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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

KOMPAS, media massa surat kabar yang terbit sejak 28 Juni 1965 yang 

didirikan oleh Petrus Kanisius Ojong (P K Ojong) dan Jakob Oetama masih tetap 

eksis sebagai media yang memiliki nilai humaniora dan humanisme transendental 

dalam dunia jurnalistik di Indonesia. 

Kompas adalah media massa dengan jurnalistik anggun atau jurnalisme 

damai yang tetap eksis dan menjadi raja di kelas harian nasional yang memiliki 

oplah dan tiras 500 ribu lebih, dan tak salah jika Kompas pada masanya 

ditambatkan sebagai media terbesar di Asia Tenggara.
1
  

Di samping itu Kompas adalah media massa yang selalu mencari celah 

dalam pemberitaan secara aktual, akurat, jujur, berimbang tidak memihak 

terhadap individu, kelompok, pemerintah, dengan bertengger di atas pengetahuan 

dan informasi guna menciptakan masyarakat cerdas dengan sebuah falsafah 

bahwa Kompas adalah Indonesia baru. Falsafah tersebut adalah kehendak para 

perintisnya (P K Ojong dan Jakob Oetama) dimana Kompas terbentuk secara 

historis-metodis, dan memiliki arah, tujuan serta visi misi yang diembannya 

dengan pemupukan nilai-nilai humanisme. 

Dalam beberapa buku literatur ilmiah tentang Kompas, P K Ojong, dan 

Jakob Oetama, penulis menemukan beberapa buku di antaranya; buku Dr Kees de 

Jong berjudul Kompas 1965-1985 yang terbit tahun 1990, The State, The Rise of 
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Capital and The Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesia 

dalam disertasi Daniel Dhakidae dan Jurnalisme Kemanusiaan (Studi Tentang 

Pemikiran Jakob Oetama Mengenai Pers dan Jurnalisme dalam tesisnya Nurudin, 

belum ada yang menyinggung persoalan eksistensi Kompas dalam suatu tinjauan 

konvergensi filsafat khususnya China dan Jawa.  

Artinya sepanjang sejarah Kompas mulai terbit tahun 60-an, bertolak dari 

falsafah pendirinya P.K. Ojong,
2
 Jokob Oetama hingga terjadinya perubahan visi 

misi terutama pada tahun 2000, 2006, 2007-2008,
3
 serta silang pergantian struktur 

kepengurusannya menimbulkan pertanyaan mengapa Kompas memiliki eksistensi 

hingga kini bahkan tirasnya mencapai puncak tertinggi dalam oplah media pers 

nasional dibandingkan dengan media nasional yang lain.  

Eksistensi Kompas dalam falsafah, prinsip, nilai-nilai pers dan jurnalistik 

humanisme sejak zaman revolusioner pasca kemerdekaan (Soekarno), Orde Baru 

(Soeharto), dan reformasi masih memegang teguh prinsip dan nilai-nilai tersebut 

tetap menjadi acuan hidup Kompas sampai saat ini atau bahkan sepanjang hayat 

Kompas meskipun sedikit banyak redaksional teks falsafah Kompas telah 

mengalami perubahan. 

Bagaimana dengan kedua perintis tersebut dalam menerapkan falsafah 

Kompas hingga Kompas memiliki sebuah eksitensi tinggi adalah bagian studi 
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penelitian menarik jika kita bongkar melalui kultur masing-masing dengan 

benturan filsafat hermeneutika. 

Kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan dalam agama Katholik namun 

beda etnis (P K Ojong berdarah China dan Jakob Oetama berdarah Jawa), dan 

falsafah hidupnya dalam menggawangi Kompas menuju eksistensinya hingga 

kini. Petrus Kanisius Ojong lahir pada 25 Juli 1920 dengan nama Auw Jong Peng 

Koen, ayahnya Auw Jong Pauw
4
 lahir 1870 di pulau Quemoy yang terletak di 

Selat Formosa. Pulau itu kini milik Taiwan, tetapi letaknya dekat sekali dengan 

daratan China.
5
 

P K Ojong pernah menjadi seorang guru Hollandsch Chineesche 

Broederschool “ST. Johannes Berchmans”, mahasiswa Rechts Hoge School 

(RHS, Sekolah Ilmu Tinggi Hukum, sekarang Fakultas Ilmu Hukum Universitas 

Indonesia), wartawan dan pimpinan redaksi majalah Star Weekly.   

Sedangkan Jakob Oetama, lahir pada 27 September 1931 di desa 

Borobudur, Magelang, Jawa Tengah dari seorang ayah R. J. Brotosoesiswo dan 

ibunya M. Kartonah.
6
 Ayahnya seorang guru sekolah rakyat (SR) dan ibunya 

berprofesi sebagai ibu rumah tangga biasa.  Ia berlatar belakang pernah menjadi 

                                                           
4
 Auw Jong Pauw, semula berprofesi sebagai petani (tradisi bertani dan belajar adalah dua 

pekerjaan terhormat dan membanggakan dalam pemikiran filsuf China dalam bidang ekonomi dan 
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(Sejak Confucius Sampai Han Fei Tzu), Liberty, Yogyakarta, 1990, hal. 22-23. 
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Payakumbuh dan memboyong isteri dan anak-anaknya dari Quemoy ke Bukittinggi. Ia memilki 

nenek moyang dari China Utara (teluk Po Hai) yang kemudian pindah ke Quemoy yang terletak di 

Cina daratan Sealatan. Ibid, Op.Cit., hal. 10. 

5
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guru SMP Mardiyuwanan Cipanas, SMP Van Lith Jakarta, redaktur mingguan 

Penabur Jakarta, mahasiswa B-1 Ilmu Sejarah P&K Jakarta, Perguruan Tinggi 

Publisitik Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Yogyakarta, serta 

pernah melamar untuk menjadi dosen di Universitas Katholik Parahyangan 

Bandung bersamaan aktif kerja di Penabur. 

Pertemuan intensif P K Ojong dan Jakob Oetama terjadi pada tahun 1963 di 

Yogyakarta untuk membuat majalah Intisari. Kemudian pada tahun 1965, Ojong 

mengajak Jakob untuk mendirikan surat kabar Bentara Rakyat (Kompas)
7
 dalam 

naungan yayasan Bentara Rakyat.  

Menariknya, kedua pendiri Kompas tersebut beda etnis. Tapi dalam sejarah 

perkembangan Kompas hingga kini meskipun salah satu pendiri Kompas P K 

Ojong sudah meninggal pada 31 Mei 1980, Kompas justru menunjukkan 

eksistensinya sebagai media surat kabar yang mampu mengembangkan sayap 

perusahaan menjadi Kelompok Kompas Gramedia (KKG) hingga merambah 

dalam usaha segala bidang dan aspek komunikasi. 

Setelah P K Ojong mangkat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa, Jakob 

Oetama adalah satu-satunya sosok yang harus bertanggungjawab dalam segala 

urusan KKG termasuk tugas krusial yang sebelumnya dipegang oleh Ojong. Ia 

secara tidak langsung berposisi sebagai pilar dan tumpuan kehidupan bagi ratusan 

ribu karyawan KKG dalam aktivitas, mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya 

sehari-hari. 

                                                           
7
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Eksistensi
8
 “Kompas” sejak dipegang duet Ojong-Jakob hingga sekarang 

dipegang Jakob seorang diri menjadi kajian menarik manakala dihubungkan 

dengan “filsafat China dan Jawa.” Mengapa harus terkait studi filsafat dengan 

ketokohan sosok antara P K Ojong dan Jakob Oetama?  

Pertama, Jakob sebagai salah satu pendiri Kompas bersama Ojong (etnis 

China) sedikit-banyak pasti memiliki keterpengaruhan pandangan falsafah oleh 

pemikiran Ojong. Dimana Ojong adalah seseorang yang berprinsip dalam etos 

kerja tinggi (pekerja keras) dan tersohor dengan maktubnya “the show must go 

on!.”  

Pemikiran dan sikap Ojong secara garis besar dapat ditinjau dari tiga hal. 

Pertama; Hemat, jujur, rajin, disiplin, ulet, dan mempunyai harapan akan maju. 

Terlebih hemat dalam hal keuangan adalah pelajaran terpenting bagi Ojong dari 

ayahnya, terbukti ketika Ojong memakai ikat pinggang kulit selama 13 tahun 

belum pernah diganti sebelum rusak dan tak layak pakai, dan waktu memilih 

sepatu yang mementingkan keawetan daripada keindahan.
9
 Dalam disiplin, jujur, 

dan rajin, Ojong bisa dikatakan bertolak ketika ia terlatih sebagai seorang guru 

dan mantan pimpinan redaksi Star Weekly (public figure) yang patut dicontoh 

bagi para murid dan karyawannya sebagai teladan. Kedua, pengaruh dari “bapak 

spiritualnya” Injo Beng Goat (pimpinan redaksi Keng Po) dan terutama pada 

                                                           
8
 Dalam filsafat mengandung pengertian ruang dan waktu. Maka eksistensi disebut “keadaan” 

tertentu yang lebih khusus dari sesuatu. Apapun yang bereksistensi tentu nyata ada, tetpi tidak 

sebaliknya. Sesuatu hal dikatakan bereksistensi jika hal itu yang menurut W.T. Stace, bersifat 

publik. Bersifat publik artinya objek itu sendiri harus dialami atau dapat dialami oleh banyak 

orang yang melakukan pengamatan. Lihat. Kattsof, Louis O, Element of Philosophy dalam 

Soejono Soemargono, Pengantar Filsafat, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, hal. 50. Kompas 

adalah keadaan yang memiliki ruang dan waktu. Pertama, Kompas sebagai surat kabar Kongkrit. 

