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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

1.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, beberapa temuan data terkait 

Marco Kartodikromo yang telah didapatkan menunjukkan adanya beberapa faktor 

yang mempengaruhi pola pemikiran dari Marco Kartodikromo. Lingkungan sosial 

sekitar, pergaulan, dan referensi bacaan menjadi tiga faktor yang menonjol dalam 

pembentukan pemikiran dan tindakan seorang Marco Kartodikromo. Keadaan 

sosial politik di awal abad ke-20 yang memanas dengan ditandai dengan 

pertumbuhan berbagai macam organisasi dan pers telah membawa Marco dalam 

dunia aktivisme dan bergaul dengan beberapa tokoh terdidik. Keahliannya dalam 

bidang tulis menulis menjadikannya sosok yang mampu menuangkan pemikirannya 

dengan ditunjukkan lewat berbagai tulisan yang tersebar di surat kabar, menjadi 

redaktur, hingga mendirikan surat kabar Doenia Bergerak. Marco juga seseorang 

yang dekat dengan buku bacaan. Di Salatiga bahkan ia sempat mendirikan 

perpustakaan dan menyewakan kepada umum. Beberapa buku yang pernah ia sebut 

dalam tulisannya antara lain seperti Van Christen tot Anarchist karya Domela 

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. 
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Penelitian ini juga merupakan upaya untuk mengungkap dan memetakan 

pemikiran tokoh pers khususnya di Indonesia pada periode kolonial Hindia 

Belannda. Dan sebagai salah satu kajian komunikasi non-Western yang sebelumnya  

sudah terlebih dahulu dirintis oleh peneliti lain. Semakin menjamurnya gerakan 

kebangkitan kesadaran nasional Indonesia pada awal abad ke-20 menjadi salah satu 

babak penting untuk melihat dinamika pers independen berperan dalam kondisi 

tersebut. 

1.2 Proposisi 
 

Penelitian mengenai tokoh pers Marco Kartodikromo menghasilkan 

beberapa proposisi dibawah ini, yaitu: 

1. Pada periode zaman pergerakan nasional (1912-1926) surat kabar 

memainkan peran penting dalam menanamkan kesadaran ke-Indonesiaan 

lewat berbagai tulisannya yang dimuat dan beredar. 

2. Marco Kartodikromo adalah salah satu tokoh pers yang muncul pada 

periode zaman pergerakan dengan membawa ciri khas penggunaan bahasa 

yang lugas dan apa adanya dalam membela maupun mengkritik. 

3. Pergaulan dan kondisi sosial politik pada zaman pergerakan melatar 

belakangi pemikiran dan tindakan Marco Kartodikromo dalam memakai 

surat kabar sebagai alat perlawanan dan pembentukan wacana bangsa 

negara. 

4. Tulisan dan pers ala Marco Kartodikromo dapat disebut sebagai pers 

ideologis atau pers perlawanan karena hanya berfokus pada konten tentang 
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pembelaan terhadap kaum yang tertindas, dorongan kemajuan, emansipasi 

wanita dan kesetaraan kedudukan sebagai sebuah bangsa. 

1.3 Saran 
 

Melihat hasil berbagai temuan dari data yang dikumpulkan mengenai tokoh 

pers Marco Kartodikromo, peneliti memberikan beberapa saran baik  secara 

akademis maupun praktis. Peneliti berharap akan ada penelitian selanjutnya dengan 

minat yang sama agar dapat memperkaya kajian studi pemikiran tokoh pers di 

Indonesia. 

1.3.1 Saran Akademis 
 

a.  Pengembangan secara berkelanjutan mengenai studi pemikiran tokoh 

pers Indonesia lainnya,  terutama pada zaman pergerakan di mana pers 

perlawanan dan pers ideologis banyak tumbuh subur saling bermunculan. 

Dengan memperbanyak kajian penelitian yang menggali pemikiran dan 

ketokohan lokal, membantu upaya de-Westernize dalam dunia ilmu 

komunikasi dan jurnalisme. 

b. Penelitian tentang tokoh pers zaman pergerakan ini dapat menjadi salah 

satu rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait tokoh yang sama 

maupun para tokoh pers lainnya. Termasuk menggali keterkaitan tokoh 

pers kiri dengan pergerakan Indonesia. 

c. Mengkaji penelitian tokoh pers zaman pergerakan lainnya seperti 

Samanhoedi, Soewardi Suryaningrat, H.O.S Tjokoraminoto, Tjipto 
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Mangoenkoesoemo, Semaun, Darsono, surat kabar Habromarkoto, 

Sarotomo dan lainnya yang masih belum banyak diangkat dalam 

penelitian komunikasi. 

d. Mengkaji keterlibatan para tokoh pers dengan organisasi pergerakan dan 

bagaimana mereka mendidik dan mempersiapkan para jurnalis muda. 

6.3.2  Saran Praktis 
 

 Diharapkan adanya kemauan yang kuat dari pemerintah daerah sampai 

tingkat Kota dan Kabupaten untuk mencari, merawat dan memelihara berbagai 

macam arsip yang berhubungan dengan pers, baik surat kabar, berbagai benda 

peralatan hingga tempat bersejarah untuk bersama-sama saling merawat dan 

menjaga. Hal ini diperlukan selain sebagai aset jati diri bangsa, juga memberi 

peluang besar bagi para peneliti untuk mengkaji berbagai macam data yang 

terkumpul dan tersimpan. 

 


