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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

 Materi company profile Kompas menyatakan, sebelum ada Harian Kompas, 

pada tahun 1963, P.K. Ojong dan Jakob Oetama membuat majalah Intisari. Majalah 

ini di kemudian hari disebut-sebut Jakob Oetama sebagai “sang pemula”. Disebut 

“sang pemula” karena Intisari memang kemudian menjadi awal (pemula) dari 

Kelompok Kompas Gramedia (KKG).  

 Dua tahun kemudian, Harian Kompas pertama kali terbit dengan tiras 4.800 

eksemplar. Surat kabar ini terbit pada tahun 1965, atas permintaan Frans Seda dan 

Ignatius Joseph Kasimo, dua pimpinan puncak Partai Katolik. Diterbitkannya surat 

kabar ini berawal dari ide menerbitkan koran untuk melawan pers komunis. Ide 

tersebut pertama kali dicetuskan oleh Letjen Ahmad Yani, selaku Menteri/Panglima 

TNI-AD. Awalnya, P.K. Ojong dan Jakob Oetama keberatan. Pasalnya, lingkungan 

politik, ekonomi, dan infrastruktur saat itu tidak menunjang. Tetapi atas desakan dan 

demi negara yang saat itu didominasi Partai Komunis, keduanya akhirnya setuju. 

Dengan syarat, koran yang akan diterbitkan itu harus independen, umum, dan tidak 

menjadi salah satu corong partai.  

 Ide penerbitan koran tersebut akhirnya digarap oleh P.K. Ojong dan Jakob 

Oetama. Nama yang dipilih saat itu adalah “Bentara Rakyat”. Nama itu dimaksudkan 

untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pembela rakyat yang sebenarnya 

bukan PKI. Pasalnya, saat itu, hampir semua koran, penerbitan, dan organisasi di 

bawah PKI menggunakan kata “rakyat” dan memanipulasinya. Nama “Bentara 

Rakyat” kemudian berubah menjadi Kompas, yang artinya penunjuk arah, atas usulan 

Presiden Soekarno. Nama “Bentara Rakyat” itu sendiri menjadi nama sebuah 
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yayasan, yaitu Yayasan Bentara Rakyat yang dipimpin oleh para pemimpin dari 

organisasi-organisasi katolik.  

 Kompas memperjuangkan “Amanat penderitaan rakyat”, yang akhirnya 

berkembang menjadi tagline harian ini, “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Persyaratan 

berupa jumlah minimum 3.000 tanda tangan pelanggan serta ijin dari Departemen 

Penerangan Pusat dan daerah dipenuhi. Maka, pada 28 Juni 1965, terbitlah Harian 

Kompas, yang kemudian berkembang menjadi salah satu induk unit usaha dengan 

informasi sebagai bisnis inti, dalam kelompok Kompas Gramedia (KG). Kompas 

pertama kali terbit dengan empat halaman, dengan berita utama (headline) di halaman 

satu berjudul “KAA Ditunda Empat Bulan”.  

 Dalam perkembangannya, Harian Kompas melewati tiga periode. Periode akhir 

kekuasaan presiden Sukarno, periode penuh kekuasaan Presiden Soeharto, serta 

periode reformasi dari Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden 

Megawati Soekarnoputri, dan kini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

 Harian Kompas sempat dilarang terbit pada 2 Oktober 1965, saat pengusaha 

pelaksana peran daerah (Papelrada) Jakarta Raya mengeluarkan larangan terbit 

kepada semua harian, kecuali harian “Angkatan Bersenjata” dan “Berita Yudha” yang 

didukung oleh tentara. Larangan itu terjadi setelah peristiwa Gerakan 30 September 

1965. Empat hari kemudian, Kompas diperbolehkan terbit.  

 Pada tanggal 21 Januari 1978, Kompas kembali dibredel bersama enam surat 

kabar lainnya karena dinilai meliput gerakan demonstrasi mahasiswa 1977-1978 

secara intensif. Setelah menyetujui menandatangani pernyataan maaf dan janji tertulis 

terhadap penguasa Orde Baru saat itu, Kompas kembali terbit pada 6 Februari 1978. 

Keputusan Jakob Oetama saat itu sempat menyulut pro dan kontra, karena bersedia 

tunduk pada penguasa demi keberlangsungan surat kabarnya. Rosihan Anwar bahkan 

memberi julukan terhadap strategi yang dijalankan Kompas dalam pemberitaannya, 

yaitu “jurnalisme kepiting”.   
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 Dengan prinsip “Mayat hanya bisa dikenang, tapi tidak mungkin diajak 

berjuang” seperti yang diucapkan Jakob Oetama sebelum menandatangani perjanjian 

dengan pemerintah Orde Baru, Kompas tetap terbit sampai melewati tiga periode 

kekuasaan. Hingga saat ini, harian ini terbit dengan rata-rata 500.000 eksemplar per 

hari, dengan tingkat keterbacaan 1.850.000 per hari. Sebagai koran nasional, dengan 

sumber daya wartawan berjumlah 230 orang, Kompas hadir hampir di seluruh 

propinsi di Indonesia. 

VISI KOMPAS 

 Menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat 

Indonesia yang demokrasi dan bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan.  

MISI KOMPAS  

 Mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara profesional, 

sekaligus memberi arah perubahan dengan menyediakan dan menyerbarluaskan berita 

yang terpercaya.  

2.2 Ruang Lingkup Kerja Redaksi  

 Secara keseluruhan, PT Kompas Media Nusantara adalah lembaga media 

massa, dengan pemimpin tertinggi adalah Pemimpin Umum. Pemimpin Umum 

dibantu oleh Wakil Pemimpin Umum Bidang Non Bisnis dan Wakil Pemimpin 

Umum Bidang Bisnis. Di bawahnya, ada Pemimpin Redaksi yang bertanggung jawab 

atas bidang redaksi (Editorial Directorate), dan Pemimpin Perusahaan yang 

bertanggung jawab atas bidang bisnis (Business Directorate). Selain kedua direktorat 

tersebut, terdapat pula Information Technology Division, Human Resource and 

General Affairs Division, Accounting and Budget Department, dan Penerbit Buku 

Kompas. Struktur perusahaan dapat dilihat di Bagan 2.2.1. 
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 Untuk struktur redaksi Harian Kompas, secara umum, Pemimpin Redaksi 

dibantu oleh Wakil Pemimpin Redaksi. Ada pula Sekretaris Redaksi, yang terbagi 

atas Sekretariat dan Adm dan Keuangan. Di bawah Pemimpin Redaksi dan Wakil 

Pemimpin Redaksi, ada Redaktur Pelaksana dan Wakil Redaktur Pelaksana, dan di 

bawah Redaktur Pelaksana dan Wakil Redaktur Pelaksana, ada Kepala Desk, Kepala 

Biro, serta paling bawah, Reporter. Struktur redaksi dapat dilihat di Bagan 2.2.2. 
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Bagan 2.1 Struktur Organisasi PT Kompas Media Nusantara  
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