Kedua, P K Ojong dan Jakob Oetama adalah pendiri Kompas. Dimana ada P K Ojong dan Jakob 

Oetama disitu ada Kompas yang bereksistensi seterusnya dan seterusnya. 

9
 Helen Iswhara, Op. Cit., hal. 12-13. Bahkan diajarkan oleh ayahnya; “nasi di piring harus 

dihabiskan sampai butir terakhir. “Memperoleh sebutir nasi itu sulit,” kata ayahnya.”  
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Khoe Woen Sioe (Direktur PT. Kinta). Menurut Ojong, Ia, Khoe Woen Sioe 

manusia berhati emas, yang patut dijadikan teladan yang kemudian Ojong menulis 

“Mengenangkan Khoe Woen Sioe (1906-1966)” dalam Kompas 5 Juni 1976.
10

 

Kutipan tulisan Ojong sebagai berikut:  

….Orang kecil tamat dengan kematiannya. Orang besar hidup terus dalam 

ide-ide dan bukanlah dikuasai oleh ide-ide? Ia bukan dari kelurga yang 

berada. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang asing bagi dia. Akan tetapi 

kemiskinan di masa kecil dan penderitaan tidak membuat dia keras, justru 

membuat dia lemah-lembut terhadap sesamanya, membuat hatinya peka 

terhadap penderitaan sesamanya, karyawannya, kawan-kawannya, dan 

mendorong dia untuk merubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Ini 

idealisme. Tapi idealisme saja tidak cukup, bila tidak disokong oleh 

kecerdasan yang tinggi, keopandaian berusaha yang sepadan dan watak 

yang indah. Dan ketiga sifat ini dimiliki Khoe Woen Sioe: intelegent, 

enterpreneur dan watak yang mengagumkan.
11

  

… Ia tidak pernah bicara tentang dirinya, tapi ditinjau dari segi 

perbuatannya dan bacaan-bacaannya, saya memberanikan diri menyebut 

dia seorang sosialis. …bukan dalam arti “socialist-marxistis.” Yang sering-

sering disebut dengan senang ialah sosialis demokrat,… 

 

Keterangan dan catatan di atas menyatakan bagaimana deskripsi falsafah 

China yang lekat dalam diri Ojong bersumber dari gen etnis (ayah) dan kelompok 

China yang lain yang kemudian dapat merasuki dan mempengaruhi terhadap 

pemikiran Jakob Oetama. Kelekatan itu menurut penulis adalah “disiplin ritual 

kehidupan.” Maka pribadi Ojong dalam pandangan Karlyn;  
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 Helen Iswhara, Op. Cit., hal. 151-172. Disini dapat kita amati bersama bahwa sikap dan prinsip 

spriritul Ojong banyak mencerminkan sosok Injo Beng Goat dan Khoe Woan Sieo dalam etos 

kerja dan sikap spiritualitasnya. 

11
 Hal ini serupa dalam filsafat China yang lebih menegaskan aviliasi antara sikap individu dengan 

alam semesta yang diseimbangkan oleh pemikiran manusia secara menyeluruh. Menurut 

Muhammad Mufid, Etika dan Filsafat Komunikasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, 

hal. 13, bahwa; tema pokok sepanjang sejarah filsafat China, melingkupi tiga pemikiran penting 

yakni harmoni, toleransi dan prikemanusiaan. Selalu dicarikan keseimbangan, harmoni, suatu 

jalan tengah antara dua ekstrem: antara manusia dan sesama, antara manusia dan alam, antara 

manusia dan surga. Toleransi kelihatan dalam keterbukaan untuk pendapat-pendapat yang sama 

sekali berbeda dari pendapat-pendapat pribadi, suatu sikap perdamaian yang memungkinkan 

pluralitas yang luar biasa, juga dalam bidang agama. Kemudian, perikemanusiaan. Pemikiran 

China lebih antroposentris daripada filsafat India dan filsafat Barat. Manusia-lah yang selalu 

merupakan pusat filsafat China. 
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The person who has advanced a fair way into the self cultivation process 

will have developed inner resources that are independent of contemporary 

norms. (Karyn L. Lai, An Introduction to Chinese Philosophy, Cambirdge 

University Press, 2008)  

 

Artinya pengembangan karakter dan penanaman ketrampilan seseorang 

yang telah mengedepankan suatu jalan atau cara keadilan ke dalam penanaman 

diri-proses ia telah mengembangkan sumber daya bagian dalam (hati/jiwa) yang 

tidak terikat pada norma-norma zamannya. 

Di samping itu Jakob juga telah mengakui dan berkata: 

“Saya juga belajar pada Ojong, bukan dalam visi pandangan 

kemasyarakatan dan pola jurnalisme, tetapi lebih pada teknik. Dalam 

perkembangan selanjutnya, Ojong lebih mengurusi segi bisnis Kompas, 

sedang saya sejak semula mengurusi redaksionalnya. Sejauh yang 

menyangkut isi, warna, pola, gaya dan visi surat kabar Kompas, barangkali 

saya memberikan substansi yang lebih banyak, karena saya sehari-hari, 

misalnya sejak semula menulis tajuk serta menentukan apa yang harus 

dicari, bagaimana mencarinya, bagaimana kebudayaan komunikasi pers 

Indonesia yang sesuai dengan keadaan. Ini tentu sama sekali tidak akan 

mengurangi pengaruh almarhum. Kebetulan dalam pokok-pokok 

kemasyarakatan, visi kami sama, sementara perbedaan lebih pada gaya dan 

latar belakang subkultur kami.”
12

  

 

Ungkapan Jakob di atas menunjukkan dinamika adanya pengaruh pemikiran 

Ojong terhadap Jakob dalam sebuah visi kemasyarakatan, pola kerja sama antara 

Jakob dan Ojong. Bagaimana mereka sama-sama bekerja sama, merintis, 

membangun, dan mengembangkan Kompas dan KG.
13

  

Ketiga, Ojong pada tahun 50-an tak dapat mengelak atas dampak gerakan 

massa sosialisme di Indonesia melalui rekayasa publik dari partai-partai politik. Ia 

berada dalam pengaruh sosialisme Partai Sosialis Indonesia dan Partai Katholik 
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 Jakob Oetama, Op. Cit., hal. xviii. 
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 Ibid, Op. Cit., hal. Xix. 
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Indonesia. Begitu juga dengan Jakob Oetama pada waktu tahun 50-an. Tetapi aksi 

keduanya telah berubah dalam perkembangan sosialisme baru yaitu; aksi 

mengganti senjata dengan buku pengetahuan; mengganti sentiment dengan pikiran 

dingin; mengisi kekosongan dalam pendidikan melalui usaha cetak. Basis gerakan 

mereka berada pada bidang kalkulasi kapital untuk tujuan sosial.
14

  

Kedua, Jakob yang terlahir dari keluarga Jawa dan dalam lingkungan 

seorang guru, ia tak lepas dari falsafah hidupnya sebagai “seorang Jawa” yang 

mempunyai dua kaidah kehidupan masyarakat Jawa. Pertama, kaidah bahwa 

dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak 

menimbulkan konflik. Kaidah pertama ini menurut Franz Magnis Suseno disebut 

sebagai prinsip kerukunan. Kaidah kedua adalah menuntut agar dalam cara bicara 

dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai 

dengan derajat dan kedudukannya. Kaidah kedua ini dalam pandangan Franz 

Magnis Suseno disebut prinsip hormat.
15

 

Jakob adalah Jawa-Katholik. “Jawa” dalam dirinya bukanlah sebuah agama 

atau ajaran melainkan geneologi suku yang memiliki cara berpikir dan cara hidup 

dalam bertindak-tanduk (tingkah-laku) atas dasar suatu kaidah ke-jawaan-nya 

secara pribadi.   

Bersumber dari berbagai ribuan tulisannya dalam tajuk Kompas, dan 

beberapa karya dalam bentuk buku, artikel, makalah, dan beberapa pendapat dari 

orang lain ia dalam menuliskan sesuatu tema tetap terlihat santun, halus, dan tidak 
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 St Sularto (ed), Op.Cit., hal. 13. 

15
 Franz Magnis Suseno, Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, 

PT. Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, September 1999, hal. 38.  



9 
 

terlihat menjaga jarak dengan kontroversi publik maupun pemerintah.
16

 Selalu 

menyelaraskan asas dan prinsip keseimbangan pemikiran dalam menggagas, 

menawarkan ide, hingga eksekusinya. 

Jakob terkenal sebagai sosok yang santun, bersahaja dan pemalu (njawani). 

