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BAB V 

DISKUSI 
 

5.1  Sejarah Komunikasi 
 

 Ketika membahas tentang pers zaman pergerakan di Indonesia, tentu 

sangat bersinggungan dengan apa yang disebut sebagai sejarah itu sendiri. Kata 

sejarah dalam bahasa Indonesia artinya sama dengan history (Inggris), Geschichte 

(Jerman), atau geschiedenis (Belanda). Ali (2005, h. 12) menyebut bahwa sejarah 

dapat ditegaskan melalui tiga unsur, yaitu (1) jumlah perubahan-perubahan, 

kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam kenyataan sekitar kita; (2) cerita 

tentang perubahan-perubahan itu dan sebagainya; (3) ilmu yang bertugas 

menyelidiki perubahan dan sebagainya tersebut itu. Dari cerita mengenai suatu 

perubahan-perubahan, dan diselidiki oleh manusia melalui ilmu, hasilnya kemudian 

dihimpun menjadi sebuah cerita. Sehingga sejarah sebagai sebuah ilmu dan sejarah 

sebagai sebuah cerita adalah ciptaan manusia sendiri, dan bukan sesuatu yang 

timbul di luar usaha manusia (Ali, 2005, h. 12). Tidak terkecuali dalam bidang 

komunikasi yang bersentuhan dengan sejarah. John Dewey, 1939 (dikutip dalam 

Carey, 2009, h. 11) menyebutkan bahwa ”of all things communication is the most 

wonderful” komunikasi menjadi bagian dari sejarah kehidupan manusia yang 

eksistensinya tetap akan terus berkembang mengikuti zaman. Komunikasi lahir di 

Amerika pada abad ke-19 sebagai sebuah kajian pemikiran, dan sejak itu terus 

berkembang luas di kalangan masyarakat (Carey, 2009, h. 12). 
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Media massa berhubungan erat dengan pembentukan sejarah komunikasi. 

Karena media massa mampu mengundang partisipasi aktif dari masyarakat. Isi dari 

media memiliki implikasi yang kuat dengan asumsi masyarakat serta dominasi 

realitas sosial yang ada (Carey, 2009, h. 17). Berbagai faktor inilah yang kemudian 

membentuk pola komunikasi dalam perspektif sejarah. Dalam penelitian ini, pers 

zaman pergerakan turut mengandung unsur implikasi yang kuat bersamaan dengan 

dominasi realitas sosial yang ada pada saat itu. Apa yang disebut sebagai 

pergerakan di Indonesia pada masa kolonial disebut oleh Shiraishi (1997, h. 470) 

ditandai dengan kemunculan berbagai aktivitas radikal dari masyarakat seperti 

pemogokan, rapat-rapat umum, demonstrasi dan kemunculan partai. Sebelum masa 

pergerakan, berbagai istilah seperti communisme, Islamisme, cursussen (kursus), 

dan debat terdengar sangat asing di telinga masyarakat bumiputera. Berdasarkan 

pada hal tersebut, maka Shiraishi membuat periodesasi zaman pergerakan yang 

radikal di Jawa dimulai pada tahun 1912 sampai 1926. Dalam masa-masa 

pergerakan, surat kabar turut menjadi media propaganda menyebarkan informasi 

dan pengetahuan tentang sikap perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. 

Beberapa nama surat kabar yang bercorak aktivisme perlawanan adalah seperti 

Medan Prijaji, Sinar Hindia, Suara Rakjat, De Express, Medan Moeslimin, Sinar 

Djawa, Rakyat Bergerak, Berani, Njala, Pemberita, Doenia Bergerak dan lain 

sebagainya. Sebagian besar dari surat kabar tersebut terafiliasi langsung dengan 

organisasi massa seperti Sarekat Islam (SI), ISDV (Indischee Sociaal-demokratische 

Vereniging), National Indische Partij dan lainnya. Hampir setiap organisasi pada 

masa pergerakan mempunyai surat kabar sebagai medium perlawanan dan 
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pembentukan kesadaran bagi kalangan luas para pembaca mereka. Dari sederet 

nama organisasi dan persnya, SI memiliki banyak surat kabar yang bermunculan 

seiring dengan dibukanya berbagai cabang organisasi ini di berbagai kota. 

