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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1  Pendekatan Sejarah Komunikasi 
 

Ilmu komunikasi digambarkan oleh Wilburd Schramm sebagai sebuah 

persimpangan yang ramai karena dilalui berbagai disiplin ilmu. Tidak terkecuali 

kehadiran pendekatan sejarah yang turut mewarnai persimpangan kajian ilmu 

komunikasi. Kronologi dan ruang waktu yang merentang selama perjalanan 

komunikasi pada akhirnya dapat dilihat dari perspektif sejarah. Ali (2005, h. 12) 

menyebut bahwa sejarah adalah cerita tentang perubahan-perubahan, atau ilmu 

yang menyelidiki setiap perubahan yang pada dasarnya merupakan kegiatan dari 

manusia sendiri. Dari hasil penyeledikan, kemudian dihimpun dalam sebuah cerita. 

Surat kabar sendiri muncul dan disebut memiliki unsur kuat sebagai sebuah sumber 

sejarah.  

Surat kabar pada hakikatnya adalah sumber sejarah yang 
paling lengkap. Seluruh kehidupan manusia ditulis di situ, 
yakni meliputi (a) berita-berita tentang kejadian atau 
peristiwa politik (pemerintah, ketatanegaraan, kepartaian), 
ekonomi dan keuangan (perniagaan, industri, perbankan, 
impor-ekspor dan sebagainya), kebudayaan (pendidikan, 
kesenian, pengajaran, pemberantasan percabulan dan 
sebagainya), peraturan-peraturan di semua lapangan; (b) 
anjuran-anjuran ke arah perbaikan masyarakat; (c) 
kerjasama internasional; (d) pendapat umum di dalam 
negeri dan luar negeri; (e) tajuk rencana (Ali, 2005, h. 14) 

 
Kronologi yang merentang dari perjalanan seputar perkembangan 

komunikasi pada akhirnya dapat dilihat dari perspektif sejarah, termasuk di 

dalamnya perkembangan jurnalisme dan persuratkabaran. Elizabeth Eisenstein 
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selama satu dekade pernah meneliti tentang perkembangan dan kekuatan mesin 

cetak terhadap dampak budaya yang dihasilkan. Transformasi besar dari 

komunikasi budaya lisan menuju budaya menulis untuk khalayak luas berdampak 

langsung pada sendi-sendi politik, ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial. Hal ini 

yang kemudian diklaim Eisenstein luput dari pengamatan kacamata para ahli 

sejarah untuk mengkaji fenomena tersebut (Eisenstein, 1979, h. 6). Sama dengan 

Eisenstein, Robert Darnton (1990, h. 17) menyebut sistem komunikasi memiliki 

sejarah meskipun para sejarawan jarang mempelajarinya. Ada beberapa penyebab 

mengapa peran kajian komunikasi, termasuk unsur media di dalamnya tidak begitu 

menonjol dalam penulisan sejarah. Schudson (1991, h. 175-189) menyebut, karena 

media berkembang di latar belakang peristiwa, bukan di latar depan yang 

merupakan pokok dari arus utama. Dalam uraiannya berjudul Media contexts 

Historical approaches to communication studies Schudson (1991) kemudian 

memaparkan setidaknya ada tiga bidang atau kategori dalam kajian komunikasi 

perspektif historis yaitu macro-history, history proper dan institutional history 

karena Schudson melihat dalam kajian historis isu utamanya bukan pada metode 

melainkan pada persoalan cakupan studinya. Penjelasan tentang macro-history 

merupakan bidang cakupan yang paling luas dalam studi sejarah komunikasi yang 

menyoal tentang hubungan antara media dan perkembangan evolusioner manusia 

dengan pertanyaan pokok mencakup pertanyaan bagaimana sejarah komunikasi 

telah membawa pencerahan terhadap kehidupan manusia. Bidang cakupan kedua 

yaitu history proper of communication yang memustakan perhatian pada hubungan 

antara media dengan kebudayaan, politik, ekonomi dan sejarah sosial dengan 
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pertanyaan pokok tentang bagaimana perubahan komunikasi membawa pengaruh 

pada aspek-aspek lain dalam masyarakat yang pada gilirannya membawa dampak 

perubahan sosial, juga sebaliknya. Ketiga, bidang cakupan institutional history 

memfokuskan pada perkembangan media terutamanya adalah media massa meski 

kemudian berkembang juga ke sejarah perkembangan bahasa, perkembangan genre 

tertentu seperti novel sampai dengan sejarah perfilman dengan pertanyaan pokok 

tentang bagaimana media-media terebut berkembang, khususnya perhatian 

terhadap kekuatan sosial yang memicu perkembangan industri media. Sejarah surat 

kabar, majalah, perusahaan penerbitan, sejarah penyiaran, sampai dengan sejarah 

perkembangan film. 

Sementara itu, John Nerone dalam The Future of Communication History 

(2006, h. 254-262) menyebut, 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. 

Butsch (2003) (dikutip dalam Nugroho, 2013, h. 99-100) menyebut bahwa 

penelitian komunikasi yang populer turut mendapatkan keuntungan dari 

pendekatan historis. Esai historis bersifat kontekstual ketika misalnya untuk melihat 

situasi global. Perbandingan yang dipakai juga sangat beragam. Seperti 
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membandingkan perkembangan radio dengan televisi yang dapat membantu 

menyoroti hal-hal mencolok yang saling tidak dimiliki di antara keduanya, 

termasuk asumsi yang dibuat oleh peneliti sendiri. Menurut Butsch, ada empat 

alasan mengapa komunikasi perspektif historis lebih mudah dicapai yaitu historical 

research is contextual, historical research is comparative, history can also reveal 

development over time, dan historical research helps to clarify assumptions, 

concepts, and categories. Yang pertama historical research is contextual atau 

penelitian historis bersifat kontekstual ini berfokus pada khalayak sebenarnya di 

lingkungan alami dibanding khalayak yang dibangun secara teoritis. Penggunaan 

media sebagai interpretasi kontemporer penggunanya yang membantu menyoroti 

praktik khalayak daripada efek medianya. Kedua, historical research is 

comparative atau penelitian historis bersifat komparatif dimana dapat 

membandingkan khalayak di era yang berbeda. Seperti radio pada tahun 1920-an, 

kemunculan televisi di tahun 1950-an hingga era internet di tahun 1990-an. 

Pendekatan komparatif seperti ini membantu mengungkapkan karakteristik praktik 

dari tingkat perkembangan teknologi media. Kritik besar yang dialamatkan kepada 

televisi selama beberapa dekade akan sangat kontras dengan kritik pada radio yang 

relatif lebih ringan meskipun pada saat era kejayaannya. 

