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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan industri media massa saat ini semakin ketat. Surat kabar tak 

hanya bersaing dengan sesama surat kabar, tetapi juga dengan tabloid, majalah, 

radio, bahkan yang lebih berat lagi adalah dengan televisi dalam mendapatkan 

iklan dan menarik pembaca. Kompetisi kini makin ketat dengan maraknya 

industri media berbasis online (internet).  

 

Tabel 1.1. Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Media (%) 

 

Indikator 2003 2006 2009 2012 

1. Mendengar Radio 50.29 40.26 23.50 18.57 

2. Menonton Televisi 84.94 85.86 90.27 91.68 

3. Membaca Surat Kabar/Majalah 23.70 23.46 18.94 17.66 

Sumber: BPS 

Seperti yang tersaji pada Tabel 1.1, jumlah penduduk berusia 10 tahun ke 

atas yang membaca media cetak (surat kabar/majalah) justru terus menurun sejak 

tahun 2003 hingga 2012. Bahkan, hasil survei Nielsen (2012) menunjukkan, pada 

tahun 2012 penetrasi surat kabar turun hingga tinggal 13,3%. Namun, mereka 

yang mengakses atau menonton televisi justru menunjukkan tren meningkat.  

Gambar 1.1. menunjukkan pertumbuhan media cetak di Indonesia sejak 

tahun 2006 tak terlalu tinggi. Bahkan, hanya terjadi pertumbuhan 3,86% dari 
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tahun 2009 ke 2010 (Nugroho, 2012). Jumlah televisi seperti tampak pada Tabel 

2, justru tumbuh dua digit (25%) pada tahun 2011.  

 

 
Gambar 1.1. Jumlah Media Massa Cetak 1997-2010 

Sumber: Nugroho (2012) 

 

Tabel 1.2. Pertumbuhan Jumlah Televisi di Indonesia 

Tahun Jumlah Televisi Pertumbuhan (%) 

2007 8 - 

2008 31 287,50 

2009 44 41,94 

2010 40 -9,09 

2011 50 25,00 

    Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia 

 Pertumbuhan jumlah media dan oplahnya sesuai data yang dirilis oleh AJI 

(2011) juga tak terlalu menggembirakan. Khusus untuk jumlah surat kabar harian 

pertumbuhannya hanya 4% dengan oplah tumbuh 8% pada 2009. Pertumbuhan 

jumlah surat kabar lebih baik lagi pada 2009 mencapai 16%, tetapi oplahnya 

hanya tumbuh 8%. Secara keseluruhan, pertumbuhan media cetak pada 2009 

sangat kecil hanya 3% (jumlah media) dan 9% (oplah). Bahkan, angkanya turun 

menjadi 4% (jumlah pertumbuhan media) dan 3% (pertumbuhan oplah).  
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Tabel 1.3. Jumlah dan Oplah Media di Indonesia 

 
Sumber: AJI (2011) 

 

 

Tabel 1.4. Pertumbuhan Jumlah dan Oplah Media di Indonesia 

 

2008 2009 2010 

Media Oplah Media Oplah Media Oplah 

Koran 290 7.490.252 302 8.080.694 349 8.744.483 

Total 1.008 19.084.826 1.036 20.814.168 1.076 21.498.413 

Pertumbuhan (%) 
4,14 7,88 15,56 8,21 

2,78 9,06 3,86 3,29 

Sumber: AJI (2011) 

 

Pertumbuhan media berbasis internet terbukti lebih tinggi dibandingkan 

dengan surat kabar. Penetrasi yang tinggi tersebut menunjukkan pengakses 

informasi lewat media online juga sangat besar. Seperti terlihat pada Gambar 2, 

sejak permulaan internet booming pada tahun 2000-an, pertumbuhan pengguna 

internet makin tinggi. Pada rentang 2009 hingga 2012 saja jumlah pengakses 

internet tumbuh hingga dua kali lipatnya, dari 30 juta hingga 61,1 juta pengakses. 