Meskipun pada awalnya organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang 

didirikan pada 1911 oleh Tirto Adhi Soerjo dan berorientasi pada persatuan para 

pedagang Muslim, SI kemudian bertransformasi di bawah identitas Islam yang 

mampu menyedot keanggotaan para penduduk bumiputera dari segala latar 

belakang kelas sosial. Membentuk sebuah sekat dan penegasan posisi antara kaum 

Muslimin yang ditindas oleh kekuatan Barat dan memunculkan rasa nasionalisme 

berlandaskan kesamaan agama. Tirto sendiri meskipun pada akhirnya tersingkir 

dari SI, namun mempunyai peran sentral sebagai bapak perintis ideologi di 

Indonesia. Sebagai bapak perintis dan penanda beralihnya zaman, ia menjadi sukar 

untuk digolongkan kepada ideologi mana bersandar antara yang kiri dan kanan. 

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 yg baru itu disitu (Wawancara dengan Muhidin M 
Dahlan, 15 Juni 2017) 

SI kemudian dikenal sebagai organisasi yang membawa dasar-dasar 

pemikiran radikal yang disuarakan dalam bentuk kebencian terhadap tatanan 

pemerintah kolonial yang rasialis, superioritas Belanda, keangkuhan para priyayi, 

dan segala bentuk hambatan sosial yang dihadapi penduduk pribumi (Adam, 2003, 

h. 270-271). Dinamika konflik internal antara anggota SI pada akhirnya 
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memperkaya khazanah intelektual para anggotanya dalam melihat kebangkitan 

nasionalisme termasuk cara perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. Peristiwa 

saling berebut kekuasaan dan pengaruh tidak terhindarkan di tubuh SI seperti antara 

Tjokroaminoto, Semaoen, Darsono, Samanhoedi. Para tokoh-tokoh tersebut 

memiliki pandangan dan interpretasi yang berbeda dalam menjalankan gerakan 

pembebasan nasional, termasuk para aktivis lain yang mendapat pengaruh dari para 

tokoh masing-masing. Puncaknya, SI sebagai organisasi politik terpecah menjadi 

dua kubu, yaitu SI merah dan SI putih.1 Marco Kartodikromo adalah salah satu 

aktivis pergerakan yang lebih dekat kepada para aktivis radikal baik dari kubu 

nasionalis dan kiri seperti Henk Sneevliet, Douwes Dekker, Semaoen, Soewardi, 

Misbach dan lainnya. Sementara Marco dan Tjokroaminoto diketahui berselisih 

terutamanya ditunjukkan lewat perang suara antara kedua belah pihak 

menggunakan surat kabar Doenia Bergerak di pihak Marco, dan Oetoesan Hindia 

di pihak Tjokroaminoto. Jika dihubungkan dengan pergantian kepemimpinan 

Sarekat Islam pada Kongres SI ke-2 di Yogyakarta tahun 1914, Tjokroaminoto 

                                                           
1 Semaoen masuk SI tahun 1915 dan merangkap jabatan sebagai anggota ISDV (Indischee Sociaal-
demokratische Vereniging) (Soewarsono dkk, 2013, h. 47). ISDV didirikan oleh Henk Sneevliet pada 
Mei 1915 dan awalnya berupa klub debat kaum sosialis Belanda. Sneevliet kemudian membawa 
pengaruh pemikiran Marxisme kepada kaum bumiputera, termasuk ketika memprotes hukuman 
persdelict yang dijatuhkan kepada Marco Kartodikromo di Semarang (Shiraishi, 1997, h. 115). ISDV 
kemudian bertransformasi menjadi PKI yang berdiri pada 23 Mei 1920 di bawah pimpinan 
Semaoen. Kongres SI Oktober 1920 di Surabaya mengeluarkan putusan bahwa SI merah yang 
berafiliasi dengan PKI resmi dikeluarkan dari SI. Semaoen yang memimpin SI Semarang menjadi 
salah satu dari deretan SI Merah yang terdampak atas kebijakan ini. Semaon dan para pengikutnya 
keluar dari CSI (Central Sarekat Islam) dan mengorganisir cabang-cabang SI Merah menentang SI 
putih pimpinan Tjokroaminoto. Haji Misbach, seorang mubaligh dan aktivis radikal yang terkenal 
karena penggabungan semangat Komunisme dan Islam melawan penindasan menjadi propagandis 
SI merah yang berseberangan dengan gurunya sendiri, Tjokroaminoto. SI Putih sendiri selain 
didukung oleh Tjokroaminoto juga terdapat Agus Salim dan Abdoel Moeis (Soewarsono, 2013, h. 
46-47). 
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sukses menggulingkan posisi Samanhoedi sebagai ketua SI.2 Samanhoedi tidak lain 

adalah redaktur surat kabar Sarotomo milik organ SI Solo sekaligus tempat Marco 

pernah berkarier. Tulisannya di Sarotomo yang dengan berani mengkritik DR 

Rinkes yang seorang pejabat Hindia Belanda. Polemik Marco dengan DR Rinkes 

di surat kabar Sarotomo dan berlanjut di Doenia Bergerak pada akhirnya turut 

menaikkan nama Marco di kancah aktivisme pergerakan. 

