iswara bertanya pada Agung) Marco punya anak gak sih? 

Punya. Wong ketika dipenjara anaknya masih kecil kok. Cuma keturunannya itu 
tau dia keturunan Marco atau gak kan juga gak ngerti juga. Repotnya disitu. Karena 
bukan tokoh ini ya, tokoh yang dibesar-besarkan (timpal Iswara)  

Kalo soal istri yg diketahui ada berapa? 

Satu. Marco ini gak suka main perempuan. Tidak seperti Tirto. Tirto sama seperti 
Sukarno, flamboyan (timpal iswara). Di novelnya kan kelihatan kalau lelaki setia, 
Student Hidjo.  

Anaknya dua itu? 

Anaknya aku gak ngerti (lebih dari satu). ketika yang aku temukan ketika Marco 
dipenjara anaknya  

Dia bersinggungan dengan orang Tionghoa. Ada sentimen terhadap Cina? 

Nggak. Sekedar polemik itu. Setauku enggak. Aku bisa bilang gitu. 

Setauku jaman pergerakan jarang kok konflik pribumi dengan Cina. Siapa coba 
yang bener-bener benci cina dari tokoh pergerakan? Gak ada to (imbuh Iswara). 

Meski status Tionghoa kelas no 2? 

Iya. Sentimen rasis itu enggak.  

Sepengetahuanku belum. Aku belum menemukan tokoh pergerakan yg memang 
bener2 sentimen anti cina, sepengatuahanku lho (Iswara). 
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(Agung) Polemik tentang karya itu biasa. Hampir semuanya pernah berpolemik sih. 
Bukan karena rasnya, tapi beda sikap ideologi.  

Ciri khas yang membedakan dari tulisan-tulisan Marco? Soale Tirto juga 
melawan. 

Iya. Yang paling membedakan Marco itu keberpihakannya ya. Tapi bukan dalam..., 
ya pamfletlah, propagada. Maksudnya dalam hal ini kiasannya itu kayak orang 
demo lah ya. Kalo Tirto kan itu ngintelek, bahasanya lebih berbobot. Marco itu 
ringan sebenarnya bahasanya. Intinya ya mealwan aja itu. Ceplos-ceplos gitu. Dari 
puisinya kan kelihatan. 

Beda kan ketika orang menulis dengan basis teori, pemahaman, pengetahuan yang 
cukup luas. Dengan orang yang sekedar tahu dan menuliskan. Nah itulah. Marco 
ada di pilihan kedua. Dia tahu, tapi keilmuwannya dia sebenarnya tidak cukup kuat 
menjelaskan itu. Karena basic sekolahnya (berpengaruh). 

Kalau dari kumpulan tulisannya di Doenia Bergerak, Sinar Djawa Sinar 
Hindia, Hidoep sebenarnya ada lagi? 

Iya. Semarang Hitam belum ketemu. Semarang Hitam itu 1918 kalo gak salah. 
Terakhir yang ketemu ya Babad Tanah Djawi, yang sejarah non fiksi. Kalo Novel 
ya Student Hidjo, Mataharia, Semarng Hitam itu roman, Mata Gelap aku gak 
ketemu. Nyoba cari lagi ah, tapi kapan nyari lagi. 

Ketika bekerja jadi juru tulis di kereta api ini, itu juru tulis seperti apa? 

Aku gak bisa menemukan detailnya, dia jobdesknya apa aku gak ngerti. Seperti 
pegawai admin biasa mungkin, tukang mencatat apa gitu. 

Ada pengaruh tidak novel dan karya-karya sastra yang non persnya bagi 
pergerakan pada masa itu? 

Gakbisa mengukur ya. Tapi gini, ya bukan di novelnya yang jadi pengaruh, tetapi 
lakunya Marco yang berpengaruh, ketika dia nulis dia dipenjara, itu membentuk 
sikap terhadap pelaku pergerakan lain. Kalau yang berani ya semakin berani, yang 
takit ya semakin takut. Nah itu pengaruhnya sama rasa sama rata ketika itu dijadikan 
delik oleh kolonial. Mungkin itu yang dimaksud sebagai pengaruh tadi. Tapi bukan 
semata teksnya, tapi efek dari teksnya itu yang membawa Marco ke penjara. 

Seumpama sampean nulis. Nulisnya gak berpengaruh langsung, tetapi bagi kolonial 
itu membayakan, kemudian dipenjara, nah ketika dipenjara menjadi penasaran 
(orang-orang), tulisannya apa kok bisa begitu. Jadi laku untuk berani tadi tho. 
Tulisan hanya imbasnya dari sikap melawan. 

Kalau misal karya-karya non persnya Marco, apa bisa dikategorikan spesial. 
Satu-satunya pada era itu? Caranya Marco menulis dengan blak-blakan dan 
mencampuradukkan? 
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Nggak juga menurutku. Yang paling istimewa ya Babad Tanah Jawi. Yang paling 
membedakan itu. Karya sejarah itu. 

Medan Prijaji segmentasinya kepada para priyayi, kalau Doenia Bergerak? 