Ketiga, history can also reveal development over time atau sejarah juga 

dapat mengungkapkan perkembangan dari waktu ke waktu. Pendekatan ini 

membantu mengingatkan kita bahwa khalayak tidak statis, namun memiliki 

identitas dan praktik yang berbeda di setiap waktu dan lokasi. Sebagai contoh para 

penonton film, televisi dan pendengar radio masing-masing mengalami 
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perkembangan. Keempat, historical research helps to clarify assumptions, 

concepts, and categories (penelitian historis membantu mengklarifikasi asumsi, 

konsep, dan kategori) yang menyoroti bahwa pernyataan khalayak sering 

mengandung asumsi implisit terhadap beberapa kondisi historis sebelumnya. 

Misalnya, hipotesis tentang kekhawatiran bahwa televisi atau internet telah 

menggusur beberapa kegiatan yang sebelumnya melibatkan dan memberi manfaat 

bagi anak-anak.  

Surat kabar pada abad ke-20 mampu mengabadikan diskusi, opini publik 

dan segala bentuk argumentasi masyarakat (Simonson, 2013, h. 21). Jika melihat 

dunia pers di Indonesia pada masa tersebut, kajian komunikasi dalam perspektif 

sejarah dapat menyoroti tentang peran dan perkembangan pers dalam kehidupan 

sosial masyarakat. Persuratkabaran pada masa Hindia Belanda dalam satu babak 

periode antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 memiliki pergeseran orientasi 

dengan ditandai konten yang mengangkat semangat dan dorongan kemajuan 

bangsa, sampai memasuki awal abad ke-20 surat kabar terus bergerak ke arah 

radikal menjadi alat propaganda untuk melawan kekuasaan Belanda. Fenomena ini 

sekaligus memiliki keterkaitan dengan para tokoh pencetus dan penggerak dalam 

arena pers di zaman Hindia Belanda. Dari sederet tokoh pers penggerak dan 

penganjur perlawanan, nama Marco Kartodikromo muncul dalam suasana hiruk-

pikuk menjamurnya perang suara melalui sederet surat kabar yang bermunculan 

pada masa tersebut. Marco Kartodikromo pada akhirnya dipilih sebagai subjek 

dalam penelitian ini. Sebagai seorang jurnalis dan aktivis pergerakan di abad ke-20, 
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surat kabarnya mampu membuat penguasa marah dengan ditandai dengan hukuman 

penjara yang diterima oleh Marco akibat tulisannya.  

Dalam pandangan komunikasi historis yang telah diklasifikasikan oleh 

Schudson, 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. 

2.2  Sociology of Media 
 

Komunikasi massa menurut Pawito (2007, h. 16) adalah suatu bentuk 

komunikasi yang melibatkan orang banyak dan umumnya memakai berbagai media 

massa seperti surat kabar, radio, majalah dan televisi. Adapun kehadiran internet 

selama masa transisi akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 telah merujuk pada 

media massa baru dengan karakteristik yang berbeda dan jarang dimiliki oleh 

media-media pendahulu. Yang membedakan tradisi komunikasi massa melalui 

media konvensional dengan penggunaan internet adalah adanya peluang yang besar 
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dalam pemberian tanggapan atau umpan balik (feedback) secara segera 

(immediately). Hal ini berbeda dengan model surat kabar dimana umpan balik 

bersifat tertunda (delayed). Gaye Tuchman (2002, h. 79-80) dalam The production 

of news mencontohkan penelitiannya yang melihat selama tahun 1950-an, media 

digambarkan sebagai sebuah komponen sistem sosial yang lebih besar, di mana 

organisasi media dan khalayak memiliki kesetaraan dan saling berhubungan atau 

paralel. Para jajaran media menanggapi kelompok yang menjadi referensi berita 

sebagai rekan kerja sekaligus pesaing mereka. Sementara di pihak individu 

penerima berita, mereka merespon sesuai dengan pandangan atau orientasi mereka 

terhadap kelompok yang menjadi referensi mereka sendiri. Inilah yang 

digambarkan oleh Tuchman sebagai sebuah struktur paralel yang saling berkaitan. 

Lebih lanjut, reaksi dan tindakan individu berikutnya adalah memberikan umpan 

balik seiring dengan jumlah media yang memberitakan. Hal ini sekaligus 

mendorong pihak media untuk mengulang atau memodifikasi hasil demi menjaga 

stabilitas pola sosial seperti itu. Tetapi menurut Curran (dikutip dalam Jensen, 2002, 

h. 79) kontribusi media kepada khalayak sering kali bertentangan dengan beberapa 

faktor sosial, antara lain: 1) Agen ekonomi (mencakup pemilik dan investor) 2) 

Agen politik (badan regulasi politik dan hukum) 3) Agen source dan 4) Agen 

audiens (media berita harus terus berusaha memahami khalayak dan heterogenitas).  

Sociology of media kemudian muncul sebagai perspektif yang memahami 

hubungan antara media massa yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan suatu 

masyarakat. Media merupakan saluran atau kendaraan yang dipakai untuk 

menyampaikan banyak hal, baik informasi, hiburan, berita, edukasi atau pesan 
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promosi komersial. Bentuk dari media sendiri beragam mulai dari televisi, radio, 

surat kabar, papan reklame, surat, telepon, faksimile sampai internet, juga tidak 

menutup kemungkinan perangkat lainnya yang akan bermunculan seiring dengan 

kemajuan teknologi (Mehraj, Bhat & Mehraj, 2014, h. 56).  

Pendekatan sociology of media menjadi relevan untuk digunakan karena 

akan melihat keterkaitan antara pesan yang diproduksi media dengan organisasi di 

dalamnya atau hubungan antara media dengan pihak luar. Lingkaran paralel ini 

pada akhirnya dapat mengurai akar corak produksi berita yang dikeluarkan kepada 

khalayak. Dalam penelitian ini, pada akhirnya sociology of media ditempatkan 

untuk melihat perkembangan media pada masa kolonial Hindia Belanda terutama 

terhadap surat kabar Doenia Bergerak maupun surat kabar lainnya yang pernah 

memuat tulisan Marco Kartodikromo. Termasuk akan menyoroti latar belakang 

Marco Kartodikromo sebagai subjek yang memproduksi tulisan dalam surat kabar. 
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2.3  Pers di Hindia Belanda 
 

Tumbuhnya pers di Hindia Belanda tidak bisa dilepaskan dari kehadiran 

mesin cetak yang dibawa oleh bangsa Belanda1. Hadirnya percetakan di daerah 

koloni Belanda ini juga diprakarsai oleh para misionaris Gereja Protestan Belanda 

yang menggunakannya untuk menerbitkan literatur Kristen dalam bahasa daerah 

untuk keperluan penginjilan dan membeli sebuah mesin cetak dari Belanda pada 

tahun 1624. Meskipun begitu, kegiatan cetak mencetak tidak langsung tumbuh 

subur.2 Terbatasnya tenaga operasional yang menjalankan menjadi faktor utama. 