Martodharsono dikenal sebagai seorang redaktur di banyak surat kabar 

seperti Medan Prijaji, Djawi Kondo dan Djawi Hisworo. Ia juga dekat dengan Tirto 

Adhi Soerjo dan Samanhoedi ketika bersama-sama dalam satu kepengurusan SDI, 

cikal bakal SI (Soewarsono, 2000, h. 14). Lewat surat kabar Djawi Hisworo, ia 

pernah mendapat perlawanan dari kelompok Tjokroaminoto yang mendirikan 

Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (TKNM). Penyebabnya, Martodharsono 

menerbitkan artikel Djojodikoro yang berjudul "Pertjakapan antara Marto dan 

Djojo" dalam Djawi Hisworo. Djojodikoro menulis: "Gusti Kandjeng Nabi Rasoel 

minoem A.V.H. gin, minoem opium, dan kadang soeka mengisep opium." 

Tjokroaminoto sukses menghimpun massa lewat TNKM yang didirikan di 

Surabaya pada 6 Februari 1918 dan memiliki cabang hampir di seluruh Jawa 

kecuali Semarang dan Yogyakarta. Sejumlah cabang SI yang sebelumnya 

                                                           
2 Tjokroaminoto sendiri berkontribusi dalam mengusulkan penghapusan kata “dagang” dari 
Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi Sarekat Islam. Pada 25 Maret 1913 dalam Kongres SI Solo, 
Tjokroaminoto terpilih sebagai wakil ketua CSI mendampingi Samanhoedi sebagai ketua. 
Kesuksesan Tjokroaminoto memimpin Sarekat Islam Surabaya hingga menggeser Samanhoedi 
tidak lepas dari gencarnya ia turun ke bawah menebar propaganda sampai membuat pamor 
Samanhoedi sendiri meredup, dianggap generasi tua dan kemudian lebih mengenal sosok 
Tjokroaminoto (Van Niel, 1984, h.150). 
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terbengkelai kembali dihidupkan lewat subkomite TNKM setempat. Adik 

Tjokroaminoto, Abikoesno Tjokrosoejoso yang menjabat sebagai sekretaris SI 

Surabaya berseru agar membela Islam dalam surat kabar Oetoesan Hindia. 

Menuntut sunan serta pemerintah Hindia Belanda agar menghukum Martodharsono 

dan Djojodikoro (Shiraishi, 1997, h. 144). Pada pertengahan 1918, gelombang 

protes dan seruan anti-Martodharsono dan anti-Djawi Hiswara mulai surut seiring 

dengan berhentinya Tjokroaminoto menyuarakan hal tersebut. Tubuh 

kepengurusan TNKM mulai terjadi konflik internal (Shiraishi, 1997, h. 34). Pada 

akhirnya, pemerintah kolonial mengambil jalan keluar dengan menjadikan 

Tjokroaminoto sebagai anggota Dewan Rakyat (Volksraad) yang tertuang dalam 

surat keputusan No. 2 tertanggal 23 Februari 1918 yang ditandatangani langsung 

oleh Gubernur Jenderal sebagai pemimpin Hindia Belanda. Masuknya 

Tjokroaminoto ke dalam jajaran pemerintahan kolonial membuat sejumlah orang 

yang berada di barisan TKNM kecewa, salah satunya adalah Misbach. 

Dalam konteks dinamikai peristiwa di zaman pergerakan, surat kabar 

tampak memperlihatkan peran pentingnya untuk menjadi sebuah arena bagi para 

tokoh dan aktivis pergerakan. Surat kabar dan perangkat pers yang ada saat itu telah 

menjadi sebuah babak perjalanan sejarah yang fundamental ketika dipakai sebagai 

alat untuk mengkonstruksikan sebuah gagasan dan tujuan akhir. Dengan kondisi 

situasi sosial politik seperti itu, peran pers di awal abad ke-20 yang digunakan oleh 

para tokoh pergerakan dan perlawanan itu sejalan dengan pendekatan sociology of 

media yang melihat kedudukan media massa menempatkan masyarakat dalam 

konteks sistem sosial. Media massa menjadi agen yang memiliki peran dominan 
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dalam proses sosialisasi dan perubahan sosial yang terjadi di setiap lapisan 

masyarakat tertentu  (Nichols, 2009). Kajian komunikasi dalam perspektif sejarah 

(historis) pada abad ke-20 sendiri menyoroti perkembangan dan peran media massa 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Simonson (2013, h. 21) media massa 

mampu menjadi agen penggerak dari proses terbentuknya budaya karena menjadi 

komponen dalam kehidupan masyarakat, terutamanya surat kabar yang tumbuh 

pada abad ke-20 telah menjadi media yang mampu mengabadikan opini publik, 

diskusi dan argumen masyarakat. 

