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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang Masalah 

 

Dalam berbagai segi kehidupan, komunikasi sangat penting artinya bagi 

manusia. Hal ini sangat berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial 

yang tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Komunikasi pada 

awalnya hanya sebatas menggunakan panca indera yaitu dengan melihat, 

mendengar serta merasa. Namun seiring dengan perkembangan jaman, 

komunikasi juga mengalami perkembangan yaitu dengan munculnya tulisan. 

Melalui tulisan inilah  kemudian memunculkan sarana komunikasi baru yang di 

sebut dengan surat kabar. 

Perlu diketahui bahwa surat kabar muncul pertama kali di Indonesia 

pada tahun 1744 yakni Bataviase Nouvelles. Surat kabar tersebut serisi tentang 

berita perdagangan. Mengenai kemunculan surat kabar di Indonesia menurut 

Departemen Penerangan RI (1978: 33) bahwa surat kabar menginjak bumi Hindia 

Belanda terlambat satu setengah abad sejak perkembangannya pada awal abad ke 

16. Keterlambatan tersebut disebabkan karena Verenidge Oost-Indische 

Compagnie (VOC) pada waktu itu di tanah Hindia sedang terjadi pemberontakan 

dari masyarakat pribumi dan ketakutan VOC terhadap isi dari surat kabar tersebut 

membahayakan monopoli dagangnya yang sedang di lakukan di Hindia. Oleh 

karena sebab tersebut, maka VOC mencabut ijin yang diberikan kepada Bataviase 

nouvelles dan surat kabar pertama di Hindia tersebut dilarang terbit. 
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Dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata surat kabar mempunyai peran 

yang sangat penting. Menurut Flayd G Arpan (1970: 13), surat kabar mempunyai 

peranan yang penting dalam kehidupan bermasayrakat, sebab pers menjadi 

pegangan yang terbaik dalam melayani kebutuhan akan pemberitaan. Di 

Indonesia pada masa pemerintah kolonial peranan pers pada awalnya hanya 

sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat, namun lama kelamaan 

peranan tersebut bertambah menjadi media perjuangan bagi kaum pergerakan 

nasional dalam mempropagandakan kemerdekaan. Hal tersebut didasarkan atas 

kenyataan bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak hanya melalui 

perlawanan secara fisak dan diplomasi saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui 

bidang yang lain seperti pers dan kebudayaan. 

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa 

wartawan Indonesia adalah patriot yang ikut berperan aktif  dan bekerjasama 

dengan perintis pergerakan untuk menentang penjajahan. Bahkan wartawan 

patriot tersebut menyandang dua peran sekaligus pada masa pergerakan nasional, 

yaitu sebagai pekerja aktif di bidang pers yang melaksanakan tugas-tugas 

pemberitaan dan penerangan guna membangkitkan kesadaran nasional, dan juga 

sebagai pelaku politik yang melibatkan diri sacara langsung dalam kegiatan 

membangun perlawanan rakyat melawan penjajahan. Kedua peran tersebut 

mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan kemerdekaan Indonesia 

(Tribuana Said, 1980: 15). 

Menurut I. Taufik (1977: 17), sejarah pers di Indonesia dapat 

digolongkan dalam tiga kategori, yaitu  pers nasional, pers kolonial, dan pers 

Cina. Pers nasional ini diusahakan oleh orang Indonesia sendiri yang biasanya 

oleh kaum pergerakan nasional yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak 

bangsa Indonesia di masa penjajahan. Yang dimaksudkan pers nasional adalah 

surat-surat kabar yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau daerah, bahkan 

ada yang berbahasa Belanda. Sedangkan pers kolonial diusahakan oleh orang-

orang Belanda berupa surat kabar dan majalah dalam bahasa Belanda yang 

bertujuan membela kepentingan kolonial Belanda. Sementara itu, yang disebut 
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pers Cina adalah surat kabar, majalah dalam bahasa cina, Indonesia dan ada juga 

sebagian berbahasa Belanda, yang diterbitkan oleh golongan penduduk Cina. 