Disahkannya undang-undang untuk menghimpun para pedagang dalam suatu badan 

hukum, De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)3 turut membuka ruang 

pers pertama milik organisasi ini diterbitkan. Oleh sebab itu, pers pertama di 

Indonesia dalam konteks masa kolonial dimiliki oleh pihak Belanda. Dalam 

perkembangannya, muatan surat kabar ini berisi seputar perdagangan VOC, 

termasuk persaingannya dengan bangsa-bangsa lain terutamanya Portugal dalam 

berburu rempah-rempah. 

 

                                                           
1 Belanda pertama kali datang ke Hindia Belanda tahun 1596 dengan empat kapal. Tahun 1619 
menaklukan daerah Jayakarta dan segera mendirikan kota Batavia dan menjadi pusat 
pemerintahan dan perdagangan (tentang sejarah rinci mengenai awal perjumpaan Jawa dengan 
Belanda, lihat Ricklefs (1981). 
2 Upaya memperkenalkan percetakan tidak begitu sukses sampai pada 1659 Kornelis Pijl 
memprakarsai percetakan dengan memproduksi Tijboek, sejenis almanak atau buku waktu. 
Setelah itu kegiatan percetakan vakum sampai tahun 1667 ketika pemerintah pusat berinisiatif 
mendirikan percetakan dengan memesan alat cetak yang lebih baik. Produk pertama dari mesin 
cetak ini adalah berupa Perjanjian Bongaya yang memuat perdamaian dengan ditandatangani olejh 
Laksamana Cornelis Speelman dan Sultan Hasanuddin di Makassar pada 15 Maret 1668 (Adam, 
2003, h. 2-3) 
3 VOC berdiri pada 1702 sebagai hasil penggabungan dan kerjasama di antara para saudagar 
besar dan pengusaha. 
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2.3.1  Kemunculan Pers di Hindia Belanda 
 

VOC berkembang menjadi sebuah organisasi yang melakukan 

monopoli perdagangan di Hindia Belanda, termasuk monopoli terhadap 

sistem pemerintahan. Pada tanggal 8 Agustus 1744, di bawah pemerintahan 

Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff, mereka menerbitkan 

surat kabar Bataviaasche Nouvelles atau Bataviaasche Nouvelles yang 

diproduksi oleh Percetakan Benteng. Surat kabar ini terbit mingguan setiap 

hari Senin dengan hanya terdiri dari satu lembar kertas berukuran folio 

dimana kedua halamannya masing-masing berisi dua kolom (Adam, 2003, 

h.2-3). Isi surat ini juga memuat kembali tulisan Jan Pieterzoen Coen tahun 

1600-an, semacam iklan untuk melawan aktivitas perdagangan Portugis saat 

Belanda tengah bersaing dengan Portugis dalam urusan perdagangan 

rempah-rempah. Sejak itu, geliat pers di Hindia Belanda mulai tumbuh dan 

didominasi oleh percetakan dan pemilik orang Belanda. Pada tahun 1776 

tercatat telah terbit surat kabar mingguan Het Vendu Nieuws (berita lelang) 

berisi kabar tentang pelelangan dan iklan yang masih berkaitan dengan 

perdagangan VOC. Vendu Nieuws yang didirikan oleh L. Dominicus di 

Batavia pada 1776 merupakan surat kabar kedua dan terakhir yang terbit 

selama masa VOC. Surat kabar ini terbit mingguan dan banyak memuat 

iklan baik perdagangan maupun perkebunan. Pada tanggal 31 Desember 
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1799, VOC serta harta benda dan utang piutangnya dialihkan kepada 

Bataafse Republiek.4  

Pada masa pemerintahan Inggris di Hindia Belanda, meskipun 

tergolong singkat (1811-1815), mereka pernah menerbitkan surat kabar The 

Java Goverment Gazette berbahasa Inggris pada tahun 1812. Saat Belanda 

kembali berkuasa, nasib surat kabar ini diketahui berganti nama menjadi 

Bataviasche Courant pada tahun 1816 dan 12 tahun kemudian berganti 

nama lagi menjadi Javasche Courant. Pada tahun 1815 juga tercatat berdiri 

surat kabar bernama Het Bataviasche Advertentie Blad yang didirikan oleh 

W. Bruining. Ia membawa alat percetakan pertama ke Hindia Belanda dari 

Rotterdam. Oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, hal ini dianggap 

berbahaya dan diminta kembali pulang ke negaranya dengan dikenai ganti 

rugi, tetapi W. Bruining menolak dan tetap mendirikan surat kabar tersebut. 

Isi surat kabar tersebut seputar kutipan berita-berita umum yang ada di 

Belanda, termasuk iklan. (Surjomihardjo, 2002, h. 26). Dua surat kabar 

bernama Bromartani dan Poespita Mantjawarna pada tahun 1855 tercatat 

pernah terbit dengan menggunakan bahasa Jawa krama inggil (bahasa Jawa 

halus). Isi yang ditampilkan mengarah pada isu-isu pendidikan dan budaya 

kontras dengan surat kabar yang telah lebih dahulu terbit yang menitik 

beratkan pada isi komersil. Bromartani juga pernah bersinggungan dengan 

ranah politik saat memuat liputan “Naik Tahta” Susuhunan Surakarta 

                                                           
4 Bataafse Republiek adalah istilah untuk pemerintahan Belanda di bawah pendudukan Prancis 
selama 1795 – 1806. 
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(Adam, 2003, h. 25). Persuratkabaraan Hindia Belanda kemudian diwarnai 

dengan hadirnya majalah yang lebih spesifik melayani kebutuhan para 

priyayi amtenar. Salah satunya terbit majalah mingguan bernama 

Pengadilan5 yang diasuh oleh editor Belanda bernama G. Francis. Nomor 

pertama penerbitan tercatat pada tanggal 13 November 1897 dengan para 

koresponden antara lain Lie Kim Hok, Tan Tjan Hie, Tjoa Tjoe Kwan, dan 

Na Tan Piet. Koresponden pribuminya ada dua, yaitu Badros Firdaus dan 

Abdul Wahid. Pada intinya, majalah ini menekankan pada persoalan hukum 

dan terjemahan berbagai ketentuan pemerintahan kolonial yang bermanfaat 

bagi pekerjaan mereka sehari-hari. Setelah Pengadilan berhenti terbit, 

muncul surat kabar harian bernama Hoekoem Hindia pada Juni 1899 yang 

diterbitkan oleh A. Viet. Tetapi dalam perkembangannya konten koran ini 

tidak bisa membatasi pada aspek masalah hukum saja mengingat 

sirkulasinya yang terbit setiap hari. Saat Hoekoem Hindia dimiliki oleh W.P. 