Para aktivis. Sesama aktivis. Karena itu kan mereka patungan. Ada penyandang 
dana, dia saudagar batik di Solo. Lupa namanya. Tapi kemudian juga ada 
pelanggan. Jadi ada dua model pendanaan. Satu dari donatu, satu berdasar 
pelanggan. Pelanggannya ya orang-orang sejenis Marco. Yang suka melawan. Itu 
menurutku bukan kalangan priyayi, mereka kalangan biasa, aktivis. Kalau dilihat 
dari nama-nama kontributor yang kirim tulisan. 

Tetapi ya Doenia Bergerak mati setahun saja. Marco dipenjara Doenia Bergerak 
ikut mati. Gak ada yang mengurusi lagi. Dan di Doenia Bergerak ada satu fakta 
ketika Marco menagih uang langganan ke pelanggan. Berarti tidak benefit, tidak 
menguntungkan dari sisi ekonomi. Media propaganda kok. 

Keadaan Sinar Hindia, Sinar Djawa, Hidoep? 

Beda. Sinar Hindia Sinar Djawa kan media yang sudah ada dan sudah mapan. Sudah 
punya segmentasi kalangan priyayi dan bawah. Dan itu pendanaannya siapa ya aku 
lupa. Tapi segmentasinya beda. Bisa dua-duanya kalangan aktivis dan priyayi. 
Punya SI Semarang kan itu. 

Kalau Hidoep? 

Hidoep segmentasinya siapa ya, aku belum bisa petakan itu. Karena itu kan berapa 
eksemplar ya. Aku belum bisa jawab kalau itu. 

Kalau saya baca, apakah memang kecenderungan marco pas polemik SI 
cenderung menarik diri untuk tidak begitu tertarik? 

SI pecah kan 1920-an itu Marco menarik diri dari dunia pergerakan. Menarik diri 
itu dia menjauh dari konflik itu. Itulah anehnya Marco. Karena yang dia inginkan 
orang-orang ya bersatu. Makanya menemukan kesesuaian pemikiran dengan 
Suryopranoto dan Soewardi. Pengennya orang-orang bersatu dan gak berpolemik. 
Karena yang dihadapi kekuatan besar kolonial. Dia akhirnya menyingkir. Dia galau 
itu ada kok tulisannya. 

Menyinggung gerakan Samin? 

Latar belakang saja itu. Aku menemuka gejala yang sama dari orang-orang di 
sekitaran Blora. Orang pemberontak. Dari Aria Penangsang di Cepu, Samin di 
Randublatung, kemudian ada Tirto, Marco ada Pram, ada Ali Murtopo itu orang-
orang pemberontaj lah. Meski Ali Murtopo hidup di lingkungan Orde Baru, tapi 
cara pikirnya seperti itu. Dia punya pemikiran sendiri terhadap gerakan. 



235 
 

Aku menemukan genealogi dari orang-orang itu, tapi itu masih hipotesisku kan. 
Ada gejala hampir sama. Pernah kepikir nulis tujuh pemberontak dari Blora tapi 
masih belum riset lagi. 

Dan Samin terlihat menonjol? 

Iya. Karena hidup sampai sekarang kan gerakan itu. Tapi akar ideologi genealogi 
hampir sama terlacak dari tokoh-tokoh itu. Hipotesisku gitu. 

Hubungan Marco dengan Samin? 

Tidak. Dia gak pernah menyinggung itu. Dia gak pernah menyinggung soal Samin, 
anehnya itu. Apakah waktu itu Samin belum jadi gerakan yang cukup kuat atau 
seperti apa aku juga belum paham. 

Wedana seperti apa? 

Di bawahnya bupati, asisten bapaknya (Marco) berarti dia bukan wedananya, masih 
asistennya. Priyayi rendahan ya itu. 

Apa berbeda priyayi rendah dan priyayi? 

Kan gini ya, priyayi ada dua jenis. Dia dapat karena keturunan darah biru, atau dia 
dapat karena status sosialnya. Kalau keturunan itu dulu leluhurnya keturunan 
Kraton priyayi dapat akses lebih. Status sosial dia bisa jadi karena pekerjaan, 
pendidikan, atau apa. Nah ayah Marco belum tau dia darah biru atau tidak. Tapi 
setauku tidak. Cuma kerja aja. Makanya dapat gelar “mas”. 

Mengenyam pendidikan itu karena politik etis? 

Orang-orang abad ke-20 bentukan politik etis semua. Hampir semuanya kok, di 
seluruh dunia (gejala politik etis). Politik etis memberikan kesempatan kepada 
rakyat di tanah jajahan untuk mengenyam sekolah kok. Dan seperti yang diobrolkan 
tadi malam, menjadi boomerang memberikan jalan kemerdekaan, bibit-bibit 
kesadaran berbangsa ya dari politik etis. 