Bahkan, pada tahun 2013 diperkirakan angkanya bisa menembus 83 juta atau 

nyaris tiga kali lipat dibandingkan jumlah pengakses pada tahun 2009. 
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Gambar 1.2. Jumlah Pengakses Internet di Indonesia (juta) 

Sumber: Depkominfo, Internet World Statistics, APJII 

 

Dari Gambar 1.3 bisa dilihat bahwa penggunaan internet untuk mencari 

berita mencapai 9%, sudah lebih tinggi daripada media cetak (7%). Apalagi bila 

digabung dengan penggunaan social networking yang basisnya juga menggunakan 

aplikasi internet, tentu angka penetrasinya jauh lebih besar bisa mencapai 18%. 

 

Gambar 1.3. Penggunaan Media Harian untuk Akses Berita 

Sumber: BBG Research Series (2012) 
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Internet juga memengaruhi koran dalam mendapatkan informasi dan 

mendistribusikan berita. Sejak 1999, hampir 90% koran harian di Amerika Serikat 

aktif menggunakan teknologi online untuk mencari artikel dan kebanyakan dari 

mereka membuat situs online demi mendapatkan pangsa pasar (Garrison, 2000). 

Ini membuktikan internet berdampak signifikan. Data Asosiasi Penerbit 

Surat Kabar Sedunia (World Association of Newspapers, bermarkas di Paris) 

menyebutkan, pada 1995-2003, jumlah tiras koran menyusut 2% di Jepang, 3% di 

Eropa, dan 5% di Amerika. Dengan kondisi yang suram ini, tidak mengherankan 

terjadi juga penyusutan pendapatan. Perusahaan penerbit salah satu koran paling 

berpengaruh di dunia, The New York Times, pada 2006 pendapatannya turun 39% 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

Indonesia juga tak dapat menghindar dari fenomena tersebut. Salah satu 

hasil survei yang dilakukan AC Nielsen pada April-Juni 2006 menunjukkan, 

hampir semua surat kabar di Indonesia mengalami penurunan jumlah pembaca. 

Beberapa surat kabar utama mengalami penurunan 20-44%. Situasi seperti ini 

pula yang telah memicu perubahan strategi sejumlah surat kabar Indonesia untuk 

mencoba menghindarkan diri dari keterpurukan lebih jauh (Gunawan, 2009). 

Banyak faktor yang mendorong akses internet tumbuh sangat cepat, di 

antaranya adalah perkembangan teknologi yang makin canggih, baik menyangkut 

teknologi perangkat lunak (software) maupun perangkat kerasnya (hardware). 

Tampak pada Gambar 1.4 perangkat teknologi yang digunakan untuk mencari 

informasi tak hanya televisi. Dari sisi perangkat keras, pertumbuhan komputer 

mengalami perubahan secara drastis.  
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Orang tak lagi mengakses internet hanya dengan personal computer, 

laptop, notebook, atau netbook, tetapi juga melalui komputer tablet yang 

pertumbuhannya sekarang sangat melesat (Lipczynski & Wilson, 2004). 

Pertumbuhan telepon pintar (smartphone) juga sangat tinggi. Semua perangkat 

keras tersebut mampu dipakai untuk mengakses beragam informasi melalui 

pemanfaatan teknologi berbasis internet. 

 

Gambar 1.4. Perangkat Teknologi yang Paling Banyak Digunakan 

Sumber: BBG Research Series (2012) 

 

Kemunculan beragam media massa baru di satu sisi menguntungkan 

konsumen karena mereka bisa mendapatkan banyak alternatif sumber informasi. 

Namun, di sisi lain juga sangat mengancam industri-industri media yang sudah 

lebih dulu muncul. Karena itulah, para pengelola industri media massa, khususnya 

termasuk surat kabar, harus berinovasi, memodifikasi produknya, serta mengemas 

strategi yang lebih pas agar perusahaan mereka bisa bertahan (Salman, Ibrahim, 

Hj.Abdullah, Mustaffa, & Mahbob, 2011). 
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Banyak pengelola koran harus mengubah strategi bisnis mereka, seperti 

yang dilakukan oleh Kompas, Sindo, Media Indonesia, Koran Tempo, dan juga 

Republika. Selain pengelola tetap menerbitkan koran cetak (printed newspaper), 

mereka juga secara agresif berinovasi dengan meluncurkan e-paper (surat kabar 

cetak online atau electronic paper) serta media online. Langkah-langkah inovatif 

itu sangat penting karena para pengelola radio dan televisi juga sudah banyak 

yang menayangkan informasi lewat jalur streaming (online/internet). Bahkan, 

teknologi siaran televisi internet mampu memberikan kualitas gambar yang makin 

bagus karena bisa memanfaatkan teknologi tayangan gambar bergerak dalam level 

HD (high definition). Karena itu, pengelola siaran radio dan televisi lokal pun bisa 

memberikan tayangan secara nasional, bahkan global. 