Vasques6, ia memutuskan menerbitkan surat kabar lainnya bernama 

Pengadilan Dari Hoekoem Hindia. Terbit mingguan dan memiliki 16 

halaman, isinya seputar terjemahan peraturan pemerintah ke dalam bahasa 

Melayu. Surat kabar mingguan ini terbit secara terspesifik yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan para pejabat priyayi dan pembaca Tionghoa 

                                                           
5 Majalah Pengadilan yang pertama kali terbit pada 13 November 1897 hanya berumur sampai 16 
Aoril 1898 sebagai edisi terakhirnya. Ketika editor G. Francis keluar, ia digantikan oleh R. Brons 
Middel, guru bantu pada sekolah kalangan anak elit di Bandung. 
6 Hoekoem Hindia setelah dimiliki oleh W.P. Vasques pada 1900, editornya dijabat oleh H.F.R. 
Kommer dan hanya berjalan singkat karena terlibat perselisihan dengan pemiliknya pada 1901. 
Pada 1903 diketahui Hoekoem Hindia berganti nama menjadi Taman Sari ketika Wiggers menjadi 
pemimpin redaksi. 
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yang tertarik mengikuti perkembangan hukum dan perundang-undangan 

Hindia Belanda. Tarif berlangganan yang dipatok sebesar 1.50 gulden per 

tiga bulan. Pertengahan 1900, sebuah jurnal priyayi muncul bernama 

Pewarta Prijaji yang dipimpin oleh Raden Mas Koesoemo Oetojo.7 Ia 

adalah seorang penerjemah bahasa Jawa dari Solo. Pewarta Prijaji terbit 

bulanan dengan konten mayoritas terjemahan peraturan pemerintah, 

penetapan undang-undang, dan ringkasan dari Staatblad.8 Tujuannya adalah 

agar para priyayi di Jawa dan Madura dapat lebih mengerti perundang-

undangan Belanda yang tengah berlaku.9 Selain konten terjemahan 

peraturan pemerintah dengan menggunakan bahasa Melayu rendah, artikel 

lainnya yang disajikan minor adalah topik pendidikan kaum pribumi, 

kesehatan, pertanian, dan perkembangan masyarakat pribumi pada 

umumnya. R.M. Tjokroadikoesoemo dalam sebuah artikelnya di Pewarta 

Prijaji pernah mendorong agar para pemuka priyayi mendirikan sebuah 

organisasi Jawa yang dapat menggali soal persatuan Jawa. Seorang Belanda 

totok yang sudah terpengaruh politik etis pada akhir 1890-an bernama Henri 

                                                           
7 Koesoemo Oetojo lulus Hogere Burger School (HBS) pada 1891. Kariernya diketahui sebagai juru 
tulis di kantor kontrolir di Bandar, Pekalongan selama empat tahun. Setelah itu ia diangkat menjadi 
asisten Wedana di Muwarman, Pekalongan dan menetap di sana selama tiga tahun. Oetojo juga 
pernah ditunjuk oleh gubernur setempat untuk menjadi editor majalan pertanian lingkungan 
gubernuran bernama Mitraning Among Tani pada 1896. 
8 Staatblad adalah sebuah lembaran negara yang berisi segala bentuk kebijakan, pengumuman, 
peraturan dan perundangan. Dalam hal ini peraturan yang dibuat Belanda untuk diterapkan di 
Hindia Belanda. 
9 Pemerintah Belanda turut mengakui manfaat terjemahan peraturan Belanda ke dalam bahasa 
Melayu rendah bagi segenap para priyayi di Jawa dan Madura. Saat Koesoemo Oetojo meminta 
bantuan dana dari pemerintah agar dapat meringankan biaya langganan, para pejabat Belanda 
yang ditemui bersikap sangat simpatik dan bersedia memenuhi permintaan. Oetojo berharap tarif 
Pewarta Prijaji turun dari 13 gulden menjadi 7.5 gulden per tahun. 



29 
 

Consant Claude Clockener Brousson,10 pada 15 April 1900 menerbitkan 

jurnal dua mingguan dengan empat halaman dalam bahasa Melayu bernama 

Soerat Chabar Soldadoe. Surat kabar ini berfokus pada konten yang 

memerangi kemerosotan moral, perjudian, madat, dan sikap boros di 

kalangan pribumi.  

Clockener Brousson dikenal berteman dengan Abdul Rivai ketika 

mereka di Medan. Rivai adalah seorang keturunan Melayu kelahiran 

Palembang yang tengah berada di negeri Belanda mendirikan surat kabar 

Pewarta Wolanda di Amsterdam dan diedarkan di Hindia Belanda pada 

tahun 1900.11 Isi surat kabar Pewarta Wolanda secara spesifik menerbitkan 

tulisan tentang Pemberontakan Boxer di Tiongkok, termasuk latar belakang 

para tokoh-tokohnya yang terlibat. Juga menerbitkan tulisan tentang 

kehidupan di Belanda dan negara Eropa lainnya yang mayoritas semua 

tulisan di Pewarta Wolanda ditulis oleh Abdul Rivai sendiri (Adam, 2003, 

h. 159-160). 

Pada pertengahan tahun 1902, Brouson dan Rivai bersepakat untuk 

mendirikan sebuah majalah bergambar di Belanda yang nantinya diedarkan 

                                                           
10 Henri Consant Claude Clockener Brousson adalah letnan pertama pasukan infanteri Belanda. Ia 
diangkat menjadi letnan dua pada 1892 setelah mengabdi di negeri Belanda sejak Agustus 1888. 
Berangkat ke Hindia Belanda pada 1896, ia dikenal memprakarsai penerbitan majalah serdadu. 
11 Abdul Rivai lahir pada 13 Agustus 1871 dari keluarga guru. Ia adalah seorang dokter Jawa yang 
pernah bekerja di Medan. Ia berangkat ke Belanda pada akhir 1899 dengan tujuan melanjutkan 
studi kedokterannya di Universitas Utrecht. Rivai merupakan ikon dokter Jawa yang berani 
mengambil keputusan belajar di negeri Belanda. Kepindahan Rivai ke Amsterdam dari Utrecht 
adalah untuk kepentingan memenuhi ujian akhir di sekolah HBS sebagai syarat ujian akhir 
kedokteran di Utrecht. Saat di Amsterdam inilah Abdul Rivai menerbitkan Pewarta Wolanda 
dengan bantuan Y. Strikwerda. 
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di Hindia Belanda bernama Bintang Hindia.12 Dengan lobi Brouson kepada 

pemerintah Belanda, Bintang Hindia mendapat sokongan bantuan dana 

pemerintah. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Belanda meminta agar 

