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SARI 

Anjik Zulianto A. 2016. Perkembangan Persuratkabaran Suara Merdeka di 

Semarang Tahun 1950-2005. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. 

Kata Kunci: Surat kabar Suara Merdeka, Pers, Ekonomi, Eksistensi, 

Pemerintahan 

 Sejarah berdirinya surat kabar Suara Merdeka di Semarang, tidak terlepas 

dari surat kabar terdahulu yang pernah terbit di Semarang. Suara Merdeka di 

Semarang pada awalnya didirikan oleh Hetami, yang dulunya merupakan 

wartawan dari beberapa surat kabar di Semarang. Hetami mendirikan Suara 

Merdeka pada 11 Februari 1950, yang bertepatan pada masa Orde Lama. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Sejarah surat kabar yang pernah ada 

di Semarang, (2) Sejarah berdirinya Suara Merdeka di Semarang pada Orde 

Lama,(3) Kebijakan surat kabar Suara Merdeka dan Perkembangannya di Orde 

Baru, dengan adanya peraturan pers yang ketat di masa itu,  dan (4)  Eksistensi 

Suara Merdeka pada era Reformasi sampai tahun 2005. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi 

empat tahap yaitu: Heuristik adalah kegiatan mengumpulkan data penelitian, 

kegiatan ini terdiri dari obeservasi, wawancara dan studi dokumen. Tahap kedua 

kritik sumber yaitu kegiatan untuk mendapatkan data yang tingkat kebenaranya 

tinggi melalui seleksi data data yang terkumpul. Kritik sumber terdiri dari kritik 

internal dan exsternal. Tahap ketiga yaitu interprestasi, merupakan tahap dimana 

data yang diperoleh diseleksi kemudian dideskripsikan. Tahap kemepat yaitu 

Historiografi, dimana penulis menyajikan hasil penelitian dalam bentuk cerita 

sejarah yang tersusun secara sistematis, dan kronologis berupa sebuah deskriptif 

analis. 

 Hasil penelitian ini adalah tentang perkembangan perusahaan 

persuratkabaran Suara Merdeka di Semarang yang berawal sejak tahun 1950an. 

Perusahaan surat kabar Suara Merdeka awalnya merupakan perusahaan surat 

kabar harian yang hanya mampu mencetak beberapa eksemplar koran saja. Karena 

keuletan dan kecakapan di dunia jurnalistik pendiri perusahaan surat kabar Suara 

Merdeka, perusahaan ini semakin hari semakin mengalami peningkatan dari segi 

produksi dan perekonomiannya. Akan tetapi perjalanan perusahaan surat kabar 

tidak selalu mulus tetapi ada hambatan serta rintangan yang menjadi ujian didalam 

kemajuan perusahaan Suara Merdeka. Hambatan tersebut adalah di antaranya 

dengan adanya berbagai aturan tentang pers yang dikeluarkan oleh  pemerintah, 

selain itu juga  rintangan yang dihadapi Suara Merdeka adalah dengan  adanya 

krisis yang melanda Indonesia. Dengan keuletan dan kemampuan di bidang 

juranalistik dan terobosan-terobosan  pemegang kekuasaan  di Suara Merdeka , 

maka rintangan tersebut mampu dihadapi dan Suara Merdeka dapat bertahan dan 

berkembang dengan berbagai rintangan tersebut dan menjadi salah satu surat 

kabar terbesar di Jawa Tengah, dan mampu eksis sampai saat ini. 
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ABSTRAK 

Anjik Zulianto A. 2016 The development of Suara Merdeka newspapers in 

Semarang from 1950 to 2005. History Department. Faculty of Social Science. 

Semarang State University. 

Keywords: Suara Merdeka Newspaper, Press, Economy, Existence, 

Government 

 The history of the Suara Merdeka newspaper in Semarang is inseparable 

from the previous newspapers that once ever published in Semarang. Suara 

Merdeka in Semarang was originally founded by Hetami, who once was the 

reporter from several newspapers in Semarang. Hetami founded Suara Merdeka 

on February 11, 1950, which coincided with the Old Order. This study aims to 

determine (1) the history of newspapers that once existed in Semarang, (2) The 

history of the Suara Merdeka in Semarang in the Old Order, (3) The policy of 

Suara Merdeka newspaper and development in the New Order with the strict press 

regulations at that time, and (4) the existence of Suara Merdeka from Reformation 

to 2005. 

 This study uses historical research, which includes four stages: Heuristic is 

an activity to collect data; this activity consists of observation, interviews and 

document study. The second stage is source criticism, an activity to get the high 

validity level data through the selection of collected data. Source criticism 

consists of internal and external criticism. The third stage is interpretation, the 

stage where the obtained data are selected to later be described. The fourth stage is 

historiography, in which the writer presents the results of research in the form of a 

systematic and chronological historical story in descriptive analysis. 

 The result of this study is about the development of Suara Merdeka 

Newspaper Company in Semarang which founded in 1950s. Suara Merdeka 

Newspaper Company was originally a daily newspaper company which was only 

able to print just a few exemplars of newspapers. Because of the tenacity and 

prowess in journalism world of the founder of Suara Merdeka Newspaper 

Company, the production and economy condition have increasingly improved. 

However, the company’s journey to succeed was not always easy; there are 

problems and obstacles that must be faced by the Suara Merdeka Company. Some 

of them are the various rules on press regulations issued by the government and a 

crisis in Indonesia. With the tenancy and ability in journalism and the 

breakthroughs of the authority in Suara Merdeka, the problems can be faced and 

Suara Merdeka can survive and evolve from the problems and became one of the 

biggest newspapers in Central Java, and is able to exist until today. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas dari yang 

namanya informasi. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui beberapa sumber 

baik melalui media cetak maupun media elektronik. Media masa cetak terdiri dari 

surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain. Dari media elektronik diantaranya 

adalah televisi dan radio, sedangkan pada masa sekarang ada sebuah media baru 

yang berbasis internet. Hampir di setiap harinya manusia selalu membutuhkan 

yang namanya informasi, karena dengan adanya informasi manusia bisa 

mengetahui tentang kondisi kehidupan yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu 

media sangat berperan aktif dalam penyebaran sebuah informasi. Sekarang ini 

dengan adanya media masa manusia mudah untuk memperoleh informasi dari 

media elektronik maupun cetak misalnya, informasi di Jawa Tengah dapat 

diketahui secara langsung dari luar negeri. 

 Media adalah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan 

dari sumber komunikator kepada khalayak umum dengan menggunakan alat-alat 

komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan internet. Salah 

satu peran media masa yaitu media adalah refleksi fakta, terlepas dari rasa suka 

atau tidak suka, ibarat “cermin” peristiwa yang ada dan terjadi di masyarakat 

ataupun dunia (Suryawati, 2011: 37). Komunikasi sebagai ilmu berkembang pesat 

seiring dengan pesatnya perkembangan alat-alat komunikasi dan beriringan 

dengan munculnya kesadaran akan pentingnya arti informasi dan komunikasi.
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 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyadarkan manusia bahwa 

informasi yang diemban oleh komunikasi semakin penting. Dengan menguasai 

informasi orang akan menang dalam persaingan kehidupan (Ermanto, 2005: 32). 

 Sebagai lembaga sosial, pers diisyaratkan mampu hidup bersama-sama 

dengan lembaga sosial lainnya dalam satu keserasian sosial. Keserasian sosial ini 

bisa tercapai kalau sifat hubungan itu tidak luput dari landasan falsafah yang 

dianut oleh masyarakat dan sistem sosial yang berlaku di tempat masyarakat itu 

berada (Ana Nadha Abrar, 1992: 21). Dalam memproduksi suatu penerbitan pers, 

masing-masing bidang seperti bidang redaksional, bidang cetak, dan bidang usaha, 

mempunyai tanggung jawab peran serta tujuan yang sama. Oleh karena itu, 

manajemen penerbitan pers harus mampu menciptakan, memelihara dan 

menerapakan sistem kerja yang profesional dalam menumbuh kembangkan rasa 

kebersamaan di antara sesama personil di sebuah organisasi atau perusahaan 

(Totok Djuarto, 2004: 15). 

 Perkembangan pers daerah dan bahasa Melayu terdapat dalam sejarah 

uraian awal tentang pers di Indonesia pada tahun 1909, oleh E.F.E.Douwes 

Dekker (dikemudian hari lebih dikenal sebagai Dr.Danudirdja Setiabudi), yang 

waktu itu menjadi redaktur pembantu surat kabar Bataviaasch niewsblad di 

Jakarta. Peranan pers berbahasa Melayu lebih penting dari pada pers berbahasa 

Belanda oleh karena itu, pers langsung mendapat perhatian para pembaca 

bumiputra (Abdurrachman Surjomihardjo, 2002: 76). Kemunculan surat kabar di 

Semarang tidak terlepas dari, fungsi kota Semarang yang pada masa Kolonial 

sebagai ibu kota Karesidenan Semarang, dan mulai berganti Ibu kota provinsi
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 Jawa Tengah pada 1 Januarai 1930. Kota Semarang merupakan kota yang 

strategis untuk mendirikan perusahaan pers khususnya di Jawa Tengah. Letak dan 

kondisi yang strategis dapat menjadikan kota Semarang sebagai ladang yang 

subur dalam pendirian industri surat kabar. Selain sebagai pusat pemerintahan, 

kota Semarang merupkan kota perdagangan di daerah Jawa Tengah pada awal 

pertengahan abad ke-19. 

 Sejarah pers di Semarang berawal dari pertumbuhan industri pers milik 

orang Eropa yang di rintis oleh perusahaan Olifent & Co pada tahun 1846, di 

daerah Semarang.  Perusahaan ini memperoleh izin dari Gubernur Jendral J.J 

Rouchussen untuk menerbitkan Semarangscbe Adventieblad dan Semarang 

Courant, pada tahun 1852, P.J. De Groot menerbitkan Semarang Nieuwsen 

Advertentiebland, yang pada 1866 berganti nama De Locomotief. Pergantian  

nama surat kabar tersebut dikaitkan dengan berdirinya Nederlandsch-Indisch 

Spoorweg Maatschappij pada tahun 1862. G.C.T. Van Dorp menerbitkan 

Selompert Melajoe pada tahun 1960 dan Tjahaja India pada tahun 1882. Jasz Bros 

menerbitkan Tamboor Melajoe pada tahun 1888. Keberadaan industri pers milik 

orang Eropa itu disusul dengan kemunculan perusahaan pers milik orang Cina. 

Sebagai contoh, pada tahun 1899 di Semarang berdiri Hoang Thaij & Co, yang 

menerbitakan harian Sinar Djava (Dewi Yuliati, 2008: 4-5). 

 Seiring dengan kebangkitan nasional orang-orang Tionghoa di Semarang, 

pada awal abad ke 20 orang-orang Tionghoa peranakan juga ikut meramaikan 

usaha penerbitan surat kabar di Semarang, pada tahun 1902 yang diberi nama 

Warna Warta, dan pada tahun 1909 didirikan lagi surat kabar yang bernama 
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Djawa Tengah. Surat kabar di Jawa Tengah yang didirikan oleh orang Tionghoa 

terbit setiap hari, kecuali hari minggu dan hari besar. Direktur utama dari surat 

kabar tersebut bernama Be Kwat Yoe dan administrasinya ditangani oleh Kwik 

King Hien. Penerbitnya bernama Naamloze Vennootschap Java Ien Boe Kongise, 

yang beralamat di Gang Pinggir Semarang. Selain itu juga di Semarang ada surat 

kabar lain milik orang Tinghoa yang bernama Djit Po. Direkturnya bernama Ong 

Lhee Soie, kantornya di Gang Tengah 52 Semarang. Didalam surat kabar ini 

berisi tentang berita-berita perdagangan (Dewi Yuliati, 2008: 7-8). 

 Selain itu juga di Semarang terdapat sebuah surat kabar milik Serekat 

Islam Semarang, yang diberinama Sinar Djawa berdiri pada tahun 1914-1918. 

Kemudian berganti nama  Sinar Hindia pada tahun 1918-1924. Harian Serekat 

Islam di Semarang ini diwarnai oleh kritik tajam para jurnalis dan redakturnya 

seperti Semaon, Darsono, dan Marco Kartodikromo. Karena itu pemerintah 

kolonial mewaspadai Sinar Hindia sebagai surat kabar ekstrimis (Dewi Yuliati, 

2008: 10). 

 Setelah Indonesia merdeka pada masa revolusi (1945-1949), di daerah 

daerah yang dikuasi sekutu/ Belanda terbitlah surat kabar oleh 

Regeeringsvoorlichtingsdinsta (Jawatan penerangan pemerintah). Di Jakarta terbit 

Warta Indonesia, di Bandung terbit Persatoean, di Surabaya terbit Pelita Rakjat, 

dan di Semarang terbit Soloeh Rakjat. Harian Soloeh Rakjat, setelah pengakuan 

kedaulatan Indonesia oleh Belanda, diambil oleh Hetami (Dewi Yuliati, 2008: 15). 

 Di Semarang, Harian Suara Merdeka, mulai terbit pada tanggal 11 

Februari 1950, alamat jalan Merak 11 A Semarang, pemimpin redaksi Hetami. 
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Kemudian Mingguan, Minggu ini, 11 Februari 1950, di jalan Merak 11 A 

Semarang, pemimpin redaksi Hetami. Ada Juga Suluh Marhaen, 1 April 1957, di 

Jalan Kepodang 20, pemimpin redaksi Chandra Nainggolan (Koran ini kemudian 

berubah menjadi Harian Tempo, lalu Harian Republik, dengan pemimpin redaksi 

yang sama). Adapun Harian Tanah Air, dipimpin oleh Burhan, di jalan Kepodang, 

Semarang. Ada juga Harian Sinar Indonesia, Semarang. Selanjutnya Mingguan 

Koran Minggu kemudian berubah menjadi Pos Minggu, pada 7 April 1963, 

beralamat di MT Haryono 896-898 Semarang, pemimpin redaksi Syam Arifin. 

Ada pula Harian Sin Min, di Taman Srigunting, Semarang. Harian Angkatan 

Bersenjata Edisi Jateng, 1 November 1965, di Taman Srigunting, pemimpin 

redaksi Darjono. Duta Masyarakat Edisi Jateng, 11 Maret 1966, juga terbit  di MT 

Harjono 64, pemimpin redaksi Karmani SH (Dewi Yuliati, 2008: 35). 

 Harian Suara Merdeka, terbit pertama pada tanggal 11 Februari 1950. 

Penerbit: Suara Merdeka Press Ltd. Pendiri/ Penyelenggara: H. Hetami, Wakil 

Penyelenggara: Soeprijo. Penanggung Jawab: Wahjudi HR dan Soewarno SH. 

Staf redaksi: Soedjono Said, Mochtar Hidajat, Moeljono, Soehadi, L Pudji Srijono, 

Hanapi, Drs Sutrisna. Pressphotho: Tjan Thwan Soen. Alamat: Jl Merak 11 A 

Semarang. Harian terbesar di Jawa Tengah ini mengalami dinamika dan 

perkembangan yang cukup pesat dari waktu kewaktu. Sebuah perubahan 

mendasar terjadi setelah Ir. H. Budi Santoso, menggantikan kedudukan H. Hetami 

sebagai pemeimpin umum. Terutama pada aspek menejemen di berbagai bidang. 

Maka Suara Merdeka tumbuh sebagai Koran yang terbesar dan tersebar di Jawa 

Tengah. Perkembangan semakin pesat dan menempatkan Suara Merdeka menjadi 
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perusahaan moderen dengan berbagai inovasi kemudian setelah, Kukrit Suryo 

Wicaksono MBA mendapatkan tongkat estafet kepemimpinan sebagai Managing 

Director Suara Merdeka Group (Dewi Yuliati, 2008: 42-43).  

 Kebijaksanaan pemerintah terhadap pers di zaman Indonesia merdeka 

mengalami beberapa kali perubahan. Hal itu disebabkan beberapa kali pula terjadi 

perubahan dalam corak pemerintahan (Abdurrachman Surjomihardjo, 2002: 176). 