Dalam kultur Jawa, segala tingkah lakunya mencerminkan kulonuwun dan ewuh 

pekewuh. Di samping itu, ia sangat peduli terhadap karyawan-karyawan 

bawahannya di lingkungan KKG. Salah satu bukti yang menunjukkannya adalah 

ia selalu berusaha menjenguk anak buahnya yang sakit, sekalipun disela waktu 

yang sempit. Suatu saat ketika sopir kantornya sakit, Jakob bersikeras menengok 

ke rumahnya di sebuah kampung, “ibaratnya kami bekerja disini diuwongke 

(dimanusiakan, pen), kata August Parangkuan.
17

 

Jakob memiliki pribadi yang pemalu dalam berperilaku, “ia takut menginjak 

kaki orang lain, takut menyinggung orang lain.”
18

 Sikap kerendahan hati Jakob 

adalah dasar moral masyarakat Jawa yang meletakkan dalam hubungan dan 

kewajiban antara orang yang tidak sama rata. Siapa yang berpangkat harus 

memelihara bawahannya, orang yang sama pangkatnya harus bertindak sama, 

harus solider (gotong-royong).
19

 Mulder menambahkan; Hubungan antara orang-

orang bersifat subjektif dalam suatu susunan yang berpangkat-pangkat. Dengan 

demikian moralitas bersifat subjektif pula. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

                                                           
16

 Gaya penulisannya dikenal banyak kalangan pers dan para jurnalis adalah jurnalistik 

kemanusiaan (humanism journalistic). Tatapi oleh Rosiihan Anwar hal yang mengenai Jakob 

dalam jurnalistiknya disebut “jurnalistik kepiting” (jurnalistik maju-mundur), maju ketika aman 

dan mundur ketika berseberangan.  

17
 Nurudin, 2006, dalam Tesis Jurnalisme Kemanusiaan, Studi Tentang Pemikiran Jakob Oetama 

Mengenai Pers dan Jurnalisme, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006, hal 56-57.  

18
 Ibid. hal. 57. 

19
 Niels Mulder, Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, Gajah Mada University Press, 

1984, hal 37. 
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antara orang-orang selalu berbeda-beda, dan oleh karena itu tugas moral 

seseorang berbeda dari tugas moral lain. Batu ujian bagi moralitas tersebut 

terletak di dalam keselarasan masyarakat dan kesenangan/ketenteraman lahir-

batin. Sebagai norma batu ujian ini tidak terletak di luar melainkan terletak dalam 

proses masayarakat sendiri. Norma ini bisa dirasakan, adalah perasaan senang dan 

tenteram dalam ikatan keluarga besar. Sehingga yang menjadi ukuran kebenaran 

keadilan masyarakat adalah Sang Masyarakat, yang menjadi satu-satunya sumber 

bagi norma itu sendiri. Orang Jawa sadar sekali bahwa mereka merupakan satu 

masyarakat dan bahwa mereka harus saling tolong menolong.   

Franz Magnis Suseno mengatakan; etika dan moral yang dihasilkan dari 

masyarakat adalah etika kebijaksanaan hidup Jawa. Tuntutan etika Jakob dalam 

etika Jawa bukanlah antara manusia yang baik dan yang jahat melainkan antara 

orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Oleh karena itu, orang yang 

bijaksana menangkap bahwa yang paling baik baginya adalah hidup yang sesuai 

dengan peraturan-peraturan moral, dan apabila itu berarti bahwa ia harus melawan 

nafsu-nafsunya dan harus rela untuk tidak langsung memenuhi semua kebutuhan 

jangka pendek.
20

 

Jadi Jakob dalam etika kejawaannya memegang prisnsip “Siapa yang hidup 

menurut petunjuk-petunjuk etika Jawa, akan merasa slamet (selamat) dan 

menikmati katentremaning ati (ketenteraman hati).” Oleh karena itu, ia hidup 

sesuai dengan norma-normanya dalam kerangka etika Jawa sebagai pemenuhan 

dan kewajiban-kewajiban cara hidup yang rasional. 

                                                           
20

 Franz Magnis Suseno, Op. Cit., hal. 214. 
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Alon-alon asal kelakon (hati-hati yang penting terlaksana) pun menjadi 

sikap kesabaran Jakob, terutama pemikiran dan sikapnya dalam menghadapi 

tantangan oleh pihak eksternal maupun internal. Buktinya, ketika Kompas melalui 

masa pahit pemberedelan akibat memberitakan peristiwa demonstrasi oleh 

kalangan mahasiswa tepatnya peristiwa lima belas Januari (Malari) 1974
21

 oleh 

rezim Orde Baru, Jakob mengambil sikap sabar dan mencari jalan tengah.  

Ketika pemerintah Orba menawarkan terhadap Kompas untuk minta maaf 

agar dapat terbit kembali dengan sejumlah syarat; di antaranya tidak mengkritisi 

keluarga Soeharto, Dwi fungsi ABRI, dan lain sebagainya, Ojong yang 

berpembawaan keras, disiplin, rasionil, prinsipil, yang diperkaya kepekaan 

humanismenya mengambil sikap menolak. “Jangan minta maaf Jakob, mati 

dibunuh hari ini, nanti atau tahun depan sama saja.” Sebaliknya Jakob mempunyai 

pandangan lain. Dia berpikir, mayat hanya bisa dikenang, tetapi tidak mungkin 

diajak berjuang. Perjuangan masih panjang, butuh sarana, antara lain media 

massa. Jakob mengambil alih persoalan. Dia maju ke depan mengambil resiko, 

menandatangani permintaan maaf serta janji tertulis yang diminta penguasa. 

Pernyataan tegas disampaikan di depan Ojong dan keesokan harinya dia berangkat 

menghadap penguasa dengan sejumlah penerbit lain yang diberedel.
22

 Sikap Jakob 

yang demikian adalah berlaku sebagai kebijaksaan sosok Jawa yang lebih 

memikirkan nilai kehidupan masyarakat dan menurut aturan-aturan dan norma 

yang berlaku dalam sebuah kultur masyarakat majemuk. Bukan persoalan 

menggadaikan idealisme, tetapi kecerdasan dan kebijakan dalam mengambil 

                                                           
21

 Ignatius Haryanto, Indonesia Raya Dibredel, LKIS Yogyakarta, 2006, hal. 43. 

22
 Jakob Oetama, Op. Cit., hal. xv. 
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langkah untuk meneruskan perjuangan. Jika Jakob tidak bersikap demikian, 

apakah Kompas akan memiliki cerita “bereksistensi” hingga kini? Atau Kompas 

tamat tidak sampai tujuan? Akhirnya, pada tanggal 6 Februari 1978, Kompas 

terbit kembali.  

Eksistensi Kompas berdasarkan pada falsafah KKG adalah falsafah 

perusahaan yang memiliki nilai atas kesepakatan bersama dan menjadi pandangan 

hidup dan landasan berpijak karyawan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Lantas, falsafah tersebut senantiasa dijiwai dan menjadi pedoman di dalam 

menentukan sistem, peraturan perusahaan, strategi serta kebijakan lainnya dalam 

upaya mewujudkan sasaran dan cita-cita KKG.
23

    

1. Keyakinan Dasar
24

 

Manusia dari hakikatnya terpanggil untuk bersama dengan sesama untuk 

berkarya demi pengembangan diri serta lingkungannya ke arah kebaikan 

dan kesempurnaan yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. 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, menjunjung tinggi 

demokrasi, terbuka mengakui kemajemukan masyarakat tanpa 

membedakan sara dan setia pada negara. 

 

                                                           
23

 Tesis Nurudin, Op.Cit., hal. 68.  

24
 Ibid. hal. 68-69. 
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3. Misi 

Merupakan alat keberadaan KKG yakni atas dasar azas solidaritas dan 

kemanusiaan mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa melalui 

bidang informasi dan bidang lain. 

4. Tujuan Organisasi 

Kelanggengan dan pertumbuhan dengan mengemban bisnis yang sehat. 

Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan karyawan mengemban 

tugas tanggung jawab sosial dan memperluas kesempatan kerja. 

5. Nilai-nilai 

Menghargai SDM pada hakikatnya sebagai manusia. Perusahaan 

menganggap SDM sebagai aset utama. Maka perlu diperlakukan layak, 

dihormati sebagai manusia yang utuh, yang punya pikiran, perasaan dan 

keinginan. Oleh karenanya perlu dikembangkan dan dihargai. 

Sikap dan perilaku, kepribadian yang berwatak baik adalah keyakinan 

menurut KKG sesuai dengan nilai yang ditanamkan para perintis yang 

mengembangkan nilai pribadi dan lingkungannya ke arah kebaikan dan 

kesempurnaan. Ciri-cirinya: jujur, proaktif, disiplin, kebersamaan dalam sinergi, 

keterbukaan, setia kepada lembaga dan syukur kepada Tuhan.
25

  

Profesionalisme. Menguasai bidang yang dituntut profesinya. Ciri-cirinya 

antara lain perbaikan terus menerus, bekerja tuntas, layanan optimal dan prinsip 

prioritas. Sedangkan tanggungjawab sosial dengan solidaritas dan kemanusiaan 

senantiasa peka terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Ciri-cirinya: 

                                                           
25

 Ibid. hal. 69. 
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berpartisipasi atas kebutuhan dan penderitaan masyarakat, memperluas lapangan 

kerja, etika usaha bersih dan memperhatikan lingkungan hidup. 

Dalam visi misi KKG di atas tercetus sebelum mengalami revisi pada 

Oktober 2006 yang memiliki 14 nilai yang meliputi: kejujuran, watak baik, 

kebersamaan, profesionalisme, etika usaha bersih, terbuka, tanggung jawab sosial, 

etos kerja tuntas, bersyukur, menghargai prestasi, menejemen partisipatif, 

pengembangan individu, daya saing tinggi, layanan optimal kepada pelanggan. 