Ditinjau dari segi kualitasnya, Pers Pribumi relatif lebih rendah jika di 

bandingkan dengan Pers Belanda dan Pers Cina terutama dalam hal redaksi dan 

penggunaan teknik komersilnya. Sebab utama dari masalah tersebut adalah 

kurangnya sarana pers seperti alat-alat percetakan, tidak mempunyai pegawai 

yang cukup dan cakap dalam bidang redaksi, serta kurang teraturnya administrasi. 

Sedangkan mengenai isi dan bentuk Pers Pribumi pada awal tahun 1900-an, 

Soebagijo, I.N (1977: 23) menjelaskan bahwa isi surat kabar tempo dulu memuat 

tentang pandangan umum, tantang suatu hal yang berhubungan dengan 

pemerintahan kecuali politik. Dalam kutipan tersebut mengandung arti bahwa jika 

masalah politik dimuat dalam surat kabar maka lambat laun posisi pmerintahan 

Belanda akan segera berakhir, karena politik itu merupakan salah satu bidang 

yang mendukung adanya pemerintahan.  

Selain memuat berita di bidang pemerintahan, surat kabar di Indonesia 

pada waktu itu juga banyak memuat tentang cerita dongeng, pantun, dan syair 

yang banyak digemari pembaca. Jadi keadaan pers di Indonesia masa penjajahan 

Belanda sesuai dengan keadaan masyarakat pada waktu itu, dimana ketiga 

golongan tersebut yakni golongan Belanda, Cina dan Pribumi mencerminkan 

situasi keadaan dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. 

Pada jaman penjajahan Belanda ada dua pers yang mendapat perlakuan 

berbeda dari pemerintah, yaitu pers Belanda sebagai pers penguasa dan pers 

pribumi sebagai pers yang dikuasai. Dalam berbagai hal, pers Belanda 

memperoleh kemudahan-kemudahan pada aspek sosial-ekonominya. Artinya 

pemerintah Hindia Belanda dan juga kapital asing yang menanamkan modalnya 

di Indonesia menggunakan pers Belanda sebagai alat dan pembela 

kepentingannya terhadap masyarakat yang dikuasai. Oleh karena itu, maka pers 

Belanda mempunyai aspek ekonomi yang sangat kuat. Lain halnya dengan pers 

pribumi yang pada saat itu hanya diberikan kesempatan untuk hidup adalah 

sekedar memberikan gambaran-gambaran demokratis pada pemerintah Hindia 

Belanda.  
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Sedangkan posisi Pers Cina di Indonesia pada masa penjajahan Belanda 

dianggap tidak membahayakan kedudukan pemerintah kolonial di Hindia. Hal ini 

dikarenakan Pers Cina pada waktu itu kebanyakan hanya memuat berita 

perdagangan yang ada baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Oleh 

karena itu Pers Cina diperbolehkan terbit di Hindia dan jarang dari Pers Cina 

tersebut yang berurusan dengan pemerintah karena mengganggu ketertiban 

umum. 

Pada hakikatnya kedudukan Belanda sebagai penjajah di Indonesia tidak 

melaksanakan demokrasi secara adil antara pemerintah dengan rakyat dalam 

berbagai bidang. Salah satu buktinya adalah dengan dibatasinya kehidupan pers  

waktu itu baik dalam aspek sosial-ekonomi maupun politiknya dengan cara 

melakukan diskriminasi dalam berbagai hal. Dengan dilakukannya diskriminasi 

tersebut membuat kaum pers Indonesia menjadikan pers sebagai salah satu media 

perjuangan yang terlahir dari ekspresi masyarakat yang tertindas. 