Bintang Hindia hanya dijual di kalangan terbatas yang melingkupi struktur 

pemerintahan Belanda di Hindia Belanda seperti di kalangan sekolah guru, 

hoofdenscholen (sekolah anak kalangan elit) pejabat pribumi, rumah sakit 

militer dan ruang inap pasiennya. Pemerintah Belanda melihat bahwa 

Bintang Hindia punya kecenderungan baik terhadap Belanda dalam 

semangat dan tujuan. Bahkan Gubernur Jenderal Van Heutz memberi 

pinjaman bebas bunga sebesar fl. 20.000 kepada Brousson.13 Gubernur 

Jenderal juga berjanji memberi fasilitas bebas biaya pos untuk distribusi 

Bintang Hindia dan membuat surat edaran kepada seluruh asisten residen 

agar memerintahkan bawahan mereka untuk membantu penyebaran di 

kalangan pegawai pribumi, penduduk swasta, kalangan Eropa yang sukses 

dan warga Timur Asing.14 Bagi Abdul Rivai yang menjabat sebagai editor, 

Bintang Hindia memiliki tujuan yang ambisius dan mulia untuk memajukan 

pengetahuan rakyat Hindia Belanda sampai mereka bisa mencapai status 

                                                           
12 Brousson dan Rivai mendirikan Bintang Hindia setelah keduanya mengundurkan diri dari 
Bendera Wolanda. Bintang Hindia terbit perdana pada Juli 1902 yang diproduksi oleh percetakan 
N.J. Boon di Amsterdam. 
13 Pinjaman bebas bunga ini akan dicicil setiap kuartal sebesar fl. 1.000. Brousson berjanji tidak 
akan menagih biaya langganan pemerintah atas Bintang Hindia apabila ia gagal membayar cicilan 
pinjaman. Keputusan Gubernur Jenderal Van Heutz memberikan pinjaman dan kemudahan kepada 
Brousson ini ternyata berbuntut panjang ketika Menteri Jajahan baru, Dirk Fock, mengetahui hal 
tersebut. Fock mencaci Van Heutz dan tidak setuju dengan semua langgah Heutz memberi 
kemudahan bagi beredarnya Bintang Hindia yang dianggapnya telah melampaui kewenangannya 
sebagai Gubernur Jenderal (Adam, 2003, h.169-171). 
14 Sebagai imbalan, Brousson kemudian berjanji menyediakan delapan halaman di tiap edisi untuk 
memuat berbagai artikel dan pengumuman pemerintah, termasuk menerjemahkan ke dalam 
bahasa Melayu. Ibid 
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“bangsawan pikiran.” R.M. Mas Koesoema Joedha turut sepakat dengan 

mendorong orang Jawa khususnya agar membaca dan menjadi pelanggan 

Bintang Hindia dalam edisi percontohan yang terbit. Sementara itu Rivai 

sendiri menyebut bahwa majalah Bintang Hindia ditujukan bagi para 

pembaca di seluruh lapisan masyarakat di Hindia Belanda, bagi para 

aristokrat, kaum pribumi, Arab, pegawai Tionghoa, kalangan militer, 

pedagang, siswa sekolah pimpinan, sekolah guru, sekolah dokter Jawa dan 

seluruh pegawai lainnya. Abdul Rivai selaku pendiri memiliki ambisi 

terhadap Bintang Hindia yang ingin menyuarakan ide-ide mengenai 

kemajuan kehidupan dan sosial bangsa Indonesia. Sedangkan Brousson 

yang seorang Belanda memiliki motif semangat menumbuhkan hubungan 

persahabatan dan saling kenal antara rakyat Indonesia selama ini dengan 

pemerintah Belanda. Secara umum, isi dari majalah Bintang Hindia yang 

dilengkapi dengan ilustrasi tersebut memberi kesadaran tentang dunia di 

luar Hindia Belanda kepada para pembacanya, termasuk perlunya bangsa 

Hindia15 berubah ke cara hidup yang lebih modern (Adam, 2003, h. 174-

181). 

Setelah tahun-tahun kemunculan berbagai surat kabar diwarnai 

dengan berbagai macam bahasa selain Belanda, seperti penggunaan bahasa 

Jawa dan Melayu. Perusahaan pers yang memakai bahasa Jawa dan Melayu 

                                                           
15 Istilah bangsa Hindia dan anak Hindia dipopulerkan oleh Bintang Hindia lewat kalimat tersebut 
yang banyak dipakai pada setiap edisi. Istilah tersebut tidak hanya untuk menyebut golongan 
pribumi saja, melainkan sekaligus ditujukan kepada golongan lain seperti Tionghoa dan Arab. 
Secara psikologis, istilah bangsa Hindia membentuk kesadaran dan spirit kesatuan sebagai sebuah 
bangsa. Pada awal 1920-an, istilah bangsa Indonesia menggantikan istilah bangsa Hindia. 
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tersebut antara lain seperti surat kabar milik orang-orang Indo, seperti 

H.C.O. Clockener Brousson dari Bintang Hindia, E.F. Wiggers dari Bintang 

Bara dan G. Francis dari Pemberita Betawi pada abad ke-20. Kelompok 

masyarakat Tionghoa juga turut meramaikan dunia pers surat kabar dengan 

mendirikan percetakan dan menerbitkan surat kabar yang berarti turut 

mewarnai dunia pers Hindia Belanda. Pada tahun 1905 sampai 1911 

jumlahnya semakin meningkat yang membuat perkembangan pers surat 

kabar di Hindia Belanda semakin pesat sejak paruh kedua dekade 1900-an. 

(Shirashi, 1997, h. 42). Hadirnya bahasa Melayu setelah sebelumnya 

didahului oleh berbagai kemunculan pers berbahasa etnik lokal, menjadi 

pendorong kuat terbentuknya pembangkit kesadaran kebangsaan yang 

menghimpun emansipasi pada kesadaran nasionalisme. Mendobrak 

monopoli informasi yang telah lama diproduksi oleh pers Belanda selaku 

pengkoloni (Susanto, 2003, h. 42). Diantara deretan nama pers lokal yang 

berdiri setelahnya, terselip surat kabar bernama Sin Po yang berdiri sejak 

1912 sebagai surat kabar harian terpenting bagi masyarakat Cina di Hindia 

Belanda. Sin Po yang terbit dalam dua bahasa yaitu Melayu bagi pembaca 

Cina peranakan, dan bahasa Cina untuk para pembaca Cina Totok menjadi 

pengaruh kuat dalam pergerakan politik etnis Cina di Hindia Belanda. 