Niatnya Belanda kan hanya memberi kesempatan kepada rakyat bumiputera untuk 
sekolah, tujuannya untuk isi pos-pos kepegawaian di tanah Hindia Belanda. Tapi 
pada akhirnya digunakan untuk organisasi, menyadarkan yang lain dan seterusnya. 
Menjadi pukulan balik pada akhirnya. Makanya orang-orang yang gak bisa 
dikendalikan seperti Marco ini kan dibuang (ke Digoel). 

Soal kematian? 

Kalo dari literatur itu malaria.  

Tahanan lain di Digoel, apakah ada yang disiksa sampai mati? 

Penyiksaan itu aku gak menemukan. Yang disiksa kan batinnya, dirusak mentalnya. 
Diasingkan di tengah hutan di Boven Digoel. Tanya Petrik pernah ke kampungnya 
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langsung. Kondisi tahun 1930 an seperti apa, kalau sekarang masih sepi apalagi 
dulu. Dijauhkan dari peradaban. Mentalnya itu yang dirusak. Banyak yang gila 
stress frustrasi. Marco tetap melawan sampai akhirnya dibuang ke Tanah Tinggi, 
ke konsentrasi yang lebih kejam lagi. 

Diasingkan dalam ruangan? 

Dia dilepas disitu. Tapi kan tetap diawasi, untuk lari susah tanah Papua gitu, banyak 
buaya. Ya seperti Nusakambangan gitulah gampangannya. Tapi itu kan lebih 
modern. 

Ada catatan Marco menjadi priyayi baru, empat tahun setelah Semarang 
dilanda pes? 

Iya. Dia lulus sekolah kemudian bekerja kan. Orang-orang yang punya pekerjaan 
di lingkungan administrasi Belanda kan dapatnya priyayi, karena status sosial baru. 
Maksudnya seperti itu. 

Makanya itu kan membentuk satu konstruk pemikiran di masyarakat kita sampai 
sekarang. Bahwa orang yang bekerja PNS jadi sesuatu yang prestis. Bentukan sejak 
awal sejak kolonial itu, sekian puluh tahun. Makanya kalau sampean paham tentang 
sejarah Indoensia di awal abad ke-20, akan bisa melihat jernih Indonesia hari ini. 
Itu mengakar jauh gitu lho. 

Termasuk cara berpakaian kita dibentuk di jaman awal abad ke-20. Pakaian ini 
sebagai pakaian kesetaraan antara bumiputera dan kolonial. Pakai baju, pakai 
beskap. Dulu orang-orang Jawa ya pakai jarik gak suka pakai celana seperti ini. 
Awal abad ke-20 mengubah banyak hal. 1900 sampai 1930-an, cara berpakaian 
berpikir sekolah, macam-macam, teknologi. Orang-orang jaman itu mulai kenal 
listrik, kereta api. 

Gaya berpakaian Marco keeropaan? Ciri diri? 

Tidak. Hampir semua orang di abad ke-20 ingin keeropa-eropaan. Itu menunjukkan 
identitas agar “saya setara dengan Belanda”. Karena dulu orang yang berpakaian 
ala Jawa kan direndahkan. Pribumi ini kampungan, ndeso. Makanya orang-orang 
terdidik berusaha menyamakan dirinya dalam hal berpakaian. Pakai celana, dan 
lainnya. Karena zaman itu, orang-orang itulah yang menggerakkan sampai 
berpakaian seperti itu. 

Bisa jadi kalau masih pakai identitas lokal kita, kita itu pake jarik lho, percaya gak. 
Bisa jadi gitu. Pakaian tradisional kita ya seperti itu. Itu yang mengawali 
(perubahan) ya orang-orang terdidik itu. Pakaian kan bagian dari identitas, ideologi 
politik. 

Cara makan bahkan disebut bukan sesuatu yang tabu Marco masuk ke restoran atau 
apa, itu menunjukkan bahwa “kami setara” dengan organisasi kolonial. Sampai 



237 
 

sekarangpun, cara berpikir itu masih mengakar di masyarakat kita lho. Masuk McD, 
KFC ada yang beranggapan itu elit, ada yang berpikir seperti itu, itu akarnya jauh 
ya di abad ke 20 itu. 

Nah, akhirnya orang-orang terdidik seperti kita menganggap itu biasa, bukan 
sesuatu yang elit lagi. Tapi kalau yang punya pendidikan rendah atau yang jauh dari 
akses, menganggap itu sesuatu yang istimewa. Di awal abad ke-20 sudah seperti 
itu. 

Marco termasuk golongan yang terdidik dong? Dengan cara pandang seperti 
itu? 

Iya. Dia tersadarkan lah. 

Kemudian hari Marco dilupakan karen bukan intelektual? 

Iya point kecilnya itu. Bukan nama yg populer juga kan. 

Pengucilan nama karena keterlibatan dengan komunisme? 

