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GAMBARAN UMUM HMI CABANG SURAKARTA  

DAN SURAT KABAR HARIAN KOMPAS 

 

A. GAMBARAN UMUM HMI CABANG SURAKARTA. 

1. Sejarah singkat berdirinya HMI. 

Kemunculan sebuah organisasi gerakan membutuhkan momentum 

yang dijadikan pijakan berdiri gerakan tersebut. HMI lahir pada 5 Februari 

1947 dalam momentum dimana bangsa Indonesia sedang menata diri dan 

gencar-gencarnya melakukan konsolidasi pasca kemerdekaan.1 Pada masa 

itu banyak tumbuh lembaga pendidikan tinggi baik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun swasta. Pendidikan tinggi yang ada pun 

kemudian terdapat dua macam yakni pendidikan tinggi umum dan 

pendidikan tinggi yang berbasiskan pada agama Islam. Para pemuda 

terpelajar Islam ini kemudian masuk dalam kedua macam pendidikan 

tinggi tersebut. Pada akhirnya karena bentukan pola pendidikan yang ada 

pada masing-masing lembaga pendidikan tersebut melahirkan pola 

berpikir yang berbeda. Para mahasiswa Islam yang ditempa pada 

pendidikan tinggi umum lebih memperlihatkan watak intelektualismenya, 

sedangkan mereka yang ditempa pada pendidikan tinggi Islam lebih 

memperlihatkan watak santrinya.2 

                                                
1 Tanja, Victor I, Himpunan Mahasiswa Islam: Sejarah dan Kedudukannya di Tengah-tengah 
Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia. 1991. Jakarta: Sinar Harapan. 
2 Saidi, Ridwan, “Catatan di Sekitar Regenerasi dalam Kelompok Islam” dalam Prisma No. 2. 
1980. 
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Melihat realitas semacam itu, ada keresahan yang dirasakan oleh 

beberapa kalangan mahasiswa Islam tersebut. Bahwa demi pembangunan 

negara bangsa yang baru merdeka ini, diperlukan intelek yang santri dan 

santri yang intelek. Untuk itulah maka perlu ada wadah yang dapat 

menyatukan kedua kutub budaya pemikiran tersebut. Salah seorang yang 

memiliki keresahan semacam itu adalah Lafran Pane, seorang mahasiswa 

Sekolah Tinggi Islam (STI) yang kemudian pindah ke Fakultas Sospol 

Universitas Gadjah Mada (UGM). Demi mematangkan gagasannya, ia 

kemudian mendiskusikan hal ini dengan Prof. Kahar Muzakkir, seorang 

intelektual Islam ternama dan salah seorang tokoh kemerdekaan.3 

Pada kesempatan berikutnya, Lafran Pane dengan beberapa teman 

yakni Kartono, Dahlan Hussein, dan Maisaroh Hilal, selain membahas 

tentang organisasi yang akan dilahirkan, juga melakukan kajian flashback 

ke belakang dimana pernah ada organisasi yang senafas dengan HMI 

namun kini telah bubar karena orang-orangnya lebih banyak 

berkecimpung dalam ranah politik praktis dengan masuk Masyumi. 

Organisasi itu yakni Jong Islamieten Bond (JIB) dan Studenten Islam 

Studie-club (SIS). SIS sendiri merupakan sebuah organisasi yang 

didirikan oleh para aktivis JIB yang lebih bersifat kemahasiswaan. Tak 

heran jika kemudian apa yang menjadi tujuan HMI juga merupakan tujuan 

jangka panjang yang diprogramkan oleh JIB dan SIS. 

                                                
3 Ibid. 
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Dalam pertemuan yang berlangsung ketika kuliah oleh Prof. Husein 

Yahya, Lafran Pane mengumumkan berdirinya organisasi bagi semua 

mahasiswa Islam yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). 

Keputusan pendirian ini sangat dibutuhkan demi mewadahi para 

cendekiawan muda dalam usaha ikut serta dalam usaha perjuangan 

nasional. Pada pertemuan tersebut juga mensahkan Lafran Pane sebagai 

ketua pertama organisasi yang baru berdiri tersebut. Alasan lain dari 

pendirian organiasi mahasiswa Islam ini adalah kondisi umat Islam di 

Indonesia dimana terjadi kejumudan berpikir karena ditutupnya pintu 

ijtihad. Para pemuda ini menganggap bahwa pengamalan Islam tidak 

berjalan sebagaiman mestinya. Hal semacam itu juga bisa dilihat dalam 

dunia pendidikan tinggi. Situasi dunia pendidikan tinggi dan 

mahasiswanya, yang karena pengaruh pendidikan kolonial dan budaya 

barat yang sekular sehingga mendangkalkan penghayatan agama 

mahasiswa. 