Dengan oplah menyentuh 1.000 eksemplar, pandangan politik versi surat 

kabar ini juga dikenal sebagai Sin Poisme (Susanto, 2003, h. 43). 

2.3.2  Pers Zaman Pergerakan 
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Zaman pergerakan atau kebangkitan kesadaran nasional Indonesia 

ditandai dengan banyak bermunculan organisasi bumiputera yang bercorak 

persataun. Ini terjadi tidak lepas sebagai dampak dari diterapkannya politik 

etis oleh pemerintahan Belanda. Sebelum politik etis atau politik balas budi 

benar-benar diterapkan, di kalangan mereka telah mulai menyinggung 

tentang aspek kemanusiaan yang seharusnya dipenuhi oleh Belanda. Salah 

satunya adalah Van Deventer yang pernah menulis dalam majalah De Gids 

(1889) dengan artikel berjudul Een Eereschuld. Deventer menjelaskan 

bahwa pemerintahan kolonial sudah seharusnya membalas hutang 

kehormatan atas penghisapan yang selama ini dilakukan melalui 

pemerintahan kolonial terhadap tanah jajahannya, terkhusus adalah Hindia 

Belanda. Menurut Deventer, tindakan Belanda selama ini sudah memasuki 

sebuah babak dehumanisasi dan menyinggung bahwa sejatinya Kerajaan 

Belanda telah mengeluarkan Comptabiliteitswet pada 1878, sebuah undang-

undang yang mengatur tentang pendapatan Belanda yang sebagian besar 

harus digunakan untuk kepentingan daerah jajahannya. Undang-undang 

yang tidak dijalankan oleh Belanda ini dianggap Deventer sebagai sebuah 

hutang kepada daerah jajahannya. Sampai pada 1899 hutang itu bernilai 

187.000.000 gulden (Leirissa, 1985, h. 23). 

Diberlakukannya politik etis juga memuat salah satunya aspek sosial 

budaya dengan mulai dibangunnya sarana prasaran pendidikan. Hasil 

produk ini dapat dirasakan dengan lahirnya generasi baru bumiputera yang 

mulai menjajal bangku sekolah. Pendidikan ala barat menjadi sesuatu yang 
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dapat dilihat dan dirasakan. Tingkat melek huruf dan pengetahuan menjadi 

sesuatu standart baru yang harus dicapai bumiputera meskipun masih 

terbatas pada para golongan priyayi. Penghujung abad ke-19 tepatnya pada 

tahun 1893, dibentuk dua jenis sekolah dasar untuk bumiputera. Eerste 

Klass Inlandsche Scholen (Sekolah Bumiputra Angka Satu) untuk anak-

anak priyayi dan mereka yang kaya. Serta Tweede Klass Inlandsche Scholen 

(Sekolah Bumiputera Angka Dua) untuk anak-anak dari rakyat jelata pada 

umumnya. Dari perkembangan yang terus menanjak, abad ke 20 disebut 

sebagai sebuah zaman modern yang menandai dimulainya politik kolonial 

zaman etis yang bersemboyan “kemajuan”. Kata-kata seperti vooruitgang, 

opheffing (kemajuan), ontwikkeling (perkembangan), dan opvoeding 

(pendidikan), menjadi bahasa-bahasa popular yang banyak bertebaran 

bersama dengan bervoedering van welvaart (memajukan kesejahteraan) 

(Shiraishi, 1997, h. 35-37). 

Kaum muda abad ke-20 menjadi tonggak perubahan di Hindia 

Belanda. Kemampuan berbahasa Belanda menjadi pendorong lebih untuk 

semakin mengakses dunia Barat khususnya Belanda sebagai pemberi 

contoh modernitas. Para kaum muda Hindia ini satu sama lain mulai 

berbicara masalah nasional yang terus mengasah kesadaran mereka akan 

sebuah bangsa yang mempersatukan mereka. Mereka berbagi pengalaman, 

gagasan, dan asumsi tentang dunia, Hindia dan zaman mereka saat itu. Hal 

ini tentu menyebar di kalangan kaum muda yang berposisi pekerjaan 

sebagai soerang jurnalis. Sementara posisi para jurnalis bumiputera 
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semuanya bekerja pada penerbit Indo dan Tionghoa sehingga mereka tidak 

sepenuhnya bebas menjalankan sebuah cikal bakal bangsa. Kemunculan 

surat kabar berbahasa melayu bernama Medan Prijaji dapat ditandai sebagai 

sebuah surat kabar pertama yang hadir dalam iklim semangat kaum muda 

Hindia abad 20. Surat kabar ini didirikan oleh  R.M Tirto Adhi Soerjo pada 

tahun 1907. Sejak tahun 1903 sebelum mendirikan Medan Prijaji, Tirto 

Adhi Soerjo yang telah menjadi seorang jurnalis telah memakai kata 

“bangsa” melalui bahasanya yang kemudian semakin dilanggengkan ketika 

menulis untuk Medan Prijaji (Shiraishi, 1997, h. 41-43). 

Dari bangku-bangku pendidikan hasil politik etis ini juga lahir 

sebuah perkumpulan atau organisasi yang menaungi berdasarkan kesamaan 

asal yaitu sebagai orang bumiputera, orang Hindia. Organisasi bernama 

Boedi Oetomo yang terdiri dari perkumpulan para mahasiswa kedokteran 

bumiputera pada tanggal 20 Mei 1908 di Batavia. Boedi Oetomo yang 

mempersiapkan kongres pertama kali di bulan Oktober mendapatkan 

perhatian dari surat kabar berbahasa Belanda dan Melayu. Ketika Boedi 

Oetomo berdiri, berita mengenai kongres pernah dimuat dalam surat kabar 

De Locomotief dan Bataviaasch Nieuwsblad serta majalah Jong Indie. 

Setelah itu menyusul didirikannya Indische Partij dan Sarekat Islam di 

tahun 1912 dimana perkumpulan ini mulai berbicara ranah politik dan ide-

ide persatuan nasional. Surat kabar sendiri turut berkembang mengiringi 

kemunculan berbagai organisasi berlatar anggota para bumiputera sebagai 
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alat untuk menyebarkan suara organisasi atau perkumpulan tersebut 

(Surjomihardjo, 2002, h. 84). 