Gaktahu itu ya, kalau pakai konstruk sejarah itu sebenarnya ya konstruksi narasi 
umum. Sejarah yang diajarkan di sekolah itu pengaruhnya besar sekali. Yang 
diceritakan tokoh-tokoh yang ada saja. Misalnya ya tokoh PKI hanya Semaun dan 
siapa gitu. Padahal di belakangnya kan banyak orang. Itu konstruk Orde Baru yang 
buat seperti itu. Tokoh-tokoh nasional yang disebut itu-itu saja. Yang lain enggak. 
Itu cara pendidikan sejarah di negeri ini sih menurutku. Itu kemudian yang seolah-
olah nama-nama yang punya keterlibatan seperti itu tidak muncul. Paham gak? 
Salahnya Nugroho Notosusanto itu, ketika dia bikin sejrah Indnesia lengkap orang-
orang itu namanya gak disebut. Di Sejarah Nasional Indonesia itu lho, itu pengaruh 
bukunya gede banget. 

Dan kemudian bisa dilihat yang paling riil di Tirto.id (portal berita) sendiri. Tirto.id 
ketika ada artikel berbau historis dan orang tidak tahu ternyata ada seperti itu ya, 
itu orang tertarik lho. Artinya apa yang diketahui selama ini berdasar Cuma di buku 
sekolah. Padagal ada banyak cerita sejarah yang menarik yang tidak diajarkan di 
buku sekolah. Orang mengenal Budi Utomo, padahal banyak yang lian. Karena itu 
yang diajarkan di sekolah, dari SD sampai SMA to. Tidak memberi kesempatan 
mengkaji yang lain. 

Kalau surat kabar Sarotomo? 

Sarotomo ya orang-orang anggota SI. Segmentasi pembaca orang-orang anggota SI 
Surakarta. Karena itu medianya SI Surakarta. Marco redaktur. Itulah kedekatan 
Marco dengan Samanhoedi salah satu buktinya. Dekatnya ada lagi sama 
Soskrokoernio. 
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Paman Kartosuwiryo? 

Iya. Itu masih saudara. Kartosuwiryo pernah disetrap di sekolah gara-gara membaca 
bukunya Marco atau artikelnya. Nah itu tadi yang aku sebut genealogi. Ada Samin, 
Arya Penangsang, ada Marco, Tirto ada Kartosuwiryo, ada Pram. Itu kan punya 
keliaran berpikir sebagai sesama Blora. 

Marco itu pamannya Kartosuwiryo. Bisa dilacak. Aneh kan satu keluarga dua 
ideologi besar. Tapi Kartosuwiryo sebelum mendirikan negara islam pernag belajar 
ke orang-orang kiri. Cuma akhirnya ambil Islam sebagai jalan. 

Keluarga Karto? 

Bisa. Kayaknya masih bisa. Namanya lebih populer. Karena disebut di sejarah 
indonesia kan. 

Saran buku-buku untuk memperkuat penelitian Marco? 

Diliat aja di daftar pustaka bisa itu. Ini hampir menggambarkan semua awal abad 
ke-20. Bekal paling memahami bukunya Pram, yang tetralogi. 

Dari dua buku ini, dari segi Mas Agung sendiri apa yang kira-kira belum 
masuk, ada celah apa? Yang luput? 

Masih banyak banget ya. Aku pengen sedetail-detailnya tentang Marco. Dia 
anaknya berapa, tinggalnya dimana,  

Tempat tinggal sejauh ini sekitaran ya? gak pasti? 

Sekitaran cuma di Lawean. Gak kayak di penelitiannya Poeze kan detail banget 
menceritakan Tan Malaka. Aku pengennya gitu sih. 

Cari dari buka arsip-arsip Belanda? 

Nah iya aku belum sama sekali tentang itu. 

Sebenarnya ada? 

Ada. Ketika Marco dibuang ke Boven Digoel itu tetap ada catatan dari Dinas 
Belanda. Aku belum nemukan. Termasuk pasti ada laporan hari per hari dari 
Pegawai Belanda. Pasti ada. Itu untuk laporan ke negeri Belanda apakah yang 
dilakukan oleh orang-orang ini ngapain aja tiap harinya itu pasti ada. Dan itu kurang 
kutemukan. 

Itu celahnya masih banyak buku itu. Laporan kolonial tentang pemenjaraan marco 
pasti ada di arsip Belanda. Tapi aku belum nemu. Bagaimana Marco diperlakukan 
ketika di penjara aku kan terputus itu. Sebenarnya bisa untuk bercerita yang lain 
soal kondisi penjara di kolonial seperti apa. 
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Termasuk dimakamkan? 

Iya. Pasti ada catatan Belandanya pasti ada. Karena orang-orang Eropa detail 
laporan-laporan kayak gitu. 

Petrik pernah kesana tapi dia sendiri gak yakin makamnya Marco sebelah mana gak 
nemu. Ada area pemakaman tanya ke mas Petrik. Kamu kontak aja. Sampai 
mendatangi tempatnya. Waktu itu kan cari Aliarcham dia. Orang PKI juga. Tanya 
Petrik untuk detail tempatnya. Dia punya foto-fotonya. Coba minta. 