5.2  Perlawanan dan Pergerakan Marco Kartodikromo 
 

Pada tahun 1911 sampai 1913 keadaan sosial masyarakat Hindia Belanda 

diwarnai dengan fenomena munculnya berbagai perkumpulan bumiputera di antara 

orang-orang yang melek huruf, baik di Jawa maupun di beberapa wilayah di 

Sumatera. Perkembangan berbagai organisasi ini berkaitan erat dengan 

pertumbuhan pers anak negeri yang umumnya bersifat pendidikan dan propaganda. 

Bahkan ketika menjelang tahun 1911, para penerbit dan editor bumiputera telah 

sepenuhnya sadar akan “persatuan nasional” sebagai sebuah pesan utama dalam 

kerja-kerja penerbitan mereka. Dampaknya, cengkeraman surat kabar Melayu di 

Hindia Belanda yang selama ini dipegang oleh orang Indo atau Eropa mulai 

melemah. Beberapa surat kabar bahkan mulai berhenti terbit. Salah satu surat kabar 

raksasa bernama Selompet Melayu yang sudah berdiri selama 51 tahun terakhir dan 

punya posisi yang kuat harus turut berhenti terbit pada Oktober 1911. Bangkitnya 

kesadaran politik Indonesia menjadi penyebab utama berbagai surat kabar yang 
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tidak berorientasi pembangunan manusia dan politik bumiputera berhenti terbit 

(Adam, 2003, h. 267-268). 

Surat kabar Medan Prijaji yang didirikan oleh Tirto Adhi Soerjo pada 1907 

atau awal abad ke-20 dapat menjadi rujukan sebagai tonggak pertama pers 

perlawanan kepada penguasa kolonial. Berbagai tulisan dalam surat kabar tersebut 

sangat terpusat pada pembelaan kepentingan kaum pribumi yang melawan 

eksploitasi dan ketidakadilan penguasa, serta menyoroti praktik pemerintahan yang 

korup. Munculnya Tirto dan surat kabar Medan Prijaji dapat dilacak dari pengaruh 

surat kabar Bintang Hindia yang digerakkan di negeri Belanda oleh dua tokoh dari 

Sumatera dan Belanda, Abdul Rivai dan Brouson pada pertengahan 1902. Bintang 

Hindia berupa majalah bergambar yang isinya berupa ide-ide mengenai kemajuan 

kehidupan dan sosial bangsa dengan menyajikan berbagai ilustrasi kesadaran 

tentang dunia di luar Hindia Belanda kepada para pembacanya. Termasuk 

penekanan tentang perlunya bangsa Hindia untuk maju bergerak ke cara hidup yang 

lebih modern.  

Kemunculan Marco Kartodikromo beserta aktivitas tulisannya di berbagai 

surat kabar adalah salah satu model penggunaan surat kabar sebagai medium 

perlawanan sebagaimana yang sebelumnya dirintis oleh Medan Prijaji. Saat Marco 

mengkritik DR Rinkes dalam surat kabar Sarotomo, Marco melengkapi 

kecamannya dengan mengakronimkan Welvaart Comisse  menjadi “W.C” yang 

merujuk pada tempat pembuangan kotoran manusia. Polemik ini terus bergulir 

ketika DR Rinkes membalas tulisan Marco dengan mengirimkannya kembali ke 

Sarotomo dan mendapat tanggapan kembali oleh Marco ketika dimuat di surat 
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kabar Doenia Bergerak edisi percontohan 31 Januari 1914 berjudul “Marco Pro of 