Seperti kita ketahui, pengertian pers di Indonesia sekarang lebih berkaitan dengan 

sebuah lembaga sosial yang mencakup modal, perangkat, produksi perusahaan, 

periklanan hubungan masyarakat, SIUUP, dan sebagainya. Pers tidak lagi menjadi 

lembaga komunikasi semata. Ia telah menjadi lembaga ekonomi, bahkan unit 

produksi. Karena itu, yang menentukan dalam pers disitu tidak semata-mata 

berasal dari juranalistik, tapi juga dari manajer atau pemilik modal, keadaan ini 

sangat berbeda dengan keadaan pers tahun 1950-an. Ketika itu pers lebih berarti” 

jurnalisme”. Artinya, pers bertolak dari wartawan yang mengumpulkan informasi 

dengan kiat kreatif, memberikan interprestasi dan konteks imajinatif dan 

kemudian menyiarkan dengan pribadi (Ana Nadhya Abrar, 1992: 45). 

 Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji 

mengenai perkembangan persuratkabaran Suara Merdeka di Semarang. Surat 

kabar Suara Merdeka dalam perkembangannya telah memberikan warna bagi 

masyarakat kususnya di daerah Semarang, selain itu juga telah memberikan 

informasi mengenai kondisi di daerah sekitaran Jawa Tengah. Berdasarkan latar 

belakang dan pendalaman empiris penulis setelah melakukan pengamatan dan 

observasi secara langsung di kantor Suara Merdeka di Semarang. Oleh karena itu 
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penulis mengambil tema dengan judul “Perkembangan Persuratkabaran Suara 

Merdeka di Semarang Tahun 1950-2005”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk 

mengetahui perkembanagan persuratkabaran Suara Merdeka di daerah Semarang 

dan sekitaranya. Berdasarkan latar belakan di atas permasalahan yang akan dikaji 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah surat kabar yang pernah ada di Semarang? 

2. Bagaimana sejarah berdirinya Suara Merdeka di Semarang pada Orde Lama? 

3. Bagaimana kebijakan Suara Merdeka dan perkembangannya di Orde Baru, 

dengan adanya peraturan pers yang ketat di masa itu? 

4. Sejauh mana eksistensi Suara Merdeka pada era Reformasi sampai tahun 2005? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini merupakan 

tindak lanjut dari permasalahan yang di indentifikasi. Oleh karena itu, tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian mengenai perkembangan persuratkabaran Suara 

Merdeka di Semarang, yaitu: 

1. Mengetahui bagaimana sejarah surat kabar yang pernah ada di Semarang? 

2. Mengetahui bagaimana sejarah berdirinya Suara Merdeka di Semarang pada 

Orde Lama? 
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3. Mengetahui bagaimana kebijakan Suara Merdeka dan perkembangnnya di Orde 

Baru, dengan adanya peraturan pers yang ketat di masa itu? 

4. Mengetahui sejauh mana eksistensi Suara Merdeka pada era Revormasi sampai 

tahun 2005? 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang dihasilkan 

oleh seorang penulis ketika melakukan sebuah penelitian yang terkait pada hal ini 

dan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis.Adapun manfaat 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1.Manfaat  Teoritis 

 Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan  

perkembangan ilmu pengetahuan sosial secara umum dan dalam ilmu 

pengetahuan pada khususnya, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu sumber 

informasi dan reverensi terhadap penelitian yang mendatang. 

2.Manfaat Praktis 

 Untuk menambahkan pengetahuan mengenai keadaan dan perkembangan 

persuratkabaran Suara Merdeka di Semarang. Berdasarkan hasil penelitian ini, 

diharapkan dapat menambah dan melengkapi kajian pengetahuan dalam ilmu 

sejarah,  terutama dalam menyediakan bahan tulisan tentang sejarah berdirinya 

persuratkabaran Suara Merdeka di Semarang. Sehingga dapat di pakai sebagai 

mutan lokal dan sekaligus menjadi sumbangan bagi perkembangan informasi dan 

khasanah ilmu sejarah sehingga memberikan manfaat: 
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1. Bagi diri pribadi untuk lebih dapat memberikan pengetahuan tentang sejarah 

persuratkabaran Suara Merdeka di Semarang. 

2. Memberi wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa jurusan 

sejarah. 

3. Memberikan pengetahuan tentang sejarah berdirinya persuratkabaran di 

Semarang dan apa permasalah persuratkabaran Suara Merdeka di Semarang 

selama tahun 1950-2005. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penulisan skripsi ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup spasial dan 

ruang lingkup temporal agar tidak terjadi perluasa dalam pembahasan masalah. 

Ruang lingkup spasial adalah batasan tempat terjadinya peristiwa searah. Ruang 

lingkup spasial dalam penulisan skripsi ini adalah Semarang, karena di daerah ini 

adalah tempat awal mula berdirinya persuratkabaran Suara Merdeka.  

  Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dijadikan dalam 

penulisan sejarah. Ruang lingkup temporal yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah mengambil tahun 1950-2005. Pada tahun 2005 merupakan titik 

awal karena ketika pada masa itu persuratkabaran suara merdeka resmi didirikan 

atas pendiri pemilik dan pengelola persuratkabaran tersebut yang bernama Hetami 

yang pada saat itu tepat pada tanggal 11 Februari 1950. Pada awalnya Hetami 

menjabat sebagai pimpinan umum dan pimpinan redaksi sekaligus pemilik 

perusahaan ini. Selanjutnya secara bertahap perusahan persuratkabaran beralih ke 

beberapa generasi yang meneruskan kepemimpinan Hetami. Perkembangannya 
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Suara Merdeka pada tahun 2005 setelah mengalami krisis yang melanda suara 

merdeka, perlahan lahan perusahaan Suara Merdeka bangkit menjadi surat kabar 

yang membuat gagasan perekat komunitas Jawa Tengah, sehingga pada tahun 

2007 mendapatkan penghargaan koran terbaik versi Cakram Awards. 

 

F. Kajian Pustaka 

Peneletian Terdahulu 

 Hubungan penelitian tentang perkembangan persurakabaran Suara 

Merdeka di Semarang tahun 1950-2005 ini dengan penelitian terdahulu, dapat 

dilihat dari penelitian tentang pers terdahulu, yang dapat dilihat di bawah ini:  

 Penelitian yang dilakukan Erman Anom yang berjudul “ Wajah Pers 

Indonesia 1999-2011” yang diterbitkan dalam “Jurnal Komunikasi Malaysian 

Journal of Communication Jilid 27(1): 101-114”, menghasilkan suatu temuan 

bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya telah menerapkan suatu kualitas pers 

yang profesional dan bertangung jawab dalam membuat pemberitaan. Hal ini 

patut diwaspadai mengingat belum seluruh rakyat Indonesia memiliki pendidikan 

dan tingkat intelegensia yang memadai. Dalam kajian ini pers dibiarkan berjalan 

tanpa kawalan dan tanggung jawab. Maka hal tersebut berpotensi menjadi media 

agitasi yang dapat mempengaruhi pisikologi masyarakat yang belum terdidik, 

karena lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang telah terdidik. Oleh 

karena itu, kajian ini menyarankan kebebasan pers perlu disertai pembatasan, 

paling tidak melalui hukum dan perundang undangan. Sehingga pemberitaan yang 



11 
 

 
 

dilakukan oleh pers dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab dan 

akauntabel. 

 Penelitian yang dilakukan Erman Anom yang berjudul “ Dasar dan Sistem 

Media Indonesia 1966-1998” yang diterbitkan dalam “Jurnal Komunikasi 

Malaysian Journal of Communication Vol 26: 17-36” penelitian ini menghasilkan 

suatu penemuan yang menunjukan peringkat peringkat kawalan secara sitematis 

dalam keadaan yang tidak dipaksa dan sangat bersifat pembujukan. Penelitian ini 

mendapati bahwa disepanjang tempo penguasaan Soeharto, berlaku tiga tahap 

perubahan sistem dan dasar medianya. Tahap-tahap tersebut adalah tahap 

pengasasan (1966-1973), tahap penilaian (1974-1983), dan tahap ketiga ialah 

tahap kawalan (1984-1998). Ditahap pertama, pengasasan (1966-1973), dasar-

dasar lima nilai media dan pancasila dijadikan peraturan yang perlu diikuti oleh 

media. Pada tahap ini pendekatan pengurusan media yang digunakan adalah 

media yang sehat, media yang bebas, dan media yang bertanggung jawab. 

Pemerintah Soeharto mempunyai pandangan bahwa media yang sehat, adalah 

media yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu media yang dapat menjalankan 

fungsinya yang ideal.  

 Media bebas dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik, 

apabila media sehat secara kebendaan, sehat secara ekonomi. Media yang seperti 

dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan patner oleh pemerintah Soeharto. 

Oleh karena itu aktivitas media dibina dan diberi kemudahan penumbuhan dari 

segi kebendaan. Media perlu wujud sehat dari segi ekonomi dengan tidak 

melunturkan semangat idealisme masyarakat.  



12 
 

 
 

 Oleh sebab itu, penelitian ini menemui di bawah pemerintah Soeharto 

landasan media berpandukan pada nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya 

tersebut media memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kebebasan media sesuai 

dengan hak asasi warga negara. Kebebasan media berhubungan erat dengan 

keharusan adanya pertanggung jawaban kepada, Tuhan Yang Maha Esa, 

kepentingan rakyat dan keselamatan negara, kelangsungan dan penyelesaiaan 

perjuangan nasional hingga terwujudnya tujuan nasional, moral dan tata susila 

serta kepribadian bangsa. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk 

melaksanakan tujuan tersebut  dan mewujudkan media yang sehat, bebas dan 

bertanggung jawab adalah suatu yang berat bagi pemerintah Soeharto. Oleh 

karena itu penelitian ini menemukan bahwa pentingnya diwujudkan Dewan Pers. 

Dewan Pers diberi fungsi untuk pengembangan kehidupan media dan kawalan 

pelaksanaan penataan kode etik jurnalistik dan membantu Persatuan Wartawan 

Indonesia menetapkan kode etik jurnalistik itu untuk melestarikan azas 

kemerdekaan media yang bertanggung jawab di era kepimpinan Soeharto. 

 Penelitian selanjutnya yang dilakukan Ido Prijana Hadi pada tahun 2009  

yang berjudul “ Perkembangan Teknologi Komunikasi Dalam Era Jurnalistik 

Modern”  yang diterbitkan dalam “Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 3. No. 1, 

Januari 2009: 69-84” penelitian ini menghasilkan suatu penemuan yang 

menunjukan bahwa perkembangan jurnalistik online di Indonesia tidak terlepas 

dari perkembangan situasi politik di Indonesia dengan berbagai kebijakan rezim 

penguasa yang menyertainya. Jurnalistik online periode pertama berkembang 
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mulai 1995 – 1997 dengan ditandai hadirnya internet di Indonesia yang kemudian 

diterapkan dan kembangkan oleh IPTEKNET, munculnya Internet Service 

Provider (ISP), webservice, fenomena mailing list apa kabar yang cukup 

sensasional waktu itu, yaitu runtuhnya Orde Baru oleh gerakan reformasi (era 

reformasi), Tempo Interaktif dan Kompas Cyber Media. Periode kedua mulai 

1998 – 2001 ditandai fenomena dotcom dan bergugurannya dotcom, pencabutan 

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) oleh Mentrei Penerangan Yunus 

Yosfiah pada Kabinet Presiden Habibie yang menandakan era kebebasan pers 

menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan jurnalisme online di Indonesia sudah 

memasuki tahapan periode ketiga seperti apa yang digambarkan oleh pavlik 

(1998), dimana isi berita telah didesain secara khusus untuk media web sebagai 

sebuah medium komunikasi. Periode ketiga, sejak 2002 sampai sekarang adalah 

fenomena jurnalistik online multimedia atau webcasting dengan produk dan 

layanan seperti news feed, podcasts, deskstop alert, berita pada mobile phones, 

PDA ,serta perangkat mobile lainnya. Hal ini sebagai akibat perkembangan 

teknologi informasi dan jaringan (infrastruktur) yang berimbas pada media, yang 

pada akhirnya menghasilkan konvergensi media (sinergi), dengan tidak 

mengesampingkan akan adanya kebutuhan akses kebebasan informasi yang cepat, 

seketika dan transparan, tidak dibatasi ruang dan waktu serta adanya kepercayaan 

publik itu sendiri pada berita online. 

 Penelitian berikutnya yang dilakukan Djoko Waluyo pada tahun 2014  

yang berjudul “ Dinamika Pers di Masa Orde Baru” yang diterbitkan dalam 

“Jurnal Mediakom, Vol. 11”. Penelitian ini menghasilkan suatu penemuan yang 
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menunjukan bahwa dinamika perkembangan pers pada masa Orde Baru 

mengalami kebangkitan, dan mengalami masa bulan madu dengan penguasa. 

Namun, dalam perjalanan waktu pers yang sering mengeritik penguasa, seperti 

koran Indonesia Raya, pada akhirnya dikenakan breidel. Dapat terbit kembali bila 

menyetujui kebijakan pengaturan pers oleh penguasa. Pada masa Orde Baru, 

dimulai sejarah pers sebagai media industri,yang memuat iklan, dan berita-berita 

dengan komodifikasi yang cukup menarik pembaca. Pendekatan artikel secara 

kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

antara lain dinamika pekembangan pers pada masa Orde Baru sangat variatif 

indikatornya, yang pada akhirnya bentuk pers masuk dalam kategori media 

industri dan pola berjaringan, seperti yang dirintis kompas-Gramedia Group, Jawa 

Pos Group, Media Group dan sebagainya. Dinamika media pers pada masa Orde 

Baru lebih bercorak otoriterian. Penguasa Orde Baru telah memperlakukan media 

dengan sistem pers otoriter, dimana media tidak dapat berperan dengan landasan 

kebebasan pers dan media tidak sebagai wahana demokratisasi yang sebenarnya. 

Kepentingan publik tidak dikedepankan dalam pemberitaan media, namun media 

lebih diarahkan sebagai sarana propaganda pembangunan yang dijalankan 

pemerintah Orde Baru. 

 Penelitian selanjutnya yang dilakukan Inuge Hutagalung pada tahun 2013  

yang berjudul “Dinamika sitem Pers di Indonesia”  yang diterbitkan dalam 

“Jurnal INTERAKSI, Vol 2 No. 2, Juli 2013: 53-60”. Penelitian ini menghasilkan 

suatu penemuan yang menunjukan bahwa sejak pemerintahan mengundangkan 

UU no 40 tahun 1999, secara normatif, pers Indonesia telah menganut teori pers 



15 
 

 
 

tanggung jawab sosial (kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masyarakat). 

Dalam pelaksanaannya sistem pers Indonesia dewasa ini berada dalam konteks 

kebebasan dan komersialisasi yang telah menciptakan pluralisme media, yang 

pada hakekatnya merupakan kelanjutan tata komunikasi dan informasi dunia baru. 

Sejak paruh tahun 1980-an tidak lagi mencermikan upaya media untuk 

membangun publik sphere (sebagai bagian tanggung jawab sosial) yang benar-

benar membebaskan masyarakat dari cengkraman kekuasaan politik maupun 

ekonomi. Sistem pers dalam ranah media di Indonesia telah didominasi segelintir 

pemilik modal, dalam industri pers Indonesia  yang disadari atau tidak juga 

merupakan bagian dari penetrasi eksistensi kapitalisme dan kekuatan politik 

secara global. Sitem pers di Indonesia telah mengalami dinamika seiring dengan 

penggerakan kehidupan politik bangasa. Pada masa pergerakan kebangsaan, 

media dilihat sebagai alat perjuangan pada masa kemerdekaan pers sempat 

menjadi alat perjuangan partai politik. Setelah setabilitas politik dan 

pembangunan berjalan, media menjalankan peran dalam kontek komunikasi 

pembangunan dan komoditas (pers kapitalis). Dewasa ini, media berada dalam 

kontek kebebasan dan komersialisasi, dimana bahwa kondisi sistem pers yang 

terbentuk saat ini dalam ranah media di Indonesia tidaklah lepas dari pergaulan 

dan campur tangan pihak asing, langsung maupun tidak langsung, dimana 

dominasi segelintir pemilik modal dalam industri pers Indonesia adalah juga 

bagian dari penetrasi dan ekspansi kapitalisme dan kekuatan politik secara global. 