HMI sebagai organisasi perkaderan dengan tujuan yang disebutkan 

dalam pasal 4 Anggaran Dasar HMI yaitu, ”Terbinanya insan akademis, 

pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas 

terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu 

Wata’ala”. Dalam arti lain setiap kader memiliki amanah tertentu dalam 

membawa organisasi yang bersifat laten dan pragmatis bagi organisasi 

dalam kehidupan umat. Misi HMI memiliki tiga ranah wilayah yaitu ke-

Islaman, ke-Indonesiaan dan ke-Mahasiswaan. 
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Hal ini menjadi konsekuensi organisasi bagi setiap anggota HMI yang 

menjadi kader organisasi ini. Sebagaimana diketahui bahwa pengertian 

kader bagi HMI adalah sekelompok orang yang terorganisasi secara terus 

menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih 

besar dan memiliki integritas kepribadian yang utuh yaitu beriman, 

berilmu dan beramal. 

2. HMI Cabang Surakarta. 

Setiap organisasi memiliki kebijakan umum organisasi yang 

merupakan aturan dan panduan dalam kepengurusan untuk menyikapi dan 

melakukan gerakan dalam setiap dinamika organisasi dalam suatu periode 

tertentu. Dalam hal mewujudkan kebijakan umum organisasi, HMI 

memiliki sistem kerja tata institusi di bawah koordinasi pengurus cabang. 

Oleh karena itu perlu dijabarkan peran dan fungsi masing-masing struktur 

organisasi intern di HMI Cabang Surakarta sebagai berikut: 

a. Fungsi dan Peran Cabang. 

1) Pembuat kebijakan dan pengendali organisasi di tingkat cabang. 

2) Pembina kualitas aparat dan pengelolaan organisasi. 

3) Pusat koordinasi perkaderan organisasi. 

4) Pusat komunikasi dan informasi intern dan ekstern organisasi. 

5) Pusat koordinasi institusi yang ada di dalamnya. 

b. Fungsi dan Peran Badan Pengelola Latihan (BPL). 

1) Pengelola training formal maupun khusus di HMI. 

2) Pusat research dan eksperimen model-model training yang efektif. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3) Pusat research dan eksperimen konseptualisasi ideologi. 

c. Fungsi dan Peran Lembaga Kekaryaan. 

1) Pembinaan dan pengembangan profesionalitas anggota dalam 

applied skills kader yang berorientasi pada intelektual profetik. 

2) Penyalur minat dan bakat anggota. 

3) Pengabdian dalam masyarakat. 

4) Pengenalan dini Himpunan Mahasiswa Islam. 

d. Fungsi dan Peran Komisariat. 

1) Melakukan rekruietmen calon kader pada perguruan tinggi. 

2) Pembinaan dan pengembangan organisasi. 

3) Mendukung aktifitas lembaga kekaryaan dengan pola konsultasi 

kolaboratif managemen. 

4) Memetakan dan menyalurkan potensi anggota. 

5) Melakukan pemantauan terhadap aktifitas anggota. 

6) Mengembangkan pengabdian pada masyarakat. 

7) Mendukung dan berperan aktif dalam kebijakan cabang dengan 

prinsip desentralisasi. 

Adapun struktur organisasi HMI Cabang Surakarta sebagai berikut: 

a. Bidang-bidang. 

1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Anggota (PPA). 

2) Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO). 

3) Bidang Pengembangan Keislaman dan Komunikasi Umat (PK2U). 
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4) Bidang Advokasi Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan 

Perempuan (APDPP). 

5) Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 

(PTKP). 

6) Bidang Kesekretariatan. 

7) Bidang Kebendaharaan. 

b. Wakil Sekretaris Umum. 

1) Wasekum Bidang Internal. 

2) Wasekum Bidang Eksternal. 

c. Departemen-departemen. 

1) Departemen Pembinaan dan Pengembangan Anggota (Dep. PPA). 

2) Departemen Pembinaan Aparatur Organisasi (Dep. PAO). 

3) Departemen Pengembangan Keislaman dan Komunikasi Umat 

(Dep. PK2U). 

4) Departemen Advokasi Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan 

Perempuan (Dep. APDPP). 

