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BAB II 

PROFIL UMUM HARIAN REPUBLIKA 

 

 

 Republika sebagai surat kabar nasional yang besar telah tumbuh dan 

berkembang sejak era orde baru. Pendirian surat kabar ini banyak dilatarbelakangi 

oleh faktor-faktor agama yang kental. Akan tetapi Republika bukanlah media 

Islam pertama yang lahir di Indonesia dan harian Islam bukanlah satu-satunya 

jenis surat kabar berlarat belakang agama di Indonesia. Umat Islam dulu memiliki 

surat kabar Abadi dan Pelita yang jauh lebih dulu terbit dibandingkan dengan 

Republika. Umat Kristen memiliki Sinar Harapan yang belakangan berubah nama 

menjadi Suara Pembaruan. Umat Katolik sementara itu memiliki Kompas yang 

saat ini menjadi salah satu harian terbesar di Indonesia1.  

 Fenomena kemunculan media berlatar belakang agama dengan demikian 

merupakan hal yang umum di Indonesia. Bab ini mencermati sejarah pendirian 

Republika ditengah banyaknya media lain berafiliasi agama. Penjabaran akan 

sejarah ini menjadi penting untuk melakukan analisis karena menurut Ziauddin 

Sardar sejarah merupakan serangkaian pristiwa masa lampau, keseluruhan 

pengalaman manusia di mana sejarah sebagai suatu cara yang dengannya fakta 

diseleksi, diubah-ubah, dijabarkan, dan di analisis2 (Sardar, Ziauddin dalam 

Prasetyo, Banu. (20 Desember 2010).  

 Kehadiran Republika sebagai harian dengan latar belakang agama tertentu 

bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Bahkan apabila dibandingkan 

dengan banyak harian lain yang telah mapan di Indonesia Republika hanyalah 
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anak kemarin sore yang belum memiliki banyak pengalaman. Berikut ini akan di 

bahas historisitas penerbitan berbagai harian dengan latar belakang agama di 

Indonesia sebelum Republika diterbitkan pada tahun 1993 dan latar belakang 

Republika sendiri sebagai harian umat yang hingga kini, 18 rahun, terus terbit 

mengarungi era Orde Baru dan Reformasi. 

 Tekanan pemerintah terhadap pers dan intelektualitas Islam tersebut 

akhirnya mulai terbongkar dengan lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim 

seIndonesia (ICMI). Kelahiran ICMI ini adalah dampak dari situasi global pada 

awal 1990an di mana komunisme dan Uni Soviet runtuh dan muncul kebangkitan 

keagamaan Religious Revival di berbagai belahan dunia yang yang berimplikasi 

pada munculnya resistensi terhadap sekularisme dan berbagai produk buatan 

barat10. Seiring dengan kebangkitan tersebut maka muncullah berbagai organisasi 

Islamis yang memandang Islam sebagai ideologi peradaban dan alternatif bagi 

ideologi barat sekuler yang di anggap tidak Islami, ICMI dapat di anggap contoh 

dari kebangkitan organisasi-organisasi semacam ini.  

 Melalui ICMI lahirlah berbagai program yang bernafaskan Islam seperti 

Bank Muammalat, Asuransi Takaful, dan Harian Republika. Harian ini lahir 

berkat kegigihan para wartawan muda Islam yang di pimpin oleh Zaim Uchrowi 

untuk membentuk pers Islam. Setelah berbagai upaya gagal karena tekanan Orde 

Baru mereka pun memperoleh kesempatan tersebut melalui ICMI yang dapat 

menembus pembatas ketat pemerintah untuk izin penerbitan. Republika kemudian 

dilahirkan dengan pengelola PT Abdi Bangsa yang sahamnya mayoritas di kuasai 

oleh tokoh-tokoh ICMI seperti Erick Tohir, BJ Habibie, dan Adi Sasono.  
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 Latar belakang pendirian harian ini yang sangat dekat dengan gerakan 

revivalisme Islam dengan mudah membuat setiap orang mengidentifikasi 

Republika sebagai pers berbasis politik aliran, yaitu terhadap umat Islam. Hal ini 

