
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dorongan era industrialisasi telah melahirkan berbagai teknologi 

komunikasi yang sangat berpengaruh. Sekitar akhir abad ke-19 sampai awal abad 

ke-20 berbagai media komunikasi ditemukan seperti radio, televisi, telepon, 

jaringan komputer hingga satelit. Pekerjaan umat manusia yang berhubungan 

dengan komunikasi kepada khalayak menjadi mudah karena segala bentuk 

terobosan teknologi tersebut. Komunikasi pada abad ke-20 sendiri oleh W. Barnett 

Pearce (dikutip dalam Litteljohn, 2012, h. 5) digambarkan sebagai sebuah 

“penemuan revolusioner.” Dalam periode yang sama, para peneliti di Amerika 

Serikat juga semakin memfokuskan kajian komunikasi sejak Perang Dunia Pertama 

meletus pada tahun 1918 ketika perkembangan teknologi komunikasi dan karya 

tulis dipakai untuk sektor komersil hingga keperluan propaganda dan opini publik 

(Littlejohn, 2012, h.6). Wilbur Schramm muncul sebagai tokoh penting dalam 

kajian ilmu komunikasi di Amerika Serikat yang tertarik dengan dunia komunikasi 

karena masalah pribadi dirinya yaitu gagap ketika berbicara tatap muka dengan 

orang lain (Rogers, 1997, h. 6). Menurut Fisher (dikutip dalam Wiryanto, 2004, h. 

3) ilmu komunikasi mencakup banyak disiplin ilmu yang sebelumnya sudah ada 

dan bersifat eklektif. Sifat eklektif dari ilmu komunikasi digambarkan oleh Wilbur 

Schramm sebagai sebuah kota purba Babelh Dehre, di mana para pengembara 

melintas, singgah dan meneruskan perjalanannya. Ilmu komunikasi dipandang 

sebagai sebuah persimpangan yang ramai karena semua disiplin ilmu melintasinya.  
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Sebelum menjadi sebuah kajian ilmu di Amerika Serikat, kemunculan 

komunikasi selalu dikaitkan dengan aktivitas retorika pada zaman Yunani kuno. 

Baru sekitar tahun 1884 di Eropa, studi tentang komunikasi mulai berkembang 

sejalan dengan aktivitas persuratkabaran (zaitungskunde) dan media elektronik 

(zaitungswissenchat). Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi 

komunikasi dan situasi sosial politik, nama publisistik diperkenalkan oleh Walter 

Hagemann di tahun 1930 ketika Perang Dunia Kedua berlangsung. Publisistik di 

Eropa meliputi suatu disiplin ilmu yang tidak hanya mencakup surat kabar, 

melainkan keberadaan radio, film dan retorika. Seperti sudah disinggung di atas, di 

Amerika Serikat studi serupa lebih dikenal dengan nama ilmu komunikasi atau 

jurnalisme yang umumnya tentang media dan persuratkabaran (Rogers, 1997, h. 34-

36). Komunikasi pada akhirnya menjadi kajian yang melahirkan disiplin ilmu 

komunikasi terutamanya berkembang di Amerika dan Eropa. Di Amerika Serikat 

misalnya, tahun 1924 didirikan Speech Association of America (SAA) yang 

bertujuan untuk mengembangkan pengkajian, penelahan, kritik, pengajaran dan 

implementasi prinsip-prinsip komunikasi yang artistik, humanistik serta ilmiah. 