Contra Dr. Rinkes?” Dalam jawabannya, menurut Marco seorang DR Rinkes tidak 

sepenuhnya melaporkan keadaan yang sebenarnya tentang kesejahteraan 

bumiputera karena ketimpangan sosial masih banyak terjadi. Beberapa tokoh 

pergerakan tidak luput dari sanjungan Marco yang menempatkan sebagai figur 

sosok percontohan bagi para pembaca dan bumiputera pada umumnya. Tokoh 

pergerakan dari Belanda dan Indo seperti Henk Sneevliet pemimpin ISDV dan 

Douwes Dekker pemimpin Indische Partij disanjung karena sikapnya yang mau 

berpihak pada kaum bumiputera sampai mereka harus menjalani pembuangan 

karena sikap politik keberpihakannya kepada bumiputera. Sebaliknya, Marco 

memberi peringatan dan sikap tegas yang seharusnya diambil oleh kaum 

bumiputera untuk mengambil jalan dan sikap seperti dua tokoh di atas3. Setiap 

kejadian yang melibatkan unsur penindasan, diskriminasi dan kesewenang-

wenangan para birokrat Belanda kepada rakyat jelata disoroti dengan tajam oleh 

Marco dengan menurunkan laporan kronologi kejadian dan kritikan keras. Kalimat 

“bangsa Jawa” sering ditulis Marco sebagai penanda subjek kaum yang sedang 

menerima penindasan sekaligus mengingatkan kepada orang-orang Jawa yang 

masih belum tergugah kesadaran politik dan posisi mereka dalam kekuasaan 

kolonial.  

Penggunaan bahasa Melayu pasar sering dipakai oleh Marco Kartodikromo 

di semua surat kabar yang ditulis. Kedudukan bahasa Melayu pasar atau Melayu 

rendah ini punya peran penting dalam memberi tekanan dan keluwesan penuturan 

                                                           
3 Sinar Hindia, 28 Agustus 1918 “Dorongan untuk Si Penjilat”. 
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yang dapat dimengerti oleh lapisan masyarakat bawah. Kata-kata berbahasa Jawa 

dan istilah Belanda sering diselipkan bercampur dengan Melayu. Meluasnya 

penggunaan bahasa Melayu pasar sendiri sudah diperkuat bersamaan dengan 

kemunculan perusahaan percetakan yang berorientasi ekonomi Liberal. Menurut 

Febre dan Martin (dikutip dalam Latif, 2005, h. 159) ketika ekonomi Liberal 

menyentuh sektor media massa, pertimbangan akan potensi pasar dan persepsi akan 

kesederhanaan dan fleksibilitas bahasa Melayu “rendah” berangsur-angsur menjadi 

bahasa pengantar utama dalam jurnalisme. Marco juga adalah seorang sastrawan 

atau novelis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai novel karyanya seperti Mata Gelap, 

Student Hidjo, Matahariah juga berbagai judul syairnya yang tersebar. Dalam 

setiap karya novel atau syairnya, suara ke arah kemajuan dan kesadaran kebangsaan 

sedikit banyak mempengaruhi. Sementara itu sejak awal abad ke-20, tokoh birokrat 

pemerintah Belanda seperti Snouck Hurgronje bahkan sudah mengawasi 

tumbuhnya bacaan yang dianggap berbahaya jika dibaca oleh orang bumiputera. 

Komisi Bacaan Rakyat atau Balai Pustaka akhirnya didirikan pada 1908 untuk 

memerangi bacaan yang dilabeli sebagai “bacaan liar”. Menurut Farid dan Razif 

dalam esainya berjudul “Bacaan Liar di Hindia Belanda, 1912-26”, bahwa istilah 

“bacaan liar” digunakan oleh penguasa kolonial untuk menyebut semua bacaan 

yang diterbitkan oleh orang particulier, khususnya mereka para aktivis gerakan 

nasionalis.  

... Mereka merekrut beberapa bumiputra terpelajar sebagai 
penyunting, yang tidak sekadar meluruskan penggunaan bahasa 
Melayu sesuai standar yang ditetapkan pemerintah kolonial, 
tapi juga memastikan bahwa isinya sesuai dengan kepentingan 
penguasa kolonial. Buku dan majalah yang diterbitkan oleh 
lembaga ini umumnya bermaksud memperkenalkan dunia 
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modern kepada pembacanya. Sebuah tugas yang sulit dan 
dilematis, karena pada saat bersamaan bacaan itu ingin 
mencegah tumbuhnya pikiran mengenai kebebasan dan hak 
individu yang menjadi persoalan pokok modernisme. Buku-
buku mereka biasanya dibagikan kepada perusahaan 
perkebunan, kantor pemerintah dan sekolah-sekolah yang 
dikelola pemerintah. Untuk mengimbangi penyebaran bacaan 
liar yang masuk sampai ke kampung dan desa-desa, Balai 
Pustaka membuka perpustakaan keliling di beberapa daerah 
(Farid & Razif, 2004) 

Dalam perkembangannya, kehadiran Balai Pustaka tidak menyurutkan 

militansi para tokoh pergerakan untuk terus memproduksi tulisan yang dianggap 

bacaan liar.  Perang suara secara terbuka tidak terhindarkan dan menembus batas-

batas kepatutan bahasa antara rakyat jelata dan pemerintah dengan adanya 

penggunaan bahasa Melayu Pasar atau Melayu Rendah, termasuk seperti yang 

dilakukan Marco Kartodikromo lewat karya sastranya baik berupa syair dan puisi. 