 Dari seluruh penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukan 

bahwa dunia persuratkabaran di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin (Orde 
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Lama) mulai menunjukkan adanya kebebasan  yang meningkat dan pers memiliki 

kebebasan yang lebih luas. Namun dalam Orde Lama kehidupan pers lebih 

cenderung digunakan sebagai sarana untuk penyiaran kebijakan kebijakan oleh 

pemerintah maupun partai partai oposisi. Kehidupan pers pada masa Orde Baru 

tidak kalah seperti peraturan pers pada masa Orde Lama, dimana banayak terjadi 

pembredelan media cetak yang tidak sesuai dengan selera presiden.  Berdasarkan 

dari penelitian terdahulu yang telah di lakukan ditemukan mengenai pembahasan 

yang telah di teliti dan disimpulkan bahwa, kebebasan pers pada masa Orde Baru 

sangat berbeda dengan kebebasan pers pada era reformasi. Dimana pada masa 

Orde Baru pergerakan pers sangat dibatasi dan hanya sebagai alat pemerintahan 

yang digunakan seperti boneka untuk memperkuat dan menjaga kelanggengan 

pemerintahan pada masa Orde Baru. Sedangkan pada masa reformasi kegiatan 

pada masa jurnalisme telah dilindungi berdasarkan oleh Undang-Undang 

penyiaran dan kode etik pers, selain itu pada era reformasi, kebebasan pers sangat 

terjamin, dan mempunyai ruang gerak pers menjadi sangat luas. Walaupun kadang 

kala masih dimanfaatkan sebagai alat penguasa serta pemilik modal. Kebebasan 

pers pada masa reformasi juga tidak terlepas dari masalah hal tersebut diakibatkan 

karena ditimbulkan dari kebebasan pers yang terlalu luas itu sendiri. Sehingga dari 

hal tersebut kedudukan pers perlu adanya kawalan dan tanggung jawab, karena 

masih banyak  masyarakat yang belum terdidik, yang lebih besar jumlahnya 

dibanding masyarakat yang telah terdidik. Hal tersebut berpotensi menjadi media 

agitasi yang dapat mempengaruhi pisikologi. Oleh karena itu kebebasan pers perlu 

disertai pembatasan pembatasan, paling tidak melalui hukum dan perundang 
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undangan, sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers dapat menjadi 

pemberitaan pers yang bertanggung jawab dan akauntabel. 

 Pada masa era moderen seperti masa sekarang keberadaan penyiaran berita 

banyak menggunakan beberapa sarana teknologi moderen pada masa sekarang 

seperti keberadaan internet yang digunakan sebagai sarana dalam penyiaran pers 

berupa bentuk berita elektronik yang dapat diakses melalui internet. 

 

G. Metode Penelitian 

 Berdasarkan pengumpulan sumber sejarah, penelitian ini menggunakan 

metode sejarah yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu, dan pada prinsipnya 

penelitian adalah suatu proses berbentuk siklus bersusun dan berkesinambungan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sejarah, dimana proses 

ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap sumber-sumber sejarah secara 

kritis, dari data data yang diperoleh penulis. 

 Penelitian ini membahas mengenai sejarah perkembangan persuratkabaan 

Suara Merdeka di Semarang pada tahun 1950-2005. Dilihat dari sasaran yang 

diteliti dalam penulisan ini, dapat dikatan sebagai penelitian yang bersifat 

temporal. Oleh karena itu, metode sejarah merupakan metode yang relevan untuk 

mendeskripsikan sejarah tentang perkembangan persuratkabaran Suara Merdeka 

di Semarang, dari awal mula berdirinya pada tahun 1950 sampai pada masa era 

modern saat ini. Penelitian ini dilakukan melalui tahap tahap awal dari penggalan 

informasi dari observasi awal di arsip Suara Merdeka yang menyimpan data data 

dan dokumen dokumen mengenai berdirinya persuratkabaran Suara Merdeka di 
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Semarang. Selain itu dari karyawan yang bekerja di perusahaan Suara Merdeka 

yang mengetahui tentang awal mula berdirinya persuratkabaran suara merdeka 

dan perkembangannya, melalui proses wawancara dari narasumber dapat 

dikatagorikan sebagai sumber primer. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Historis. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan petunjuk pada metode historis yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, 

dan historiografi. Berikut penjelasannya: 

1. Heuristik 

 Heuristik adalah kegiatan menghimpun data dan mengumpulkan sumber 

sumber sejarah dan bukti sejarah, berupa kejadian, benda peninggalan masa 

lampau tulisan (bangunan, senjata, perkakas) untuk dijadikan sebagai sumber 

sejarah sebagai kisah, berdasarkan klasifikasi. Sumber sejarah pada umumnya 

dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis dan tidak tertulis (Kuntowijoyo, 2005: 

95). Sumber tertulis biasanya didapatkan dari catatan-catatan yang diarsipkan, 

seperti misalnya, koran, surat pernyataan dari dinas setempat, catatan hasil rapat, 

data-data dokumen di dinas kabupaten, dan lain sebagainya. Penelitian mengenai 

perkembangan persuratkabaran Suara Merdeka di Semarang tahun 1950-2005 

juga mengunakan teknik wawancara untuk melakukan  penelitian dengan para 

pelaku bisnis perindustrian dan wartawan yang pernah bekerja di Suara Merdeka. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis juga mengunakan metode sejarah 

lisan yakni dengan mewawancarai narasumber yang berkaitan erat dengan 

persuratkabaran Suara Merdeka di Semarang, melalui wawancara dengan para 
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wartawan senior Suara Merdeka yang dianggap dapat memberikan informasi dari 

penelitian ini. 

 Untuk memperoleh sebuah informasi mengenai topik yang akan di tulis 

dan juga mendapatkan teori dari hasil penelitian, maka peneliti dapat mengkaji 

berbagai sumber yang dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis menurut isi dan 

bentuk. Klasifikasi menurut bentuk dibedakan atas sumber tertulis yang disebut 

dokumen atara lain: buku harian, surat kabar, majalah, buku notulen rapat, buku 

inventarisasi, buku pengetahuan, surat keputusan, dan lain-lain yang secara umum 

dibedakan atas bahan-bahan yang ditulis dengan tangan dan di cetak atau yang 

diterbikan oleh penerbit. Sedangkan sumber bahan tidak tertulis adalah segala 

bentuk sumber bukan tulisan antara lain, rekaman suara, benda-benda peninggalan 

purbakala (relif, manuskrip, prasasti,film, slide, dan lain lain). 

A. Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan yang 

dikaji. Sumber-sumber tertulis yang digunakan oleh penulis adalah buku buku 

yang berkaitan dengan permasalahan, majalah dan surat kabar. Metode 

kepustakaan dilakukan untuk mencari sumber yang berkaitan dan berhubunga 

dengan penelitian penulis.  

 Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dilakuan dengan cara 

mencari dan mengumpulkan berbagai buku yang berhubungan dengan konsep-

konsep yang digunakan dalam menjelaskan sejarah berdirinya persuratkabaran 

Suara Merdeka di Semarang pada tahun 1950-2005. 
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 Berkaitan dengan permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini 

adalah kajian sejarah lokal, dalam upaya mencari dan mengumpulkan sumber 

dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur melalui kunjungan pada 

perpustakaan perpustakaan seperti perpustakaan UNNES, Perpustakaan Jurusan 

Sejarah UNNES, Perpustakaan Wilayah provinsi Jawa Tengah, Perpustakan 

daerah kota Semarang. 

B. Wawancara 

 Metode wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan 

informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap 

muka. Dalam melakukan teknik wawancara yang diperoleh dari seorang 

narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, dan pengetahuan 

mengenai sumber-sumber sejarah yang akan diteliti oleh seorang penulis, guna 

mendapatkan sumber-sumber sejarah yang dapat dipercaya dan dapat 

dipertanggung jawabkan dari para pelaku sejarah, atau orang yang mengetahui 

tentang kejadian tersebut yang sebenarnya mengenai sejarah tersebut. Selain itu, 

wawancara juga merupakan alat informasi berupa tanggapan pribadi, pendapat 

atau opini serta keyakinan. 

Wawancara dalam penelitian ini, beberapa tahapan yang dilakukan penulis 

diantaranya: 

1) Menentukan teknik wawancara 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan teknik 

terbuka. Wawancara terbuka berarti bahwa narasumber mengetahui 
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diwawancarai oleh peneliti, dalam penelitian ini, dan mengerti maksud dan 

tujuan wawancara itu. 

2) Menyusun istrumen pertanyaan  

 Penulis menulis instrumen pertanyaan yang berguna sebagai pedoman penulis, 

dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Instrumen wawancara yang 

dibuat oleh penulis sesuai dengan apa yang diketahui dan di bidangi oleh 

narasumber. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan penulis sesuai 

dengan fakta yang ada. 

3) Menentukan dan menemuai narasumber 

 Untuk melakukan wawancara dalam penelitian ini, penulis mencari narasumber 

yang menegatahui tentang sejarah persuratkabaran Suara Merdeka. Selain itu 

penulis juga menemui wartawan wartawan senior Suara Merdeka. Ada empat 

informan yang penulis wawancarai untuk melakukan penelitian ini dan 

dijadikan sebagai sumber data, antara lain: 

1. Mas Soesiswo, berusia 68 tahun dengan kondisi dan daya ingat yang masih 

baik, beralamatkan di Jalan Kilibalu Timur 10 Semarang, wawancara ini 

dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, pada pukul 08:32-10:08 WIB. 

Penulis mendapatkan informasi tentang kodisi perusahaan surat kabar Suara 

Merdeka dan perkembangannya pada masa Orde Baru. Selain itu, juga penulis 

diberitahukan dampak yang dihadapi Suara Merdeka pada masa Orde Baru. 

Selain itu penulis diberikan informasi mengani eksitensi Suara Merdeka selama 

ini.  
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2. Sutrisna, berusia 74 tahun dengan kondisi dan daya ingat yang cukup baik, 

beralamatkan di jalan Kendeng Barat No. 24 Semarang. Wawancara ini 

dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016, pada pukul 10:05- 11-03 WIB. 

Penulis mendaptkan informasi tentang kondisi perusahaan surat kabar Suara 

Merdeka dan perkembangannya pada masa Orde Lama. Selain itu, penulis juga 

diberitahukan tentang dampak yang di hadapi oleh surat kabar Suara Merdeka 

dengan adanya peraturan pemerintah pada masa Orde Lama. 

3. Sri Humaini Adisusilo, berusia 69 tahun dengan kondisi dan daya ingat yang 

cukup baik, beralamatkan di jalan Mahoni, No 108 Semarang. Wawancara ini 

dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2016, pada pukul 09:05- 10-30 WIB. 

Penulis mendapatkan informasi tentang kodisi perusahaan surat kabar Suara 

Merdeka dan perkembangannya yang mempunyai anak perusahaan, di bawah 

naungan Suara Merdeka pada masa Orde Baru. Selain itu, juga penulis 

diberitahukan dampak yang dihadapi Suara Merdeka pada masa Orde Baru. 

Selain itu juga penulis diberikan informasi mengenai eksitensi Suara Merdeka 

selama ini. 

4. Sugeng Irianto, berusia 52 tahun dengan kondisi dan daya ingat yang cukup 

baik, beralamatkan di jalan Kepodang Barat. VI. Blok. C. No 100. Rt 01 Rw 10, 

Kelurahan Pudak Payung Semarang. Perumahan Genuk Indah, Semarang. 

Wawancara ini dilakukan tanggal 19 Juli 2016, pada pukul 11:10- 12:30 WIB. 

Penulis mendapatkan informasi tentang kondisi perekonomian yang dihadapi 

perusahaan surat kabar Suara Merdeka di Jawa Tengah, karena banyaknya 
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saingan surat kabar lain disertai krisis pada masa reformasi dan dampak dari 

kondsi pada masa itu di perusahaan Suara Merdeka. 

C. Dokumen 

 Studi dokumen adalah merupakan sumber sumber yang memperkuat 

dalam penulisan sebuah penelitian yang dilakukan tentang kejadian peristiwa 

sejarah yang pernah terjadi. Disini setudi dokumen diantaranya seperti surat 

keputusan, surat kabar dan majalah, penetapan, dan sebagainya yang merupkan 

sumber primer dan dilengkapi buku buku penunjang atau literatur yang berkaitan 

erat untuk mendukung penulisan penelitian sejarah yang dilakukan oleh penulis, 

berupa buku-buku sebagai studi kepustakaan yang merupakan sumber sekunder. 

Adapun dokumen-dokumen yang diperoleh berasal dari surat kabar suara merdeka, 

dari arsip Suara Merdeka, dari perpustakan pusat Universitas Negeri Semarang 

serta perpustakaan daerah provinsi Jawa Tengah. 

 

2. Kritik Sumber 

 Kritik sumber, setelah peneliti mendapatkan berbagai sumber yang 

dianggap relevan dengan permasalahan yang di kaji, tahap selanjutnya adalah 

peneliti mengkritisi sumber-sumber yang telah ditemukan tersebut baik dari buku, 

dokumen, browsing internet, sumber tertulis dan hasil dari penelitian serta sumber 

lainya. 

 Helius Sjamsuddin (2007:131) menjelaskan bahwa seorang sejarawan 

tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber 

sumber yang diperoleh. Melainkan ia harus menyaringnya secara kritis, terutama 
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terhadap sumber-sumber pertama, agar terjaring fakta-fakta yang menjadi 

pilihannya. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa tidak semua 

sumber yang ditemukan dalam tahap heuristik dapat menjadi sumber yang 

digunakan oleh peneliti, tetapi harus disaring dan dikritisi terlebih dahulu 

keotentikan sumber tersebut. 

 Tujuan dilakukannya kritik sumber adalah seorang sejarawan atau peneliti 

tidak serta merta menerima begitu saja sumber yang sudah didapatkan akan tetapi 

sumber tersebut disaring secara kritis, tertama sumber-sumber pertama, agar 

menjadi fakta yang menjadi pilihannya (Helius Sjamsuddin , 2007:131). 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan kritik sumber untuk 

melakukan pemilhan data antara data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. 

Tahap ini merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan data yang tingkat 

kebenaranya atau kradibilitasnya paling tinggi dengan melalui seleksi data yang 

telah berkumpul. Untuk membuktikan itu dilakuakan dua cara yakni melalui 

Kritik Eksteren dan Kritik Interen. 

 A. Kritik eksteren atau kritik luar, yakni untuk menilai otentitas atau 

keaslian sumber sejarah. Sumber otentik tidak mesti harus sama dengan sumber 

aslinya, baik menurut isinya yang tersurat maupun yang tersirat. Sumber otentik 

juga juga bisa merupakan salinan atau turunan dari aslinya. Dokumen otentik 

tidak boleh dipalsukan, namun otentesitasnya belum tentu memberikan jaminan 

bahwa dokumen tersebut dapat dipercaya. Kritik eksteren juga dilakukan terhadap 

data dengan menganalisis kebenaran sumber atau hubungan dengan persoalan 

apakah sumber itu asli atau palsu masih lengkap atau tidak. Kritik ini dilakukan 
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untuk mendapatkan otensitas sumber dengan penelitian fisik terhadap sumber 

tersebut. Otensitas meliputi jenis fisik materi sejaman yang digunakan, antara lain 

jenis kertas, bahan, kualitas, tinta dan sebagainya. 

 B. Kritik interen atau kritik dalam, yaitu untuk menilai kredebilitas sumber 

dengan mempersoalkan isinya, maupun pembuatannya, tanggung jawab dan 

moralnya.  Kritik interen bertujuan untuk mengungkapkan apakah isi sumber yang 

dipergunakan dapat dipercaya atau tidak, misalnya dengan membandingkan 

dengan sumber lain. Pada tahap ini seorang peneliti memutuskan apakah 

kesaksian itu dapat diandalkan validasinya, apa yang sebenarnya yang dimaksud 

oleh sumber data (Helius Sjamsuddin , 2007:144). 