Organisasi lainnya turut berdiri seperti National Society for the Study of 

Communications (NSSC) tahun 1949 (Wiryanto, 2004, h.4). Dalam 

perkembangannya, apa yang disebut sebagai jurnalistik juga turut menjadi bagian 

kajian dalam ilmu komunikasi. Rahardi (2006, h.6) memaparkan bahwa makna 

jurnalistik adalah ihwal yang berhubungan dengan persuratkabaran. Jurnalistik 

sering diartikan sebagai ilmu tentang tulis menulis di media massa. 
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Barnhurst dan Nerone (2009, h. 17) menjelaskan bahwa sejarah jurnalistik 

muncul dari dua sumber. Pertama adalah minat intelektual dalam evolusi sarana 

komunikasi yang merujuk pada karya Plato berjudul Phaedrus ketika membahas 

masalah kognitif yang berkenaan dengan penulisan. Para pemikir pencerahan di 

Eropa kemudian sangat memperhatikan bagaimana melek huruf, kemudian melek 

huruf abjad, hingga pada akhirnya mesin cetak mampu menjadi bagian dari 

perubahan struktural dalam kehidupan sosial, budaya dan politik. Kedua, sumber 

untuk sejarah jurnalisme lebih banyak berkutat dari pekerjaan sebagai pekerja 

berita. Ketika hal tersebut dikembangkan dan diprofesionalkan, ia membangun 

sebuah sejarah untuk dirinya sendiri sebagai sebuah tubuh jurnalistik yang 

bertumbuh. Kesadaran historis ini adalah ciri perkembangan dari jurnalistik. Surat 

kabar cetak atau koran sendiri, muncul pertama kali di Eropa pada awal abad ke-17 

yang merupakan bagian dari revolusi cetak (Eisenstein & Johns, dikutip dalam 

Hanitzsch & Jorgensen, 2009 h. 18) setelah sebelumnya dituliskan secara manual 

dengan tangan. Bangkitnya sisi religius Kristen menyusul Reformasi Protestan 

1517 dan disusul dengan kemunculan institusi ekonomi baru sekaligus bangkitnya 

masyarakat pasar, aktivis dan pengusaha, membuat surat kabar turut berkembang 

pesat sejak masa tersebut. 

Early newspapers aimed at specific readers (business proprietors, 
landed gentry, Calvinists). By the middle of the seventeenth century, 
such newspapers were common in the capital cities of Western Europe. 
Amsterdam, a leading city in both commerce and religious 
independence, was a particularly important location; in fact, the first 
English-language newspapers (weekly newsbooks called Corantos) 
were published in Amsterdam in 1620 (Barnhurts & Nerone, 2009, h. 
18). 
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Dari penjelasan ini, perkembangan kajian komunikasi dalam bidang 

jurnalistik atau publisistik telah membuat sebuah alur sejarah panjang sejak umat 

manusia mulai memiliki kebiasaan menulis. Terdapat dampak sosial yang 

dihasilkan dari kemunculan media massa hingga berkontribusi bagi peradaban 

sosial umat manusia. Keberadaan surat kabar sebagai media cetak juga tidak bisa 

dilepaskan dari penemuan mesin cetak itu sendiri sekitar tahun 1450-an. Johannes 

Gutenberg, adalah seorang penemu berkebangsaan Jerman dengan karyanya yaitu 

pembuatan logam huruf yang berfungsi sebagai cetakan huruf yang dapat 

menuliskan kata per kata secara tepat dan menjadi cikal bakal percetakan. Pada 

tahun 1455, Gutenberg meluncurkan Alkitab 42 baris atau disebut Alkitab 

Gutenberg sebagai hasil dari penemuan alat cetak miliknya. Lima puluh tahun 

setelah teknik cetak ini ditemukan, lebih dari delapan juta buku diterbitkan. Sejak 

itu, alat percetakan ini terus berkembang dan semakin memperlancar jalan produksi 

media cetak termasuk berupa koran. Sampai pada awal abad ke-16, teknologi cetak 

digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi termasuk berperan penting 

dalam mentransmisikan pemikiran, pendapat dan informasi sebagai proses 

pemaknaan baru bagi khalayak luas (Budiman, 2002, h. 64-65). 

Seperti situasi di Eropa dan Amerika ketika gejolak sosial politik beriringan 

dengan perjalanan kehadiran surat kabar, masa pemerintahan Belanda di kepulauan 

Nusantara turut membawa pers komersial pertama yang tercatat diproduksi oleh 

VOC dengan menerbitkan surat kabar Bataviaasche Nouvelles pada tahun 1744. 