5) Departemen Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 

(Dep. PTKP). 

6) Departemen Kesekretariatan. 

d. Wakil Bendahara Umum. 

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi HMI Cabang Surakarta 

kepengurusan 2008 dapat dijelaskan melalui keterangan dibawah ini: 
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Susunan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang 

Surakarta  kepengurusan 2008: 

• Ketua umum  : A Yuli Setiawan 

• Ketua bidang PPA : Yanu Endar Prasetyo 

• Ketua bidang PK2U : Lian Kumalasari 

• Ketua bidang APDPP : Wasono Joko Raharjo 

• Ketua bidang PAO : Hendro Susilo 

• Ketua bidang PTKP : Taufik Idzhari 

• Dept PPA  : Dian Rahmawati 

• Dept APDPP  : Sriyati 

• Sekretaris umum : Kurnianing Tyas 

• Wasekum Internal : Widodo 

• Wasekum eksternal : Sulistiawati 

• Bendahara umum : Agus Aptianto Isnaini 

• Wabendum  : Retno Wulandari  
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Adapun struktur organisasi HMI Cabang Surakarta adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:                           = Garis Instruktur 

                                        =  Garis Hubungan Koordinatif 

 

Gambar Struktur Organisasi HMI Cabang Surakarta 
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Surakarta pendelegasian wewenang masing-masing bidang ke bidang yang lain 

jelas dan tegas. 

 

B. HARIAN KOMPAS 

1. Sejarah dan Perkembangan Harian KOMPAS 

Harian Kompas merupakan salah satu surat kabar tertua di 

Indonesia, serta telah ikut tumbuh dalam perjalanan sejarah Indonesia. 

Sebagai surat kabar, harian Kompas mengalami tiga jaman, saat Orde 

lama berkuasa, Kompas  telah berdiri meskipun masih berafiliasi dengan 

salah satu partai politik. Ketika Orde baru menggantikan Orde lama, 

Kompas  menjadi salah satu surat kabar yang ‘mendampingi’ selama 32 

tahun. Sampai terjadinya reformasi, Kompas tidak dapat dikesampingkan 

perannya melalui pemberitaannya. 

Terbitnya majalah Intisari pada tahun 1963 yang dipelopori oleh PK. 

Ojong dan Jakob Oetama, merupakan cikal bakal terbitnya harian 

Kompas. Dua tahun kemudian, pada tanggal 28 Juni 1965, barulah PK. 

Ojong, Jakob Oetama, dan kawan-kawan  menerbitkan harian Kompas. 

Saat pertama kali harian Kompas diterbitkan, ada aturan yang 

mengharuskan setiap surat kabar mengaitkan dirinya dengan salah satu 

partai politik yang ada, karena waktu itu partai politik merupakan satu-

satunya organisasi sosial yang boleh menyalurkan aspirasi politik 

masyarakat. Dengan aturan tersebut, Kompas  memilih Partai Katholik 
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yang dipimpin oleh IJ. Kasimo. Setelah peraturan itu dicabut, Kompas 

melepaskan diri dari Partai Katholik dan menjadi surat kabar independen. 

Sebelum penerbitan perdana Kompas, Partai Katolik terlebih dahulu 

melakukan suatu upaya di akhir tahun 1964, yakni mencoba mengajukan 

perijinan untuk menerbitkan sebuah surat kabar dengan nama  Gagasan 

Baru ke KODAM, sebagai sebuah institusi militer yang saat itu memiliki 

kewenangan untuk memberikan perijinan bagi penerbitan pers. Namun 

upaya pertama ini gagal karena proposal yang diajukan tidak dikabulkan 

akibat adanya intervensi PKI dalam institusi militer ini. 

Upaya yang kedua dilakukan dengan cara melakukan kerjasama 

dengan beberapa jurnalis yaitu Jacoeb oetama dan Auwjong Peng Koen 

yang pada waktu itu masing-masing  berperan sebagai editor pada majalah 

popule Intisari. Dalam kerjasamanya dengan kedua jurnalis ini, rencana 

penerbitan surat kabar tersebut akan diberi nama Bentara Rakyat sesuai 

dengan badan usaha yang membawahinya.Alasan pemilihan nama Bentara 

rakyat ini sengaja untuk menandingi keberadaan surat kabar underbouw 

PKI yaitu Harian Rakyat yang merupakan harian terbesar di tahun 1960-

an. Dengan kemiripan identitas keduanya, diharapkan akan mampu 

memasuki segmen pasar dari Harian Rakyat. 