juga di perkuat dengan kenyataan bahwa mayoritas saham PT Abdi Bangsa, 

pengelola dari Republika, adalah tokoh ICMI, organisasi yang di nilai sangat 

terkait dengan Revivalisme Islam. Bahkan menurut David T. Hill, Republika di 

bangun setelah ICMI mengidentifikasikan musuh bersama, yaitu kelompok 

minoritas yang menguasai konglomerasi media yang dengan sengaja 

menutupnutupi kegiatan Islam secara professional12. Pernyataan tersebut tentu 

sensasional karena seolah-olah Republika di bangun semata-mata untuk 

meruntuhkan hegemoni “kelompok minoritas” Katolik dan Kristen yang selama 

ini di nilai telah menghadirkan pemberitaan yang berat sebelah dan 

mengkerdilkan umat Islam. Tujuan pendirian Republika juga dilandasi oleh 

kebutuhan yang mendesak dari kaum Muslim untuk memiliki media tersendiri, 

hal ini sebenarnya wajar karena umat Islam Indonesia saat itu memang tidak 

memiliki media tersendiri untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam buku 

Republika 17 Tahun Melintasi Zaman dikatakan bahwa umat Islam rindu terhadap 

koran bernapaskan Islam, berwibawa, dan bisa menjadi referensi bagi umat Islam. 

Umat Islam juga dikatakan gelisah karena saat itu informasi justru di kuasai oleh 

koran nonMuslim. Ada perasaan bahwa umat Islam sebagai mayoritas justru di 

kuasai oleh umat beragama lain yang minoritas. Opini publik yang 

berkembangpun kebanyakan hanya satu arah dan itu seringkali merugikan umat 

Islam (Utomo, 2010:11-12). 
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 Visi pendirian Republika ini menjadi dasar pemikiran bahwa Republika 

adalah salah satu alat umat Islam untuk berkontestifikasi dalam ruang media 

dengan harian besar non Islam lain. Republika dan ICMI sementara itu juga di 

nilai bukanlah organisasi yang fundamentalis. Tokoh-tokoh ICMI seperti BJ 

Habibie tentu telah di kenal luas sebagai cendekiawan Islam yang moderat. 

Kelahiran Republika dengan demikian bukanlah sesuatu hal yang luar biasa atau 

buruk, malahan kelahirannya mampu memberikan khasanah yang lebih luas bagi 

pertumbuhan pers di Indonesia. Sayangnya, seperti halnya dengan Kompas, 

banyak kalangan yang menilai bahwa pemberitaan di Republika berat sebelah 

serta hanya menjadi media pembela umat Muslim. Pemberitaan konflik Timur 

Tengah, kerusuhan beragama di Poso dan Ambon, serta pemberitaan konflik lain 

yang melibatkan umat Islam menunjukkan ketidakberimbangan yang besar pada 

pemberitaan Republika. 

 Seperti halnya media lain, harian Republika memiliki komposisi 

redaksional yang tidak jauh berbeda. Redaksional harian ini dipimpin oleh 

Pimpinan Redaksi, akan tetapi dalam kesehariannya redaksi lebih sering dipegang 

langsung oleh Redaktur Pelaksana yang membawahi beberapa Redaktur lain. Di 

lini paling terakhir tentunya terdapat wartawan dan fotografer atau pewarta foto 

yang menjadi ujung tombak dari harian tersebut. Berikut ini akan diulas 

komposisi awak media Republika secara lebih rinci dan alur produksi berita yang 

berlaku di harian tersebut.  
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2.1   Visi dan Misi Republika  

 Visi pendirian Republika ini menjadi dasar pemikiran bahwa Republika 

adalah salah satu alat umat Islam untuk berkontestifikasi dalam ruang media 

dengan harian besar non Islam lain. Republika dan ICMI sementara itu juga di 

nilai bukanlah organisasi yang fundamentalis. Tokoh-tokoh ICMI seperti BJ 

Habibie tentu telah di kenal luas sebagai cendekiawan Islam yang moderat. 

Kelahiran Republika dengan demikian bukanlah sesuatu hal yang luar biasa atau 

buruk, malahan kelahirannya mampu memberikan khasanah yang lebih luas bagi 

pertumbuhan pers di Indonesia.  

 Republika menampilkan misi Islam sebagai satu kesatuan. Bingkai 

Republika yang menonjolkan aspek agama karena harian ini mengusung ideologi 

keislaman. Harian Republika memilih bermain ”aman” dengan menghindari 

sesuatu yang kontraproduktif. Karena ideologinya berencana merangkul semua 

kelompok Islam, Republika tidak membeda-bedakan Islam radikal-konservatif, 

moderat dan liberal.  