Isinya seputar iklan yang melawan aktivitas perdagangan Portugis yang menjadi 

pesaing utama Belanda dalam urusan perdagangan rempah-rempah (Surjomihardjo, 
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2002, h. 26). Kemunculan surat kabar yang berisi periklanan seputar perniagaan 

Belanda masih terus berlanjut hingga pada pertengahan 1800-an. Setelah tahun 

tersebut, mulai muncul surat kabar berbahasa lokal dan Melayu yang isinya masih 

seputar perniagaan dan hukum Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa 

atau Melayu. Kelompok masyarakat Tionghoa juga turut meramaikan dunia 

jurnalistik di Hindia Belanda dengan mendirikan banyak percetakan dan 

menerbitkan surat kabar yang berarti turut mewarnai keragaman dunia pers Hindia 

Belanda. Di akhir abad ke-19, mulai muncul pers yang berorientasi kepada 

kemajuan dengan ditandai kemunculan surat kabar Bintang Hindia yang diketuai 

oleh Abdul Rivai, tokoh pers asal Sumatra yang sedang sekolah di negeri Belanda. 

Rivai memperkenalkan istilah “kaum muda” yang menurutnya merujuk pada kaum 

yang mengejar pendidikan modern yang dinamainya sebagai “kaum kapikiran” 

yaitu para bangsawan modern. Kaum ini praktis menjadi oposisi dari kaum darah 

biru yang malas mengejar pendidikan modern atau disebut dengan istilah 

“bangsawan usul” (Adam, 2003, h. 138).  

Memasuki awal abad ke-20, orientasi pers Hindia Belanda banyak 

mengangkat tentang kemajuan dan benih-benih persatuan. Situasi politik 

pemerintah Belanda yang memberlakukan politik etis di Hindia Belanda menjadi 

pendorong tambahan pesatnya pertumbuhan pers yang bersamaan dengan 

berdirinya organisasi bumiputera. Shiraishi (1997, h. 42) menyebut, setelah 

undang-undang pers yang baru mengganti sensor preventif menjadi sensor represif 

untuk menekan aktivitas pers berorientasi kebangkitan nasional, jumlah dan 

peredaran terbitan pers berbahasa Melayu dan daerah justru meningkat dari 8 judul 
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pada 1890 menjadi 18 judul pada 1905 dan meningkat berlipat sampai 36 judul pada 

1910. Dari segi peredaran, peningkatan dilihat dari media cetak yang dikirim lewat 

layanan pos sampai 370 persen pada 1910. Pada tahun 1907, muncul surat kabar 

Medan Prijaji yang didirikan oleh seorang jurnalis bumiputera dari golongan 

priyayi bernama Tirto Adhi Soerjo. Artikel berita yang dimuat Medan Prijaji 

menunjukkan narasi perlawanan kepada Belanda dengan menyoroti praktik korup 

para pejabat dan pembelaan kepada kaum yang tertindas oleh pemerintah. 

Meskipun surat kabar Medan Prijaji tercatat hanya bertahan sampai 1912 karena 

berbagai permasalahan yang menimpa, namun semangat pers bercorak 

perlawanannya diikuti oleh berbagai surat kabar berikutnya yang banyak dikelola 

oleh jurnalis bumiputera dengan suara perlawanan yang lebih keras bersamaan 

dengan era kebangkitan kesadaran nasional pada abad ke-20. Pemikiran dan 

tindakan Tirto memberi landasan pada semangat persatuan dan solidaritas melawan 

penjajahan sebagai sebuah “embrio bangsa” (Shirashi, 1997, h. 43-44). 