Berdirinya Sarekat Islam (SI), pada awal tahun 1912 yang didirikan 

oleh Haji Samanhoedi bersama beberapa saudara, teman, dan pengikutnya 

awalnya merupakan sebuah perkumpulan tolong menolong untuk 

menghadapi para pencuri kain batik yang dijemur di halaman tempat 

pembuatan batik. Organisasi ini mulanya layaknya kelompok ronda yang 

bertugas mengawasi keamanan daerah. Dalam perkembangannya, 

berdirinya Sarekat Islam memicu munculnya surat kabar lainnya di Jawa 

seperti Oetoesan Hindia yang berdiri di Surabaya. Darmo Kondo sebagai 

surat kabar utama di Jawa yang sebelum tahun 1910 dimiliki dan dicetak 

oleh Tan Tjoe Kwan, dan redaksinya dipegang oleh Tjhie Siang Ling, 

keturunan Tionghoa yang fasih berbahasa Jawa, tidak menjadi surat kabar 

utama lagi setelah adanya Oetoesan Hindia. Nasib Darmo Kondo sendiri 

kemudian dibeli oleh organisasi Boedi Oetomo cabang Solo dengan mahar 

f. 50.000 dan secara resmi menyerahkan hak penerbitannya pada tahun 1912 

(Komandoko, 2008, h.98). Kiprah Oetoesan Hindia sendiri bersinar ketika 

dipimpin oleh beberapa tokoh berpengaruh pada masanya seperti, 

Tjokroaminoto, Sosrobroto, dan Tirtodanudjo. Tulisannya banyak 

mengulas terkait masalah politik, ekonomi selain juga memuat tentang 

internal kepemimpinan Centraal Sarekat Islam (CSI) (Surjomihardjo, 2002, 

h. 86). Dengan kata lain, Oetoesan Hindia adalah organ dari CSI dan 

kemudian Sarekat Islam (SI) di Surabaya. 
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Berkembangnya Sarekat Islam (SI) di berbagai daerah lain turut 

menculkan surat kabar lainnya seperti Sinar Djawa di Semarang, Pantjaran 

Warta di Betawi, dan Sarotomo di Solo. Nama Marco Kartodikromo turut 

muncul mewarnai perjalanan Sarotomo sebagai surat kabar dari Sarekat 

Islam Solo. Tidak berbeda dengan kaum muda abad 20 yang telah terpapar 

modernitas ala Barat dan sentuhan iklim politik etis, jurnalis muda asal 

Bojonegoro ini dikenal memiliki gaya tulisan yang berbeda dari para 

jurnalis senior bumiputera lainnya. Pikirannya yang meledak-ledak dan 

telah tertanam sebuah gagasan nasional bangsa sangat mempengaruhi 

uraian tulisannya yang bersikap kritis dan keras. Tulisan-tulisan Marco 

dalam surat kabar Saroetomo mendapat kecaman dari pihak pemerintah 

hingga akhirnya ia bergerak mendirikan sebuah organisasi Inlandsche 

Journalisten Bond (IJB) dan mendirikan surat kabar secara mandiri, yaitu 

Doenia Bergerak. Kemudian, muncul Abdul Moeis yang condong kepada 

Indische Partij yang mengeluarkan majalah yang terbit dua minggu sekali, 

yaitu Het Tijdschrift dan surat kabar De Express (Surjomihardjo, 2002, h. 

87). Lebih lanjut, penelitian ini akan memfokuskan pada sosok jurnalis 

bumiputera bernama Marco Kartodikromo yang telah memberi warna 

perlawanan dari hasil pemikiran dan tindakannya terhadap Belanda. 
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Tabel 1. Penerbitan Surat Kabar Perintis Pers Ideologis di Hindia Belanda 

 (dikutip dari Adam, 1995) 
 

 

 

 

 

NO Nama Surat 
Kabar 

Tahun Editor Kecenderungan 

1 Pengadilan 1897 G. Francis Persoalan hukum dan 
terjemahan ketentuan 
pemerintah Belanda 

2 Hoekoem Hindia 1899 A. Viet Persoalan hukum 
3 Pengadilan Dari 

Hoekoem Hindia 
- W.P. Vasques Persoalan hukum 

4 Pewarta Prijaji 1900 R.M. Koesoemo 
Oetojo 

Terjemahan bahasa 
Melayu tentang peraturan 

pemerintah, penetapan 
undang-undang, dan 

ringkasan dari Staatblad 
5 Soerat Chabar 

Soldadoe 
1900 Henri Consant 

Claude 
Clockener 
Brousson 

Memerangi kemerosotan 
moral, perjudian, madat, 

dan sikap boros di 
kalangan pribumi 

6 Pewarta Wolanda 1900 Abdul Rivai Menerbitkan tentang 
Pemberontakan Boxer di 
Tiongkok dan kehidupan 

di Belanda dan Eropa 
lainnya 

7 Bintang Hindia 1902 Brouson & Rivai Menyuarakan ide-ide 
mengenai kemajuan 

kehidupan dan social di 
Hindia Belanda 

8 Medan Prijaji 1907 R.M Tirto Adhi 
Soerjo 

Pembelaan kepentingan 
kaum pribumi yang 

melawan eksploitasi dan 
ketidakadilan penguasa 

pribumi dan pejabat 
pemerintah yang korup 
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2.5  Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian terdahulu terkait pers di masa zaman pergerakan diambil dari 

berbagai literatur yang dapat dimulai dari identifikasi masa zaman pergerakan dan 

zaman kolonial. Hal ini menjadi penting karena selain definisi peristiwa yang 

membedakan, juga untuk membatasi cakupan penelitian tentang pers sendiri. 

Literatur yang menurut peneliti tepat untuk menjelaskan dinamika masa zaman 

pergerakan adalah buku berjudul Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 

1912-1926 karya Takashi Shiraishi yang diterbitkan pada 1997. Dalam rentang 

tahun tersebut, Takashi berhasil menggambarkan keadaan pada masa tersebut 

khususnya di Jawa tentang bagaimana orang-orang bumiputera mulai bergerak 

berserikat dan berorganisasi. Dari berserikat tersebut, muncul nama-nama para 

bangsawan yang memang dapat mengakses pendidikan tinggi dan kemudian 

menggerakkan serikat-serikat yang dibentuk. Guna memberi perlawanan yang 

nyata, mereka mendirikan berbagai surat kabar sebagai media penyampai pesan 

kepada pemerintah Belanda.  

Pada masa-masa awal pembentukan kebangsaan, secara khusus peneliti 

hendak memfokuskan pada perkembangan dan dinamika pers pada masa tersebut. 

