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BAB II 

GAMBARAN UMUM HARIAN KOMPAS 

(PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA) 

 

2.1 Profil Perusahaan  

       Harian Kompas yang berada di naungan PT Kompas Media Nusantara 

merupakan surat kabar nasional yang hadir di hampir seluruh provinsi di 

Indonesia. Dengan oplah rata-rata 500.000 eksemplar per hari, seperti disebutkan 

dalam situs resminya, Harian Kompas dibaca oeh rata-rata 1.850.000 orang per 

hari.  

       Nilai utama yang ditekankan dalam berita di Harian Kompas adalah kredibel, 

independen, dan komprehensif. Nilai-nilai inilah yang membawa Harian Kompas 

menjadi pengarah opini publik serta referensi yang terpercaya, akurat, dan 

mendalam bagi masyarakat luas.  

       Berikut penjelasan lebih jauh mengenai profil salah satu surat kabar terbesar 

di Indonesia ini. Penjelasan mencakup sejarah, visi dan misi, logo, struktur 

organisasi, serta profil pembaca Kompas yang disarikan dari beberapa sumber, 

seperti laman resmi print.kompas.com, kompasgramedia.com, juga dokumen dari 

internal Harian Kompas, serta beberapa buku yang ditulis oleh orang-orang yang 

berkecimpung di surat kabar ini.  

 

2.1.1 Sejarah Perusahaan 

       Menurut dokumen internal redaksi, Harian Kompas pertama kali terbit di 

Indonesia pada 28 Juni 1965 dengan motto amanat hati nurani rakyat. Ide 

penerbitan surat kabar ini datang dari Letjen Ahmad Yani selaku menteri 

sekaligus Panglima TNI/AD masa itu. Kepada Frans Seda, Yani mengungkapkan 
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idenya untuk menerbitkan surat kabar tandingan pers komunis. Ide itu ditanggapi 

Frans Seda dan temannya dari Partai Katolik, Ignatius Josef Kasimo, serta 

pemimpin majalah Intisari, Petrus Kanisius Ojong dan Jakob Oetama.  

       Sebelumnya nama Bentara Rakyat dipilih guna memperjelas maksud surat 

kabar ini terbit, yakni mencerahkan masyarakat kalau kekuatan sesungguhnya 

bukan kekuatan komunis lah yang menjadi pembela rakyat. Namun, Soekarno 

yang saat itu masihh menjabat sebagai presiden, memberikan ide lain. Nama surat 

kabar pun berganti menjadi Kompas yang memiliki makna pemberi arah dan 

jalan dalam mengarungi lautan atau hutan rimba.  

       Akhirnya pada 28 Juni 1965 Harian Kompas resmi terbit untuk pertama 

kalinya, dipimpin oleh Petrus Kanisius Ojong dan Jakob Oetama. Saat itu 

cetakannya masih hitam-putih, terdiri dari empat halaman, dengan tiras 5.000 

eksemplar, serta hanya didukung sekitar sepuluh wartawan tetap. Harian Kompas 

terus tumbuh dan berkembang. Yang tadinya hanya terbit enam hari dalam 

seminggu, Harian Kompas pun menjadi harian yang terbit tujuh hari dalam 

seminggu sejak 17 September 1978. 

       Tiras Harian Kompas makin bertambah tiap harinya. Peresmian Percetakan 

Gramedia pada 25 November 1972 menjadi salah satu penyumbang 

perkembangan surat kabar ini yang tirasnya saat itu menjadi 96.000 eksemplar 

dengan tebal 12 halaman. 

       Dalam perjalanannya, Harian Kompas tak jarang ditimpa masalah. 

Pembreidelan pernah dua kali menjadi kenyataan pahit yang harus diterima. 

Pertama ketika terjadi pembreidelan bersar-besaran, Oktober 1965. Kompas yang 

umurnya belum genap setahun dilarang terbit karena alasan membahayakan 

kestabilan negara.  