Dengan begitu, Marco tidak hanya dapat dilihat dan dikaji sebagai tokoh pers, tetapi 

juga dapat dikembangkan kajian dari sudut pandang sastra yang turut berperan 

dalam memunculkan gagasan dan pemikiran perlawanan terhadap kolonialisme. 

Marco juga seseorang yang dekat dengan buku bacaan. Di Salatiga bahkan 

ia sempat mendirikan perpustakaan bernama “Hidoep”, sama dengan nama sebuah 

majalah yang dikelolanya saat itu. Buku-buku tersebut disewakan kepada umum. 

Perpustakaan ini buka setiap hari, kecuali di hari Minggu, Jumat, dan hari besar 

umum dengan jam operasional mulai jam 9 sampai jam 11 siang. Bagi pelanggan 

bulanan majalah Hidoep akan mendapat akses peminjaman gratis di perpusatakaan 

milik Marco ini. Dalam beberapa tulisannya, Marco juga tidak jarang menyebut 

beberapa judul buku ketika sedang membahas atau mengkritik sesuatu peristiwa. 

Beberapa yang disebut antara lain seperti Van Christen tot Anarchist karya Domela 
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Nieuwenhus, De gelijkenissen van een profee karya Leo Tolstoy, bacaan karya 

Johann Wolfgang von Goethe, Over Java en de javanen karya H.E.B. 

Schmalhausen dan lain sebagainya. Berbagai faktor inilah yang kemudian telah 

membentuk pemikiran dan bahkan tindakan seorang tokoh pers Marco 

Kartodikromo. Mrazek (2006, h. 20) menyebut bahwa Marco adalah seorang 

jurnalis sekaligus pejuang gerilya. Hal ini didasarkan kepada ketajaman Marco 

dalam melihat perubahan zaman terkait perubahan teknologi yang sedang tumbuh 

mekar di tanah Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Dalam berbagai tulisan 

perlawanannya di surat kabar, Marco turut menyelipkan kondisi kemajuan seperti 

moda transportasi kereta api berupa trem, dan kehadiran alat tulis dan pensil. 

Kehadiran kereta api dan trem listrik di Hindia Belanda memang menjadi salah satu 

penanda kemajuan modern.4 Transportasi ini selain dinikmati oleh orang Eropa, 

juga menjadi moda transportasi umum favorit bagi rakyat bumiputera. Sebuah 

komisi penyelidikan khusus dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1904 

melaporkan tentang peningkatan jumlah pengguna kereta api khususnya dari para 

rakyat bumiputera. Selama tiga tahun terakhir, ada peningkatan sebesar 550.000 

penumpang bumiputera atau rakyat kecil, orang jalanan.5 Pemanfaatan kereta api 

sebagai angkutan massal rakyat bumiputera paling banyak (69,5 persen) berlatar 

belakang ekonomis seperti pergi bekerja dan ke pasar. Disusul bepergian yang 

                                                           
4 Sejak pertengahan 1920-an, rel-rel untuk Jawatan Kereta api Hindia Belanda diimpor dari Eropa. 
Pada awal 1940-an sampai akhir era penjajahan Belanda, semua peralatan teknis datang dari 
negara Barat. Hanya beberapa komponen bagian badan kereta dan bantalan rel yang terbuat dari 
kayu jati dan kayu Asia lainnya (Mrazek, 2006, h. 16). 
5 Jalur utama trem di Batavia tahun 1909 dalam satu bulan menunjukkan jumlah penumpang 
terbanyak di kelas tiga (pribumi rakyat jelata) dengan sebesar 255.197 penumpang. Sementara di 
kelas satu (Eropa) sebanyak 10.404 penumpang, dan kelas dua (orang Eropa berpendapatan 
rendah dan pribumi elit) sebanyak 72.623 penumpang (Mrazek, 2006, h. 18). 
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sifatnya pribadi (30,5 persen) dan aktivitas mengunjungi sanak keluarga (20,8 

persen). Dengan menggunakan kereta api, penumpang bumiputera ini juga dapat 

membawa barang seberat 50 kilogram atau lebih. Fasilitas bagasi ini menjadi faktor 

penunjang bagaimana kereta api dicintai rakyat bumiputera (Mrazek, 2006, h. 17-

18). Pada zaman yang menampakkan kedamaian karena ada pemenuhan di sektor 

infrastruktur, tidak ada pemberontakan dan kerusuhan politik ini Marco dari 

kalangan rakyat bumiputera jelata justru muncul dengan pemikiran radikal yang 

mengarah kepada kebangkitan kesadaran nasional. 