Karya disertasi Ahmad Adam berjudul Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan 

Kesadaran Keindonesiaan, 1855-1913 yang mengulas secara rinci awal kedatangan 

pers di Hindia Belanda oleh VOC dan dikembangkan untuk kepentingan literatur 

Gereja, munculnya pers berbahasa lokal dan Melayu sampai pertumbuhan pers 

yang berorientasi ideologis membawa semangat kemajuan dan berujung 
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perlawanan. Gerakan pers dan kebangsaan kaum Indo dan Tionghoa menjadi 

pemicu lahirnya gerakan pers dan rasa kebangsaan para bumiputera.  

Memasuki kajian tentang Marco Kartodikromo, peneliti menggunakan buku 

karya sejarawan Agung Dwi Hartanto (2017) hasil dari skripsinya menyelesaikan 

studi sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta berjudul Doenia Bergerak: 

Keterlibatan Mas Marco Kartodikromo di Zaman Bergerak memberi data dan 

informasi mengenai latar belakang kelahirannya di daerah Cepu, Blora yang 

kemudian mempengaruhi pertumbuhan pemikiran dan tindakannya, termasuk 

tulisan-tulisannya yang berpengaruh. 

Selanjutnya untuk memperkaya informasi dan studi penelitian tentang 

Marco Kartodikromo, peneliti menggunakan buku karya profesor sejarah di 

Universitas Michigan, Rudolf Mrazek (2006) berjudul Engineers of Happy Land: 

Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di sebuah Koloni untuk melihat sosok 

Marco. Buku ini memberi analisis yang dikaji dari beberapa tulisan Marco 

Kartodikromo di surat kabar mengenai perubahan sentuhan modernisasi di tanah 

Hindia Belanda yang dimulai pada abad ke-20. Mrazek tidak segan memberi label 

Marco sebagai jurnalis yang hebat pada masanya. Termasuk yang disoroti adalah 

gaya berpakaian Marco yang memakai potongan jas ala Eropa dan warna terutama 

serba putih.  

Penggunaan bahasa yang dipakai Marco dan keterlibatannya sebagai 

seorang sastrawan dilihat oleh peneliti melalui sebuah jurnal yang disusun Hilmar 

Farid dan Razif (2008) berjudul Bacaan Liar di Hindia Belanda, 1912-26 memberi 
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informasi baru dari segi kiprah Marco Kartodikromo di dunia kesusastraan awal 

dan masalah penggunaan bahasa. Menurut Hilmar dan Razif, penggunaan bahasa 

Melayu Rendah menciptakan perbedaan signifikan dengan bahasa Belanda. Karena 

bahasa Belanda adalah alat yang digunakan penguasa kolonial untuk berbicara 

kepada sesama dan menyampaikan perintah, aturan serta hukuman kepada orang 

jajahan. Istilah bacaan liar kemudian dimunculkan oleh Belanda untuk menyebut 

hasil karya tulisan dari para aktivis gerakan nasionalis termasuk bacaan yang 

diproduksi oleh Marco Kartodikromo. Untuk memerangi bacaan semacam itu 

pemerintah kemudian mendirikan Komisi Bacaan Rakyat atau Balai Pustaka pada 

1908. 

Penelitian terhadap karya sastra yang pernah ditulis oleh Marco juga pernah 

dilakukan oleh Novi Diah Haryanti (2011) dalam thesisnya berjudul Ide 

Antikolonialisme Tokoh-Tokoh Perempuan Dalam Tiga Karya Mas Marco 

Kartodikromo: Suatu Tinjauan Pascakolonial membahas terkait karya sastra dari 

novel-novel karya Marco Kartodikromo yang memperlihatkan ide 

antikolonialisme. Novi berhasil mengungkap bagaimana peran perempuan 

ditonjolkan terutamanya dalam tiga karya novel Marco Kartodikromo yaitu Student 

Hidjo, Matahariah, dan Rasa Mardika. Metode deskriptif kualitatif dengan teori 

orientalisme dan hibriditas digunakan untuk melihat bagaimana tokoh-tokoh 

perempuan tersebut merepresentasikan ide antikoloniliasme sebagai bentuk 

perlawanan Marco. Dari hasil analisis tersebut, terlihat bahwa Marco dengan 

sengaja menampilkan tokoh-tokoh perempuan mandiri, aktif, pintar, berani 

bersuara dan tampil di depan umum. Tokoh perempuan Bersama kaum laki-laki 
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melakukan perjuangan melawan berbagai bentuk penindasan. Efek dari politik etis 

dengan salah satunya menelurkan pendidikan ala Barat membuat tokoh perempuan 

dalam karya Marco menjadi pribadi yang hibrid dan bergerak bebas. Perempuan 

Eropa yang tampak sangat Jawa atau perempuan Jawa yang berusaha menjadi 

Eropa. Perempuan Eropa tampak sangat Jawad an perempuan Jawa yang berusaha 

menjadi Eropa. Dengan kata lain keduanya berusaha untuk menjadi “almost the 

same but not quite”.  

Penelitian selanjutnya dengan masih mengkaji tentang karya sastra dari 

Marco dilakukan oleh A. Fajar Anhari (2016) dengan judul skripsi Teknik 

Propaganda Dalam Novel Student Hidjo Karya Mas Marco Kartodikromo 

memberi penjelasan dan temuan tentang bagaimana teknik propaganda dalam ranah 

komunikasi telah dipakai oleh Marco Kartodikromo dalam karya sastranya. Salah 

satu yang dikaji oleh Fajar Anhari adalah novel Marco berjudul Student Hidjo. 

Pemerintah Belanda memperi label kepada Marco selaku penulis sebagai 

“pengarang liar” Karena tidak sejalan dengan sistem politik era kolonial. Karya-

karya Marco dianggap sebagai sebuah propaganda negatif. Sebaliknya, bagi para 

perintis kemerdekaan karya bernada perlawanan telah menggugah semangat 

perjuangan. Untuk menganalisis objek berupa novel Student Hidjo, Fajar Anhar 

menggunakan tiga teori yang diterapkan, yaitu teori mimetik, teori pragmatik, dan 

teknik propaganda. Disebutkan bahwa penulisan sebuah karya sastra terkadang 

dimaksudkan oleh pengarang untuk menanamkan pengaruh sesuai yang 

dikehendakinya. Aktivitas seperti ini bisa digolongkan sebagai propaganda dan bisa 
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dikenali dari teknik yang digunakan. Dalam hal ini, karya sastra Marco berjudul 

Student Hidjo memainkan peran tersebut sesuai dengan konteks zaman pergerakan. 
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2.6  Kerangka Pemikiran 
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