Selain narasi awal kebangsaan dan nasionalisme yang menyusup lewat 

dunia pers, gagasan ini juga muncul dan terbentuk lewat berbagai organisasi 

bumiputera yang pada mulanya bersifat nasionalis-kultural. Hal ini dapat dilihat 

dari seorang pensiunan dokter Jawa bernama Mas Wahidin Soediro Hoesodo 

bersama dengan Raden Soetomo dan Raden Goenawan Mangoenkusumo yang 

merupakan siswa ilmu kedokteran di Batavia yang mendirikan organisasi Boedi 

Oetomo pada Oktober 1908. Perjalanan berdirinya organisasi  bumiputera lainnya 

terus berlanjut, salah satunya yang kemudian menonjol adalah organisasi 

perkumpulan bernama Sarekat Islam (SI) yang terbentuk pada 1912. Banyak dari 
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anggota Boedi Ooetomo beralih ke organisasi nasionalis politik ini yang bertujuan 

untuk menggapai pemerintahan mandiri. Dalam empat tahun sejak didirikan, 

anggotanya mencapai 360.000 orang (Kahin, 1952, h. 91-93). Kondisi sosial politik 

Hindia Belanda sejak awal abad ke-20 menunjukkan dinamika yang radikal. 

Pemerintah Belanda direpotkan dengan kemunculan berbagai organisasi, pers dan 

tokoh-tokoh yang menggerakannya ke arah propaganda perlawanan. Di antara 

banyaknya tokoh pergerakan yang didominasi dari kalangan priyayi yang 

mempunyai akses pendidikan, muncul seorang bumiputera jelata yang hanya tamat 

sekolah Ongko Loro atau setara dengan Sekolah Dasar (SD) bernama Marco 

Kartodikromo. Dengan karier pekerjaan pertamanya sebagai juru tulis, ia kemudian 

menjadi seorang jurnalis dari proses magang di surat kabar Medan Prijaji dan 

diasuh oleh Tirto Adhi Soerjo bersama Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar 

Dewantara).  

Kiprah Marco Kartodikromo sebagai seorang jurnalis zaman pergerakan 

banyak mewarnai berbagai surat kabar yang pernah berdiri selain Doenia Bergerak 

seperti, Sarotomo, Pantjaran Warna, Sinar Hindia, Sinar Djawa, Hidoep dan 

Habromarkoto. Berbagai tulisannya yang tajam dengan memakai bahasa Melayu 

Rendahan atau Melayu Pasar berhasil membuat Belanda geram dan 

menjebloskannya ke dalam penjara dalam beberapa kali. Marco Kartodikromo 

mencatatkan sejarah dengan mendirikan organisasi perkumpulan jurnalis 

bumiputera pertama bernama Inlandsche Journalistenbond (IJB) di Solo pada 

pertengahan 1914. Dari IJB, ia kemudian mendirikan surat kabar Doenia Bergerak 
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sebagai corong propaganda menyuarakan kritik dan narasi perlawanan kepada 

pemerintah Belanda. 

Ketika masih mengurus majalah Hidoep di Solo, Marco memilih mundur 

dari dunia pers dan aktif dalam organisasi pergerakan Sarekat Rakyat (SR) di Solo. 

SR pada akhirnya bersama dengan PKI turut pemberontakan kepada pemerintah 

Hindia Belanda pada 1926. Peristiwa ini harus dibayar mahal oleh Marco 

Kartodikromo dan tokoh pergerakan lainnya. Mereka dibuang ke Boven Digoel di 

Papua Barat dan menjalani kehidupan sulit di hutan belantara. Marco meninggal 

dunia pada 19 Maret 1932 karena terserang penyakit malaria dan paru-paru di 

daerah Tanah Tinggi, sebuah area yang lebih terasing lagi di Boven Digoel untuk 

para tahanan yang masih keras kepala melawan Belanda. Fenomena ini dapat dilihat 

dari sudut komunikasi perspektif historis. Menurut Nerone (2006, h. 254-262), studi 