 2.2  Manajemen Organisasi Harian Republika  

Seperti halnya perusahaan surat kabar lain, organisasi harian Republika terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu bagian perusahaan yang bertugas untuk 

mengembangkan aspek bisnis dari harian Republika, dan bagian redaksional yang 

bertanggung jawab dalam urusan pencarian, penulisan, dan penyajian 

pemberitaan.  

 

 



79 
 

2.2.1   Komposisi Bagian Perusahaan Republika  

a) Direktur Utama  

Direktur utama dari harian Republika adalah General Manager atau pemimpin 

umum dari harian Republika. Idealnya direktur utama ini menjadi pengurus dari 

semua kegiatan media baik redaksional maupun bisnis serta menjadi penghubung 

antara pemilik media dan para pekerja media, akan tetapi dalam harian Republika 

direktur utama mereka tidaklah terlalu sering bersentuhan dengan bagian 

redaksional harian tersebut. Direktur utama Republika, Erick Thohir, lebih 

memandang Republika sebagai lahan bisnis yang telah memiliki pasarnya sendiri 

sehingga tidak perlu terlalu di intervensi. Menariknya direktur utama dari 

Republika ini sendiri adalah salah satu pemilik dari harian Republika melalui 

Mahaka Media, sehingga dapat dikatakan bahwa ia menghubungkan secara 

langsung antara pemilik media dan awak media.  

b) Wakil Direktur Utama  

Sama seperti posisi direktur utama, posisi wakil direktur utama dari harian 

Republika diisi oleh salah satu pemilik dari harian ini sendiri. Sebagai wakil 

direktur utama ia lebih banyak bertanggungjawab untuk menemani dan 

menggantikan posisi direktur utama apabila direktur utama sedang berhalangan. 

Selebihnya posisinya lebih bersifat formalitas untuk menegaskan kehadiran 

Mahaka Media dalam harian Republika.  

c) Direktur Pemberitaan  

Direktur Pemberitaan dalam harian Republika berperan sebagai penghubung 

antara para pemilik perusahaan, dalam hal ini Mahaka Media, dan para awak 
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media terutama bagian redaksional. Dapat dikatakan posisi ini adalah posisi yang 

paling memahami urusan jurnalistik dalam bagian perusahaan.  

a) Direktur Operasional  

Direktur operasional dalam harian Republika bertugas memipin jalannya 

operasional non-redaksional dalam harian tersebut seperti mengurus sirkulasi, 

percetakkan, marketing, iklan, keuangan, HRD, dll.   

b) Manajer Iklan  

Sama seperti media lain manajer Iklan dalam harian Republika bertugas menerima 

dan mengatur spot iklan dalam harian Republika.   

c) Manajer Produksi  

Manajer produksi dalam harian Republika bertugas mengurus produksi atau 

percetakkan dari surat kabar tersebut setiap harinya.  

d) Manajer Sirkulasi  

Manajer sirkulasi dalam harian Republika bertugas mengurus sirkulasi atau 

peredaran Koran tersebut ke berbagai agen, eceran, dan pelanggan di seluruh 

Indonesia.  

e) Manajer Keuangan  

Manajer keuangan bertugas permasalahan keuangan dalam harian tersebut, seperti 

pencatatan pemasukan, pengeluaran, penggajian karyawan, dll. pemberitaan yang 

krusial dan mendesak. Kegiatan redaksional sehari hari lebih banyak ditangani 

oleh redaktur pelaksana. 
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2.2.2.    Bagian Redaksional  

Komposisi redaksional Harian Republika mengacu pada struktur standar dari 

sebuah redaksional surat kabar. Komposisi ini secara rinci antara lain terdiri dari:  

 

Gambar 2.1  

Diagram Alur Produksi Berita Harian Republika 

 

Sumber : Diadopsi dari Fanani (2011: 57). 

 

a) Pemimpin Redaksi  

Seperti halnya surat kabar lain pemimpin redaksi di Harian Republika 

bertanggung jawab atas isi redaksional media. Ia memiliki kuasa untuk 

menentukan berita apa yang akan dimuat dalam harian tersebut. Pemimpin redaksi 

sendiri tidak langsung berurusan dengan operasional jurnalistik sehari-hari, dan 
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hanya turun tangan saat menangani pemberitaan yang krusial dan mendesak. 