 Kritik interen dilakukan dengan membandingkan beberapa penafsiran dari 

beberapa dokumen dan buku pada data yang diperoleh adapun cara yang 

dilakukan dalam melakukan kritik ini adalah: 

1). Melalui penelitian intrinsik sumber, penelitian ini dengan menentukan sifat 

dari sumber-sumber yang telah diperoleh apakah mempunyai kecocokan 

dengan kajian penelitian atau tidak. Jika sesuai maka data digunakan sebagai 

sumber penulisan penelitian. Cara yang dilakukan dalam melakukan kritik 

interen adalah melihat kemampuan dokumen-dokumen, buku-buku serta 

sumber-sumber lain yang relevan, untuk dilihat kompetensi kedekatan atau 

kehadiran sumber dengan perkembangan persuratkabaran Suara Merdeka di 

Semarang. Mengungkap kejujuran berkaitan dengan tingkat subjektifitas, 

kepentingan dan mau tidaknya sumber mengungkapkan kebenaran dengan cara 

mengecek isi-isi dari sumber tersebut. 
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2). Melalui pembandingan bukti kesaksian-kesaksian yang diperoleh dari 

beberapa sumber, dalam proses ini yang dilakukan penulis adalah dengan 

menjelaskan kesaksian dari sumber-sumber informasi yang telah diwawancarai 

seperti dari hasil wawancara dengan pegawai dan wartawan persuratkabaran 

Suara Merdeka di Semarang. Caranya adalah mengambil keterangan yang 

mirip dan sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan sehingga diperoleh 

sumber yang relevan. 

3. Interprestasi 

 Interpertasi adalah proses menyusun, merangkai, antara satu fakta sejarah 

dengan sejarah lain sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dimengerti dan 

bermakna. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang diperoleh setelah 

melalui kritik sumber menjadi satu kisah sejarah. Ditahap interpretasi telah 

mengalami beberapa pengolahan yang dilakukan oleh peneliti sehinga menjadikan 

sebuah kisah  hasil penelitian yang di hasilkan menurut pandangan dan kacamata 

orang yang melakuakan interprestasi.  

 Interpretasi merupakan usaha untuk mewujudkan rangkaian data-data yang 

mempunyai kesesuaian satu sama lain dan bermakna (Widja, 1988: 23). 

Interpretasi yaitu “ menentukan makna hubungan dari fakta-fakta dan data yang 

diperoleh. Berbagai fakta yang lepas satu sama lain dirangkai dalam peristiwa 

yang lepas satu dengan yang lain di masukkan di dalam keseluruhan kontek 

peristiwa yang melingkupinya. 

 Pada proses ini tidak semua fakta yang diteliti dan data-data yang 

diperoleh penulis di lapangan dapat di masukkan ke dalam pembahasan 
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permasalahan. Tetapi yang dimaksudkan penulis ke dalam pembahasan 

permasalahan adalah data yang relevan dengan gambaran cerita yang disusun. 

Proses ini dilakukan untuk mengetahui Perkembangan Persuratkabaran Suara 

Merdeka pada Tahun 1950-2005. Interpretasi ini dilakuakan untuk menentuakan 

makna yang saling berhubungan antara data yang diperoleh. 

 Pada tahap ini penulis melakukan seleksi data yang diperoleh. Dimana 

penulis menentukan data mana yang harus ditinggalkan dalam penulisan sejarah 

dan pilihan mana yang relevan. Fakta-fakta sejarah yang telah melalui 

dihubungkan atau saling dikaitkan sehinga pada akhirnya menjadi satu rangkaian 

bermakana. 

4. Historiografi 

Historiografi adalah merupakan bagian terahir dari metode sejarah. Pada 

tahap ini peneliti melakukan penulisan sejarah, tahap ini merupakan tahap akhir 

dari metode sejarah. Pada tahap ini penulis sangat memperhatikan unsur 

kronologis suatu penelitiannya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat 

disajikan fakta-fakta yang menjadi satu kesatuan tulisan dalam skripsi yang 

berjudul “Perkembangan Persuaratkabaran Suara Merdeka di Semarang Tahun 

1950-2005”. 

 Tahap terakhir dari metode penelitian sejarah adalah penulisan.  Pada 

tahap ini peneliti menyajikan hasil dalam bentuk cerita sejarah yang tersusun 

secara sistematis dan kronologis berupa sebuah analisis deskriptif. Dengan kata 

lain cerita sejarah dapat dipertangguang jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, 

Gottschalak memberikan batasan tentang penelitian sejarah yang sekurang 
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kurangnya memuat empat hal yaitu: membuat detail fakta akurat, kelengkapan 

bukti yang cukup, struktrur yang logis, serta penyajian yang terang dan halus 

(Gottschalk, 1975: 131). 

 Data yang diperoleh dari perusahaan persuratkabaran Suara Merdeka 

maupun data yang diperoleh dari sumber pustaka atau perpustakaan terkait yang 

telah melalui proses kritik sumber dan interprestasi dituangkan oleh penulis dalam 

bentuk tulisan. Data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian ini dan 

dianalisis melalui interpretasi menyusun cerita perjalanan Perkembanagan 

Persuratakabaran Suara Merdeka Pada Tahun 1950-2005 di Semarang. Secara 

kronologis dan sistematis sehingga akan mudah dan dimengerti. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baik 

dan benar sesuai ejaan yang berlaku tanpa mengurangi daya tarik pembaca. 

 

H. Sitematika Penulisan 

 Penulisan skripsi berjudul “ Perkembangan Persuratkabaran Suara 

Merdeka Di Semarang Tahun 1950-2005” hasil-hasil yang diperoleh melalui data 

wawancara kemudia analisi dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis oleh 

penulis, kemudian disusun dalam bentuk skripsi dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, tinjauaan pustaka dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II. SEJARAH SURAT KABAR DI SEMARANG DAN BERDIRINYA 

SUARA MERDEKA DI SEMARANG PADA ORDE LAMA 

Bab ini membahas tentang sejarah surat kabar di Semarang dan sejarah berdirinya 

Suara Merdeka di Semarang pada masa Orde Lama. Sub bab pertama, membahas 

letak geogarafis kota Semarang. Sub bab ke dua, membahas sejarah surat kabar 

yang pernah ada di Semarang pada masa penjajahan. Sub bab ketiga, membahas 

tentang sejarah berdirinya surat kabar Suara Merdeka di Orde Lama. 

BAB III. PENERBITAN SUARA MERDEKA DENGAN ADANYA 

PERATURAN PERS YANG DITERBITKAN PEMERINTAH MASA 

ORDE BARU 

Bab ini membahas tentang survivalitas Suara Merdeka dengan adanya peraturan 

pers yang diterbitkan pemerintah masa Orde Baru. Sub bab pertama, membahas 

tentang politik pers Orde Baru. Sub bab kedua, membahas tentang dampak yang 

dihadapi Suara Merdeka dengan adanya peraturan pers di masa Orde Baru. Sub 

bab ketiga, membahas tentang kebijakan Suara Merdeka menangani peraturan 

pers di Orde Baru. 

BAB IV. EKSISTENSI SUARA MERDEKA PADA MASA REFORMASI 

SAMPAI TAHUN 2005 

Bab ini membahas tentang eksistensi Suara Merdeka di masa reformasi sampai 

tahun 2005. Sub bab pertama membahas tentang suasana pemerintahan era 

reformasi. Sub bab kedua membahas dampak Suara Merdeka dengan adanya 

krisis dan kebebasan pers pada masa reformasi. Sub bab ketiga, membahas 

tentang Suara Merdeka menyikapi Undang-undang No.40 Tahun 1999. Sub bab 



30 
 

 
 

keempat, membahas tentang eksistensi Suara Merdeka pada tahun 2000 sampai 

2005. 

 

BAB V. PENUTUP 

Kesimpulan



 
 

 

BAB II  

SEJARAH SURAT KABAR DI SEMARANG DAN BERDIRINYA SUARA 

MERDEKA DI SEMARANG PADA ORDE LAMA 

 

A. Letak Geografis Kota Semarang   

 Semarang merupakan kota yang berada di daerah Jawa Tengah, yang 

menjadi ibu kota provinsi di Jawa Tengah. Semarang merupakan wilayah jalur 

pantura yang menjadi penghubung antara Surabaya dan Jakarta. Secara geografis 

Semarang terletak diantara 109
o 

35’-110
o
50’ Bujur Timur dan 6

0
 50’-7

0 
10’ 

Lintang Selatan. Dengan luas 373,70 km
2
, kota Semarang memiliki batas wilayah 

administrasi sebagai berikut: 

 1. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Demak 

 2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Semarang 

 3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kendal 

 4. Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Laut Jawa 

 (Sumber: Badan Pusat Stastitika Kota Semarang). 

 Di dalam proses perkembangannya, kota Semarang sangat dipengaruhi 

oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas, 

yaitu kota Pegunungan dan Kota Pantai. Di daerah pegunungan mempunyai 

ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan laut sedangkan di daerah dataran 

rendah mempunyai ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut. Kota 

Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas 

ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang 
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terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai utara; koridor Selatan 

ke arah kota-kota dinamis seperti kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal 

dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah kabupaten Demak/ 

Grobogan; dan barat menuju kabupaten Kendal. 

(http://pamboedifiles.blogspot.co.id/2013/04/kondisi-geografis-kota-

semarang.html/7/11/2016) 

 Kota Semarang memiliki posisi strategis untuk pembangunan ekonomi 

pada masa kolonial Belanda (1800-1942). Semarang merupakan pintu gerbang 

ekspor komoditi tanaman komersial dari pedalaman dan impor komoditi dari 

daerah luar Jawa. Pada konteks ini jaringan trasportasi antara kota Semarang dan 

daerah Semarang memegang peranan penting (Dewi Yuliati, 2009: 7). Seiring 

dengan perkembangan kota Semarang, kota semarang semakin hari terus 

mengalami perkembangan dalam bidang industri. Kawasan perdagangan dan jasa 

di daerah kota Semarang umumnya berada di daerah-daerah sepanjang jalan-jalan 

utama di kawasan kota Semarang. 

 Kemajuan Semarang sebagai pusat aktifitas ekonomi menarik banyak 

pedagang dari berbagai penjuru, terutama orang Cina dan Eropa, perkembangan 

aparatur kolonial merekrut banyak pegawai administrator, teknis, militer, aktivis 

politik Belanda, dan orang-orang yang berpendidikan di kota Semarang atau 

daerah daerah lain (Dewi Yuliati, 2009: 7-8). Dengan terus berkembangnya 

berbagai sektor industri yang ada di daerah Semarang, maka memunculkan 

banyak berbagai macam sektor perdagangan. Urban based-industries yang cukup 

http://pamboedifiles.blogspot.co.id/2013/04/kondisi-geografis-kota-semarang.html/7/11/2016
http://pamboedifiles.blogspot.co.id/2013/04/kondisi-geografis-kota-semarang.html/7/11/2016
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penting bagi pertumbuhan sektor industri lainya di kota Semarang adalah industri 

pers (Dewi Yuliati, 2009: 70). 

B. Sejarah Surat Kabar di Semarang 

 Kota Semarang, yang pada masa kolonial Belanda menjadi kota 

karesidenan Semarang dan mulai 1 Januari 1930 menjadi ibu kota provinsi Jawa 

Tengah. Kota tersebut merupakan ladang subur bagi pertumbuhan-pertumbuhan 

dan perkembangan industri pers (Dewi Yuliati, 2009: 3). Selain itu juga, pada 

masa kolonial kota Semarang adalah merupakan kota yang sangat strategis dan 

merupakan kota pilihan bagi bangsa Belanda pada masa itu, karena kondisinya 

yang sangat strategis. Pada masa kolonial kota Semarang sebagai wilayah 

admisistratif gemeente (Kota Beasar /Kota Praja) dibentuk dengan dasar besluit 

gubernur Jendral Hindia Belanda tertanggal 1 April 1906 (Dewi Yuliati, 2009: 55). 

Dengan kondisi Semarang yang strategis, selain sebagai kota karsidenan juga 

merupkan kota yang besar di daerah Jawa Tengah. Oleh karena itu Semarang 

menjadi ladang subur dalam bisnis surat kabar pada masa itu. Surat kabar-surat 

kabar yang pernah ada di Semarang diantranya adalah sebagai berikut: 

1. Surat Kabar Eropa di Semarang 

 Perkembangan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia banyak 

mengembangkan sebuah industri surat kabar di Semarang. Di Semarang 

pertumbuhan industri pers milik orang Eropa dirintis oleh perusahaan Olifant & 

Co. Pada 1846. Perusahaan ini memperoleh izin dari Gubernur Jendral J.J 

Rochussen untuk menerbitkan Semarang Advertentieblad Advertentieblad dan 

Semarangsch Courant. Pada tahun 1852, P.J. De Groot menerbitkan Semarangsch 
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Nieuwsen Advertentieblad, yang pada tahun  1862 berganti nama De Locomotief. 

(Dewi Yuliati, 2008: 4). Mingguan De Locomotief  yang dalam waktu singkat 

dapat terbit dalam dua kali seminggu dan kemudian menjadi harian. Dalam waktu 

lima belas tahun, surat kabar itu berpindah tangan dua kali, tetapi peredarannya 

makin bertambah. Pada tahun 1866, surat kabar itu tidak mendapatkan saingan 

surat kabar lain di sekitar Semarang sehingga semakin berkembang. Surat kabar 

tersebut merupakan surat kabar yang besar pengaruhnya bagi pembaharuan politik 

colonial (Abdulrachman Surjomiharjo, 2002: 27-28). 

 Pengaruh surat kabar De Locomotief di Semarang pada masa kolonial 

Belanda sangat terlihat sekali pengaruh di dalam perpolitikan pemerintahan 

Hindia Belanda di Semarang pada masa itu. Tepatnya, sejak paruh ke dua abad 

ke-19. Semarang merupakan salah satu pusat penyebaran ide-ide liberal dan etnis 

dengan tokoh-tokohnya yang terkenal yaitu Pieter Brooshooft, Vierhout, Stokvis, 

dan Livegoed. Mereka bekerja pada harian De Locomotief, dan melalui harian itu 

mereka menyebarluaskan ide-ide mereka. Di antara mereka, Pieter Brooshoof 

adalah tokoh yang paling terkenal akan ide-ide desentralisasi. Melalui De 

Locomotief, 17 Maret 1887, ia mendesak pemerintah kolonial untuk mengadakan 

pemisahan antara kekuasaan legeslatif Hindia  Belanda dan di negara Belanda, 

sama seperti yang dilaksanakan di British-India. Oleh karena itu dia mengusulkan  

agar di negeri Belanda ada menteri untuk derah jajahan, dan dewan kolonial 

(koloniale raad), yang diangkat oleh raja dan hanya mempunyai kewenangan 

kontrol di parlemen (Dewi Yuliati, 2009: 57). 
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 Adanya gagasan-gagasan dan ide-ide yang di sampaikan melalui surat 

kabar De Locomotief, dengan landasan atas dasar kebutuhan-kebutahan lokal, dan 

dengan dorongan seruan etis itu, akhirnya sistem desentralisasi diberlakukan 

terhadap kota-kota besar. Sistem ini disahkan pada 1905 dengan 

Decentralisasibesluit, yang  dimuat dalam Regeringsreglement. Setelah ada 

keputusan itu Semarang ditetapkan sebagai gemeente pada tahun 1906 (Dewi 

Yuliati, 2009: 57). 