komunikasi perspektif historis terbagi menjadi dua. Pertama yang terkait dengan 

aliran Canadian School serta karya James W. Carey dan Neil Postman yang 

memfokuskan pada narasi perkembangan teknologi komunikasi. Kedua, terkait 

dengan para ilmuwan yang menekuni sejarah jurnalistik klasik dan sejarah 

kebebasan pers, yang fokus mencakup kontribusi lembaga media terhadap 

perkembangan kebebasan demokrasi. Sehingga dari kecenderungan yang pertama 

dapat disimpulkan memfokuskan pada bentuk, sedangkan yang bagian kedua 

berfokus pada isi yang terkesan lebih konkret. Sementara jika merujuk pada 

Schudson (1991, h. 175-189) terkait kajian komunikasi perspektif historis, terdapat 

tiga kategori yang masing-masing disebut macro-history, history proper dan 

institutional history. Pertama, macro-history of communication merupakan bidang 
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cakupan yang paling luas dalam studi sejarah komunikasi. Studi ini membahas 

tentang hubungan antara media dan perkembangan evolusioner manusia. Kategori 

kedua adalah the history proper of communication yang memusatkan perhatian 

pada hubungan antara media dan kebudayaan, politik, ekonomi dan sejarah sosial. 

Sehingga, tidak saja pada bagaimana sejarah komunikasi bisa bercerita tentang 

kemasyarakatan, melainkan juga bagaimana masyarakat bisa membawa pengaruh 

pada sejarah komunikasi. Ketiga dari institutional history, memfokuskan pada 

perkembangan media, utamanya adalah media massa meski kemudian berkembang 

juga ke ranah sejarah perkembangan bahasa, perkembangan genre tertentu dari 

media seperti novel sampai dengan sejarah perfilman. 

Menggunakan komunikasi perspektif historis dan sociology of media, 

peneliti berusaha memperkaya kajian penelitian studi pemikiran tokoh pers di 

Indonesia lewat sosok Marco Kartodikromo. Berbagai tulisan Marco yang tersebar 

di banyak surat kabar dapat mengungkap bagaimana corak pers di masa zaman 

pergerakan membentuk kesadaran para bumiputera untuk mau melihat posisi 

mereka sebagai sebuah bangsa yang terjajah. Gaye Tuchman (2002, h. 79-80) 

dalam The production of news memaparkan mengenai produksi berita dan 

kaitannya dengan sociology of media pada pertengahan abad ke-20. Media pada 

tahun 1950-an menurut Tuchman digambarkan sebagai komponen dari sistem 

sosial yang besar, dimana organisasi media dan khalayak media tersebut tidak lain 

adalah satu kesatuan, sama serta sejajar. Dengan mengambil tokoh pers lokal seperti 

Marco Kartodikromo, penelitian ini sejalan dengan semangat kajian komunikasi 

non-Western. Mengkaji tokoh pers lokal juga mempunyai kedekatan sejarah dan 
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emosional karena berkaitan dengan perjalanan awal terbentuknya konsep negara 

bangsa Indonesia. Menurut Hanitzch (2007, h. 375), epistemologi jurnalisme global 

sebagai studi tentang sistem pengetahuan menjadi tidak sah jika hanya 

dikumpulkan dari segenggam kecil negara dan kemudian dibuat untuk mewakili 

keseluruhan dunia. Karena dengan demikian bias studi jurnalisme dari media Barat 

akan semakin kuat dan situasi ini perlu diperbaiki. Salah satu cara untuk mengatasi 

problem ini adalah dengan bekerja secara induktif dengan konteks kajian non-

western, membangun kembali dimensi epistemologis dalam kerangka jurnalisme 

global. Pendekatan semacam ini dapat membawa pada penemuan tentang klaim 

kebenaran dan pengetahuan baru yang selama ini mungkin berbeda dari apa yang 

diteliti dan dialami di masyarakat Barat. (Wasserman & De Beer, 2009, h. 434-436) 

memaparkan tentang perkembangan kondisi studi jurnalisme non-western di benua 

Afrika. Di Afrika Selatan, dengan posisi ekonomi yang relatif kuat dan 

memungkinkan untuk mengembangkan industri publikasi yang signifikan, studi 

jurnalisme telah menghasilkan kumpulan teori pendekatan dan berbagai teks kunci 

dalam penelitian mereka. Berakhirnya era apartheid membuka jalan bagi berbagai 

jurnal lokal ke panggung publikasi internasional terutamanya ketiak diakuisisi oleh 