       Kali kedua, Kompas dibreidel pada Januari 1978 lantaran memberitakan 

demonstrasi mahasiswa yang menentang korupsi serta pencalonan kembali 

Soeharto menjadi presiden. Kompas pun harus mengirim surat kepada pemerintah 

saat itu yang menyatakan permintaan maaf serta tak lagi akan memuat berita 
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semacam itu. Langkah permintaan maaf itu membuat perdebatan di dalam tubuh 

Harian Kompas sendiri, bahkan antara kedua pemimpin perusahaan tersebut. 

Namun akhirnya keputusan untuk menandatangani surat permintaan maaf 

terhadap pemerintah pun tetap diambil, mengingat begitu besar dampak yang akan 

dialami jika Harian Kompas sampai ditutup. Di tahun itu sudah ada lebih dari 

2.000 karyawan yang tergabung, berarti ada lebih dari 2.000 karyawan juga yang 

pekerjaannya terancam hilang.  

       Keputusan itu pun sesungguhnya tak lantas mengubah kepribadian Harian 

Kompas. St. Sularto ( 2011) mengisahkan, Jakob Oetama mengatakan, dengan 

meminta maaf kepada pemerintah, tak berarti Kompas menjual diri ataupun 

kompromistis. Sebaliknya, Kompas senantiasa kritis, mengkritik dengan 

pemahaman bahwa tak ada malaikat di muka bumi ini.  

       Berbagai pembaruan dan penyesuaian kerap dilakukan Kompas guna 

mengikuti perkembangan zaman. 2 November 1986 misalnya, seminggu sekali 

koran terbit dengan 16 halaman. Jumlah tersebut terus bertambah hingga kini 

Harian Kompas terbit dengan 42 halaman.  

       Desain, tampilan, serta ukuran Harian Kompas yang kini bisa dinikmati 

pembaca pun merupakan proses yang terus menerus berjalan. Pembaruan terakhir 

dilakukan Kompas di hari jadinya yang ke-40, 28 Juni 2005 lalu. Di hari tersebut, 

Kompas tampil dengan desain dan ukuran baru yang lebih compact dan bergaya 

lebih modern. 

       Harian Kompas pun tetap mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Hal 

ini terbukti dari diperkenalkannya Kompas versi internet yang dikenal dengan 

nama Kompas Online pada 14 September 1995. Selain itu penerapan percetakan 

jarak jauh pun dimulai 1 September 1995, guna menjamin ketepatan tiba surat 

kabar untuk menjaga eksistensi Kompas yang dikenal sebagai harian pagi. Di era 

digitalisasi pun, Kompas meluncurkan surat kabar berformat e-paper pada 1 Juli 

2009 sebagai gerbang transformasi ke era digital.  
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2.1.2 Visi dan Misi 

Visi Kompas 

Menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan 

masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta 

menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan. 

Misi Kompas 

Mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara profesional, 

sekaligus memberi arah perubahan (trend setter) dengan menyediakan 

dan menyebarluaskan informasi terpercaya. 

 

2.1.3 Logo dan Motto  

 

Gambar 2.1 Logo dan Motto Kompas 

 

Sumber: print.kompas.com 
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2.1.4 Struktur Organisasi 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kompas 

       Sumber: Dokumen Kompas 
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       Redaksi Kompas berada di bawah Editorial Directorate atau Direktur 

Editorial. Direktur Editorial dalam hal ini juga merupakan Pemimpin Redaksi, 

dijabat oleh Rikard Bagun. Selain redaksi atau Editorial Division, Editorial 

Directorate juga membawahi Research and Development Division atau yang juga 

dikenal sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang).  