Dari ekspresi masayarakat yang tertindas itu, kemudian muncul Pers 

pribumi atau biasa disebut pers perjuangan yang berfungsi sebagai alat 

mengobarkan semangat perjuangan melawan penjajah melalui tulisan-tulisan di 

dalamnya. Ciri utama pers perjuangan adalah persatuan, artinya pers yang 

mempersatukan rakyat melalui tulisan-tulisannya atau pemberitaanya, pers yang 

menggelorakan semangat perjuangan bangsanya. Yang dituntut dari pers 

perjuangan adalah kemerdekaan politik, sehingga pers merupakan wadah bagi 

semua aspirasi yang hidup dalam masyarakat (F. Rachmadi, 1990: 185-186). 

Mengetahui bahwa arah dan tujuan pers pribumi yang dianggap dapat 

membahayakan pemerintah, maka pemerintah melakukan diskriminasi terhadap 

pers pribumi. Selain  mendiskriminasikan pers perjuangan, pemerintah Hindia 

Belanda juga mengekang dan menekan pers perjuangan. Departemen Penerangan 

RI (1978: 75) menjelaskan juga dasar pengekangan Pers Perjuangan oleh 

Pemerintah Hindia Belanda dalam Regeeringsreglement (peraturan pemerintah), 

yang berbunyi: 

Pengawasan pemerintah terhadap pers diatur oleh sebuah peraturan umum 
berdasarkan pengertian, bahwa pikiran dan perasaan yang diumumkan 
melalui pers tidak boleh mendapatkan rintangan lain terkecuali untuk 
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menjamin ketertiban. Barang cetakan berasal dari Nederland bebas bea 
masuk dengan syarat pertanggung jawabannya diatur dalam peraturan 
umum. 
 

Karena merasa mendapat tekanan terus menerus, maka rakyat Indonesia 

membuat perlawanan yang lebih gigih lagi dengan cara membuat organisasi 

pergerakan rakyat. Pergerakan tersebut dapat diartikan sebagai kebangkitan 

masyarakat yang terjajah untuk segera melepaskan bangsanya dari penjajahan. 

Dari berbagai organisasi pergerakan rakyat yang ada pada waktu itu, semuanya 

memiliki surat kabar yang disebut dengan pers perjuangan atau pers kebangsaan. 

Bentuk perjuangan dari pers kebangsaan adalah dengan menulis artikel yang 

berisi tentang kriktik terhadap kebijakan pemerintah, serta tulisan-tulisan yang 

isinya dapat membakar semangat perjuangan rakyat melawan penjajahan. 

Salah satu contohnya adalah dengan terbitnya surat kabar Medan Prijaji 

pada tahun 1910 sebagai surat kabar nasional pertama yang dipimpin oleh R.M 

Djokomono atau Tirtohadisoerjo. Tirtohadisoerjo adalah pengusaha pertama di 

Indonesia yang bergerak dalam bidang penerbitan dan percetakan serta juga 

disebut sebagai pelopor surat kabar di Indonesia. Melalui media surat kabar, 

Tirtohadisoerjo merasa mendapat alat perjuangan untuk melawan pemerintah 

dengan cara membentuk pendapat umum yang bertujuan menyadarkan rakyat 

bahwa mereka merupakan bangsa yang diperintah oleh bangsa lain, serta dengan 

menulis kecaman-kecaman terhadap Belanda akibat tindakan yang dilakukan. 

Akibat tulisannya yang mengganggu ketertiban umum, maka Tirtohadisoerjo 

mendapat hukuman buang oleh pemerintah kolonial ke Pulau Bacan. 

Mengenai diri R.M Djokomono, Ki Hajar Dewantara (1952: 54) menulis 

dalam risalahnya sebagai berikut: 

Kira-kira pada tahun berdirinya BO ada seorang wartawan modern, jang 
menarik perhatian  karena lantjarnja dan tadjamnja pena jang ia pegang. 
Jaitu marhum R.M Djokomono, kemudian berganti nama Tirtohadisoerjo, 
bekas murid Stovia jang waktu itu bekerja sebagai redaktur harian Bintang 
Betawi (jang kemudian bernama Berita Betawi) lalu memimpin Medan 
Prijaji dan Soeloeh Keadilan. Beliau boleh di sebut pelopor dalam lapangan 
jurnalistik. Selangkah demi delangkah kewartawanan dapat kemadjuan dan 
jang akhir-akhir ini dengan amat pesat, hingga membutuhkan kantor berita 
sendiri Antara dan dalam saat peralihan 17 Agustus 1945 dapat 
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mengusahakan suatu badan setjara besar-besaran jang berhubungan dengan 
luar negeri. 