kelompok penerbitan internasional atau penerbit dari universitas. Sementara itu, 

pengaruh yang sama juga ditemukan di daerah Afrika Utara lewat berbagai jurnal 

peer-review yang mengkhususkan pada penelitian jurnalisme di Afrika seperti  

Ecquid Novi: African Journalism Studies yang diterbitkan sejak tahun 2008 oleh 

University of Wisconsin Press dan terasosiasi dengan Departemen Jurnalisme di 

Stellenbosch University. Dukungan finansial diperlukan untuk menunjang 
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publikasi penelitian di bidang studi jurnalisme non-western Termasuk 

memeberikan beasiswa dan hibah perjalanan kepada para ilmuwan di negara-negara 

dengan ekonomi rendah untuk menghadiri konferensi. Dengan begitu, 

pengembangan studi jurnalisme yang benar-benar global bisa terwujud. 

Beberapa upaya penelitian terdahulu terkait dengan studi pemikiran dari 

tokoh pers di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti 

pada penelitian yang dilakukan oleh Hamidah Izzatu Laily (2016) dengan judul 

“Rosihan Anwar dan Pers Indonesia (Studi Eksploratif pada Pemikiran Rosihan 

Anwar terkait Pers di Indonesia)”. Penelitian ini mengulas tentang pemikiran 

Rosihan Anwar sebagai seorang jurnalis angkatan 45 yang berpengaruh dan 

memimpin surat kabar Pedoman. Penelitian terkait tokoh pers lainnya seperti Jakob 

Oetama pernah disusun oleh Dylan Aprialdo (2016)  dengan judul “Berpikir Ulang 

tentang Pers Keindonesiaan (Studi Deskriptif pada Pemikiran Jakob Oetama 

terkait Pers dan Jurnalisme di Indonesia)” yang membahas pemikiran Jakob 

Oetama selaku seorang wartawan senior dan membentuk Kompas sebagai 

representasi pers tiga zaman, karena membawa Kompas melewati tiga era 

kepemimpinan, mulai dari Sukarno di masa orde lama, hingga masa reformasi 

seperti sekarang ini. 

Penelitian tentang sosok Tirto Adhi Soerjo dengan surat kabar Medan 

Prijaji dapat ditemukan dalam penelitian Asep Halimi (2016) yang berjudul Suara 

Politik Pers Medan Prijaji: Kajian Terhadap Tulisan R.M Tirto Adhisoerjo Tahun 

1909-1910. Dalam penelitian yang bersifat analitycal history ini, pengaruh tulisan 

Tirto berpotensi menjadi ancaman bagi keberlangsungan politik kolonial Hindia 
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Belanda. Pers dibuktikan menjadi alat perjuangan para bumiputera yang memiliki 

kesadaran perlawanan, termasuk menyebarkan kesadaran dan kebangkitan 

nasional.   