(Sampai disini wawancara dengan Agung Dwi Hartanto diakhiri karena 
beralasan ada acara. Durasi rekaman sudah menunjukkan satu jam lebih) 
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TRANSKRIP WAWANCARA MUHIDIN M DAHLAN  

15 Juni 2017 

 

Wawancara dilakukan di Warung Arsip tempat di mana Muhidin M Dahlan 
beraktivitas sebagai seorang pengarsip. Termasuk mengelola perpustakaan, 
penerbitan buku dan punya studio Radio Buku. 

Penerapan politik etis mempengaruhi Marco Tirto dan pergerakan? 

Iya saya kira memang itu disebut revolusi memakan anaknya sendiri. Budi yang 
memangsa induknya. Mereka lahir semua dari politik etis. Politik etis ada 
pendidikan irigasi dan imigrasi. Belanda tidak menyangka bahwa pendidikan 
menjadi anak kandung yang memangsa induknya karena digunakan untuk 
pergerakan, menikam induknya. Jadi benar kalo poltik etis itu tidak bisa dilepaskan 
dari konteks ini, punya hubungan. Sangat berpengaruh. Kan gak mungkin ada  
STOVIA. Itu pohonnya semua di politik etis. Ada STOVIA ada macam-macam, 
ada peluang sekolah walau dibatasi hanya priyayi kelas A, kemudian kelas B, jadi 
punya pengaruh yang sangat signifikan. Lahirnya pergerakan ini kan budi yang 
memakan ibunya. 

Tapi politik etis tidak hanya menggejala di Hindia Belanda saja? 

Itu dipaksa Eropa. Dipaksa parlemen. Itu fenomena internasional global. Jadi bukan 
karena kebaikan. Tapi dipaksa. Ada perdebatan di volksraad Belanda. Belanda kan 
jelek sekali ini pengen memangsa sampai ampasnya. 

Kasus Marco dari golongan rendahan, dapat status priyayi dari pekerjaan, 
sekolah hanya sampai Ongko Loro. Tapi seorang Marco beda dengan Tirto 
yang mengenyam pendidikan tinggi dalam hal keberaniannya, radikalnya. 
Apa yang membuat ia seperti itu? 

Lihat kronik gejala di sekitarnya. Jadi Marco itu lahir dan besar ketika udah ada 
mulai pergerakan. Dia kan ada di SI, dia dapat pendidikan informal. Kalo gak ada 
lihat eksositem lingkngan, disitu ada muhamadiyah, budi utomo dan lainnya. Beda 
sekali sama tirto dia merintis bener. Marco tinggal nyemplung aja. Intelektualitas 
marco dibangun oleh Islam, gabungan antara Islam dan skillnya diperoleh oleh 
Tirto manajemen jurnalistiknya. Marco tidak belajar formal. Dia otodidak. Dia 
belajar magang di tirto pulang ke surakarta membangun basis media sendiri Doenia 
Bergerak dan IJB itu. Coba kamu lihat medan prijaji sama Doenia Bergerak kan 
sama itu. Templatenya sama, kayaknya dia bawa dari bandung ke Solo. Dia kasih 
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ke Misbah lagi itu sama juga kan diajari itu misbach layot. Kalo ditampilkan itu 
semua bisa tau ini dari mana asalnya. 

Soal SI menggunakan kata Islam tapi ketika itu Islam sendiri dipakai sengaja 
ditampilkan untuk penguat identitas. Atau nilai-nilai Islam itu dibawa selalu. 
Sejauh mana Islam berkorelasi? 

Ini pilihan politik. Jadi kembali ke Tirto. Tirto tau betul ada kekuatan besar yg 
menggejala seantero dunia. Namanya Pan-Islamisme. Itu ada percaturan global. 
Tirto memikirkan ada raksasa dunia lewat info yag didapatkan, dibawa dan berkaca 
ke Indonesia. Sebagai raksasa tidur ini. Ketika bawa SI itu diawasi bener sama 
Belanda. Gak ada pengurus besarnya, yang kelaur izinnya Cuma cabang-
cabangnya. Sentralnya gak ada. Dari 1912 -1916. Karena tau Belanda itu, gak kasih 
izin, bahaya. Maka dipecah-pecah itu. Jadi raksasa yg tidak punya kepala. Belanda 
tau. 

Jadi lihat kroniknya SI gak ada ketuanya. 1916 baru keluar. Jadi Pan-Islamisme 
harus dipahami dari perspektif global. Untuk menangkap spirit itu. Maka Tan 
Malaka juga yakin menumbangkan Belanda pakai Islam. Bukan identitas sempit 
bukan, mencela suku bangsa lain, enggak. Justru persatuan disitu. Jadi 
memahaminya harus historik ya, berpikir historis. Jangan dibayangkan Islam 
disusutkan menjadi apa gitu, kan enggak. Kan harus kompatibel dengan 
masyarakat. Lagipula lagi zaman jong-jong dan bond-bond itu lho. Jauh sebelum 
negara, ada bangsa dulu.  

Pada tahun 1905 marco bekerja sebagai juru tulis di jawatan kereta api, juru 
tulis seperti apa? 