       Berikut adalah jajaran pimpinan Redaksi Harian Kompas  

a. Pemimpin Umum  : Jakob Oetama 

b. Wakil Pemimpin Umum : Agung Adiprasetyo, St. Sularto 

c. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 

d. Wakil Pemimpin Redaksi : Trias Kuncahyono, Budiman Tanuredjo,  

  Ninuk Mardiana Pambudy 

e. Redaktur Pelaksana  : James Luhulima 

f. Wakil Redaktur Pelaksana : Mohammad Bakir, Bambang Sigap  

Sumantri, Rusdi Amral 

g. Sekretaris Redaksi  : Retno Bintarti, M. Nasir 

       Di dalam jajaran redaksi, kepala desk akan berkoordinasi langsung dengan 

Redaksi Pelaksana, James Luhulima. Dan wartawan berada di bawah naungan 

kepala desknya masing-masing.  

  

Proses produksi berita..., Maria Advenita Gita Elmada, FIKOM UMN, 2014



13 
 

2.1.5 Profil Pembaca 

       Berdasarkan profil perusahaan yang didapatkan penulis dari pihak internal 

redaksi, berikut adalah profil pembaca Harian Kompas yang bersumber pada 

Survei Pembaca Kompas (2006).  

a. Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 72 persen pembaca Harian Kompas 

adalah laki-laki. Sisanya, yakni 28 persen berjenis kelamin perempuan.  

 

b. Usia 

Dilihat dari usia, mayoritas pembaca Harian Kompas berada pada usia 

produktif, yakni dari usia 20 sampai 40 tahun. Berikut adalah grafik yang 

didapat dari internal Harian Kompas.  

Grafik 2.1 Usia Pembaca Harian Kompas 

  

Sumber: Dokumen Kompas 

 

c. Social Economic Status (SES) 

Pembaca Harian Kompas terdiri dari semua golongan, dari yang status 

sosial ekonominya berada di tingkat paling tinggi (A1) hingga yang paling 

rendah (E). Namun mayoritas pembaca Harian Kompas, sebesar 54 persen, 

memiliki status sosial ekonomi A dan B.  

Berikut rincian status sosial ekonomi pembaca Harian Kompas. 

SES A1 : 23 persen 

SES A2 : 16 persen 

SES B  : 15 persen 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Usia 
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SES C1 : 16 persen 

SES C2 : 14 persen 

SES D  : 10 persen 

SES E  : 6 persen 

 

d. Tingkat Pendidikan 

Pembaca Harian Kompas, sebanyak 61 persennya minimal merupakan 

lulusan Strata 1 (S1) atau memiliki gelar Bachelor dari perguruan tinggi. 

Ada juga pembaca yang memiliki tingkat pendidikan di bawah itu, tapi 

presentasenya tidak banyak. Berikut rincian pembaca Harian Kompas 

berdasarkan tingkat pendidikannya.  

SD (Elementary)  : 0,46 persen 

SMP (Junior High School) : 1,23 persen 

SMA (Senior High School) : 21,50 persen 

Diploma   : 15,15 persen 

S1 (Bachelor)   : 50,11 persen 

S2 (Post Graduate)  : 10,23 persen 

Doktor (Doctoral)  : 1,22 persen 

Lain-lain   : 0,11 persen 

 

2.2. Ruang Lingkup Kerja Desk Metropolitan 

       Di Harian Kompas, penulis tergabung dalam Desk Metropolitan. Pada 

umumnya, semua hal tentang perkotaan yang terjadi di kawasan Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi hal yang diangkat di desk ini. Memang 

yang paling utama dan porsinya paling banyak adalah Jakarta karena kota ini 

merupakan ibukota negara.  

       Desk Metropolitan umumnya mengisi halaman 25, 26, dan 27 di hari Senin 

sampai Sabtu dan halaman 3 di hari Minggu. Namun letak halaman serta besar 

ruang yang harus diisi juga tergantung pada banyaknya iklan yang masuk hari itu, 

sehingga bisa terjadi ruang sangat besar dan item berita yang dibutuhkan banyak, 
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bisa juga ruang menjadi sangat sempit sehingga berita yang dibutuhkan pun 

sedikit.  

       Wartawan di Desk Metropolitan umumnya dibagi per wilayah atau instansi, 

sehingga tiap wartawan akan melaporkan apa saja yang terjadi di wilayahnya 

ataupun instansi tempatnya bertugas. Hal yang dilaporkan berkaitan dengan 

masalah perkotaan, seperti misalnya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, 

penertiban, tata ruang kota, transportasi umum, fasilitas umum, dan sebagainya. 