Pangsa pasar surat kabar bisa dilihat dari readership (jumlah pembaca). 

Berdasarkan readership ini, Republika berada pada posisi ketiga dibandingkan 

dengan empat surat kabar nasional lainnya. Jumlah pembaca Republika sesuai 

dengan hasil survei Nielsen (2012) mencapai 106.000 setelah Kompas (1.240.000) 

dan Seputar Indonesia (178.000).  

Harian Republika adalah perusahaan yang bergerak di bidang informasi 

surat kabar. Sejak berdiri pada 4 Januari 1993, Republika mengalami beberapa 

perubahan, baik dalam komposisi kepemilikan saham, desain/tampilan, dan juga 

isi. Perubahan yang dinamis dilakukan terus-menerus untuk mempertahankan 

pelanggan lama, sembari menciptakan pelanggan baru. 

Pada 2 Juli 1993 Republika melakukan corporate social responsibility 

(CSR) dengan membuat Yayasan Dompet Dhuafa yang waktu itu hanya dengan 
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dana awal Rp 425 ribu. Namun, saat ini Dompet Dhuafa sudah mandiri dan 

menjadi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). 

Kemudian, pada 17 Agustus 1995 Republika membuat Republika Online 

(ROL) sehingga menjadikannya sebagai koran pertama yang bisa diakses melalui 

internet. Pada 6 Februari 2009 Republika meluncurkan ulang Republika Online 

yang dikemas dengan lebih serius secara bisnis. Sejak 2012 Republika mengubah 

tampilan wajah dengan mengurangi jumlah kolom menjadi enam dari sebelumnya 

tujuh kolom. 

Perubahan jumlah kolom dari sembilan, kemudian tujuh, dan terakhir 

hanya enam kolom ini juga mempunyai tujuan. Selain untuk mengatasi harga 

kertas yang makin mahal, konsumen ternyata juga menuntut sebuah surat kabar 

yang mudah dibaca dengan ukuran yang tak terlalu lebar. 

Republika berada di bawah nuangan Grup Mahaka Media yang sejak 2001 

menjadi pemegang saham mayoritas. Grup Mahaka Media ini memiliki beberapa 

media lainnya, di antaranya majalah lifestyle (Golf Digest, Janna Magazine, A 

Plus, Parents), koran berbahasa Inggris (sudah dijual), koran berbahasa Mandarin 

(Harian Indonesia). Grup Mahaka juga memiliki saham jaringan radio (Prambors, 

Delta FM, Female, Jak FM, Gen FM) serta membangun penerbitan (Penerbit 

Republika), membuat perusahaan percetakan, perusahaan advertising, dan televisi 

lokal JakTV dan TV berbayar Alif TV. 

1.2. Rumusan Masalah 

Pengelola surat kabar harus jeli dan pandai mengemas strategi perusahaan 

agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan industri yang sangat dinamis, 
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beradaptasi dengan teknologi yang berkembang sangat pesat, bertahan dalam 

menghadapi persaingan yang amat ketat, bahkan untuk memenangkan kompetisi. 

Kenyataan itulah yang juga dihadapi oleh Harian Republika selama ini. 

Ada beberapa tantangan Republika dalam menghadapi, di antaranya: 

readership (jumlah pembaca) cenderung menurun, kelompok pembaca mayoritas 

usia tua, tidak memiliki pabrik kertas sendiri, loyalitas pembaca mulai menurun, 

rubrik yang mengandung muatan islami sering dianggap ekstrem oleh kelompok 

tertentu atau perusahaan asing, pilihan media alternatif atau pengganti sangat 

banyak, beragam, murah, serta bisa mudah dan cepat diperoleh, TV makin 

mendominasi karena mampu menyajikan informasi secara atraktif dan dinamis, 

radio menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, termasuk dari perolehan 

iklan, beberapa kompetitor sudah berkembang menjadi media konglomerasi. 