Kan Tirto punya majalah namanya majalah kereta api kan dia punya, majalah 
militer dia punya. Kan Marco anak bawangnya Tirto. Tirto ada cabang-cabang surat 
kabar kayak Jawa Pos itu lho. Kemudian Marco disitu jadi juru tulis di majalah 
keret aapi. Jadi jauh sebelum majalah KA tirto udah bikin. Leluhurnya majalah KA 
yang sekarang ada di Tirto itu. Sumur pergerakan ada Tirto. Komunis, Islam, 
priyayi ada disana. Muridnya ada yang Komunis, Islamis, Nasionalis.  

Tirto sendiri tidak bisa digolongkan ya ideologinya? 

Nah, seorang perintis itu gabisa. Dia sudah fix gak bisa. Perintis memang berdarah-
darah mencari model. Karena batas yang lama dan baru ada di dia. Perang aceh 
1906 berakhir. Cara lama berakhir disitu. Puputan Badung 1904. Semuanya kayak 
gitu2 berakhir. Artinya dia jadi pembatasn mana yg lama mana yg baru. Yang baru 
pergerakan dengan media, dengan pers. Apa yg disebut oleh Anderson sebagai 
revolusi cetak itu lho. Definisi lama sama yang baru itu disitu 
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Ketika SI memanas, Marco memilih undur dan tidak ikut berpolemik dan 
memilih mendirikan IJB. Mengapa? 

Begini, IJB tetep di sarekat islam. Jadi makanya tadi itu, memang gak ada bestur di 
Sarekat Islam. Makanya yang kuat di cabang-cabang. Gak ada kepala yang kuat. 
Karena izin yg keluar memang itu. Jadi IJB tidak bisa dibandingkan dengan SI. Dia 
tetep SI tapi dia juga mendirikan IJB. Tapi yang awal mulanya kan murid-muridnya 
Tirto semua itu pengurusnya. Kumpulan anak-anak Surakarta itu, IJB. Menarik 
Marco ketika melihat sendiri bagaimana Tirto dihabisi oleh kolonial. Pembuangan 
dua kali Lampung sama Maluku. Lampung sekitar 6 bulan, Maluku itu lama 5 
tahun. 

Doenia Bergerak kan tidak terlalu lama eksis. Tapi apa yang membedakan 
dengan Medan Prijaji dan lainnya. Kan sama-sama melakukan 
perlawannya? 

Lebih vulgar dia. Konten lebih vulgar. Gak ada basa basi. Kayak zine propaganda 
pergerakan. Kalo tirto kan beda, masih ada ilmu pengetahuan, informasi tentang 
bagaimana membuat hal-hal tertentu. Beda memang karena eksositemnya sudah 
beda. Marco udah punya rujukan. Dan memang karakternya beda.  

Konten DB seperti itu siapa target pembaca? 

SI. Itu pembacanya dia. Pembacanya kan terbatas hanya orang-orang pergerakan. 
Buta huruf meluas. Pastilah hanya terpejar-terpelajar itu. Jadi makanya koran itu 
memang tidak selalu dempet dengan rognasisa. Jadi pers itu adalah nasionalisme. 
Untuk belajar sejarah indonesia haru stau pers. Dia sepaket. Gabisa terpisah. Belajar 
nasionalisme ya belajar pers. Kalo tidak kesalahannya fatal 

Kan pernah menyinggung orang Tionghoa, apakah murni atau rasis? 

Jangan dilihat dari rasisme Ini persaingan dagang. Tionghoa berkuasa ketika itu 
soal dagang. Persolan konfrontasi dagang biasa. Ya maki-maki orang lah. Jadi tidak 
bisa dilabeli langsung rasisme. Lihat persoalannya apa yang terjadi. Kan berkali-
kali konfrontasi sama Tionghoa. SI bertarung soal dagang, merembet. Jadi kita lihat 
benci karena saingan dagang bukan rasnya. 

Orang Tiongkok disini juga membawa inspirasi revolusi di Cinamengapa 
membaw kesini? Apa yg diinginkan? 

Kita harus pelajari Sun Yat Sen. Di Asia itu pertarungan antara Jepang sama 
Tionghoa. Pelarian banyak. Orang-orang pergerakan pelarian itu masuk ke 
Indonesia. Itu ada di Bumi Manusia kalau nggak Anak Semua Bangsa itu ada. Saya 
kira terpengaruh persatuan cina. Gerakan Radikalnya disitu tapi dilapisi gak boleh 
terlalu terang bendernag, karena pasti disikat Hindia Belanda. Saya kira 
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berpengaruh besar. Tirto mengakui itu ada berpengaruh. Jadi tinggal diradikalkan 
aja. Tapi kan mereka wanti-wanti. Karena Tionghoa kan Trauma gak enakan itu 
lho. Selalu terjepit, mulai dari Kali Angke, pembantain massal. Makanya mereka 
berhati-hati tidak terang-terangan dimana keberpihakan. Terang dia setelah 1930 an 
aja ketika janin Indonesia sudah terbentuk. Tapi jejaknya tetap ada mempengaruhi 
sebelum itu. 