2. Surat Kabar Tionghoa di Semarang 

 Selain itu, pada masa kolonial Belanda di Semarang juga terdapat 

beberapa surat kabar lain yang beredar seperti surat kabar yang diterbitkan oleh 

G.C.T.Van Dorp menerbitkan Selompret Melajoe pada 1860 dan Tjahaja India 

pada tahun 1882. Jansz Bros menerbitkan Tamboor Melajoe pada tahun 1888 

(Dewi Yuliati, 2008: 4). Perkembangannya pers di Semarang juga diramaikan 

oleh beberapa surat kabar-surat kabar lain yang didirikan oleh orang-orang 

Tionghoa. Keberadaan warga Tionghoa yang cukup lumayan banyak di daerah 

Semarang pada masa kolonial Belanda, menjadikan ladang subur bagi penerbitan 

surat kabar yang diterbitkan oleh penerbitan surat kabar Tionghoa di Semarang 

pada masa kolonial Belanda.  

 Hampir bersamaan dengan perniagaan, di Semarang diterbitkan sebuah 

surat kabar peranakan Tionghoa yang bernama Warna Warta. Surat kabar tersebut 

mula-mula diselenggarakan oleh NV Hap Sing Koengsie dan merupakan organ 

resmi dari Hoa Kiauw Toan The Hwe (perkumpulan perantau Tionghoa), 

Semarang. Pemimpin redaksi Warna Warta bernama Th. H. Phao, dan redaktur di 
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Jakarta ialah P.L. Gouw. Warna Warta kemudian berganti tangan dan namanya 

diganti menjadi  Djiet Po. Tahun 1909, di Semarang terbit pula sebuah surat kabar 

peranakan Tionghoa yang bernama Djawa Tengah,dicetak di NV Java ien Boe 

Kongsie, dan setelah tahun 1930 NV tersebut digantikan menjadi suatu NV baru, 

yaitu Handel Maatschappijeen Drukkerij Djawa Tengah. Djawa Tengah 

berpendirian sedikit konservasif dan mencoba ambil jalan tengah dalam 

perselisihan antara Chung Hua Hui dan pers peranakan Tionghoa. Bulanan Djawa 

Tengah, yaitu Djawa Tengah Review, sering memperbincangkan persoalan 

Tionghoa di Indonesia yang menimbulkan polemik (Abdulrachman Surjomiharjo, 

2002: 53-54). 

 Pada 1 Agustus 1934, di Semarang terbit sebuah surat kabar bernama 

Mata Hari di bawah kepemimpinan Kwee Hing Tjiat, bekas redaktur Sin Po yang 

pernah diusir oleh pemerintah Hindia Belanda. Surat kabar Mata Hari, yang 

semula hendak diberi nama Mardika, mendapat tunjangan dari Oei Tiong Ham 

Concern. Maka harian tersebut besar kecil terpengaruh oleh Concern yang besar 

itu (Abdulrachman Surjomiharjo, 2002: 54). Pres milik orang Tionghoa peranakan 

itu menawarkan lahan pekerjaan baru bagi golongan intelektual bumiputera di 

kota-kota yang tidak suka bekerja sebagai pangreh praja. Bagi golongan 

intelektual bumiputra, pers Tionghoa peranakan yang menggunakan bahasa 

Melayu menjadi modal bagi pers bumiputra dan memberikan pengalaman 

profesional bagi orang-orang bumiputra sebagai editor dan reporter (Dewi Yuliati, 

2008: 8). 
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3. Surat Kabar Bumiputra di Semarang 

 Perkembangan pers berbahasa daerah atau Melayu, yang dinilai oleh 

Douwes Dekker menduduki tempat lebih penting dari pada pers Eropa, dan 

terutama setelah berdirinya organisasi seperti Budi Oetomo, Serekat Islam dan 

Indisch Partiji menimbulkan pemikiran dikalangan pemerintah Hindia Belanda 

untuk menetralisir pengaruh pers Bumiputra itu (Abdulrachman Surjomiharjo, 

2002: 84). Tokoh pers bumiputra yang dikenal sebagai pelopor jurnalistik 

Indonesia adalah Raden Mas Djokomono yang kemudian berganti nama Raden 

Mas Tirtoadisoerjo (Dewi Yuliati, 2009: 8). Sejak berdirinya Serekat Islam, 

tampak adanya penerbitan baru surat kabar, diantaranya ada yang menonjol dan 

ada pula yang kurang berarti (Abdulrachman Surjomiharjo, 2002: 54). Serkat 

Islam Semarang memiliki harian Sinar Djawa (1914-1918) yang kemudian 

bernama Sinar Hindia (1981-1924). Harian Serekat Islam Semarang ini diwarnai 

oleh kritik-kritik tajam para jurnalis dan redakturnya seperti Semaoen, Darsono, 

dan Marco Kartodikromo. Oleh karena itu, pemerintah kolonial mewaspadai Sinar 

Hindia sebagai surat kabar ekstrimis (Dewi Yuliati, 2008: 10). 

  Sejak Boedi Oetomo berdiri pada tahun 1908, pers menjadi alat untuk 

mengungkapkan perasaan dan aspirasi bangsa bumiputra yang hidup dalam 

kungkungan kolonialsme Belanda. Pembentukan Boedi Oetomo segera disusul 

oleh pendirian organisasi-organisasi lainnya, terutama Serekat Islam, Indisce 

Partji, dan Partai Komunis Hindia (PKI) yang menerbitkan surat kabar masing-

masing sebagai contoh “corong” organisasi (Dewi Yuliati, 2008: 9). 
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 Indische Partji yang berdiri pada tahun 1912 dan dibubarkan pada tahun 

itu juga memiliki Het Tjjdschrift dan De Expres. Redakturnya yang terkenal 

adalah E.F.E. Douws Dekker, Tjipto Mangoekoesoemo dan Soewardi 

Soerjaningrat. Kedua surat kabar tersebut berbahasa Belanda dan merefleksikan 

cita-cita untuk mencapai kesatuan dan kemerdekaan Indonesia (Dewi Yuliati, 

2008: 10). Sejalan dengan kesadaran nasional dikalangan kaum buruh, diberbagai 

daerah kota di Jawa Tengah, diterbitkan juga berbagai surat kabar yang menjadi 

media untuk menyebarluaskan aspirasi, kepentingan, dan pemikiran-pemikiran 

buruh. Di Semarang terbit surat kabar Soeara Setalian (1919-1925) (Dewi Yuliati, 

2008: 11). 

4. Surat Kabar Pada Masa Jepang 

 Kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia sempat mengalami gangguan 

yang diakibatkan dengan kedatangan pasukan tentara Jepang, yang datang ke 

Indonesia. Berita tentang pendaratan tentara Jepang di sekitar daerah Semarang 

tersiar pada hari minggu tanggal 1 Maret 1942 (Dewi Yuliati, 2009: 62). 

 Bala tentara Jepang, dibawah pimpinan letnan Wakamatsu, memasuki kota 

Semarang pada hari Jumat tanggal 7 Maret 1942 dini hari. Pada tanggal 18 Maret 

1942, pasukan Jepang di bawah pimpinan kolonel Imai Hifumi berhasil untuk 

mengambil alih pos-pos penjaga kota. Gedung Hogere Burgerlijke School (HBS) 

di Oei Tiong Ham-Weg dipakai sebagai markas tentara Jepang, dan kantor 

Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) Jalan Bojong digunakan sebagai 

kantor pemerintahan militer Jepang (seimubu). Setelah penyelesaiaan internering 

pimpinan pemerintah Belanda pada bulan  Juni 1942 kota Semarang telah 
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diperintah oleh pemerintahan militer Jepang dengan wali kota Arima Hikokichi 

(Dewi Yuliati, 2009: 63). 

 Setelah masa pendudukan militer Jepang di Semarang maka berahirlah 

pula kedudukan militer kolonial Belanda di Semarang. Pada awal kedudukan 

militer Jepang di Indonesia, sejak pendudukan militer Jepang semua media pers di 

bawah penguasa pemerintahan militer dan dipergunakan sebagai alat propaganda 

perang Jepang melawan sekutu (Abdulrachman Surjomiharjo, 2002: 98). Melalui 

pers, Jepang dapat mempropaganda slogan yang sangat simpatik yaitu 

“Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” dan Hakko Ichiu ( delapan saudara 

atau delapan penjuru dunia di bawah satu atap pimpinan Jepang) (Dewi Yuliati,  

2008: 14).  

 Pada masa kepemimpian Jepang di Indonesia, pemerintahan militer Jepang 

mengeluarkan aturan-aturan yang mengatur tentang ketentuan penerbitan surat 

kabar yang ada di Indonesia. Tepatnya, pada 25 Mei 1942 pemerintah militer 

Jepang mengumumkan undang-undang nomor 16 tentang badan-badan 

pengumuman dan penerangan dan penilikan pengumuman dan penerangan. 

Undang-undang itu terdiri atas 12 pasal yang memberlakukan sistem izin terbit 

dan pengawasa preventif. Setelah undang-undang itu diterbitkan semua surat 

kabar  berbahasa Belanda dilarang terbit (Dewi Yuliati, 2008: 14).  

 Pada masa pemerintahannya di Indonesia, militer Jepang sangat 

memperhatikan kondisi kehudupan pers yang beredar di masyarakat. Dalam hal 

ini pemerintah Jepang mengontrol pers pada masa penjajahan Jepang. Diantaranya 

adalah setiap penerbitan pers ditempatkan seorang shidooin (pengawas) dalam staf 
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editor. Dia bertugas mengawasi secara langsung karya-karya jurnalis Indonesia, 

meskipun sudah diberlakukan sistem pengawasan yang telah diatur dalam undang-

undang No.16 tahun 1942 (Dewi Yuliati, 2008: 15). Pada masa pemerintahan 

penjajahan militer Jepng di Semarang, terdapat beberapa surat kabar yang terbit. 

Diantaranya yang berada di Semarang terdapat harian Sinar Baroe dengan 

redaksinya Abdul Gafar Ismail Gelar Sultan Indra Maharaja yang kemudian 

digantikan oleh Parada Harahap. Sinar Baroe merupakan penggabungan dari surat 

kabar Matahari, Soeara Semarang, dan Daja Oepaja (Dewi Yuliati, 2008: 15). 

 Masa pemerintahan militer Jepang di Indonesia akhirnya berakhir, setealah 

adanya serangan balasan yang dilakukan oleh sekutu yang pada masa itu tepatnya 

pada tanggal 6 Agustus 1945, dimana pada masa itu sekutu Jepang yaitu Amerika 

Serikat, menjatuhkan bom atom di Hirosima. Serangan itu dilanjutkan dengan 

serangan kedua yang tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat 

menjatuhkan lagi bom atom di Nagasaki. Semenjak saat itu Jepang akhirnya 

menyerah kepada sekutu dan bangsa Indonesia memproklamasikan 

kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dengan keadaan yang seperti itu bangsa 

Indonesia telah mempersiapkan berbagai rancangan dalam mengisi kemerdekaan 

Indonesia.  

5. Surat Kabar Pada Masa Revolusi 

 Setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, 

terdapat sebuah gejolak yang di alami oleh bangsa Indonesia pada masa itu, 

dengan adanya kedatangan pasukan NICA (Netherlands Indies Civil 

Admnistrator). Pada masa itu di Indonesia disebut juga dengan masa revolusi. 
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Pada masa revolusi dimana dengan kedatangan NICA, kondisi pers juga 

mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali. Salah satu surat kabar yang terbit 

di Semarang pada masa revolusi kemerdekaan adalah Warta Indonesia dan 

Soeloeh Rakjat. Awal mula berdirinya  surat kabar Warta Indonesia pada masa 

revolusi adalah saat Jepang menyerah kepada sekutu dan hengkang dari Indonesia, 

Hetami bersama sejumlah awak Sinar Baroe berinisiatif mendirikan harian baru 

bernama Warta Indonesia. Koran ini terbit beberapa saat, sebelum akhirnya 

berhenti karena kedatangan tentara sekutu yang di boncengi pasukan Netherlands 

Indies Civil Admnistrator (NICA) (Amir Machmud NS, 2010: 4) 

 Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan RI. Bersamaan itu, 

kekuasaan di segala sendi kehidupan yang selam ini merka pegang diserahkan 

atau diambil alih oleh bangsa Indonesia. Demikaian halnya yang terjadi didunia 

pers. Surat kabar-surat kabar milik pemerintah kolonial berhenti terbit asset-

asetnya dikuasai oleh pihak republik. Harian Soeloeh Rakjat yang diterbitkan 

RVD diambil alih oleh Hetami (Amir Machmud NS, 2010: 4). Harian Soeloeh 

Rakjat setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, diambil oleh 

Hetami. Kemudian nama harian diganti dengan Suara Merdeka (Dewi Yuliati,  

2008: 15). 

C. Awal Mula Berdirinya Suara Merdeka di Semarang di Masa Orde Lama. 

 Suara Merdeka adalah merupakan surat kabar yang didirikan oleh Hetami 

pada tanggal 11 Februari 1950. Pada awal mulanya surat kabar ini adalah 

merupakan surat kabar turunan dari surat kabar Soeloeh Rakjat, dimana pada 

masa revolusi Hetami selaku penggas surat kabar Suara Medeka adalah 



42 
 

 
 

merupakan wartawan yang sangat berpengaruh penting di surat kabar Soeloeh 

Rakjat. Di bawah kepemimipinan Hetami Soeloeh Rakjat, setelah Indonesia 

mencapai masa kemerdekaannya pada masa revolusi tepatnya pada 1945-1949, 

maka Hetami mengambil alih Soeloeh Rakjat dan dari surat kabar Soeloeh Rakjat 

Hetami mulai merintis surat kabar di Semarang yang diberi nama Suara Merdeka. 

1. Sejarah Perintisan Suara Merdeka di Semarang Tahun 1950-1959 

 Sebelum membahas mengenai perkembangan surat kabar Suara Merdeka 

di Semarang pada Orde Lama, yang berkisar pada 1950-1959, maka disini perlu 

diketahui bahwa dimana keadaan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan 

masih banyak memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut diakibatkan karena 

kondisi negara Indonesia pada masa Orde Lama masih terganjal dengan berbagai 

suasana politik dan tidak setabilnya perekonomian Indonesia. Situasi seperti itu 

sangatlah wajar terjadi bagi negara-negara yang baru mencapai kemerdekaanya, 

termasuk seperti Indonesia. 

 Pada masa awal pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan 

Soekarno tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950, negara kesatuan republik 

Indonesia yang sebelumnya merupakan negara federal kini telah menjadi negara 

kesatuan republik Indonesia. Peristiwa ini ditandai dengan penyatuan kembali 

negara-negara bagian  yang menyatakan bergabung kembali dengan negara 

kesatuan republik Indonesia  dengan ibu kota Yogyakarta. Namun, negara 

kesatuan republik Indonesia yang baru terbentuk itu, berdiri di atas landasan 

undang-undang dasar sementara (UUDS) 1950, bukan UUDS 1945.  
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 Berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, di dalam UUDS 50 itu 

pemerintahan berubah menjadi bentuk parlementer. Namun, di dalam peraturan 

yang ada tersebut, menjadikan kondisi negara kesatuan republik Indonesia 

menjadi tidak setabil di dalam bidan politik yang ada di Indonesia. Kondisi ini 

ditandai dengan perdana menteri dan kabinet yang ada pada masa itu mengalami 

jatuh bangun, dan rata-rata berjalan hanya sekitar beberapa bulan saja menjabat di 

pemerintahan. 

 Presiden dan wakil Perseiden menurut UUDS 1950 hanyalah jabatan 

kostitusioal yang pemerintahan eksekutif berada pada menteri dan bertanggung 

jawab pada parlemen. Pada masa ini terjadi penggantian kabinet sebanyak tujuh 

kali. Kabinet-kabinet itu adalah,  (1) Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), 

(2) Kabitnet Sukirman (April 1951-Februari 1952), (3) Kabinet Wilopo (April 

1952-1953, (4) Kabinet Sastroamidjo I (Juli 1953-1955), (5) Kabinet Buhhanudin 

Harahap (Agustus 1955-Maret 1956), (6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 

1956-1967), dan (7) Kabinet Djuanda (Maret 1957-Juli1959) (Ermanto, 2005 :14). 