Rencana penerbitan surat kabar dengan nama Bentara Rakyat 

tersebut secara langsung diajukan kepada Soekarno selaku Presiden RI 

pada saat itu. Namun, satu hari sebelum nomor percobaan yang diterbitkan 

Frans Seda pada 23 Juni 1965, Soekarno menolaknya sekaligus memberi 
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nama harian ini Kompas. Sejak saat itu, harian Kompas secara resmi 

menjadi salah satu surat kabar yang terbit secara teratur selain surat kabar 

yang sudah ada seperti surat kabar underbouw PKI yaitu Harian Rakyat. 

Dalam operasionalisasinya, Kompas saat itu diawaki oleh Awjong peng 

Koen yang kemudian lebih dikenal dengan Petrus Kanisius Ojong sebagai 

pemimpin umum dan Jacoeb oetama sebagai pemimpin redaksi. Nama 

Bentara Rakyat kemudian digunakan untuk nama Yayasan tempat harian 

Kompas  bernaung. 

Ketika pertama kali terbit, harian Kompas  baru berisi empat 

halaman dengan oplah 4.800 eksemplar. Kurang lebih dua bulan 

kemudian oplahnya meningkat menjadi 8.000 eksemplar. Terjadinya 

peristiwa G 30 S PKI membuat situasi negara dalam kondisi 

ketidakpastian, masyarakat menjadi haus informasi, keadaan ini 

dimanfaatkan dengan baik oleh harian Kompas, hingga pada akhir tahun 

1960-an oplahnya mencapai 50.000 eksemplar. Oplah harian Kompas 

terus meningkat, sampai tahun 1972 menembus angka 100.000 eksemplar. 

Pada tahun 1972 inilah kemudian Kompas mendirikan percetakan sendiri 

dengan nama PT. Gramedia. 

Perkembangan pesat harian Kompas  bukan berarti mulusnya jalan 

harian ini. Pada tahun 1978, ketika suhu politik tinggi, harian Kompas  

bersama tujuh penerbitan lainnya mengalami pembredelan dan dinyatakan 

ditutup sementara. Hampir tiga minggu kemudian, baru diperbolehkan 

untuk terbit. 
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Peristiwa tersebut ternyata tidak menurunkan oplah harian Kompas, 

tahun 1986 oplahnya mencapai 500.000 eksemplar dengan daerah 

persebaran secara nasional. Saat ini oplah harian Kompas telah mencapai 

lebih dari 550.000 eksemplar per hari. 

2. Visi dan Misi  

Harian Kompas yang saat ini bernaung di bawah Kelompok Kompas 

Gramedia (KKG) memiliki visi: “Bagaimana KKG melihat peran dirinya 

di tengah masyarakat dan bangsa yakni menjadi agen pembaharu dalam 

rangka ikut serta menciptakan masyarakat baru Indonesia. Masyarakat 

baru Indonesia adalah masyarakat yang berwatak baik, profesional, 

menjungjung tinggi demokrasi, terbuka, mengakui kemajemukan 

masyarakat tanpa membedakan SARA dan setia pada negara”. Misi yang 

dipandang KKG sebagai alasan keberadaan KKG adalah sebagai berikut: 

“Atas dasar azas solidaritas dan kemanusiaan, mencerdaskan dan 

memajukan kehidupan bangsa melalui bidang informasi dan bidang lain”.4 

3. Pola Liputan Harian Kompas 

Harian Kompas tidak menganut suatu kebijakan persentase volume 

atau isi atas berita yang dimuat setiap hari. Namun Kompas memiliki pola 

liputan yang  relatif tetap. Pola liputan tersebut memberikan ketentuan 

mengenai jenis informasi yang disajikan pada tiap-tiap halaman surat 

kabar. Kompas setiap hari terbit dengan 32 halaman plus 12 halaman 

suplemen daerah. Total halaman Kompas setiap hari adalah 44 halaman. 

                                                
4 www.kompas.co.id/infokarir/kkg/falsafah.cfm 
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Hari Minggu tanpa halaman daerah dan terbit 38 halaman. Ukuran yang 

cukup tebal untuk sebuah harian di Indonesia. Di satu sisi, banyaknya 

ruang halaman ini membuat  pekerja media di Kompas mempunyai 

banyak ruangan untuk mengaktualisasikan gagasannya. Namun di sisi 

lain, banyaknya halaman menjadikan seluruh awak media harus bekerja 

keras agar tulisannya tidak hanya tinggi dalam hal kuantitas, tetapi juga 

dalam hal kualitasnya. 