1.3. Pertanyaan dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka ada tiga pertanyaan 

penting dalam penelitian ini yang meliputi:   

1. Apakah strategi bersaing yang diterapkan Republika saat ini masih bisa 

diimplementasikan untuk menghadapi persaingan industri media yang makin 

ketat? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta peluang 

dan ancaman bagi Republika dalam menghadapi persaingan? 

3. Faktor-faktor kunci sukses apa saja yang dimiliki oleh Republika dalam 

menghadapi persaingan? 
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Sesuai dengan pertanyaan tersebut, peneliti ingin mencapai tiga tujuan 

penelitian, yaitu: 

1. Mengevaluasi strategi bersaing yang diterapkan oleh Harian Republika saat ini 

dengan melihat perkembangan media massa yang semakin cepat.  

2. Menganalisis kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman bagi 

Republika dalam menghadapi persaingan. 

3. Menganalisis faktor-faktor kunci sukses yang dimiliki oleh Republika dalam 

menghadapi persaingan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Kegiatan penelitian ini dilakukan di kantor Harian Republika. 

Permasalahan yang diteliti adalah strategi harian Republika yang sudah 

dilaksanakan dalam menghadapi persaingan industri media berdasarkan faktor-

faktor terkait yang memengaruhi perumusan strategi. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

evaluasi dalam menerapkan strategi bisnis perusahaan sehingga memudahkan 

manajemen dalam memilih strategi yang sesuai, efektif, dan efisien, serta dapat 

diterapkan pada masa mendatang untuk menghadapi persaingan industri media. 

Bagi akademisi, penelitian ini juga dapat menjadi bahan untuk menambah 

referensi pengetahuan tentang strategi bersaing yang efektif dan efisien. 

1.6. Sistematika Penulisan 
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Untuk mempermudah penyusunan hasil penelitian, maka perlu penulisan 

yang sistematis. Penulis menggunakan program EndNote X6 sebagai alat bantu 

untuk menyusun/menata seluruh cuplikan sumber dan daftar pustaka yang penulis 

ambil agar lebih praktis dan terstruktur dengan baik sesuai dengan aturan 

penulisan yang telah ditetapkan. Secara kronologis penulisan dalam penelitian ini 

dibagi menjadi lima bab utama, yaitu: 

1. Bab I 

Pada bab pertama ini berisi pendahuluan yang kemudian dibagi lagi menjadi 

beberapa subbab, yaitu: a)  latar  belakang  b) rumusan masalah, c) pertanyaan 

dan tujuan penelitian, d) penjelasan metode penelitian, e) manfaat penelitian, 

dan f) sistematika penulisan.  

2. Bab II  

Pada bab  II ini berisi tinjauan  pustaka  atau kajian teori yang mendukung 

penelitian dan merupakan  pengembangan  dari  tinjauan  literatur yang  telah 

ditulis pada proposal tesis.  

3. Bab III 

Pada bab III ini berisi metode penelitian dan profil perusahaan. Bab ini 

memuat pengembangan lebih lanjut tentang metode penelitian yang telah 

dijelaskan pada  proposal  tesis, yaitu metode deskriptif kualitatif, ditambah 

dengan pemaparan profil perusahaan yang menjadi objek penelitian.  

2. Bab IV 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, memuat hasil penelitian dan 

pembahasan yang sifatnya terpadu. Beberapa temuan hasil penelitian akan 
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disajikan dalam bentuk daftar (tabel) dan grafik, serta ditempatkan dekat 

dengan pembahasan. Pembahasan berisi tentang hasil yang diperoleh, berupa 

penjelasan teoretik baik secara kualitatif, kuantitatif, maupun statistik. 

Pembahasan ini juga akan dihubungkan atau dibandingkan dengan hasil 

penelitian terdahulu yang sejenis.  

3. Bab V 

Pada bab terakhir ini berisi simpulan dan saran yang akan dinyatakan secara 

terpisah. Simpulan ini berupa pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan 

dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran dibuat berdasarkan pengalaman 

dan pertimbangan  penulis,  ditujukan  kepada  para  peneliti  dalam  bidang  

sejenis  yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah 

diselesaikan. 

  