Kelas Kereta Golongan Jumlah 
Penumpang 

Kelas Satu Eropa 4.000 

Kelas Dua Orang Eropa berpendapatan rendah 
dan pribumi kelas atas 

 

33.000 

Kelas Tiga Pribumi 550.000 

Tabel 3. Kelas Golongan dan Jumlah Penumpang Kereta Api pada 1904. 

Pasca kegiatannya di dunia pers, Marco banyak berfokus ke gerakan massa 

lewat organisais Sarekat Rakyat (SR). Sarekat Rakyat adalah organisasi rakyat 

pecahan dari Sarekat Islam (SI) ketika pengaruh komunisme mulai masuk ke tubuh 

para anggota SI dan menyebabkan perpecahan menjadi SI putih dan SI merah. Pada 

puncaknya, SI merah memisahkan diri dari Sarekat Islam dan mengganti nama 

Sarekat Rakyat pada tahun 1922. Istilah-istilah seperti imperialisme, kapitalisme, 

borjuisme, pemerasan dan sejenisnya mewarnai pergerakan Sarekat Rakyat yang 

mendapat banyak tempat dan pengikut di lingkungan masyarakat yang kesenjangan 

sosial antara miskin dan kaya tinggi (Oetoyo, 2007, h. 133). Peran Marco 

Kartodikromo hadir ketika Sarekat Rakyat (SR) Solo yang kemudian diketuai oleh 
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Misbach sendiri mengalami kekosongan kepemimpinan karena Misbach dibuang 

ke Manokwari. Marco Kartodikromo kemudian memimpin organisasi massa 

Sarekat Rakyat. 

Karier Marco terus bersinar dengan terpilih sebagai ketua SR Solo pada 22 

November 1924 dengan Haroenrasjid yang dahulu anak buah Misbach duduk 

sebagai wakilnya. Saat Haroenrasjid bebas dari penjara, sekiatr 500 anggota Sarekat 

Rakyat pimpinan Marco menyambut di depan gedung Lanraad dengan 

menyanyikan lagu “Internationale”6. Dari SR Solo ini, sebuah surat kabar akhirnya 

lahir sebagai alat media pergerakan dengan nama Habromarkoto. Marco duduk 

sebagai pemimpin redaksi. Propaganda SR pimpinan Marco pada Mei 1925 di 

kalangan petani perkebunan tembakau di Manang, selatan Lawean, mengakibatkan 

para petani menuntut upah glidig dengan ancaman pemogokan kerja. Polisi segera 

bertindak dengan menangkap para anggota SR yang terlibat aksi (Shiraishi, 1997, 

438). Keanggotaan SR semakin meningkat ketika Marco Kartodikromo terbuka 

kepada orang Tionghoa yang dianggapnya punya masalah senasib dalam 

penindasan sistem kolonial. Ia secara terang-terangan juga mendukung Revolusi 

Cina7 saat acara penggalangan dana Sarekat Rakyat pada 19 Juli 1925. Kekuatan 

SR bertambah ketika beberapa organisasi pergerakan bergabung seperti antara lain 

di Solo bernama Comite van vakbonde dan kelompok Mualimin yang adalah 

                                                           
6 ‘The Internationale’ adalah lagu dari International Workingmen Association (sebuah wadah 
perkumpulan organisasi kiri dan serikat buruh di seluruh Indonesia) yang liriknya ditulis oleh 
Eugene Edine Pottier pada tahun 1871. Dalam tahun-tahun berikutnya, digunakan oleh banyak 
politisi sosialis dan sayap kiri. Di Rusia, Internationale menjadi lagu kebangsaan sampai tahun 1944. 
7 Pemberontakan demokratis nasionalis yang menggulingkan dinasti Qing (atau Manchu) pada 
tahun 1912 dan menciptakan sebuah republik.  
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pengikut bekas pengikut Misbach yang memiliki kharisma sebagai guru Madrasah 

dengan pandangan Islam dan Komunisme (Shiraishi, 1997, h. 210-211). 

Marco mulai mengurangi laju pergerakan SR ketika ada kerusuhan di Solo 

dengan meledaknya sejumlah bom dan melukai satu orang. Meskipun belum 

menunjukkan siapa yang melancarkan aksi kerusuhan ini, sejak peristiwa tersebut 

polisi meningkatkan pengawasan ketat kepada SR di Solo. Puncaknya pada akhir 

November 1925, pemerintah kolonial melarang kegiatan perkumpulan SR dan 

hanya menggantungkan pertemuan dari kegiatan pengajian Mualimin. Anggota SR 

Solo pada Desember 1925 bertambah jumlahnya mencapai 3000 orang. Baik PKI 

dan SR jumlah anggotanya makin banyak dan pihak PKI sudah mengadakan 

pertemuan  seperti di Prambanan dan Batavia yang dihadiri oleh jajaran pimpinan 

utama untuk membuat struktur partai dan merencanakan sebuah pemberontakan 

melawan Belanda. 