Berdasarkan kategori pola liputan, pola liputan yang dianut Kompas 

terdiri dari dua pola yaitu edisi Minggu dan edisi reguler. Perbedaan kedua 

edisi ini terletak pada sajian informasi. Jika edisi reguler menekankan 

informasi-informasi aktual, maka edisi Minggu memuat informasi ringan 

dan artikel hiburan. Pola ini merujuk pada fakta bahwa Hari Minggu 

sebagai hari libur pembaca  membutuhkan informasi yang menghibur dan 

meninggalkan ketegangan (fungsi relaksasi media). 

 Pola liputan Kompas yang meberi ketentuan penyajian informasi 

pada tiap-tiap halaman sewaktu-waktu bisa berubah. Misalnya adanya 

event tertentu yang menurut redaksi perlu diliput dengan porsi yang lebih 

luas, adanya peningkatan pemasangan iklan, dan pemasangan iklan dalam 

porsi halaman besar. Berita-berita politik dan ekonomi yang terjadi di 

Indonesia dipandang Kompas sebagai peristiwa besar yang memiliki 

tingkat news value tinggi. Hal itu terbukti dengan kebijakan redaksi yang 

memberikan halaman khusus selama pelaksanaan pemilu dan penetapan 
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kebijakan pemerintah merngenai kenaikan harga BBM. Dan berita-berita 

yang terkait dengan kedua berita tersebut di halaman lain. 

Daftar Rubrik dan Pembagian Halaman Harian Kompas adalah 

sebagai berikut: 

Hal Edisi Reguler Hal Edisi Minggu 
1 Topik Utama Umum 1 Topik Utama Umum 
2-5 Politik dan Hukum 2 Umum 
6-7 Opini : Artikel, Tajuk, Surat 

Pembaca 
3 Nusantara 

8-11 Internasional 4 Metropolitan 
12-14 Humaniora 5 Internasional 
15 Umum 6-10 Olahraga 
16 Sosok 11 Buku  
17-21 Bisnis & Keuangan 12 Persona 
22-24 Nusantara 13 Teka-Teki Silang & Kartun 
25-27 Metropolitan 14 Kontak Jodoh 
28-31 Olahraga 15 Umum 
32 Nama & Peristiwa 16 Foto Pekan Ini 
33-36 Artikel Khusus  17-18 Kehidupan 
A-L Edisi Daerah 19-23 Urban 
  24-25 Anak 
  26-28 Seni 
  29-30 Keluarga 
  31 Konsultasi 
  32 Nama & Peristiwa 
  33-38 Klasika 

 

4. Susunan Organisasi 

Susunan organisasi harian Kompas  adalah sebagai berikut: 

Bidang Keredaksian: 

Pemimpin Umum    : Jakob Oetama 

Wakil Pemimpin Umum   : Agung Adi Prasetyo  

         ST. Sularto 

Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab : Bambang Sukartiono 
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Wakil Pemimpin Redaksi    : Rikard Bagun 

        Trias Kuncahyono 

        Taufik H. Mihardja 

Redaktur Senior    : Ninok Leksono 

Redaktur Pelaksana    : Budiman Tanuredjo 

Wakil Redaktur Pelaksana   :  Andi Suruji 

         James Luhulima 

Sekretaris Redaksi    : Retno Bintarti 

General Manager Litbang   : Bestian Nainggolan 

Manajer Diklat    : Agnes Aristiarini 

 

Bidang Perusahaan: 

Pemimpin Perusahaan   : Lukas Widjaja 

Wakil Pemimpin Perusahaan   : Abun Sanda 

Manajer Sirkulasi    : Sugeng Hari Santoso 

Wakil General Manager Iklan  : Eisyiah Susanto 

5. Struktur Organisasi Kompas 

 Seperti organisasi-organisasi lainnya, harian Kompas sebagai 

organisasi pers juga memiliki struktur organisasi untuk memudahkan 

komando pelaksanaan kerja dan pembagian tugas. Kemampuan manajerial 

di bidang masing-masing  dituntut bekerja secara efektif dan efisien 

dengan harapan fungsi dan perannya dapat berjalan secara optimal. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Adapun struktur redaksi Harian Umum Kompas dapat digambarkan 

dalam bentuk bagan sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar Struktur Organisasi Redaksi harian Umum Kompas 
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