Tokoh pers di zaman pergerakan lainnya yang pernah diteliti dapat ditemui 

pada penelitian Yolla Marta Kusuma (2017) berjudul Warisan Pemikiran Haji 

Misbach Untuk Indonesia (Studi Eksploratif Pemikiran dan Pergerakan Haji 

Mohammad Misbach dalam Pers Indonesia Masa Kolonialisme Hindia Belanda 

1916-1926) memberi gambaran tentang penelitian salah satu tokoh pers zaman 

pergerakan yang mengangkat sosok Haji Misbach sebagai seorang mubaligh yang 

menggabungkan semangat perlawanan Komunisme dan Islam untuk melawan 

pemerintah yang dituangkan dalam surat kabar Medan Moeslimin dan Islam 

Bergerak. Haji Misbach sendiri juga diketahui tokoh pers yang mengenal dan 

berhubungan dengan Marco Kartodikromo. Penelitian studi pemikiran terhadap 

tokoh pers Indonesia lainnya seperti yang dilakukan Dila Eka Kartika Octovianna 

(2017) berjudul Adinegoro Dan Publisistik (Studi Eksploratif Pemikiran Tokoh 

Pers Adinegoro Sebagai Perintis Literatur Ilmu Pers Di Indonesia) yang 

membahas tentang kiprah Adinegoro sebagai seorang jurnalis di masa pergerakan 

meneruskan angkatan Marco, Misbach dan lainnya. Pemikiran Adinegoro berfokus 

pada pers dalam ranah akademik, terutama publisistik. Adinegoro diketahui juga 

aktif di surat kabar Pewarta Deli dan menjadi pemimpin redaksi yang memuat 

tulisan Marco Kartodikromo selama di pembuangan Digoel. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui sejarah perkembangan 

pers di masa kolonial. Khususnya peran pers dan tokoh jurnalis zaman pergerakan 
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(1912-1926). Marco Kartodikromo muncul sebagai salah satu jurnalis yang 

menampilkan ciri khas berani dalam melawan praktik kolonialisme. Latar belakang 

pendidikan Marco yang tidak tinggi, tetapi memiliki pengaruh dan nama di dunia 

pergerakan menjadi salah satu nilai menonjol berikutnya dalam melihat kiprah 

Marco sebagai sosok jurnalis dan aktivis. Dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif dan pendekatan hermeneutika Gadamer, penelitian ini selain 

berfokus pada sumber data berupa berbagai tulisan Marco di surat kabar yang 

menunjukkan pemikirannya, juga akan menggunakan berbagai data penunjang 

lainnya untuk menggali pemikiran dan pergerakan Marco Kartodikromo sampai ia 

meninggal dunia dalam masa pembuangan di Boven Digoel. Metode analisis data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis interaktif Miles dan 

Huberman. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis data kualititatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, 

sehingga menemukan saturation atau titik jenuh. 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ini bertujuan untuk 

mengetahui tentang bagaimana pemikiran Marco Kartodikromo sebagai seorang 

tokoh pers di zaman pergerakan? 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pemikiran dan pergerakan Marco Kartodikromo sebagai seorang tokoh 

pers Indonesia pada masa kolonial. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu 
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langkah untuk mengetahui perkembangan sejarah jurnalisme dan kajian 

komunikasi di Indonesia. 

1.4 Limitasi Penelitian 
 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan terutama terkait sumber data 

utama berupa surat kabar yang memuat tulisan Marco Kartodikromo. Dalam 

penelitian ini hanya melampirkan empat surat kabar saja untuk mengetahui 

pemikiran dan pergerakan Marco Kartodikromo sebagai tokoh pers dan tokoh 

pergerakan ketika melawan Belanda lewat surat kabar. Karena keterbatasan waktu 

dan tempat, penelitian ini belum memasukkan beberapa surat kabar lain yang 

pernah memuat tulisan Marco. Usaha peneliti untuk mencari keluarga besar Marco 

Kartodikromo untuk menggali data sampai laporan ini disusun masih belum 

membuahkan hasil. 

1.5 Manfaat Penelitian 
 

1.5.1 Manfaat Teoritis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal 

perkembangan studi ilmu komunikasi di Indonesia, sebagai langkah 

memperkaya kajian sejarah komunikasi dan studi jurnalisme. Sekaligus 

memperkaya studi pemikiran komunikasi khususnya mengenai tokoh-tokoh 

pers Indonesia di masa kolonial. 

1.5.2 Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi gambaran 

tentang bagaimana kondisi dunia pers khususnya pada periode memasuki 

abad ke-20 saat kebangkitan nasional Indonesia mulai tumbuh subur dan 

peran seorang Marco Kartodikromo yang turut berkontribusi dalam 

perjuangan melawan penindasan. Penelitian ini juga dapat memberi 

dorongan kepada mahasiswa lainnya untuk menarik minat meneliti sejarah 

pers di Indonesia beserta tokoh penggeraknya secara lebih mendalam dan 

mengungkap temuan baru agar saling melengkapi. 

 