SR pimpinan Marco punya cara lain dalam pergerakannya dengan terus 

menggelar pengajian Mualimin. Polisi terus membubarkan acara tersebut. 

Sembahyang Jumat di Masjid Kauman pada 19 Februari 1926 yang dihadiri ribuan 

orang dijaga oleh polisi dari luar dan para anggota SR Tionghoa yang tidak 

beragama Islam menunggu di luar. Hari-hari berikutnya serangkaian penangkapan 

dilakukan oleh polisi kepada para anggota SR termasuk para perempuan. 

Pemerintah Belanda mengeluarkan aturan yang menyatakan bahwa pegawai negeri 

tidak diperbolehkan menjadi anggota SR dan PKI karena dua organisasi tersebut 

dianggap memiliki tujuan melemahkan kekuasaan pemerintah bahkan bertujuan 

utama untuk merobohkannya. Jika dilihat dari perjalanan dan garis politiknya, 
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kekhawatiran Belanda ini memang benar dan beralasan. Pada akhirnya, di tengah 

situasi tekanan dari pemerintah dan para anggotanya yang punya beragam 

perspektif, baik Sarekat Rakyat dan PKI melakukan aksi pemberontakan pada pada 

November dan Desember 1926. Pemerintah Belanda membalas aksi ini dengan 

penangkapan para tokoh dari kedua organisasi ini beserta para pemimpinnya. 

Marco Kartodikromo adalah salah satu dari sekian banyak orang yang dibuang 

Belanda ke Boven Digoel, Papua. 

Jika menggunakan kategori komunikasi historis milik Schudson (1991), 

fenomena kemunculan Marco dalam arena pers masa pergerakan masuk dalam 

kategori institutional history. Hal ini sejalan dengan adanya perubahan orientasi 

media masa dari sifatnya sebagai koran perdagangan, berita dan media penerjemah 

hukum-hukum Belanda ke dalam bahasa daerah atau Melayu, menjadi berubah ke 

media yang punya orientasi kemajuan hingga mengalami radikalisasi dalam kurun 

waktu awal abad ke-20. Bahasa turut mengalami perkembangan dengan meluasnya 

penggunaan bahasa Melayu pasar di dunia pers hingga karya novel. Kategori 

history proper of communication juga dapat melihat kondisi pers di masa 

pergerakan yang turut mendorong ke arah perubahan politik perlawanan. Banyak 

organisasi bumiputra bermunculan dan menggunakan surat kabar sebagai 

propaganda dan kebutuhan rakyat untuk membaca informasi tersebut. 

Marco Kartodikromo baik posisinya sebagai jurnalis maupun tokoh 

pergerakan muncul sebagai salah satu aktor penting yang mewarnai fase pertama 

dari gerakan nasionalis membebaskan diri dari praktik kolonial. Gerakannya yang 

radikal baik ditunjukkan lewat berbagai tulisan tajam selama menjadi jurnalis yang 



162 
 

membangkitkan kesadaran nasional. Juga perannya ketika memimpin Sarekat 

Rakyat (SR) dan berakhir di pembuangan Boven Digoel telah menjadi perintis bagi 

generasi intelektual selanjutnya seperti Soekarno yang tumbuh dalam warisan 

kesadaran nasional menginginkan kemerdekaan Indonesia. Bila dikaitkan dengan 

kajian komunikasi non-Western, mengangkat pemikiran tokoh pers lokal juga 

mempunyai kedekatan sejarah dan emosional karena berkaitan dengan perjalanan 

awal terbentuknya konsep negara bangsa Indonesia dengan permasalahan khas 

negara-negara di Asia yang menjadi daerah koloni dari negara Barat. Buku berjudul 

Sejarah dan Perkembangan Pers karya Taufik (1977) membuat periodesasi sejarah 

pers di Indonesia dengan dua kategori, yaitu pers pra-kemerdekaan yang mencakup 

zaman kolonial Belanda, Jepang dan masa revolusi fisik. Sedangkan kategori kedua 

adalah pers pasca kemerdekaan yang tersusun dari masa politik demokrasi liberal, 

demokrasi terpimpin, dan masa orde baru. Jika merujuk pada periodesasi tersebut, 

Marco sebagai tokoh pers berada pada pers masa pra kemerdekaan ketika kolonial 

Belanda masih berkuasa dan mulai mendapat perlawanan wacana nasionalisme di 

awal abad ke-20. 

 