Kemudian dalam lembaga Kompas, sampai Februaari 2007, 14 nilai tersebut 

diringkas menjadi enam yang disebut nilai-nilai dasar Kompas, yakni:   

1. Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat 

dan martabatnya; 

2. Mengutamakan watak baik; 

3. Profesionalisme; 

4. Semangat kerja tim; 

5. Berorientasi pada kepuasan konsumen (pembaca, pengiklan, mitra kerja 

penerima proses selanjutnya; 

6. Tanggung jawab sosial. 

Dari enam nilai dasar tersebut dirumuskan visi dan misi Kompas;  

Visi Kompas: Menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi 

perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta 

menjunjung tinggi asas dan nilai kemnusiaan.  

Misi Kompas: mengantisipasi dan merespons dinamika masyarakat secara 

profesional, sekaligus memberi arah perubahan (trendsetter) dengan menyediakan 

dan menyebarluaskan informasi yang terpercaya. Kemudian pada tahun 2007-
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2008 kedua visi misi tersebut disatukan menjasi Visi dan Misi Kompas 2007-

2008: Menjadi agen perubahan dalam membangun komunitas Indonesia yang 

lebih harmonis, toleran, aman, dan sejahtera dengan mempertahankan Kompas 

sebagai market leader secara nasional melalui optimalisasi sumber daya serta 

sinergi bersama mitra setrategis.
26

 

Jadi, falsafah KKG, visi misi Kompas adalah bersumber dari pemikiran 

kedua tokoh perintis Kompas di atas adalah rujukan sebuah demarkasi kajian 

filsafat eksistensi Kompas. Ojong sebagai sumber filsafat etnis China dan Jakob 

sebagai filsafat Jawa. Antara dua filsafat tersebut apakah saling tali-temali dalam 

falsafah Kompas sampai kepemimpinan Jakob sejak ditinggal kepergian Ojong 

selama-lamanya. Sehingga eksistensialisme Kompas tetap hidup sampai kini.  

Oleh karena itu, eksistensi Kompas adalah bagian dari telaah filsafat 

hermenutika yang memfokuskan pada falsafah Kompas (teks dan konteks) atas 

konvergensi filsafat antara filsafat China dan Jawa manakala hari ini Kompas 

dipegang oleh sosok Jakob Oetama sebagai kemudi utama KKG. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut; bagaimana konvergensi filsafat China dan Jawa antara 

pemikiran P K Ojong dan Jakob Oetama ikut membentuk eksistensi Kompas? 

 

                                                           
26

 St Sularto (ed), Op. Cit., hal. 65-66. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Eksistensi Kompas dalam 

falsafahnya atas pengaruh konvergensi filsafat China dan Jawa dari para 

perintisnya yakni: P K Ojong dan Jakob Oetama. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a) Memperkaya khasanah filsafat hermeneutika, filsafat China dan Jawa 

bagi hidup sezaman dan setempat. 

b) Memberikan deskripsi lebih lanjut tentang kajian filsafat 

hermeneutika-jurnalistik humanisme transendental dan humaniora ala 

Kompas dalam falsafahnya bagi pembangunan negara dan bangsa. 

 

2. Manfaat Metodologis 

Sebagai konstribusi dan rujukan kajian, pustaka untuk melengkapi 

penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan 

membuat konvergensi hermeneutika dari bahan yang telah dikumpulkan.  

 

3. Manfaat Praktis 

a) Memberikan wawasan pengetahuan dan kajian baru bagi khalayak 

(pembaca) mengenai deskripsi pemikiran tokoh dalam dunia 

jurnalistik Indonesia atas konvergensi filsafat China dan Jawa. 

b) Memberikan masukan pada ilmu pengetahuan filsafat, khususnya 

filsafat Jawa dan China. 



17 
 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Filsafat, Eksistensi dan Noneksistensi 

Filsafat merupakan ilmu pengetahuan dan hasil filsafat adalah 

berbeda dengan pandangan hidup dan pengertian awam, sebab filsafat 

menguraikan dan merumuskan hakikat realitas secara sistematis-

metodis.
27

 Dalam filsafat kita dituntut untuk mengenal pertanyaan-

pertanyaan dasar yaitu: Being (yang ada), (esensi dan eksistensi), 

Kenyataan (reality), yang nyata bersifat ada, yang ada belum tentu 

bersifat nyata (sub class), Eksistensi (existence), ruang dan waktu, Esensi 

(essence), hakikat barang sesuatu, Substansi (substance), mengandung 

sifat-sifat dan kualitas barang, Materi (matter), jenis substansi yang 

khusus, Bentuk (form), struktur, Perubahan (change), peralihan dari satu 

ke-lain (pertumbuhan, perkembangbiakan, kemunduran), Sebab-akibat 

(causality), akibat ditentukan oleh sebab, Hubungan (relation),  koneksi-

relasi.
28

 

Eksistensi, dalam sejarah Yunani (pra-Kristen), menurut 

Anaximander eksistensi diartikan ”Keberadaan harus membayar 

penebusan dosa dan dihakimi karena ketidakadilannya, sesuai dengan 

peraturan waktu. Artinya; (1) bahwa menjadi adalah sesuatu 

ketidakadilan (adikia) dan pluralitas segala sesuatu yang masuk ke dalam 

eksistensi adalah nilai dari ketidakadilan. (2) bahwa segala sesuatu 

                                                           
27

Anton Bakker dan Achmad Chaerris Zubair, Metode Penelitian Filsafat, Pustaka Filsafat 

Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal. 15. 

28
 Kattsof, Louis O., Op. Cit., hal. 47. 
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berjuang antara diri mereka sendiri dan bersama-sama menebus 

ketidakadilan dengan phtora. (3) bahwa segala sesuatu berasal dari 

keberadaan awal (“Aperion”) yang kemudian masuk ke dalam menjadi 

pluralitas, ke dalam tindakan pembentukan yang patut disalahkan, 

dimana ketidakadilan tersebut ditebus selamanya dengan cara 

menghancurkannya (“Theodicy”). Kemudian setelah muncul Kristen, 

Schopenhauer dan Nietzsche melihat eksistensi sebagai kejahatan yang 

patut disalahkan namun bukan sesuatu yang salah dan 

bertanggungjawab.
29

  

Sedangkan menurut Heraclitus; eksistensi sebagai suatu fenomena 

estetis bukan fenomena moral ataupun religius. Ia memandang dualitas 

dunia, “dia menolak ada itu sendiri.” Lebih jauh lagi, dia membuat 

penegasan atas “menjadi.” Gagasan “menjadi” memiliki alasan bahwa 

hanya ada menjadi. Yakni; dualitas dunia dalam pikirannya seperti angka 

nol (0), pertama; “ada” adalah tidak ada, segala sesuatu menjadi; 

sedangkan yang satunya lagi menegaskan ada adalah ada dari menjadi.
30

  

Menurut Louis O. Kattsoff dalam (Soejono Soemargono pen), eksistensi 

memiliki sebuah definisi; „eksistensi‟ ialah himpunan yang terdiri dari 

satuan-satuan yang jika nama-namanya digunakan sebagai pengganti X 

dalam ungkapan “X bereksistensi,” menghasilkan pernyataan yang benar. 

Setiap satuan dalam himpunan eksistensi dinamakan „yang bereksistensi‟ 

                                                           
29

 Gilles Deleuze, Nietzsche and Philoshopy, Columbia University Press, New York, 1962 dalam 

Basuki Heri Winarno, Filsafat Nietzsche/Gilles Deleuze, Ikon Teralitera, Yogyakarta, 2002, hal 

33-35. 

30
 Ibid. 
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(existent). Maka satuan-satuan yang apabila digunakan mengganti X 

dalam ungkapan „X bereksistensi‟ menyebabkan pernyataan tersebut 

sesat, merupakan anggota-anggota himpunan „non-eksistensi‟, dan 

masing-masing sebutan itu disebut tidak bereksistensi (non-existent). 

Contoh; warna, apabila sudah dikhususkan, menjadi warna sesuatu yang 

bereksistensi. Maka eksistensi disini pasti mempunyai esensi.
31

 

Dalam sebuah eksistensi, Kompas adalah bagian dari fenomena 

estetik dan bertanggungjawab. Artinya, Kompas adalah himpunan-

himpunan sesuatu (ide, gagasan, falsafah, bentuk, nyata, dan sebagainya) 

dalam eksistensi jurnalistik humanismenya yang dikelola oleh P K Ojong 

dan Jakob Oetama adalah ada dan menjadi, yang berangkat dari sebuah 

ketiadaan. Ada adalah ada (Bentara Rakyat adalah Kompas) dan menjadi 

(KKG). Dan kini Kompas tetap ada dan menjadi serta memiliki esensi 

filsafat KKG. 