 Keadaan negara kesatuan republik Indonesia pada masa Orde Lama 

banyak memunculkan berbagai peraturanan yang di terbitkan oleh presiden 

Soekarno. Pada masa Orde Lama banyak memunculkan berbagai peristiwa 

bersejarah yang penting terjadi di Indonesia. Salah satu peristiwa penting pada 

masa Orde Lama yang berada di Indonesia diantaranya adalah adanya 

penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis yang 

pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1955. Pemilihan umum pada masa 

itu merupakan pemilihan umum pertama yang dilakukan oleh pemerintah republik 
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Indonesia. Semenjak pada awal masa berdirinya pemerintahan republik Indonesia, 

pemilu ini dianggap sebagai bentuk pemilihan umum yang paling demokratis 

yang pernah ada di Indonesia.  

 Dengan adanya pemilihan umum yang demokratais tersebut banyak 

memunculkan berbagai macam kondisi dalam keikutsertaan calon untuk 

berpartisipasasi mengikuti pemilihan umum tersebut. Diantaranya dari kondisi 

yang ada pada pemilihan umum waktu itu adalah munculya keikutsertaan calon 

perseorangan, munculnya pasfoto dan simbol-simbol lain berjajar dengan logo 

partai politik yang berjajar dalam lembar kartu suara. Pada masa itu, pemilihan 

umum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat diikuti seluruhnya oleh 

kurang lebih 50 kontestan yang ikut  berperan serta pada pemilihan umum yang 

berjalan dengan aman dan lancar (Dewi Yuliati, 2008: 32). Dari pemilihan umum 

yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu, pemerintah negara kesatuan 

republik Indonesia melahirkan dewan konstituante yang berfungsi sebagai alat 

negara Indonesia dan tugas pokok utamanya adalah untuk membuat undang 

undang. 

 Kondisi yang terjadi pada masa Orde Lama dengan adanya kemelut, dan 

persoalan-persolan yang banyak menimbulkan berbagai suasana yang terjadi 

dalam pemerintahan pada masa Orde Lama tersebut juga berpengaruh pada 

keadaan pers. Kehidupan pers pada masa itu mencerminkan suasana dan keadaan 

politik yang berkembang dalam masa liberal. Surat kabar-surat kabar turut 

melibatkan diri dalam pertentangan hasil KMB. Pers tersebut turut melibatkan diri 
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dengan perkembangan partai-partai baik di dalam parlemen maupun kabinet  

(Ermanto, 2005 : 14). 

 Pada masa Orde Lama kehidupan pers sangat dibuka hal ini ditandai 

dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu, asal memiliki uang tanpa 

memandang golongannya dapat menerbitkan surat kabar tanpa meminta izin 

kepada yang berwenang (Ermanto, 2005 : 14). Dengan kondisi yang demikian 

tersebut tidak mengherankan banyak surat kabar yang muncul dan menerbitkan 

surat kabar-surat kabar pada masa itu. Di semarang sendiri pada masa Ordel Lama 

tepatnya tahun 1950-1959, banyak bermunculan surat kabar baru yang terbit pada 

masa itu diantaranya adalah, Harian Suara Merdeka, mulai terbit 11 Februari 1950, 

alamat jalan Merak 11 A Semarang, pemimpin Redaksi Hetami. Lalu Mingguan, 

Minggu ini,11 Februari 1950, di jalan Merak 11 A Semarang, pemeimpin redaksi 

Hetami. Ada Juga Suluh Marhaen, 1 April 1957, di Jalan Kepodang 20, pemimpin 

redaksi Chandra Nainggolan (Dewi Yuliati, 2008: 35). 

 Suara Merdeka di Semarang merupakan surat kabar yang dapat dikatakan 

merupakan surat kabar yang sudah memiliki perjalanan jurnalistik yang cukup 

mumpuni dan matang di dalam dunia jurnalistik. Hal ini, disebabkan oleh para 

wartawan yang sudah berpengalaman yang menerbitkan surat kabar Suara 

Merdeka. Seperti halnya Hetami, di masa perjalanan karirnya di bidang jurnalistik 

sebelum mendirikan Suara Merdeka Hetami merupakan wartawan dari beberapa 

surat kabar seperti yang dituliskan dalam riwayat hidup almarhum Hetami dalam 

buku Hetami, kewartawanan, Pers, dan Suara Merdeka,hlm:66, Hetami 

merupakan wartawan yang pernah bekerja di harian Sinar Baru Semarang pada 
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tahun 1943-1945. Selain itu, Hetami juga pernah menerbitkan harian republik 

yang pertama-tama di Semarang, yang bernama Harian Warta Indonesia, pada 

bulan September 1945. Selain itu juga, Hetami pernah menjadi ketua redaksi 

harian Merdeka  di Solo, sekaligus merangkap wakil pimpinan umum pada tahun 

1946-1948. Selanjutnya Hetami pernah menjadi wartawan di Soeloeh Rakjat, yang 

kemudian dari Soeloeh Rakjat Hetami merintis kabar yang diberi nama Suara 

Merdeka. 

 Tepatnya pada tanggal 11 Februari 1950, pada waktu itu pendirian surat 

kabar Suara Merdeka mulai dirintis oleh Hetami, dengan mengunakan alat cetak 

milik NV Handelsdrukkeriji de Locomotif, Hetami mulai merintis penerbitan surat 

kabar yang diberi nama Suara Merdeka. Untuk mengetahui tentang awal mula 

perusahaan surat kabar Suara Merdeka penulis melakukan wawancara dengan 

narasumber yang menerangkan awal mula berdirinya surat kabar Suara Merdeka 

bahwa: 

“Pada masa awal penerbitan surat kabar Suara Merdeka, Hetami merintis 

usahanya tersebut di jalan Kepodang nomer 20 Semarang. Pada masa 

awal berdirinya surat kabar Suara Merdeka menggunakan mesin 

percetakan milik NV Handelsdrukkerij de locomotief. Hetami merintis 

surat kabar Suara Merdeka dengan bermodalkan uang sebesar Rp 

250.000, yang diperoleh dari sokongan dana yang didapat dari ayahnya, 

KH Muhamad Idris. Pada masa itu Suara Merdeka dimiliki oleh dua 

orang yaitu, Hetami dan H. Abdoelkadir ( wawancara, Sutrisna, 3 Juni 

2016). 

 Dari informasi yang di peroleh, penulis dapat mengetahui bahwa, pada 

masa awal berdirinya surat kabar Suara Merdeka di Semarang, yang berdiri pada 

tanggal 11 Februari 1950. Surat kabar Suara Merdeka merintis penerbitan surat 

kabarnya dengan menggunakan alat cetak milik NV Handelsdrukkerij de 

Locomotief, di jalan Kepodang nomer 20 Semarang. Pada masa awal berdirinya 
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surat kabar Suara Merdeka, Hetami memperoleh sokongan dana yang didapatkan 

dari pemberian ayahnya yang bernama, KH. Muhammad Idris, dengan sokongan 

dana sebesar Rp 250.000. Selain itu, pada masa awal mula berdirinya Suara 

Merdeka dimiliki oleh dua orang yang menjadi pemilik saham Suara Merdeka 

pada waktu itu. Suara Merdeka dimiliki oleh Hetami dan H. Abdoelkadir. 

 Pada masa awal berdirinya surat kabar Suara Merdeka memiliki banyak 

kendala yang dihadapi ketika melakukan penerbitan koran Suara Merdeka. 

Masalah yang dihadapi oleh surat kabar Suara Merdeka diantaranya adalah 

mengenai fasilitas dan awak Suara Merdeka yang terbatas. Penulis memperoleh 

informasi melalui wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa: 

“Pada masa awal penerbitan merupakan masa yang sulit bagi awak 

perusahaan surat kabar Suara Merdeka. Kesulitan-kesulitan tersebut 

diantaranya adalah mengenai fasilitas dan awak yang terbatas, selain itu 

juga, pada masa awal berdirinya surat kabar Suara Medeka masih sangat 

kekurang di dalam kertersediaan kertas, dimana pada waktu itu kertas 

masih di impor dari luar negeri. Sehingga kondisi produksi koran yang 

ada mengalami kendala dengan langkanya ketersedian kertas sebagai 

bahan baku produksi koran. Akan tetapi pemerintah pada masa itu sangat 

membantu sekali di dalam menyuplai kertas untuk kegiatan produksi 

koran yang ada, termasuk suara merdeka”(wawancara Sutrisna, 3 juni 

2016). 

 

 Hasil wawancara dengan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa pada 

saat itu kendala yang dihadapi adalah masalah ketersediaan kertas  yang masih 

langka di kalangan perusahaan surat kabar di Indonesia. Termasuk yang dialami 

oleh perusahaan surat kabar Suara Merdeka. Hal ini dikarenakan pada masa itu 

kondisi kertas di dalam negeri masih sangat mahal, dan kertas itu sendiri harus 

didatangkan melalui impor dari luar negeri, dengan biaya yang tidak sedikit 

tentunya. Kondisi tersebut menjadikan beberapa surat kabar yang tidak mampu 
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untuk menyuplai kertas dalam proses produksi korannya akhirnya, harus gulung 

tikar.  

 Atas masalah yang dihadapi oleh penerbitan surat kabar masa itu, 

pemerintah melalui kementrian penerangan mengeluarkan keputusan untuk 

melakukan impor kertas dari luar negeri. Hal ini bertujuan untuk membatu 

perusahaan surat kabar dalam melakukan produksi koran yang diterbitkan, dan 

pemerintah disini menjual kertas yang di impor tersebut dengan harga yang murah 

kepada perusahaan surat kabar yang ada termasuk Suara Merdeka. Sehingga 

kendala kekurangan kertas untuk kegiatan produksi koran Suara Merdeka pada 

masa itu sedikit bisa teratasi. Situasi yang dialami surat kabar Suara Merdeka pada 

masa itu sangatlah wajar, dikarenakan pada masa Orde Lama merupakan masa 

awal kemerdekaan. Pada masa itu, kondisi perekonomian Indonesia masih kurang 

tertata dengan baik, karena masih lemahnya sistem tatanan pemerintahan di 

Indonesia pada masa Orde Lama.  

 Pada masa Orde Lama dengan adanya pemilu yang diselenggarakan oleh 

pemerintah Indonesia yang pertama kalinya, dimana pada pada masa itu partai-

partai oposisi yang berada diluar pemerintahan menggunakan surat kabarnya 

untuk menyatakan ketidak puasannya kepada pemerintah. Sikap sinis publik 

terhadap pemerintah di beberkan melalui surat kabar. Pada 1954, serangan-

serangan pers oposisi terhadap pemerintah semakin meningkat (Ermanto , 2005 : 

14). Menanggapai hal tersebut Suara Merdeka tidak pernah memunculkan berita 

mengenai persoalan  ketidak puasannya kepada pemerintah. Seperti yang 

diberitakan pada surat kabar-surat kabar lain, yang pada masa itu membicarakan 
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dan mempersoalakan situasi politik dengan memihak pada kelompok lain. Di 

mana kehidupan pers oposisi masa itu sering memberikan serangan-serangan pada 

pemerintah melalui penerbitan surat kabar tersebut, hal dilakukan untuk 

mendukung kepada partai-partai atau kelompok lain yang tidak puas dengan 

situasi pemerintahan pada masa itu. Kedudukan surat kabar Suara Merdeka di 

Semarang pada masa Orde Lama merupakan surat kabar nasional. Suasana 

tersebut sangat tergambar jelas dengan moto yang dimiliki oleh surat kabar Suara 

Merdeka di Semarang, yaitu  Harian Umum Untuk Mempertinggi Ketahanan 

Revolusi . Dari moto tersebut pada masa Orde Lama dapat menggambarkan status 

surat kabar Suara Merdeka sebagai surat kabar nasional, yang mempunyai 

gagasan untuk memajukan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan. 

 Meskipun pada masa Orde Lama surat kabar Suara Merdeka menerbitkan 

berita-berita mengenai perpolitikan dan situasi pemilu yang terjadi pada masa 

Orde Lama, Suara Merdeka didalam penerbitannya tidak bercondong kepada 

partai politik, ataupun penyelewengan isi berita yang dilakukan di dalam 

penerbitan berita yang dimuat di dalam surat kabar Suara Merdeka. Situasi seperti 

penyelewengan isi berita dan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seharusnya di 

terbitkan pada masa Orde Lama adalah dikarenakan belum adanya ketentuan 

hukum yang mengatur mengenai ketentuan pers. 

2. Suasana Penerbitan Suara Merdeka di Semarang Tahun 1959-1966 

 Pada tahun 1959 di Indonesia sering disebut Masa demokrasi terpimpin. 

Masa demokarasi terpimpin adalah merupakan masa dimana pada waktu itu 

presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini 



50 
 

 
 

presiden menempuh siasat dengan menciptakan dominasi tiga aliran kekuasaan 

politik, nasionalisme, agama, dan komunisme (disingkat dengan nasakom) dalam 

lembaga-lembaga negara maupun organisasi masyarakat. Pidato presiden 17 

Agustus 1959 yang terkenal dengan Manifesto Politik ditetapkan sebagai GBHN 

(Ermanto, 2005: 17). Keputusan itu diambil oleh presiden Soekarno pada masa itu 

karena dianggap Dewan konstituante, hasil pemilu yang di selenggarakan tidak 

mampu menjalankan tugas pokok yang harus dilakukan pada masa itu. Tugas 

pokok dewan konstituante yaitu menyusun undang-undang dasar baru untuk 

mengganti undang-undang dasar 50 yang pada masa itu masih bersifat sementara. 

Dewan kontituante yang dibentuk melalui pemilihan umum tersebut dianggap 

tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Konflik politik dan intrik yang 

tajam menyeruak di lembaga konstitusi yang sedang melakukan sidang untuk 

menyusun undang-undang baru. 

 Keadaan yang terjadi pada masa itu memunculkan berbagai macam 

konflik yang terjadi pada sidang yang dilakukan oleh dewan konstituante, 

sehingga untuk memecahkan masalah tersebut presiden Soekarno pada waktu itu 

mengelurakan dekrit persiden. Dekrit persiden tersebut, kemudian melahirkan 

sistem pemerintahan yang disebut demokrasi terpimpin, yaitu sistem 

pemerintahan dengan kekuasaan yang terpusat di tangan presiden Soekarno. Hal 

ini sebenarnya sebagai reaksi terhadap sistem liberal berdasarkan UUDS 50 yang 

melahirkan sistem parlementer. Pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri 

justru melahirkan pemerintahan yang tidak setabil, serta konflik. Kabinet jatuh 

bangun, sementara presiden dan wakil presiden hanya berperan sebagai simbol. 
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Tidak mempunyai kewenangan eksekutif yang sebenarnya. Keadaan politik yang 

tidak stabil dengan kabinet jatuh bangun, menyebabkan pemerintah tidak pernah 

sempat memikirkan nasib rakyat, apalagi membangun (Dewi Yuliati, 2008: 33). 

 Dalam kondisi dan kebijakan negara seperti di atas, pers nasional menjadi 

terpimpin dan pers manipol Tap MPRS No. II/MPRS/1960 lampiran A 

menggariskan bahwa media masa harus diarahkan untuk mendorong aksi masa 

revolusioner diseluruh Indonesia. Pers harus digerakkan secara terpimpin, 

berencana, dan terus-menerus ke arah kesadaran mengenai sosialisme Indonesia 

dan pancasila (Ermanto, 2005: 17). 

 Pada masa demokrasi terpimpin pengendalian terhadap pers sudah mulai 

terlihat, setelah sebelumnya pers di Indonesia tidak mempunyai kontrol dari 

pemerintah. Akan tetapi pada masa Orde Lama kehidupan pers sangat mempunyai 

kebebasan bahkan, untuk menerbitkan pers tidak harus memiliki surat izin terbit, 

selain itu juga isi berita dalam surat kabar tidak terkontrol, maka lain lagi halnya 

pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin Soekarno 

mengeluarkan beberapa kali peraturan yang mengatur tentang kehidupan pers di 

Indonesia, yang pertama adalah: peraturan peperti No. 3/1960, melarang 

penerbitan pers dalam bahasa asing terutama bahasa cina, namun kemudian 

diubah hingga koran Cina diizinkan terbit kembali. Kedua, peperti No.10/1960 

mengharuskan penerbitan pers untuk mendapatkan izin terbit agar mematuhi 

prinsip yang ditentukan, di antaranya harus mendukung manifes. Ketiga, 

peraturan No.2/1961 menetapkan percetakan pers sebagai alat untuk meneyebar 
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luaskan manipol. Keempat, dekrit persiden No. 6/1963 menekankan tugas pers 

untuk mendukung demokrasi terpimpin (Ermanto, 2005: 17). 