Makanya nama Sun Yat Sen itu semacam artefak besar dalam sejarah pergerakan 
kita. Sebagiaman Russia (revolusi Bolshevik), Pan Islamisme sama Cina itu terang 
benderang ada. Sukarno selalu mengutip Sun Yat Sen. Karena bacaan mereka ada 
disitu. Bahkan asaz negara kan diperoleh dari situ semua. Sun Yat Sen disebut 
berkali-kali. Jadi dari data-data pidato perbincangan wacana, artinya 
diperhitungkan. Inspirasi itu ada. Di Indonesia kasusnya bukan inspirasi aja, tapi 
bergerak di dalam. Walaupun tidak secara terang sebelum 1930. Karena kiblat 
mereka Tionghoa masih Asia Raya. Bibit radikalnya itu tapi ada. Itu ya, pengaruh 
Tionghoa besar. Toh ada cetak biru untuk pers Indonesia secara keseluruhan. Tidak 
bisa dihapuskan itu. Kalo tidak ada percetakan gimana ada pers. Percetakan yang 
punya Tionghoa sama Belanda. 

Yang berpengaruh ke Marco itu Tjipto Mangoenkoesoemo, apa perbedaan 
Tjipto dengan Tirto? 

Beda, Tjipto ini kayaknya kerasnya Marco dari Tjipto. Tjipto ini keras sekali bisa 
berkonforntasi sama sultan lho. Dan dia 1913 dibuang kan. Mengobarkan kerajaan, 
Lahir dalam satu kota kan Tjipto Marco. Dia mendapatlan keberanian itu dari Tjipto 
itu. Jadi mental radikalisme ada di Tjipto. Saya curiga besar darisitu. Darimana dia 
dapet, dari Tirto gak mungkin. Tapi tiba-tiba dia sangat keras kepala batu gak 
mungkin dari Tirto, itu pasti Tjipto. Tidak bisa berkompromi. Kecil alot. 

Berpakaian Marco ala eropa, memang kayak gitu atau bergerak ke arah 
kesejajaran ala Eropa? 

Memang Marco Kosmopolit. Tirto tapi parlente kan. Nah Marco dari namanya udah 
aneh. Dia ganti namanya pakai Mas Marco, itu Jerman itu lho. Jawa hitam lagi. 
Nama Eropa itu. Dari caranya berpikir orangnya kosmopolit. Dia sudah menyerap 
modernitas keret aapi kapal pakaian. Dan dapet style-nya dari Bandung. Dia lama 
disitu. Karena gak mungkinlah di Surakarta. Terlalu pedalaman lah Surakarta itu. 
Makanya di Student Hidjo itu keliahtan betul apa yang dibayangkan dengan 
kesamaan orang Belanda. Mereka itu sederajat gitu lho. 

Dari nama dia sudah aneh itu. Komposisi yg tidak lazim. Mas Marco Kartodikromo. 
Pakai Marco itu apa.  
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Bagian dari cara menarik perhatian Belanda? 

Bukan. Ada dalam istilah postkolonial itu istilah mimesis atau apa ya (lupa). 
Meniru tapi mengejek. Kamu haru smemasukkan postkoloniual disitu. Cara 
meliharnya disitu. Jadi dia memakai itu untuk mengejek, olok2. Jadi siasat. Jadi 
budi memakan ibunya itu lho. Semua perangkat modern dipakai untuk membalik 
melawan tuannya itu. Nah itu kamu bisa melihat siasat kebudayaan. 

Dia berasal dari daerah yang punya orang-orang radikal. Apa itu 
berpengaruh? 

DNA sosial. Kayaknya ada hampir semua disitu orang keras semua. Ada laskar 
samber nyawa. Ada yang said trus arya penangsang, lb moerdani, prampoedya, 
tirto, marco, samin surosentiko, kartosuwiryo dari nama-nama itu saja bisa 
bayangkan. Berbeda2 ideologinya, tapi watak keras melawan itu ada. 

Ketika dibuang ke Digoel posisi keadaan dia di Dogoel bis adigambarkan 
seperti apa sebagai tempat pembuangan. 

Jadi Digoel itu dibikin tergesa-gesa. Gak ada dalam cetak birunya Belanda. Dibuat 
tergesa-gesa. Hanya dalam satu minggu dirumuskan. Karena gak mungin orang-
orang ini tetap di Jawa. Karena sangat bebrahya kalau tetap dipenjara. Karena dekat 
dnegan massanya.  

Tapi model pembuangan Digoel tipe penyiksaan apa biasa? 

Oh bukan penyiksaan. Dia dibiarkan. Di Digoel aja sudah [...]. Kan penderitaan 
orang pergerakan biasa to, jangan samapi  dia dikasih onfo apapun. Dia pasti mati 
puus asa. Kata Hatta, siksaan paling berat itu putus asa, gila itu lho. Makanya dia 
buat kesibukan sendiri. Karena sudah diisolasi sulit. Jangan bayangkan kayak 
penjara, tapi dia biasa dilepas aja gitu. Walaupun ada tempat khusus untuk tempat 
nomor satu yang keras kepala. Tanah Merah, itu kelas A. Marco, Aliarcham 
pokoknya semua yang gak mau komrpomi sama belanda. Tanah Merah, atasnya 
Digoel. Termasuk bapaknya M.H Lukman, kyai-kyai dari tegal itu masuk sana 
semua. Dari Lukman umur 6 tahun udah di Tanah Merah. Jadi dia disebut darah 
biru PKI. Karena keluarga besanya di sana. Bapak ibu bibi eemak semua komunis. 
Dibawa semua ke Digoel. Makanya dia disebut darah biru. Bangsawannya PKI. 

