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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

 

Surat Kabar ini sendiri merupakan salah satu surat yang masuk daftar surat 

kabar yang berkala yang pernah terbit di Sumatra Utara. Hal ini yang membuat 

surat kabar ini tidak bertahan lama hingga saat ini. Perjalanan surat ini memang 

singkat, karena pada saat itu misi surat kabar ini jelas surat kabar yang berhaluan 

kebangsaan menuju kebenaran. 

Apabila ada surat kabar yang berbau kemerdekaan atau perjuangan maka 

pemimpin Redaksinya, Nama Pencetak, dan Surat Kabar segera dihentikan. Selain 

itu juga karena tidak dilanjutkan oleh orang-orang penerusnya. Sehingga membuat 

surat kabar ini berhenti perjalanannya. Surat kabar ini memang bukan surat kabar 

yang besar yang tersebar dimana-mana. Surat Kabar ini hanya beredar di daerah 

kecil seperti Kisaran, Binjai, Tanjungbalai, Laboean bilik, Batoe bara, Tandjoeng 

pasir, dan  Medan. 

Dinamakan sebagai Surat Kabar Soeara Asahan karena Surat Kabar Soeara 

Asahan ini merupakan surat kabar yang berperan untuk menyampaikan atau 

menyalurkan suara-suara dari masyarakat yang menginginkan kemerdekaan dan 

menginginkan lahirnya suatu kebenaran yang adil dan merdeka pada saat itu. Pada 

tiap halaman awal surat kabar terdapat tulisan dari tahun terbit surat kabar. Tertera 

nama besar dari surat kabar bertuliskan Soeara Asahan. 
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Surat Kabar ini mulai terbit pada tahun 1927 bulan Juli tanggal 29 dan 

berakhir 21 Desember. Surat kabar ini tidak bertahan sampai satu tahun genap 

hanya terbit beberapa bulan pada saat itu. Koran tersebut tidak terbit lagi 

sekarang, akan tetapi perpustakaan Humaniora Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu 

Sosial  (PUSSIS) Universitas Negeri Medan, masih menyimpan fotocopy surat 

kabar dan mendokumentasikannya. 

Adapun isi Surat Kabar Soeara Asahan ini adalah terdiri dari Artikel, 

Daerah Asahan, Berita Indonesia, Berita Luar Negeri, Sastra, Iklan, Maklumat 

atau pemberitaan.  

5.2. Saran 

 Berdasarkan pengalaman saat melakukan penelitian dan analisa terhadap 

hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan agar masyarakat Asahan tidak melupakan bahwa di    

Tanjungbalai pernah ada surat kabar daerah yang bernama Soeara Asahan. 

2. Diharapkan juga agar masyarakat Asahan mengetahui bahwa Surat Kabar 

Soeara Asahan merupakan surat kabar bersejarah dalam bidang persurat 

kabaran yakni surat kabar yang berjalan pada masa itu. 

3. Surat kabar Soeara Asahan merupakan surat kabar yang diterbitkan oleh 

para cendikiawan Asahan yang merupakan surat kabar yang perjalanannya 

memang sangat singkat sehingga diharapkan akan lahir cendikiawan 

berikutnya dalam bidang Pers. 