 Dengan adanya peraturan peperti No. 10/1960 yang mengharuskan 

penerbitan pers untuk mendapatkan izin terbit yang telah ditentukan oleh 

pemerintah pada masa itu, penerbitan surat kabar Suara Merdeka memiliki izin 

terbit yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mentaati berbagai peraturan yang 

diterbitkan oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin tersebut. Surat kabar 

Suara Merdeka mendapatkan surat izin terbit dari pemerintah dengan nomor izin 

terbit, nomor 28/10/SK/Idp/1960; tgl, 29 Oktober 1960. Dengan nomor surat izin 

penerbitan tersebut perusahaan surat kabar suara merdeka bisa melangsungkan 

penerbitan surat kabar hasil cetakan perusahaan surat kabar Suara Merdeka 

(sumber dokumen arsip koran Suara Merdeka tahun 1960). 

 Dari semua peraturan tersebut sudah dapat terlihat bahwa, masa 

demokrasi terpimpin kehidupan pers di Indonesia pada masa itu sudah banyak 

mendapatkan kontrol dan tekanan dari peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa 

pada masa itu. Peraturan tersebut diperparah lagi dengan salah satu turunan 

peraturaturan Surat keputusan penguasa perang tertinggi No 8 Tahun 1960 (Amir 

Machmud NS, 2010: 9).  

 Dikutip penulis dari keterangan LE Manuhua, dalam buku yang berjudul 

Hetami Kewartawanan, pers dan Suara Merdeka, surat keputusan pengusa 

perang tertinggi No.8 Tahun 1960, tanggal 23 September 1960, ditandatangi oleh 

presiden/ panglima tertinggi angkatan perang RI selaku penguasa perang tertinggi 

Soekarno. Diktum surat keputusan itu menyebutkan :  
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“pada butir (1) : “untuk kepentingan ketertiban dan keamannan umum, 

mensita seluruh unit pertjetakan berikut barang-barang bergerak 

maupun tidak bergerak jang berhubungan dengan kegunaan kegunaan 

pertjetakan jang bersangkutan dari pada  perusahaan perusahaan 

pertjetakan jang berikut:  

(1).Badan penerbit dan pertjetakan “Djakarta Pers N.V.” di Djakarta;  

(2).N.V. Penerbitan, Pertjetakan dan Dagang Semarang, di Semarang;  

(3).N.V. Perjetakan dan Penerbitan “Abadi”, di Djakarta;  

(4).N.V. Perjetakan dan Penerbitan Sulawesi di Makasar;  

(5).N.V. Perseroan Dagang dan Perjetakan Pers Nasional, di Surabaya; 

(6).N.V. Perusahaan Penerbitan dan Pertjetakan “Bandung” di Bandung.  

 Butir (5) menyebutkan: “Menjerahkan segala hak dan kewajiban jang 

bersangkutan dengan unit-unit pertjetakan tersebut, dalam rangka 

pelaksanaan keputusan ini, kepada menteri penerangan, jang 

selandjutnja akan mengatur segala sesuatu jang dianggapnja perlu” 

(Sumber: ungkapan dari LE Manuhua, dalam buku yang berjudul 

Hetami Kewartawanan, pers dan Suara Merdeka,yang diterbitkan oleh 

yayasan karyawan Suara Merdeka, 1995: 258). 

 

 Dari peraturan yang dikeluarkan oleh presiden Soekarno pada masa itu, 

berdampak pula bagi kehidupan surat kabar Suara Merdeka di Semarang. Suara 

Merdeka di Semarang berada di bawah N.V. Penerbitan, Pertjetakan dan Dagang 

Semarang, di Semarang, dengan adanya penyitaan tersebut memberikan dampak 

yang sangat membebani terhadap perusahaan surat kabar Suara Merdeka di 

Semarang. Dengan diterbitkannya peraturan surat keputusan perang tertiggi No 8 

tahun 1960 tersebut maka, kondisi surat kabar Suara Merdeka pada masa itu 

semakin tertekan. Situasi ini dikarenaka peraturan tersebut menegaskan tentang 

penyitaan alat percetakan yang dimiliki oleh enam penerbitan dan percetakan 

surat kabar yang ada di Indonesia dan percetakan tersebut adalah:(1) Badan 

penerbit dan percetakan “Jakarta Pers N.V.” Di Jakarta; (2) N.V. Penerbitan, 

percetakan dan dagang Semarang, di Semarang; (3) N.V. Percetakan dan 

penerbitan “Abadi”, di Jakarta; (4) N.V. Percetakan dan penerbitan Sulawesi di 
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Makasar; (5) N.V. Perseroan dagang dan  percetakan pers nasional, di Surabaya; 

(6) N.V. Perusahaan penerbitan dan percetakan “Bandung” , di Bandung. 

 Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh penerbitan surat kabar Suara 

Merdeka pada masa itu, dimana pemerintah mengeluarkan pernyataan untuk 

menyita semua mesin percetakan surat kabar yang ada pada masa itu maka surat 

kabar Suara Merdeka mensiasatinya dengan melakukan pemindahan percetakan 

surat kabar Suara Merdeka ke percetakan negara di Yogyakarta. Seperti yang 

diungkapkan oleh narasumber yang penulis wawancarai yang mengatakan bahwa: 

“Atas kondisi yang dihadapi Suara Merdeka pada masa itu dengan 

adanya penyitaan mesin cetak yang dilakukan oleh pemerintah, maka 

Hetami sebagai pemilik perusahaan dengan sigap melakukan 

pemindahan percetakan negara ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut di 

barengi bersama awak Suara Merdeka pada masa itu. Kondisi ini 

berlangsung selama kurang lebih satu bulan setelah pemerintah 

mencabut keputusannya, dan mengembalikan percetakan ke NV 

percetakan dagang Semarang kepada Suara Merdeka”(wawancara 

Sutisna, 3 Juni 2016) 

 

 Dari hasil keterangan Narasumber yang penulis peroleh melalui proses 

wawancara tersebut penulis dapat mengetahui bahwa, untuk mengatasi masalah 

yang pada masa itu, dimana pemerintah melakukan penyitaan terhadap mesin 

percetakan yang ada di NV. Percetakan dagang Semarang, maka Suara Merdeka 

untuk sementara mengalihkan percetakan ke Yogyakarta. Langkah tersebut 

dilakukan Hetami sebagai pemilik percetakan surat kabar Suara Merdeka untuk 

tetap melakukan percetakan surat kabar Suara Merdeka. Perpindahan percetakan 

ke Yogyakarta tersebut juga dibarengi dengan awak dari surat kabar Suara 

Merdeka, di mana pada saat itu awak Suara Merdeka ditempatkan di losmen 

Kentjana. Kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Awak 
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suara merdeka kembali lagi ke Semarang setelah pemerintah mencabut 

keputusannya tentang penyitaan percetakan NV. Percetakan dagang Semarang 

dan mengembalikannya kepada perusahaan percetakan surat kabar Suara 

Merdeka.  

 Dari penyitaan mesin cetak oleh enam percetakan surat kabar yang ada di 

Indonesia tersebut sebenarnya tidak ada dasar hukum sama sekali. Seperti yang 

penulis kutip dari ungkapan LE Manuhua, dalam buku yang berjudul Hetami 

Kewartawanan, pers dan Suara Merdeka, dimana LE Manuhua menuliskan 

bahwa: 

“Dasar hukum penyitaan sesungguhnya tidak ada sama sekali tak ada 

ketentuan di dalam “perjanjian huukoop” yang dilanggar, tak ada 

vonis pengadilan yang mengatakan bahwa percetakan percetakan 

tersebut telah melanggarketertiban dan keamanan umum. 

Pertimbangan yang dipakai tercantum di dalam konsiderans 

keputusan butir butir 1,2,3 dan sebagai berikut: “ bahwa unit 

pertjetakan adalah alat publikasi jang dapat mempengaruhi pendapat 

umum, oleh karena itu merupakan alat vital penjelenggaraan 

ketertiban dan keamaan umum, bahwa unit pertjetakan adalah pula 

merupakan unit jang vital bagi pemerintah untuk melaksanakan 

manifesto politik jang telah menjadi haluan negara; bahwa ada 

sementara unit pertjetakan milik negara jang kini dipergunakan oleh 

perusahaan swasta, jang diduga telah atau akan dipakai untuk 

mengganggu ketertiban dan keamanan umum seperti pelaksanaan 

manifesto politik jang telah menjadi haluan negara.” (Sumber: 

ungkapan dari LE Manuhua,dalam buku yang berjudul Hetami 

Kewartawanan, pers dan Suara Merdeka,yang diterbitkan oleh 

yayasan karyawan Suara Merdeka, 1995: 259). 

 

 Kondisi perusahaan surat kabar Suara Merdeka sendiri pada masa 

demokrasi terpimpin sudah banyak mengalami perkembangan di dalam penerbitan 

surat kabar yang dihasilkan dari tahun ke tahun. Pada bulan Maret 1963, Suara 

Merdeka menempati bangunan milik sendiri di Jalan Merak 11A. Gedung ini 

adalah merupakan gedung yang digunakan oleh perusahaan surat kabar Suara 
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Merdeka sebagai tempat untuk aktifitas produksi koran yang diterbitakan Suara 

Merdeka. Penulis memperoleh informasi yang didapatkan melalui proses 

wawancara dengan narasumber yang menerangkan bahwa: 

“Kondisi surat kabar Suara Merdeka pada masa awal berdirinya di 

gedung milik Suara Merdeka di jalan Merak Nomer 11 A, masih sangat 

sederhanya sekali, bahkan di dalam gedung tersebut hanya ada beberapa 

mesin ketik yang digunakan oleh para pegawai. Selain itu, kondisi 

ruangan juga masih sangat sederhana sekali, dimana di ruangan itu dibagi 

bagi menjadi area gedung untuk area redaksi, ruang tata usaha, ruang 

kertas dan tempat percetakan, selain itu mesin yang digunakan pada 

waktu pencetakan koran pun terbilang masih sangat 

sederhana”(wawancara, Sutrisna, 3 juni 2016). 

 

 Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui proses wawancara 

dengan narasumber, penulis dapat mengetahui bahwa pada awal mula Suara 

Merdeka memiliki gedung di Jalan Merak Nomer 11 A, kondisinya masih sangat 

sederhana sekali. Bahkan di area gedung tersebut terbagi bagi beberapa ruangan 

yang digunakan oleh perusahaan surat kabar Suara Merdeka pada saat awal 

menempati gedung tersebut sebagai aktifitas seperti, ruangan untuk tata usaha, 

ruangan untuk penyimpanan kertas, ruangan redaksi dan ruangan percetakan. 

Pada saat menempati gedung itu, alat percetakan yang digunakan untuk produksi 

koran Suara Merdeka juga masih sangat sederhana. Akan tetapi meskipun 

demikian kondisi surat kabar Suara Merdeka semakin hari semakin meningkat di 

dalam memproduksi koran yang diterbitkan. 

 Tidak berhenti sampai disitu saja, peraturan pers yang dikeluarkan oleh 

pemerintah tersebut mengakibatkan banyak surat kabar yang terbit pada masa itu 

mengalami pemberhentian penerbitan. Situasi ini dikarenakan penerbitan surat 

kabar yang dilakukan pada masa itu tidak sepadan dengan beban yang harus 
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dihadapi oleh penerbitan percetakan surat kabar masa itu. Pada masa demokrasi 

terpimpin suasana kehidupan pers PKI berbanding terbalik dengan kehidupan 

pers nasional di Indonesia pada umumnya. Suasana kehidupan pers yang seperti 

itu menyebabkan bergairanya surat kabar-surat kabar PKI seperti Harian Rakjat, 

Bintang Timur, dan Warta Bhakti. Selain itu PKI juga menerbitkan berkala 

Bintang Muda, Mingguan Sport, Harian Rakjat Minggu, dan Zaman Baru. 

Organisasi Profesi wartawan persatuan wartawan Indonesia berhasil di tunggangi 

oleh PKI, termasuk juga Serikat Penerbitan Surat Kabar (SPS) dan kantor berita 

Indonesia (Ermanto, 2005: 18). 

 Situasi yang ada pada masa itu yang sangat mencemaskan, wartawan-

wartawan senior anti PKI mendirikan badan pendukung Soekarnoisme (BPS) 

tanggal 1 September 1964 di Jakarta. Pengurus BPS adalah Adam Malik sebagai 

ketua, B.M. Diah sebagai wakil ketua, Sumatoro sebagai ketua harian, Junus 

Lubis sebagai wakil ketua harian, Drs. Aswani Said sebagai sekertaris umum 

Sunaryo Prawirodinata sebagai bendahara, Sugiharso sebagai Biro dalam negeri, 

Zaini Dffendi Al Sebagai biro luar negeri dan Adyatma sebagai penghubung. 

Berdirinya BPS di Indonesia didukung dengan beberapa surat kabar yang ada di 

Indonesia diantaranya adalah: Pikiran Rakjat(Bandung), Suara Merdeka 

(Semarang), Tempo (Semarang), Kedudukan Rakjat (Yogyakarta), dan Suara 

Rakjat (Surabaya). Surat kabar Medan yang mendukung BPS adalah Waspada, 

Mimbar Umum, Indonesia Baru, Sinar Masyarakat, Mimbar Taruna, Mingguan 

Film, Suluh Masa, Resopim, Duta Minggu, Genta Revolusi, Siaran Minggu, dan 

Waspada Teruna (Ermanto, 2005: 18-19). 
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 Kehadiran BPS di dalam kalangan masyarakat Indonesia pada masa itu 

banyak mendapatkan dukungan akan tetapi tantangan hebat dari pihak PKI, BPS 

dicacimaki dan difitnah oleh PKI. Soekarno di desak dan mendapat tekanan dari 

golongan komunis untuk mencabut BPS (Ermanto, 2005: 19). Seperti yang 

dimuat di dalam dalam surat kabar Suara Merdeka pada masa itu dimana dalam 

beritanya surat kabar Suara Merdeka menuliskan bahwa: 

“Menpen Tjabut izin terbit 21 Harian /mingguan dalam rangka 

pelaksanaan perintah presiden untuk bubarkan surat kabar-surat kabar/ 

organisasi organisasi serta alat-alat apapun yang menjadi antek-antek 

BPS. Kepala direktorat pers dan hubungan masyarakat departemen 

penerangan Kolonel Harsono mengumumkan bahwa, dengan surat 

keputusan Mentri penerangan R.I. no. 17/SK/M/65 yang berlaku pada 

tanggal 24 Februari 1965, mentri penerangan telah mencabut izin terbit 

bagi harian ataupun mingguan” (Sumber Dokumen arsip koran Suara 

Merdeka, Sabtu 27 Februari 1965, Edisi 8). 

 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui 

bahwa pemerintah melakukan pencabutan izin terbit kepada semua surat kabar 

yang pada masa itu pro terhadap BPS. Dampak tersebut akhirnya menambah 

beban yang dihadapi oleh penerbitan surat kabar Suara Merdeka pada masa itu, 

kondisi ini terjadi dikarenakan, surat kabar Suara Merdeka di anggap sebagai 

salah satu dari surat kabar yang pro terhadap BPS. Kondisi tersebut juga 

diperparah oleh ditangkapnya wartawan sekaligus pemilik pemlik perusahaan 

surat kabar Suara Merdeka beserta awaknya yang diduga sebagai salah satu 

pendiri BPS. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dibuktikan 

bahwa pada masa demokrasi terpimpin presiden Soekarno lebih condong pada 

PKI, dengan adanya pembubaran BPS, Barisan Pendukung Soekarnoisme. 
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Dimana maksud dari BPS yang didirikan oleh para wartawan yang tergabung 

dalam dalam Barisan Pendukung Soekarnoisme tersebut adalah memisahkan 

ajaran Soekarno dari ajaran Komunis. Akan tetapi kondisi tersebut menjadi 

berbanding terbalik dengan maksud para wartawan yang mendirikan BPS, pada 

tanggal 17 Desember 1964, akan tetapi Soekarno justru membubarkan BPS, dan 

pada februari 1965, sebanyak 21 surat kabar pro BPS di larang terbit. Atas situasi 

yang ada pada masa itu fakta membuktikan bahwa Soekarno lebih condong 

terhadap PKI. 