Tapi ada opsi pulang? 

Kan ada pemulangan. Tapi kalo gak ada pergolakan gak pulang-pulang. Gak ada 
opsi. Satu-satunya yang memulangkan mereka ya pergolakan perang di Eropa. 
Fasisme itu di Eropa sudah mulai. Kan dibawah kuasa Jepang juga akhirnya itu, 
perang pasifik di Papua. Karena Papua jadi medan Perang Pasifik. Dari Hawaii isi 
bensin di Papua sebelum ke Jepang. Jadi dia ada dan tidak ada tergantung politik 
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dunia. Gak mungkin langsung terbang ke Jepang. Isi dulu di Papua, di Biak. Kan 
masih ada ditemukan bekas ransum-ransum landasan udaranya. Pangkalan perang 
dunia kedua di Biak. Nah pasti akan terpengaruh oleh itu. Akhirnya mereka 
dipulangkan ketika perang pasifik berkobar. Jepang udah masuk 1940 an. Itu udah 
mulai pemulangan. Yang mati banyak, udah ribuan tapi kena Malaria dan kesepian. 
Mematikan itu, berat.  

Yang membedakan Tanah Merah dengan Digoel? 

Konturnya, Letaknya. Lebih terisolasi lagi. Di Digoel udah terislasi, tapi di Tanah 
Merah terisolasi lagi. Banyak buaya dan buas lainnya.  

Dulu yang dibuang komunis, tapi akhirnya semua pergerakan dibuang ke Digoel, 
tidak pandang bulu. Semua pembangkang dibuang. 

Marco seolah-olah tenggelam, apakah memang karena pengaruh komunis? 

Iya. Komunis kan dihilangkan. Alasan politik. Gak boleh lah pengkhianat masuk 
dalam sejarah. 

Marco apa yang bisa digali lagi selain pers? 

Sastra. Satrawan dia. Kemudian yang kedu aitu tentang style. Modernitas. Karena 
jangan lupa bahwa marco muncul di tengah kereta api, sudah dituangkan di Student 
Hidjo. Untuk melihat style itu bisa diteliti. Keinginan untuk maju berbahasa Inggris. 
Ada dia buat buku panduan berbahasa Inggris.  

Kalau perannya dengan Haji Misbach? 

Itu muridnya dia. Tirto punya Marco. Marco ke Misbach. Jadi Misbach diajari. Dia 
belajar jurnalistik dari Marco. Karena jasanya Marco itulah ketika Marco dipenjara 
1915, Misbach yang urus keluarga Marco. 

Tapi corak tulisannya sama? 

Sama. Karena jaraknya dekat sekali. Medan Moeslimin. 

Termasuk menggerakan SR? 

Iya. Sama itu. Yang dari Surakarta. Memang disana sumbu pendek kok. Maka 98 
pertama kali terbakar Surakarta. Mahasisw agak berani kan bakar-bakar itu. 
Dimulai dari Solo itu. Oh ternyata bisa ya. Jogja bakar-bakar Gejayan itu, 
terinspirasi dari Surakarta. Jakarta ikut. 

Kroniknya 98 itu pertama kali bakar-bakar ya di Solo itu. Jadi memang sejarahnya 
kota sumbu pendek. Radikalisme disitu. Radikalisme Islam juga disana. Ngruki 
dimana? Disitu juga.  
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Kalau keterkaitan Marco dengan Sneevliet? 

Kan anu, Snevliet kan tahu akhirnya bahwa Islam-lah yang paling oke untuk 
radikal. Islam yang paling potensial untuk melakukan pergerakan radikal. Yang 
sangat potensial melawan Belanda ya Islam. Maka dia dekati Islam. Maka 
pengaruhnya di Semaoen. Terutama SI yang tidak senang dengan SI Surabaya. 
Yang konfrontasi dengan SI Surabaya. Didekatilah yang itu. Jadi dia masuk ke 
Islam memberikan corak komunisnya kita ya komunis Islam. Campuran pedas 
disitu.  

Tetapi Marco sudah berideologi komunis sebelum Sneevliet? 

Belum. Islam masih. SI 

Setelah Sneevliet? 

Iya kan diajarkan Snevliet. Tirto gak pernah kutip Marx. Di bawah Sneevliet baru 
ada, di Marco. 

Tirto itu priyayi juga, kejawen juga, pakai Islam sedang naik daun karena Pan-
Islamisme. Jadi pakai Islam juga untuk menggugah rakyat. 

 

 

 

 