 

2. Filsafat China 

  Filsafat China mempunyai diferensiasi sejarah dan esensi dengan 

filsafat India, Barat, dan Islam. Filsafat India berpangkal pada Zaman 

Weda (2000-600 SM), Skeptisisme (200 SM-300 M), Zaman Puranis 

(300-1200 M), Zaman Muslim (1200-1757 M), dan Zaman Modern 

(setelah 1757 M). Sedangkan filsafat Barat bermula sejak Zaman Kuno 

(sekitar 600 SM), Zaman Klasik: Sokrates, Plato, dan Aristoteles, Zaman 

Patristik, Zaman Skolastik, dan Zaman Modern (Zaman Renaissance, 

                                                           
31

 Kattsof, Louis O., Op. Cit., hal. 204. 
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Zaman Pencerahan, Zaman Romantik, Zaman Kini).
32

 Kemudian, filsafat 

Islam bertolak dari Timur Tengah yang terpengaruh dari filsafat Yunani 

dan bermula pada abad ke 9 oleh seorang filsuf Islam yang pertama yaitu 

Al-Kindi.
33

  

  Menurut Mufid, filsafat China dalam sepanjang sejarahnya 

menekankan tema harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan. Tiga tema 

tersebut selalu dicarikan keseimbangan, harmoni suatu jalan tengah 

antara dua ekstrim: antara manusia dan sesama, antara manusia dan alam, 

antara manusia dan surga. Toleransi kelihatan dalam keterbukaan untuk 

pendapat-pendapat yang sama sekali berbeda dari pendapat-pendapat 

pribadi, suatu sikap perdamaian yang memungkinkan pluralitas yang luar 

biasa, juga dalam bidang agama. Kemudian, perikemanusiaan. Pemikiran 

China lebih antrophosentris (menempatkan manusia sebagai pusat 

kajian) daripada filasafat India, Barat dan Islam.  

  Oleh karena itu, filsafat China terbagi dalam beberapa zaman: (1) 

Zaman Klasik (600-200 SM). Dalam periode ini memiliki kurang lebih 

seratus sekolah filsafat dengan ajaran yang berbeda-beda. Tetapi konsep 

umumnya sama “tao” (jalan), “te” (keutamaan atau seni hidup), “yen” 

(perikemanusiaan), “i” (surga), dan “yin-yang” (harmoni kedua prinsip 

induk, prinsip aktif-laki-laki dan prinsip pasif-perempuan). Beberapa 

sekolah terpenting pada saat itu ada Konfusianisme (hidup berkisar 551 

                                                           
32

 Muhammad Mufid, Etika dan Filsafat Komunikasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2009, hal. 11-24. 

33
 Oemar Amin Hoesin, Filsafat Islam Sejarah dan Perkembangannya dalam Dunia Internasional, 

Bulan Bintang Jakarta, 1964, hal 16.  
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dan 497 SM dari seorang guru suku K‟ung Tzu atau Empu K‟ung). 

Ajaran yang terpenting dalam periode ini adalah “tao” dan “yen.” 

Dimana “jalan manusia” untuk menuju luhur dan mulia maka dapat 

dicapai melalui “perikemanusiaan." Kemudian sekolah Taoisme (hidup 

sekitar 550 SM dari seorang guru tua Lao Tse). Ia berseberangan dengan 

Konfusius. Menurutnya, bukan “jalan manusia” tetapi “jalan alam” yang 

merupakan “tao”, sebab “tao” adalah prinsip kenyataan objektif, 

substansi abadi yang bersifat tunggal, mutlak dan ternamai. Ia lebih pada 

kemetafisika sedangkan Konfusius lebih ke etika. Maka puncak ajaran ini 

adalah kesadaran bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang “tao.” 

Kemudian sekolah Moisme (antara 500-400 SM). Disini ajaran yang 

terpenting adalah “cinta universal”, kemakmuran untuk semua orang 

dan perjuangan bersama-sama untuk memusnahkan kejahatan. Filsafat 

ini sangat pragmatis, langsung menuju pada arah berguna, segala sesuatu 

yang tidak berguna dianggap jahat. Kemudian sekolah Fa Chia (sekolah 

hukum). Sekolah ini berbeda dengan sekolah lain, disini tidak berpikir 

manusia, surga, atau dunia melainkan tentang soal-soal praksis dan 

politik. Fa Chia mengajarkan bahwa kekuasaan politik tidak harus mulai 

dari contoh baik yang diberikan oleh kaisar atau pembesar-pembesar lain, 

melainkan dari suatu sistem undang-undang yang keras sekali.
34

 (2) 

Zaman Neo Tao-Taoisme dan Buddhisme (200 SM- 1000M). Zaman ini 

mengartikan “tao” dengan “Nirwana” dari ajaran Budha, yaitu 

“transendensi di seberang segala nama dan konsep”, “di seberang 

                                                           
34

 Wing Tsit Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, Prencinton University Press, 1963, hal. 

xvi-xv. 
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adanya.” (3) Zaman Neo-Konfusianisme (1000-1900 M). Zaman 

mengembalikan ajaran Konfusianisme menjadi ajaran filsafat terpenting 

sebab sesuai dengan corak berpikir China. Kepentingan dunia ini, 

kepentingan hidup berkeluarga dan kemakmuran material, tidak boleh 

dilalaikan karena merupakan nilai tradisional di China. Ini sangat 

disangkal dengan ajaran filsafat Budhisme. (4) Zaman Modern (setelah 

1900 M). Sejarah modern di China mulai masuk sekitar abad 20 berawal 

dari tahun 1900-an. Dan pada saat itu pula filsafat China sudah mulai 

terpengaruh oleh filsafat Barat cukup besar. Di zaman ini, banyak 

tulisan-tulisan para pemikir Barat diterjemahkan dalam bahasa China. 

Dan aliran filsafat terpopuler adalah pragmatisme, jenis filsafat yang 

lahir dari Amerika Serikat. Di tahun 1950-an filsafat China dikuasai oleh 

pemikiran Marx, Lenin, dan Mao Tse Tung. Dan kemudian muncullah 

suatu reaksi, kecenderungan kembali ketradisi pribumi (filsafat China 

Tradisional).
35

  

  Penjelasan di atas, kalau kita terapkan dalam corak diri Ojong yang 

memiliki semangat harmoni, toleransi dan prikemanusiaan maka Ojong 

adalah objek kajian dari filsafat China (antrophosentris). Dalam ajaran 

Neo-Konfusianisme (corak berpikir China) yang berorientasi pada 

pengembalian nilai tradisional China dikatakan bahwa "Neo-Confucian" 

mengacu pada manusia yang mengenali dirinya sebagai partisipan di 

dalam arus  intelektual yang muncul dari pengajaran filosofis pada abad 

11 saudara laki-laki Cheng Yi Dan Cheng Hao; doktrin atas kesusilaan 
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manusia, alami manusia, dan alam semesta mengembangkan pondasi dari 

dan kepada aktivitas sosial yang berhubungan diri penganut tentang 

pandangan hidup kebersamaan dan mengijinkan mereka dalam paraktik. 

“Neo-Confucian” adalah suatu modern, terminal yang asing.
36

 

  Dalam konteks China hari ini, Bol, Peter Kees menambahkan: 

“The common Chinese names for this movement are quite different in the 

order of their appearance: Dao xue (the learning of the Way), Li xue 

(learning of the principles that give all things their coherence), Xin xue 

(the learning of the mind), Xing Ii xue (the learning of nature and 

principle/coherence), and sometimes merely Sheng xue (the learning of the 

sages). Li xue has become the standard term in Chinese today.”
37

 

 

Artinya, China yang umum menyebut untuk pergerakan ini adalah 

sungguh berbeda order tentang penampilan mereka: Dao Xue (pelajaran 

jalan hidup), Li xue (pelajaran prinsip-prinsip yang memberi berbagai hal 

yang dimiliki, lekat), Xin Xue (pelajaran pikiran), Ii Xue (pelajaran alami 

dan kelekatan prinsip), dan kadang-kadang melulu Sheng Xue (pelajaran 

para orang bijaksana). Li xue telah menjadi istilah yang baku di China hari 

ini. Dalam pendapat lain dikatakan, filsafat ini adalah bentuk revisi etika, 

moral, dan kepercayaan dari kepercayaan masa lampau yang tetap 

berpegang pada zamannya. Dan para penganutnya adalah para sarjana-

sarjana Confusius dan para guru intelektual. 
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Artinya, prinsip-prinsip yang dimiliki Ojong yang melekat adalah 

pengembangan kumulatif diri yang lekat dengan falsafahnya, esensi 

dedikasi, edukasi, dan peradaban, benturan-benturan zaman yang 

mempengaruhinya dalam menjalankan ajaran Confucianism dan Neo-

Confucianism terlebih disaat mengelola Kompas bagaimana beretika dan 

bermoral dan tetap berpegang pada dinamika perkembangan zaman. Sebab 

Bol Peter Kees mengatakan bahwa sesungguhnya ajaran yang dilakukan 

antara Confucianism dan Neo- Confucianism adalah sama (Confucianism 

is what Confucians do).
38

 

Oleh karena itu “Neo-Confucianism” adalah suatu tradisi 

kumulatif, apa yang menjadi pusat literatur hidup di (dalam) abad ke 12 

dan warisan pusat untuk abad-abad sesudah itu termasuk abad modern kali 

ini. Meskipun ada pernyataan bahwa, tradisi kumulatif dapat meliputi 

berbeda, bahkan berlawanan, pandangan dan praktik-praktik”;  

“Neo-Confucianism” was a cumulative tradition, one that became central 

to literati life in the twelfth century and remained central for many 

centuries thereafter. But cumulative traditions can include diverse, even 

contradictory, views and practices)
39

.  