 Dampak dari pembubaran BPS tersebut akhirnya berpengaruh pula 

terhadap kondisi percetakan yang menerbitkan surat kabar yang ada di Indonesia. 

Hal ini karena pendiri pendiri BPS adalah merupakan wartawan yang pada waktu 

itu menentang PKI. Surat Kabar Suara Merdeka juga sempat mendapatkan imbas 

dari situasi yang terjadi pada masa itu. Seperti yang penulis kutip dari cerita 

Bambang Sumbino yang ditulis dalam buku yang berjudul, Hetami 

Kewartawanan, pers dan Suara Merdeka, dalam buku ini Bambang Sumbino 

menceritakan bahwa: 

“Sekalipun tidak berada dalam struktur organisasi politik dan 

menonjolkan dirinya, takurungpun yang berwajib tahu bahwa manusia 

manusia yang waktu itu menentang PKI dan ajaran ajarannya adalah 

termasuk Hetami. Bahkan ia pun masuk blacklist sebagai” pentolannya” 

barisan pendukung Soekarnoisme (BPS). Suatu badan yang bergerak di 

media Pers yang intinya melawan ajaran PKI dengan Marxisme-

Lenisme-nya. Nah badan ini yang sebenarnya adalah penyalur tulisan 

Sayuti Melik(almarhum) yang disana menelanjangi teori kepalsuan PKI. 

Oleh PKI, yang kemudian dikuatkan oleh pemerintah, BPS dianggap 

organisasi “made in CIA”, jadi harus diganyang. Dan orang orang yang 

jadi pengurus harus diciduk. Saya adalah orang pertama yang di ambil 

dan ditangkap serta ditahan dikejaksaan Agung di Lapangan Banteng, 

Jakarta, bersama teman-teman lain di Jakarta.dan Hetami adalah orang 

ke dua yang menyusul diambil, karena kami ini dianggap biang 
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keroknya anti-Nasakom. Dan Hetami adalah “cukong” biang kerok. 

Otaknaya pada waktu itu disebut Soewarno, SH dan Anim abdurahman 

(almarhum), semua di Semarang. Hetami yang rupanya tak mengira, 

menjadi shock saat terus menerus diperiksa oleh kejaksaan Agung, 

sampai akhirnya sakit dan diopname di RS Cipto Mangunkusumo” 

(Sumber kisah Bambang Sumbino, yang ditulis dalam buku yang 

berjudul Hetami Kewartawanan, pers dan Suara Merdeka,yang 

diterbitkan oleh yayasan karyawan Suara Merdeka, 1995: 231). 

 

 Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian tentang kisah 

hidup Bambang Sumbino, yang ditulis dalam buku yang berjudul Hetami, 

Kewartawanan, Pers dan Suara Merdeka, penulis dapat mengetahui bahwa imbas 

dari BPS juga berpengaruh terhadap surat kabar Suara Merdeka di Semarang. 

Dampak tersebut diantaranya adalah penangkapan terhdap pemilik perusahaan 

surat kabar Suara Merdeka di Semarang oleh aparat. Hetami bersama para 

wartawan lain yang dianggap sebagai dalang di dalam pendirian BPS, Hetami 

terkena dampaknya dengan penaggkapan dirinya atas tuduhan sebagai salah satu 

pendiri dari BPS. Atas tuduhan tersebut akhirnya Hetami bersama rekan-rekan 

wartawan lainnya yang pada masa itu menjalani pemeriksaan dan ditahan di 

kejaksaan Agung lapangan Banteng, Jakarta menjalani pemeriksaan beberapa kali 

yang dilakukan oleh pihak yang berwajib pada masa itu.  

 Dari pemeriksaan terus menerus yang dilakukan oleh pihak yang berwajib 

tersebut akhirnya pada masa itu pemimipin dari perusahaan surat kabar Suara 

Merdeka tersebut sempat mengalami shiok. Kondisi Hetami pada masa itu sempat 

mengalami sakit dikarenakan pemeriksaan dan tekanan yang dihadapi oleh 

pemilik perusahaan surat kabar Suara Merdeka tersebut, dan akhirnya dari 

dampak pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan agung yang bertubi tubi 

tersebut Hetami sempat dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. 
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 Surat kabar-surat kabar yang pada waktu itu di cabut izin terbitnya oleh 

pemerintah diperbolehkan melakukan penerbitan lagi apabila, dalam penerbitan 

surat kabar tersebut perusahaan penerbit surat kabar pada masa itu berafiliasi 

kepada partai politik atau panca tunggal. Akan tetapi, surat kabar terbitan Suara 

Merdeka setelah di keluarkannya pencabutan surat kabar yang pro terhadap BPS 

dimana di dalanya termasuk surat kabar Suara Merdeka, Suara Merdeka pada 

masa itu masih tetap melakukan penerbitan. Kondisi ini dilakukan Suara Merdeka 

karena Suara Merdeka menganggap bahwa itu hanyalah akal akalan dari PKI saja, 

seperti yang diungkapkan oleh narasumber yang mengungkapkan bahwa: 

“Dengan adanya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai 

pencabutan izin tentang penerbitan pers yang ada terutama yang pro 

terhadap BPS, dimana di dalamya termasuk Suara Merdeka, surat kabar 

Suara Merdeka pada masa itu masih melakukan penerbitan Koran Suara 

Merdeka. Ini dikarenakan Suara Merdeka mengangap bahwa itu 

hanyalah akal akalan dari PKI untuk mengontrol surat kabar terutama 

yang pro BPS yang pada masa itu dianggap sebagai musuh PKI. 

Sebenarnya kondisi surat kabar masa itu tidak seperti yang disangkakan 

oleh pemerintah, akan tetapi karena pada masa itu penguasa lebih 

condong pada PKI, maka dikeluarkan peraturan itu. Suara Merdeka 

semula tidak terlalu mengagapi hal tersebut dan masih tetap berproduksi” 

(wawancara Sutrisna, 3 Juni 2016). 

 

 Berdasarkan data yang diperoleh penulis, melalui wawancara dengan 

narasumber penulis dapat menegetahui bahwa, setelah diterbitkannya peraturan 

mengenai pencabuatan surat izin terbit terhadap surat kabar yang pro terhadap 

BPS, surat kabar Suara Merdeka masih tetap terbit. Kondisi ini dikarenakan surat 

kabar Suara Merdeka menganggap bahwa itu hanyalah akal akalan dari 

pemerintah saja, untuk melakukan kontrol keras bagi surat kabar yang melakukan 

penerbitan koran terutama yang pro BPS. Peraturan ini dilakukan oleh pemerintah 

karena pemerintah pada masa itu lebih condong terhadap PKI, dimana PKI di sini 
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menganggap bahwa surat kabar pro BPS adalah musuhnya. Sehingga PKI 

memaksa pemerintah untuk mencabut izin terbit bagi surat kabar pro BPS. Akan 

tetapi, surat kabar Suara Merdeka pada masa itu tidak terlalu menanggapi hal 

tersebut, dan menganggap itu hanya akal-akalan dari PKI, dan Suara Merdeka 

masih tetep melakukan penerbitan surat kabar. Surat kabar Suara Merdeka pada 

masa itu menganggap, sesusungguhnya penerbitan yang dilakuakn oleh surat 

kabar pada masa itu tidak seperti apa yang disangkan oleh pemerintah. Sehingga 

surat kabar Suara Merdeka tidak terlalu menanggapi situasi pada masa itu dan 

tetap menerbitkan koran terbitannya.  

 Surat kabar-surat kabar yang pada waktu itu yang di cabut izin terbitnya 

oleh pemerintah diperbolehkan melakukan penerbitan lagi apabila, dalam 

penerbitan surat kabar tersebut perusahaan penerbit surat kabar berafiliasi kepada 

partai politik atau panca tunggal seperti yang diungkapkan oleh narasumber yang 

mengungkakan bahwa: 

“Dengan adanya peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada februari 

1965, tentang adanya pencabutan izin terbit yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap surat kabar yang pro terhadap BPS, dan 

mengizinkan terbit lagi apabila setelah berafiliasi kepada partai politik 

atau panca tunggal. Maka Suara Merdeka pada masa itu mensiasatinya 

dengan berafilasi kepada penerbitan milik tentara, dan merubah nama 

menjadi Berita Yudha. Pilihan tersebut di yakini bahwa kesetiyaan 

ABRI terhadap pancasila tidak akan tergoyahkan” (wawancara Sutrisna, 

3 Juni 2016). 

 

 Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui proses wawancara dan 

melalui identifikasi dari arsip Koran surat kabar suara merdeka tersebut penulis 

dapat mengetahui bahwa, semejak pemerintah menerbitkan peraturan pencabutan 

izin terbit yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Februari 1965, terhadap surat 
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kabar yang pro terhadap BPS, surat kabar Suara Merdeka sempat berganti nama 

menjadi Berita Yudha. Pergantian nama Surara Merdeka ke Berita Yudha 

tersebut Hetami sebagai pemilik perusahaan surat kabar Suara Merdeka lebih 

memilih berafiliasi kepada tentara. Hetami meyakini bahwa kesetiyaan ABRI 

terhadap pancasila tidak akan tergoyahkan, dan atas dasar tersebut maka Hetami 

lebih memilih berafilisai kepada surat kabar yang diterbitkan oleh tentara. 

Pergantian nama Suara Merdeka tersebut menjadi Berita Yudha hanya beberapa 

saat saja yang dimulai pada penerbitan awal surat kabar Berita Yudha pada 

tanggal 14 Februari 1966 sampai 11 juni 1966. Setelah itu surat kabar Suara 

Merdeka yang sempat berganti nama menjadi Berita Yudha tersebut berganti 

menjadi surat kabar Suara Merdeka yang berlangsung sampai masa selanjutnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 Perusahaan surat kabar Suara Merdeka yang didirikan oleh Hetami 

tepatnya pada tanggal 11 Februari 1950, di Semarang merupakan salah satu surat 

kabar harian yang populer dikalangan masyarakat, kususnya di daerah Jawa 

Tengah. Suara Merdeka dalam perjalanan sejarahnya, pada masa awal berdirinya 

tanggal 11 Februari 1950, mengalami perkembanga pesat yang terjadi selama ini 

dapat dilihat dari kondisi perusahaan surat kabar Suara Merdeka, dilihat dari segi 

perekonomian selama kurun waktu pertama berdirinya sampai sekarang. 

Perkembangan perusahaan surat kabar Suara Merdeka, tidak lepas dari keuletan 

pendiri perusahaan surat kabar Suara Merdeka yaitu Hetami, yang merupakan 

sosok jurnalis yang berpengalaman dan mumpuni. Selain itu juga, perkembangan 

perusahaan surat kabar Suara Merdeka selama ini tidak terlepas juga dari penerus 

pemegang kekuasaan setelah Hetami, yaitu Budi Santoso.  

 Pada masa kepemimpinan Budi Santoso, perusahaan surat kabar Suara 

Merdeka terbilang mengalami perkembangan yang cukup tajam. Perkembangan 

pada masa kepemimpinan Budi Santoso, diantaranya adalah berkembangnya 

perusahaan Suara Merdeka, dengan terus meningkatkan hasil dari tiras 

peningkatan meskipun beberapa kali mengalami gejolak dengan adanya beberapa 

cobaan yang di alami seperti krisis yang terjadi pada era reformasi. Akan tetapi 

Suara Merdeka pada kepemimpinan Budi Santoso mampu bangkit dan 

berkembang dengan terobosan-terobosan yang di gagasnya selama ini. 
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 Perjalanan perusahaan surat kabar Suara Merdeka di Semarang tidak 

selamanya berjalan mulus, seperti apa yang ada pada masa sekarang. Dapat dilihat 

dampak yang dihadapi, dari peratura peraturan pers yang ada yang dikeluarkan 

pemerintah pada masa era Orde Lama sampai masa reformasi, dirasa sangat 

memberi dampak yang berat bagi surat kabar Suara Merdeka. Dampak yang 

dihadapi tersebut, seperti pada masa Orde Lama surat kabar Suara Merdeka 

sempat berganti nama menjadi Berita Yudha, yang diakibatkan karena tekanan 

peraturan pemerintah pada masa itu. selain itu juga perusahaan surat kabar Suara 

Merdeka, sempat mengalami masalah pada saat era reformasi. Situasi ini 

diakibatkan karena krisis yang terjadi pada masa itu, kondisi ini mengakibatkan 

gangguan perekonomian di perusahaan surat kabar Suara Merdeka. Akan tetapi 

situasi tersebut dapat di atasi dengan, keuletaan dari Budi Santoso, dengan 

membuat terobosan-terobosan untuk mengatasi situasi pada masa itu. Dengan 

keuletan serta kematangannya mengelola dan membuat terobosan-terobosan di 

perusahaan surat kabar Suara Merdeka akhirnya Suara Merdeka dapat bangkit 

menjadi koran terbaik di Indonesia pada tahun 2007 Versi Cakram Awards. 

 Eksistensi surat kabar Suara Merdeka juga sampai sekarang masih tetap 

terjaga dengan baik. Kondisi ini dapat dilihat dari segi kemajuaan teknologi pada 

masa sekarang, dimana banyak menggunakan teknologi elektronik, seperti TV dan 

internet. Akan tetapi, dengan keuletan peneglolahan perusahaan surat kabar Suara 

Merdeka, dapat mengatasinya. Salah satunya adalah membuat jaringan berita 

onlain yang dapat dinikmati pembacanya melalui jaringan internet dengan situs,  

Cy bernews.com 
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 Adapun beberapa kesimpulan lain yang penulis telah di peroleh, antara 

lain adalah sebagai berikut: 

- Surat kabar Suara Merdeka, pada masa awal berdirinya sampai saat ini, tidak 

terpengaruh oleh kondisi politik pada masa itu. Hal ini terbukti ketika surat kabar 

lain pada masa orde lama berinflasi dengan partai partai politk, surat kabar Suara 

Merdeka lebih memilih berinflasi kepada ABRI. Selain itu juga dari 

pengabdiannya di bidang jurnalistik  Hetami dan Suara Merdeka, memperoleh 

beberapa penghargaan, atas prestasinya di dalam perjuangan pers pacasila. Surat 

kabar Suara Merdeka, lebih cenderung kepada surat kabar yang nasionalis dan 

sebagai surat kabar yang dapat memberirikan informasi yang bermutu bagi 

masyarakat. 

- Pengaruh dari peraturan peraturan yang ada, mengenai pers di Indonesia selama 

kurun waktu tahun 1950-2005 dapat di atasi perusahaan surat kabar Suara 

Merdeka dengan bijak. Sehingga surat kabar Suara Merdeka selama ini semakin 

eksis di kalangan pembaca koran kususnya daerah Jawa Tengah. 

- Pengaruh dari perkembangan teknologi pada saat ini, tidak terlalu memberikan 

dampak yang cukup berat bagi perusahaan surat kabar Suara Merdeka. Situasai ini 

karena perusahaan surat kabar Suara Merdeka juga menanggapinya dengan bijak, 

dengan membuat jaringan pembaca onlain lewat situs Cybernews.com, yang 

langsung dapat dapat di nikmati pembaca melalui media onlain. Selain itu  ,surat 

kabar Suara Merdeka juaga membauat penerbitan komunitas ala Suara Merdeka. 

Komunitas ini berbentuk edisi suara-suara yang meliputi daerah-daerah khususnya 

di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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