       Selain wartawan ada juga fotografer yang bertugas menangkap momen-

momen yang terjadi di wilayah Jabodetabek serta mampu memberikan gambaran 

atau visualisasi tentang kondisi perkotaan.   

       Berikut adalah nama-nama yang tergabung dalam Desk Metropolitan, juga 

jabatan, tugas, serta tanggung jawab yang dimiliki tiap orang.  

a. Kepala Desk Metropolitan: Banu Astono (AST) 

       Bertanggung jawab terhadap perencanaan kerja di desk metropolitan 

baik secara harian maupun mingguan. Kepala desk akan memimpin rapat 

mingguan untuk menentukan agenda besar peliputan selama satu minggu 

kedepan. Selain itu, kepala desk juga mengikuti rapat pagi redaksi untuk 

perencanaan liputan harian serta rapat sore redaksi untuk perencanaan 

halaman. 

       Kepala desk adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

penugasan wartawan, serta penentu berita mana yang layak untuk dimuat.        

Selain itu, kepala desk juga bertindak sebagai editor di desk tersebut.   

 

b. Wakil Kepala Desk Metropolitan: Nasrullah Nara (NAR) dan  

Imam Prihadiyoko (MAM) 

       Wakil kepala desk tugasnya adalah membantu tugas kepala desk, 

sehingga apa yang dikerjakan kurang lebih sama. Wakil kepala desk juga 

membantu perencanaan peliputan, mengarahkan wartawan, menentukan 

berita mana yang akan dimuat, serta mengedit tulisan yang dikirimkan 

oleh wartawan.  
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c. Wartawan di Balaikota DKI Jakarta: Fransisca Romana Ninik (FRO) dan 

Andy Riza Hidayat (NDY) 

       Melaporkan kejadian yang terjadi di Balaikota DKI Jakarta, juga 

perpolitikan yang terjadi di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta termasuk 

juga DPRD DKI Jakarta. Selain itu wartawan yang bertugas di balaikota 

juga akan mengikuti agenda gubernur dan wakil gubernur.  

 

d. Wartawan di Polda Metro Jaya: Prasetyo Eko P. (RAY) 

       Melaporkan informasi yang didapat dari Polda Metro Jaya, juga 

mencari informasi terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah 

yang berada di bawah Polda Metro Jaya.  

 

e. Wartawan di Polri: Ratih P. Sudarsono (RTS) 

       Melaporkan informasi yang didapat dari Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, serta mencari informasi dari pihak kepolisian terkait kejadian 

yang terjadi di kawasan Jabodetabek.  

 

f. Wartawan di Wilayah Jakarta Pusat: Agnes Rita Sulityawati (ART) 

       Melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat.  

 

g. Wartawan di Wilayah Jakarta Barat: C. Windoro A. T. (WIN) 

       Melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah Jakarta Barat. 

 

h. Wartawan di Wilayah Jakarta Selatan: Neli Triana (NEL) 

       Melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan. 

 

i. Wartawan di Wilayah Jakarta Timur: Madina Nusrat (MDN) 

       Melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah Jakarta Timur.  

 

j. Wartawan di Wilayah Jakarta Utara: Mukhamad Kurniawan (MKN) 

       Melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah Jakarta Utara. 

Proses produksi berita..., Maria Advenita Gita Elmada, FIKOM UMN, 2014



17 
 

 

k. Wartawan di Wilayah Bogor: Ambrosius Harto (BRO) 

       Melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah Bogor. 

 

l. Wartawan di Wilayah Tangerang: Pingkan Elita Dundu (PIN) 

       Melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah Tangerang. 

 

m. Fotografer: Lucky Pransiska dan Priyombodo 

       Mengabadikan momen-momen yang terkait dengan agenda 

pemberitaan di Desk Metropolitan.  
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