 

Titik penekanan ajaran Neo-Confusianisme terletak pada 

Confusian, sebagai suatu pertimbangan untuk model-model tradisional etis 

tingkah laku Confucian yang diwakili oleh seperti doktrin Tiga Ikatan 

(tugas-tugas untuk penguasa (pemimpin), putra pada ayah, dan isteri pada 

suami), Lima Hubungan (tugas-penguasa (pemimpin), orang tua-anak, 
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suami-istri, orang muda-orang tua, dan teman-teman), dan Lima Kebaikan 

Tetap (Peramah, Kebajikan, Kebenaran Upacara agama, Kebijaksanaan, 

dan sifat dapat dipercaya). Dengan kata lain, bahwa mereka berfilsafat 

tidaklah dimaksudkan untuk menunjukkan pada manusia bagaimana cara 

berpikir untuk diri mereka tetapi untuk membujuk mereka untuk meniru 

model tradisional, atas alasan-alasan yang filosofis bahwa model adalah 

sesungguhnya alami bagi semua manusia.  

“Neo-Confucian philosophy as merely a justification for traditional 

models of Confucian ethical father, and wife to husband), the Five 

Relations (ruler-minister, parent-child, husband-wife, older-younger, and 

friend-friend), and the Five Constant Virtues (humaneness, righteousness, 

ritual propriety, wisdom, and trustworthiness).! In other words, their 

philosophizing was not meant to show people how to think for themselves 

but to persuade them to imitate traditional models, on the philosophical 

grounds that the models were in fact natural to all humans.”
40

 

 

Tiga ikatan, lima hubungan, dan lima kebaikan tetap di atas adalah 

lekat yang dimiliki oleh Ojong dalam sepanjang hidupnya selama 

berkecimpung dalam dunia jurnalistik khusunya Kompas. Bahkan Jakob 

mengatakan bahwa Ojong selain wartawan adalah cendikiawan, 

wiraswastawan, rekan, sahabat, guru,….ia meninggalkan falsafah, ia 

meninggalkan teladan.
41

 Ojong menginginkan pemimpin kolektif sehingga 

seorang pemimpin harus sadar membantu dan mendidik bawahannya.  

Jadi pemikiran Ojong dalam falsafahnya terdapat ajaran Neo-

Confusianisme  meskipun tidak sepenuhnya. Artinya disebabkan oleh 
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falsafah dan pemikiran Ojong dalam memimpin perusahaan Kompas 

bersama Jakob Oetama dan pengakuan-pengakuannya. 

 

3. Filsafat Jawa 

Lazimnya, budaya Jawa sebagai pengantar falsafah Jawa, 

berangkat dari budaya Jawa Hindu dan Jawa Budha di masa pre-culture 

Islam-Jawa. Kemudian setelah masuknya agama Islam ke pulau Jawa 

budaya Jawa (Javanese cultur) terpetakan menjadi “Jawa pesisir utara” 

(ekstrover) dan “Jawa pedalaman,” (introver). Jawa pesisir utara memiliki 

hubungan perdagangan, pekerjaan, nelayan dan pengaruh Islam kuat 

dengan membentuk kebudayaan Jawa khas pesisir utara. Sedangkan Jawa 

pedalaman sering disebut “kejawen” yang mempunyai pusat budaya 

dalam kota-kota pusat kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, dan termasuk 

Karesidenan Banyumas, Kedu, Madiun, Kediri dan Malang.
42

  

 Jawa, yang menjadi sebuah ciri budaya yang asli dan khas dalam 

berbahasa Jawa adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur, jadi orang Jawa 

adalah penduduk asli bagian tengah dan timur Pulau Jawa yang berbahasa 

Jawa.
43

 

 Pandangan Franz Magnis Suseno; “orang Jawa terbagi dalam dua 

golongan sosial; (1) wong cilik (orang kecil), terdiri dari sebagian besar 

petani dan mereka yang berpendapatan rendah di kota. (2) kaum priyayi, 
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termasuk para pegawai, dan orang-orang intelektual. Di samping itu 

sebetulnya masih ada kaum sosial lain yatiu; ningrat (ndoro) tetapi dalam 

gaya hidup dan pandangannya tak jauh beda dengan priyayi.”
44

 Tetapi 

menurut Clifford Geertz dalam The Religion of Java (Chicago Press, 

1959), bahwa Jawa memiliki tiga paradigma sosial dalam konteks agama 

yaitu, priyayi, santri dan abangan. 

 Jawa dalam falsafahnya memang kompleks, namun dalam konteks 

Jakoeb Oetama adalah lelaki yang terlahir dan berangkat dari Jawa 

kedalaman yang lebih lekat dengan unsur ”kejawen” sebab dia dilahirkan 

di Kedu yaitu Borobudur Magelang Jawa Tengah dan dari seorang ayah 

yang berprofesi sebagai guru. Artinya ia terlahir dari keluarga priyayi 

dalam budaya seperti keterangan di atas yang tentunya memilki filsafat 

kekeluargaan khas ala Jawa yang berbeda dengan wong cilik. 

 Pandangan lain, Hildred Geertz dalam budaya Jawa “kekerabatan” 

mengatakan; “soal Jawa dalam konteks keluarga: Bagi Jawa, kekerabatan 

hanya satu unsur “antara” seperti status, umur, kekayaan-yang 

menggambarkan hubungan antara orang satu dan yang lain. 

Sesungguhnya, yang terpenting dalam karakteristik Jawa dari pandangan 

“family” adalah tingkat kebebasan untuk bertindak individual. Di (dalam) 

manapun situasi sosial diberi, kekerabatan hanya satu faktor di antara 

beberapa (orang) lain yang boleh mempengaruhi perilaku individu. Jika 

sebagai contoh, ada suatu kekayaan yang tak sama antara dua sanak, atau 
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suatu konflik kepribadian antara mereka, atau jarak tempat tinggal dalam 

kaitan dengan ketidaktentuan yang bersifat jabatan, mereka dapat 

mengabaikan kekerabatan, pertalian atau menekankan mereka seperti 

ketika mereka ingin menjaga dengan suatu tekanan tentang situasi mereka 

sendiri.”
45

 

 “Njawani” (sungkan) dalam diri Jakob terbangun di samping dari 

keluarga adalah dari dasar kehidupan masyarakat Jawa yang menganut dua 

prinsip yaitu: prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Namun 

spesifikasinya lebih ke-prinsip hormat. Prinsip hormat mengikuti aturan-

aturan tatakrama yang sesuai, dengan mengambil sikap hormat atau 

kebapakan yang tepat adalah penting. Sikap kebapakan dalam Jawa 

disebut biso ngemong (bisa melindungi, melingkupi, dan memimpin). 

 Maka tepat jika merujuk perkataan Romo Ver Der Putten bahwa: 

“Tom
46

, kamu itu bisa ngemong orang.” Naluri kebapakannya tinggi, 

nyaris optimal. Kelebihan itu pula yang membanggakan Jakob. Di 

antaranmya sering dikatakan, dia bisa mempertemukan dua rekan 

koleganya (Ojong dan Swantoro) yang sama-sama keras. Berkat emongan 

                                                           
45

 Geertz, Hilderd, The Javanese Family A Study of Kinship and Socialization, The Free Prees of 

Glencoe, USA, 1961, hal 4. (To a Javanese, kinship is only one element among many-such as 

status, age, wealth-which define the relationship between man and man. in fact, the most 

siginificant characteristic javanese view of kin ties is the amount of freedom of action it permits 

the individual. in any given social situation, kinship is only one factor among many others which 

may influence the behavior of individual. if for instance, there is an awkward wealth differential 

between two kinsmen, or a personality conflict between them, or geographic distance due to 

occupational contingencies, they can ignore the kinship ties or accentuate them as they wish in 

keeping with the pressures of their particular situation).  

46
 Nama panggilan Jakob Oetama waktu kecil dan saat dia menjadi bidel (ketua) seminari 

menengah baik di Ganjuran, Bantul, maupun di Kotabaru pada tahun 50-an. 



29 
 

Jakob mereka berdua dapat dan sekaligus Jakob dapat bekerja sama, saling 

memerkaya dan saling menghargai.
47

  

 Prinsip hormat berdasarkan pendapat, bahwa semua hubungan 

dalam masyarakat teratur secara hirarkis, bahwa keteraturan hirarkis itu 

bernilai pada dirinya sendiri dan oleh karena itu orang wajib untuk 

mempertahankannya dan untuk membawa diri sesuai dengannya.  

Pandangan itu sendiri berdasarkan pada cita-cita tentang suatu masyarakat 

yang teratur baik, dimana setiap orang mengenal tempat dan tugasnya dan 

dengan demikian ikut menjaga agar seluruh masyarakat merupakan suatu 

kesatuan yang selaras. 
48

 

 Situasi-situasi yang menuntut prinsip hormat dalam Jawa 

sebagaimana dikatakan Hildred Geertz, yaitu; wedi, isin, dan sungkan. 

Wedi berarti takut, baik sebagai reaksi ancaman fisik maupun sebagai rasa 

takut terhadap akibat kurang enak suatu tindakan.
49

 Isin berarti malu, juga 

dalam arti malu-malu, merasa bersalah, dan sebagainya.
50

 Sungkan adalah 

perasaan yang dekat dengan isin tetapi berbeda dengan cara seorang anak 

yang merasa malu terhadap orang asing. Sungkan adalah malu yang lebih 

positif. Maka gambaran Hildred Geertz, sungkan sebagai rasa hormat yang 

sopan terhadap atasan atau sesama yang belum kenal, sebagai 
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pengekangan halus terhadap kepribadian sendiri demi hormat terhadap 

pribadi lain.
51

 

 Jadi etika dan moral Jawa dalam diri Jakob adalah bagian dari 

tuntutan filsafatnya terlebih (njawani) atau sungkan, menjadi prinsip 

hormat terhadap orang yang lebih tinggi ataupun sesama, dan masyarakat. 