 

Nasib yang sama juga dialami oleh jurnalis pribumi lainnya, yaitu 

dipenjara dalam bui, bahkan dibuang ke luar daerah yang telah ditetapkan oleh 

penguasa pada waktu itu. Jurnalis-jurnalis tersebut sebagian besar berpendidikan 

rendah, misalnya Firdaus Harun al Rasyid, yang bekerja sebagai wartawan 

majalah Medan Muslimin. Pada waktu itu Medan Muslimin merupakan majalah 

yang cukup jelas pendiriannya dalam menentang pihak-pihak yang menyerang 

agama Islam, terutama kepada pemerintah kolonial waktu itu. Melalui berita dan 

tulisannya dalam Medan Muslimin itulah kemudian Firdaus Harun al Rasyid 

dibuang di Boven Digoel, Irian Barat (Soebagijo I.N, 1981: 113-115). 

Tentu saja tidak semua wartawan pribumi pada waktu itu berpendidikan 

rendah/dasar saja. Sebab, ada juga beberapa wartawan pribumi yang sudah 

menikmati belajar di sekolah menengah, bahkan di perguruan tinggi. Salah satu 

contohnya adalah Soewardi Soerjaningrat.  

Pada awalnya Soewardi Soerjaningrat adalah pelajar di Stovia, namun 

tidak sampai menamatkannya Soewardi gagal menyelesaikan ujian kenaikan 

tingkat yang mengakibatkan beasiswa yang diberikan pemerintah di cabut pada 

tahun 1910. Selang satu tahun kemudian, Soewardi bekerja di apotik Rathkamp 

Yogyakarta sebagai apotheker yang ahli dalam meramu obat. Walaupun bekerja 

sebagai apotheker, Soewardi tetap menjalankan korespondensinya dengan 

berbagai surat kabar. Karena korespondensinya dengan berbagai surat kabar 

terutama de Express yang dipimpin oleh Douwes Dekker menyita banyak 

waktunya, sehingga Soewardi dipecat dari apotik tersebut (Irna H.N. Hadi 

soewito, 1985: 19). 

Pada tahun 1912 Soewardi dipanggil ke Bandung oleh Douwes Dekker 

untuk diajak bersama dengan Cipto Mangoenkoesoemo guna memimpin de 

Express. Masih dalam tahun yang sama, tepatnya tanggal 6 September 1912 

mereka bertiga mendirikan Indische Partij yang merupakan partai politik pertama 

di Hindia Belanda (Indonesia). Tujuan Indische Partij adalah untuk 

mempersatukan bangsa-bangsa di Hindia Belanda yang mengakui Hindia Belanda 
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sebagai tanah airnya dalam satu kesatuan kebangsaan Hindia Belanda, serta 

memperjuangkan kemerdekaan Hindia Belanda, bebas dari penjajahan Belanda 

(Bambang S. Dewantara, 1989: 58). 

Pada bulan Juli 1913 atas inisitif Soewardi Soerjaningrat, Cipto 

Mangoenkoesoemo, Abdoel Moeis, A. H Wignyadisatra dan beberapa orang 

lainnya mendirikan Komite Boemi Poetra yaitu sebuah panitia penentang 

perayaan seratus tahun kemedekaan Belanda yang akan dilakukan juga di Hindia 

Belanda. Tujuan komite itu ialah menggunakan kesempatan yang ada yang 

kiranya dapat menarik perhatian umum untuk melontarkan kritik yang tercetus 

dari hati rakyat terhadap kebijaksanaan pemerintah, terutama tentang perayaan 

100 tahun kemerdekaan Belanda yang akan dirayakan juga di Hindia Belanda 

dengan memungut dana dari penduduk (Bambang S. Dewantara, 1980:15). 