Kegiatan redaksional sehari hari lebih banyak ditangani oleh redaktur pelaksana.  

b) Wakil Pemimpin Redaksi  

Sama seperti media lain, wakil pemimpin redaksi dalam harian Republika 

bertugas menggantikan peran pemimpin redaksi saat pemimpin redaksi 

berhalangan. Akan tetapi wakil pemimpin redaksi juga aktif dalam setiap kegiatan 

pengawasan redaksional serta hadir dan memiliki suara dalam rapat-rapat 

redaksional.  

c) Redaktur Pelaksana  

Redaktur pelaksana dalam harian Republika bertugas menjalankan operasional 

ruang redaksi setiap harinya. Ia menerima setiap pemberitaan dari redaktur dan 

turut menentukan berita apa saja yang akan dimuat oleh harian tersebut melalui 

rapat perencanaan.  

d) Kepala newsroom  

Kepala newsroom bertugas memimpin atau mengkontrol jalannya produksi berita 

dalam newsroom. Apabila tanggung jawab redaktur pelaksana lebih bersifat 

umum pada jalannya media sehari-hari, maka kepala newsroom bertanggung 

jawab hanya pada saat-saat berita diproduksi dalam newsroom.  

e) Kepala Republika Online  

Kepala Republika online bertugas memimpin website www.Republika.co.id. Ia 

berperan dalam memilih pemberitaan, foto, serta desain layout yang akan dimuat 

dalam situs tersebut.  
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f) Redaktur Senior  

Redaktur senior adalah redaktur Republika yang dianggap telah berpengalaman 

dan diproyeksikan untuk diangkat menjadi asisten redaktur pelaksana. Tugasnya 

sama seperti redaktur lain yaitu melakukan editing pada berita yang masuk pada 

bidang mereka masing-masing.  

g) Wakil Redaktur Pelaksana  

Bertugas menggantikan tugas-tugas redaktur pelaksana saat redaktur pelaksana 

berhalangan serta mendampingi dan membantu redaktur pelaksana dalam setiap 

pelaksanaan tugasnya.  

h) Asisten Redaktur Pelaksana  

Asisten redaktur pelaksana bertugas membantu redaktur pelaksana menjalankan 

tugas sehari-hari produksi berita. 

f) Reporter Senior  

Reporter senior adalah posisi yang cukup unik dalam Republika, dimana posisi ini 

tidak mengacu pada jabatan tertentu dengan tugas yang khusus, namun lebih pada 

titel yang diberikan pada seorang jurnalis senior dalam Republika yang tetap ingin 

menulis dan menjadi wartawan. Bahkan menurut pengakuan awak Republika ada 

reporter senior yang merupakan mantan wakil pimpinan redaksi Republika 

sendiri.  

g) Staf Redaksi  

Staf redaksi dalam Republika adalah para redaktur yang bertugas menerima berita 

dari wartawan di lapangan dan mengeditnya dalam newsroom. Staff redaksi ini 
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dibagi menjadi beberapa redaktur bidang. Staff redaksi ini adalah tulang 

punggung produksi berita saat berita  

telah sampai di kantor pusat Jakarta.  

h) Kepala Quality Control dan Bahasa  

Kepala quality control dan bahasa bertugas melakukan pengecekan akhir pada 

berbagai teks berita yang akan dimuat. Ia melakukan pemeriksaan pada kesalahan 

penulisan, bahasa, dan aspek teknis penulisan lain. 

i) Kepala Desain  

Kepala desain bertugas menyusun desain layout berita dan foto berita pada 

halaman Koran.  

j) Sekretaris Redaksi  

Sekretaris redaksi bertugas menerima listing berita dari redaktur untuk kemudian 

disusun sebagai daftar berita. Daftar ini kemudian akan dirapatkan setiap harinya 

untuk dipilih mana berita yang layak dimuat dan mana yang tidak.  

k) Koordinator liputan  

Koordinator liputan dalam Republika bertugas mengkoordinir rencana follow up 

berita atau peliputan berita yang akan dilaksanakan. Koordinator liputan ini 

sendiri bertugas dalam news room di kantor pusat.   

o) Wartawan/Reporter  

Wartawan atau reporter adalah ujung tanduk harian Republika. Mereka bertugas 

mencari, menulis, dan mengirimkan berita pada redaktur bidang mereka masing-

masing di newsroom. Mereka tersebar tidak hanya di Jakarta, namun juga seluruh 

Indonesia. Posisi reporter ini juga merupakan jenjang karir paling awal dalam 
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Republika. Umumnya pada wal karir mereka akan di “lempar” di daerah selama 

beberapa tahun. Setelah itu mereka akan ditarik menjadi reporter di Jakarta. 

Setelah di Jakarta inilah jenjang karir mereka akan semakin meningkat. 

 