 

4. Konvergensi  

 Konvergensi berangkat dari pemikiran Aristoteles tentang manusia 

dalam memiliki totalitas (penyatuan ruh dan jasad). “Aku” adalah rohani, 

dan pusat panca indera berada di otak dan memiliki perangsang masing-

masing yang disebut “adequatus.” 
52

 

 Pemikiran Aristoteles tersebut nampaknya termasuk dalam 

konvergensi, penggabungan tiga aliran besar filsafat yaitu: materialisme 

(aliran yang melihat manusia pada fisiknya), idealisme (keberadaan 

manusia adalah pada ide, bahwa pemikiran manusia semakin jernih maka 

akan mampu menangkap hakikat walaupun yang bersangkutan belum 

memiliki interaksi panca indera dengan yang dimaksud), dan 

eksistensialisme (manusia pada eksistensinya, sejauhmana keberadaannya 

diakui oleh masyarakat sekitarnya. Semakin diakui maka semakin eksis). 

 Konvergensi dalam pemikiran filsafat China dan Jawa terletak 

sama-sama dalam antrophosentrisnya (man of exintension). Dalam bahasa 
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Mcluhan manusia memiliki kepanjangan tangan berupa media. Oleh 

karena itu media adalah kepanjangan tangan dari manusia (existention of 

man). Maka Kompas adalah kepanjangan tangan dari P K Ojong dan 

Jakob Oetama dan bisa disebut lebih tegasnya adalah sebagai translator.
53

 

Jadi, pemikiran filsafat China yang lebih menekankan pada nilai-nilai 

harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan serta pemikiran filsafat Jawa 

yang lebih bertendensi pada prinsip kerukunan dan prinsip hormat 

menjadi titik persamaan sekaligus perbedaan dalam sebuah dimensi 

eksistensi Kompas dalam filsafat komunikasi. 

 

5. Hermeneutika; Alat untuk “Mendialogkan” Falsafah Kompas   

Hermeneutika adalah teknik atau seni penafsiran teks untuk 

memahami makna yang tersembunyi dibaliknya.
54

 Hermeneutika dalam 

perkembangannya telah mengalami beberapa varian. Menurut Prof. Dr. H. 

Mudjia Rahardjo, M.Si (2007:96-106) terbagi dalam delapan varian: (1) 

Hermeneutika romantis (romantic hermeneutic) yang dikembangkan oleh 

Ernst Daniel Schleiermacher (1768-1834), seorang filsof, teolog, filolog 

dan tokoh protestanisme liberal di Jerman. Teori hermenuitika 

Schleiermacher  memiliki dua pemahaman. Pertama, pemahaman ketata-

bahasaan (grammatical understanding) terhadap semua ekspresi. Kedua, 

pemahaman terhadap psikologi terhadap pengarang. Kemudian dari dua 

pemahan tersebut dikembangkan lagi menjadi invinitive understanding 
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yang operasionalnya menekankan pada kerja rekonstruksi. Tujuannya 

untuk merekonstruksi pikiran pengarang. Bahwa makna tidak diperoleh 

dari materi subjek melainkan dari pengarang yang telah direkonstruksi. 

Jadi sesuai padangan Zarkasi (2004:25) dalam hermeneutika 

Scheliermacher, interpretasi yang benar tidak hanya melibatkan konteks 

kesejarahan dan budaya pengarang, tetapi juga pemahaman terhadap 

subjektivitas. Proses kebenaran penafsiran teks berawal dari penafsir ke 

teks, dan dari penafsir ke teks melalui konteks sejarah dan kultural untuk 

menangkap kembali maksud penulis aslinya. (2) Hermeneutika metodis 

atau historis seperti Wilhelm Dilthey (1833-1911). Dia menganggap 

manusia bukan sekedar mahluk berbahasa sebagaimana sangat ditonjolkan 

Schleiermacher, tetapi makhluk eksistensial. Maka makna teks harus 

ditelusuri dari maksud subjektif pengarangnya. Oleh karenanya, 

hermeneutika bagi Delthey adalah teknik memahami ekspresi tentang 

kehidupan yang tersusun dalam bentuk tulisan (karya-karya sejarah) yang 

merupakan ekspresi dari pengalaman hidup masa lalu. Kemudian untuk 

memahami pengalaman tersebut, interpreter harus memiliki kesamaan 

intens (sisi psikologis). (3) Hermeneutika fenomenologis seperti Edmund 

Russherl (1889-1938). Ia menekankan pada kebenaran dunia objektif), 

proses penafsiran harus kembali pada data, bukan pada pemikiran, yakni 

pada halnya sendiri yang harus menampakkan dirinya. Interpreter harus 

melepaskan semua pengandaian dan kepercayaan pribadinya serta dengan 

simpati melihat objek yang mengarahkan diri kepadanya. Maka dalam 

perspektif ini, proses pemahaman yang benar harus mampu membebaskan 
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diri dari prasangka, dengan membiarkan teks “bicara sendiri.” Menurut 

Maulidin dalam Mudjia Rahardjo, M.Si (2007:100) ada tiga langkah 

dalam teori ini. Pertama, melakukan reduksi fenomenologis yang 

dikerjakan dengan menepatkan dunia dalam tanda kurung, kedua, 

melakukan reduksi eiditik yang dikerjakan dengan memusatkanperhatian 

dan pengamatan kita pada esensi sesuatu yang yang dicoba untuk 

dipahami, dan ketiga, melakukan rekonstruksi dengan menghubungkan 

hasil reduksi fenomenologis dengan hasil reduksi eidetik. (4) 

Hermeneutika dialektis seperti Martin Heideger (1887-1976). Ia 

menekanakan pada sebuah penafsiran harus melalui prasangka-prasangka 

atas objek sebagai sumber-sumber pemahaman karena prasangka adalah 

bagian dari eksistensi yang harus dipahami. Pemahaman, baginya adalah 

sesuatu yang muncul dan mendahului kognisi;  

 “(U)nderstanding is in the sense of one possible kind of cognizing among 

others (as distinguished, for instance, from „explaning‟), must like 

explaining, be interpreted as an existencial derivate of that primary 

understanding which is one of the constituents of the being of the “there” 

in general”.
 55

 

 

 Untuk memahami teks kita bisa melacak makna tertentu yang 

ditempatkan oleh pengarang. Harus dikaitkan dengan keberadaan kita 

dengan apa yang ditunjukkan oleh teks. Maka implikasinya adalah tidak 

ada ketetapan makna tunggal dan tetap melainkan keberagaman makna 

dan dinamika eksistensial. Oleh karena itu, pembaca atau penafsiran selalu 

merupakan redudansi pembacaan atau redudance of interpreter, yang akan 
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terjadi adalah pemahaman teks yang sama secara baru dengan makna yang 

baru pula. (5) Hermeneutika dialogis seperti Hans Georg Gadamer (1992-

2002). Ia memaknai hermeneutika bukan sebagai penerjemah eksistensi 

akan tetapi sebagai pemikiran dalam tradisi filsafat. Kebenaran yang ingin 

dicapai adalah bukan melalui metode tetapi melalui dialektika dengan 

mengajukan beragam pertanyaan. Sehingga dengan begitu, bahasa 

dijadikan medium penting bagi terjadinya suatu dialog.  Dalam prosesnya, 

teks dan penafsir sama-sama menceburkan diri dalam kebangkitan makna 

teks. Maka dia menyebut proses pemahaman teks adalah proses peleburan 

horison-horison. Jadi tindakan pemahaman adalah proses peleburan 

sekurang-kurangnya dua horizon. Pengarang (historis) sebuah teks 

menjadi pertimbangan dalam proses interpretif bersama dengan 

prasangka-prasangka penafsir seperti tradisi, kepentingan praksis, bahasa 

dan budaya. (6) Hermeneutika kritis seperti Habermas (1929-) terlebih 

dalam (Critical Theory). Madzhab ini sebetulnya diperkenalkan oleh Max 

Horkheimer (1895-1973), Theodor Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse 

(1898-1979) dalam tradisi madzhab Frankfurt Jerman. Habermas memang 

tidak pernah membicarakan hermeneutika secara definit sebagai teori 

tunggal. Tetapi ketika hermeneutika dipahami sebagia perangkat untuk 

memahami languistic maka dia memiliki cara yang unik tersendiri yaitu 

teori kritis. Makanya teori kritis Habermas disebut sebagai hermeneutika 

kritis. Menurut Maulidin (2003: 222) bahwa konsep memahami teks 

bukanlah konsep tunggal melainkan plural. Prosesnya bukan hanya 

menemukan kesalahan dan kekurangan pada kondisi yang ada tetapi juga 
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mempertautkan antara beragam domain realitas, antara particular dan 

singular, antara kulit dan isi, antara teori dan praktik. Bedanya dengan 

Gadamer adalah, Gadamer memahami teks berdasarkan pada prasangka-

prasangka atau pra-penilaian (pre-judment), dan Habermas mengatakan 

bahwa pemahaman didahului oleh kepentingan. Sehingga yang 

menentukan horizon pemahaman adalah kepentingan sosial (social 

interest) yang melibatkan kepentingan kekuasaan (power interest) sang 

interpreter dan komunitas-komunitas interpreter terlibat dekat dengan 

interpretasi. Dapat dikatakan bahwa hermeneutika ini lebih 

mengedepankan refleksi kritis penafsir, dan menolak kehadiran prasangka 

dan tradisi. Karenanya, penafsir dalam memahami teks disini harus 

mengambil jarak atau melangkah ke luar dari tradisi dan prasangka. 