Untuk mewujudkan tujuan komite tersebut, maka Soewardi menulis 

artikel yang berjudul “Als ik eens Nederlander Was” yang artinya andaikan aku 

seorang Belanda. Tulisan tersebut dimuat dalam De Express yang isinya memuat 

sindiran-sindiran terhadap pemerintah kolonial. Inilah awal kehebohan yang 

membuat pemerintah kolonial turun tangan menarik kembali artikel dalam de 

Express tersebut. Akibat tulisannya itu, Soewardi harus berurusan dengan 

pemerintah kolonial yang akhirnya menangkap dan memenjarakannya. Tidak 

hanya itu saja akibat yang diterima Soewardi, tapi juga sampai diberi hukuman 

pengasingan ke luar negeri yakni ke Belanda bersama dengan kedua sahabatnya, 

yaitu Cipto Mangoenkoesoemo dan Douwes Dekker yang berusaha membela 

dalam proses peradilan Soewardi. 

Meskipun begitu, selama dalam pengasingan di negeri Belanda 

Soewardi juga terus bergerak dalam bidang jurnalistik. Hal ini dibuktikan dengan 

tulisan-tulisan Soewardi yang dikirimkan ke redaksi harian Oetoesan Hindia di 

Surabaya yang dipimpin oleh H.O.S Cokroamminoto. Selain itu Soewardi juga 

mendirikan biro pers  Indonesia di Belanda yang diberi nama Indonesische Pers 

Bureau, serta bersama-sama para mahasiswa Indonesia di Belanda yang 

tergabung dalam organisasi Indische Vereeniging untuk mengelola majalah 
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Hindia Poetra dan pada akhirnya Soewardi dipercaya sebagai ketua redaktur 

majalah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi dengan judul 

“PERJUANGAN SOEWARDI SOERJANINGRAT DALAM BIDANG PERS 

TAHUN 1912-1920”.  

  

 

B.Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini dibagi dalam empat pokok bahasan yaitu: 

1. Bagaimana latar belakang keluarga dan  pendidikan Soewardi 

Soerjaningrat? 

2. Bagaimana perjuangan Soewardi Soerjaningrat dalam bidang pers pada 

tahun 1912-1920? 

3. Bagaimana tindakan Pemerintah Kolonial dalam melawan perjuangan 

Soewardi Soerjaningrat di bidang pers tersebut? 

4. Bagaimana dampak perjuangan Soewardi Soerjaningrat di bidang pers 

terhadap perjuangan pers nasional? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban 

dari permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam hubungannya dengan rumusan 

masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:Menjelaskan pribadi Soewardi 

Soerjaningrat dari latar belakang keluarga dan pendidikannya. 

1. Menjelaskan pribadi Soewardi Soerjaningrat dilihat dari latar belakang 

keluarga dan pendidikannya. 
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2. Mengetahui perjuangan Soewardi Soerjaningrat dalam bidang pers pada 

tahun 1912-1920. 

3. Menjelaskan tindakan Pemerintah Kolonial terhadap perjuangan Soewardi 

Soerjaningrat di bidang pers.  

4. Menjelaskan dampak perjuangan Soewardi Soerjaningrat di bidang pers 

bagi perjuangan pers nasional. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

a. Untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Pendidikan di 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

b.  Merangsang para pembaca untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

perjuangan rakyat Indonesia khususnya dalam bidang jurnalistik. 

c. Menambah bahan bacaan di Perpustakaan Universitas Sebelas Maret 

terutama Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah dan Perpustakaan 

Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

 

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

a. Memberikan pengetahuan tentang perjuangan Soewardi soerjaningrat 

melawan pemerintah kolonial, khususnya dalam bidang jurnalistik. 

b. Menambah khasanah pengetahuan tentang pribadi Soewardi Soerjaningrat 

yang lebih dikenal dalam bidang pendidikan. 
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