Karena kritisismenya, maka Habermas mengatakan setiap bentuk 

penafsiran dapat dipastikan memiliki bias-bias dan unsur-unsur 

kepentingan politik, ekonomi, sosial, termasuk strata kelas, suku dan 

gender. (7) teori hermeneutika Puol Ricoeur seorang Khatolik kelahiran 

Prancis. Dia mencoba mencari integrasi dialektis dari dikotomi Dilthey 

yaitu melalui penjelasan (explanation) dan pemahaman (understanding). 

Selain itu dia berangkat dari sebuah paradigma interpretasi teks tertulis 

dan (discourse) dan percakapan (dialogue). Menurutnya, teks beda dengan 

percakapan karena teks lepas dari kondisi penulisnya (asal yang 

menghasilkannya), niat penulis sudah kabur, audience- lebih umum, 

referensinya tak dapat lagi terdeteksi. Konsepnya adalah makna dapat 

diambil dari pandangan hidup (worldview), niat subjektif pengarang dan 
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pengertian pandangan pembaca. Makna dapat dihasilkan jika melibatkan 

unsur pandangan hidup dan pembaca. Dan (8) adalah hermeneutika 

dekonstruksionis seperti Jacques Derrida yang lebih terkenal sebagai tokoh 

post-strukturalisme. Menurutnya, bahasa dan simbol-simbol lain adalah 

sesuatu yang tidak stabil. Oleh karenanya makna tulisan (teks) selalu 

mengalami perubahan tergantung pada konteks dan pembacanya 

sebagaimana dinyatakan Water (1994:125);  

  “(M)eaning is contextuaized to the relationship between the teks and its 

readers.”
56

 

 

 Hermeneutika dekonstruksionis menekankan pada pencarian 

makna eksistensial (non esensial yang tunggal dan utuh), makna yang 

disini dan sekarang. Ada semacam relasi (diferensiasi) tanda dan penanda, 

karena bahasa merujuk pada dirinya sendiri dan makna-makna adalah 

arbiter (manasuka) dan tak dapat dipastikan begitu saja. 

 Di samping itu hermeneutika dalam pandangan Gadamerian 

merupakan suatu metode tafsir dalam aliran filsafat yang memandang 

bahwa makna suatu tindak (teks atau praktik) bukan sesuatu yang ada pada 

tindak itu sendiri; namun makna justru ditelusuri melalui orang lain 

sebagai pasangan komunikasinya dan bersifat relatif bagi penafsirnya.
57 

Filsafat hermeneutika Gadamerian menganggap bahwa makna dicari, 

dikonstruksi, dan direkonstruksi oleh penafsir sesuai konteksnya dimana 

penafsiran dibuat, sehingga makna teks tidak pernah baku, ia senantiasa 
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berubah tergantung bagaimana, kapan dan siapa pembacanya. Dengan 

demikian kontekslah yang menentukan teksnya. 

 Menurut Schleiermacher, hermeneutika adalah: “seni memahami 

secara benar bahasa orang lain, khususnya bahasa tulis” (the art of 

understanding rightly another man‟s language, particularly his written 

language).
58

 

 Bahwa filsafat hermeneutika menawarkan suatu cara lain untuk 

melihat hakikat bahasa, yaitu bahasa dilihat sebagai cara kita memahami 

kenyataan dan kenyataan tampil pada kita. Artinya esensial fungsi bahasa 

adalah sebagai sarana transformasi.
59

 

 Maka, falsafah KKG, visi misi Kompas dalam hal ini adalah 

relatifitas makna yang akan terus dicari dan digali untuk diartikan 

maknanya oleh penafsir dalam menguak seluruh realitas bahasa visi misi 

Kompas sebagai ungkapan hakikat manusia sebagai makhluk yang 

berbudaya dan menjadikan bahasa sebagai pusat berawal dan berakhirnya 

segala persoalan manusia. Melalui filsafat hermeneutika dialogis Gadamer 

dan hemeneutika Paul Ricoeur maka falsafah Kompas akan peniliti 

tafsirkan agar terkuak maknanya sebagai objek, arti, pikiran, gagasan, 

konsep, atau maksud yang diberikan oleh penulis, pembaca, atau 

pembicara lewat penelitian penafsir. Jadi filsafat Kompas dalam 
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eksistensialisnya menarik untuk dikupas peneliti salah satunya berangkat 

lewat pandangan filsafat hermeneutik. 

 Dari paparan beragam aliran hermeneutika di atas, maka Kompas 

bagaimana ditafsirkan dengan membongkar visi-misinya (teks) bukan 

hanya sebatas pesan kosong melainkan mencari makna “pesan 

tersembunyi” yang melibatkan kebebasan interpreter dalam kajian analis 

hermeneutika filsafat.  

 Falsafat Kompas yang tersusun dari sumber para perintisnya 

memiliki makna prejudment antara kultur China (P K Ojong) dan kultur 

Jawa (Jakob Oetama). Mengapa demikian karena teks yang ada dalam 

falsafah Kompas “keyakinan dasar” adalah perpaduan antara ontologi 

antroposentrisme dengan manusia, alam dan Tuhan. Manusia hendaknya 

dalam menekuni segala sesuatu karya adalah sebuah panggilan hati untuk 

pengabdian dirinya terhadap lingkungan menuju kebaikan dan 

kesempurnaan yang berdasarkan pada Tuhan YME.  

 Dalam filsafat China hal demikian merujuk pada ajaran “tao” 

(jalan manusia) yang harus ditempuh dengan “yen” (berprikemanusiaan). 

Manusia dalam melakukan segala sesuatu selalu mempertimbangkan dalih 

perikemanusiaan. Jalan demikian merupakan hakikat falsafah tradisional 

China yang kemudian didengungkan kembali oleh aliran filsafat Neo-

Confusianisme; kembali dalam tradisi China yaitu menempuh jalan 

kemanusiaan melalui prikemanusiaan. 

 Pun dalam filsafat Jawa, “keyakinan dasar” falsafah Kompas 

berhubungan dekat dengan Konsep-konsep Jawa secara umum memiliki 
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empat konsep; (1) konsep pantheistik (kesatuan) manusia dan jagat raya 

adalah percikan dari zat Illahi. Dalam konsep Jawa disebut manunggaling 

kawulo Gusti. (2) konsep tentang manusia. Artinya manusia terdiri dari 

dua segi antara lahiriah dan batiniah. Konsep segi lahiriah adalah badan 

wadhag dan segi batiniah dianggap sebagai yang mempunyai asal-usul dan 

tabiat Illahi dan merupakan kenyataan yang sejati. (3) konsep 

perkembangan. Perkembangan dan kemajuan sebenarnya merupakan 

usaha memulihkan kembali kesatuan yang harmonis dan selaras. (4) 

konsep sikap hidup. Pertama, distansi, manusia mengambil jarak dengan 

dunia sekitar baik aspek materiil maupun spirituil. Kedua, konsentrasi, 

ditempuh dengan tapa brata (mengekang hawa nafsu), dan representasi, 

upaya mencapai keselarasan, memayu hayuning bawana.
60

 

 Sementara itu dalam “visi visi” meskipun telah mengalami 

beberapa revisi dari tubuh Kompas itu sendiri tetap memiliki dua ikatan 

falsafah kultur dan subkultur dari para perintisnya. Visi Kompas yang 

lebih memaknai sebagai Indonesia baru adalah tawaran jalan aspek atau 

bidang khidupan yaitu; sebagai agen perubahan di tengah-tengah 

masyarakat Indonesia yang plural tanpa ada perbedaan. Sedangkan 

misinya adalah kemanusiaan yang solidaritas dalam perkembangan hidup 

informatif secara cerdas. Perubahan dalam visi dan kecerdasan yang 

dibangun dalam misi Kompas adalah ikatan antara manusia dengan alam, 

dan lingkungan yang selalu harus mencari keseimbangan. Dalam filsafat 

China, keseimbangan tercipta hanya dengan cara toleransi dan 
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perikemanusiaan untuk mencapai titik harmonis. Kalau dalam paham Jawa 

mengacu pada prinsip kerukunan dan hormat. Menghormati sesama 

manusia dalam sebuah majemuk keindonesiaan adalah harga pantas 

kehidupan Jawa, yang bukan hanya ngewongke marang liyan 

(memanusiakan manusia lain) tetapi juga menghargai diri sendiri antara 

individu dan jagat raya.  

 Bahwa Kompas sebagai media informasi, media massa, Kompas 

tampil dalam sebuah visi dan misi yang mengemban hakikat manusia 

sebagai rentetan epistemologi, ontologi dan eksistensinya.  

 Sedangkan tujuan organisasi dalam falsafah Kompas adalah 

bagaimana Kompas tetap langgeng dan terus tumbuh dalam bisnis dengan 

sarana pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan konsep 

kesejahteraan karyawan dengan bertanggung jawab sosial dan memperluas 

lapangan kerja.  

 Artinya, Kompas dalam eksistensinya berpijak pada sebuah tujuan 

hidup yang merujuk pada sifat dasar antroposentrisme yaitu; 

pengembangan SDM dalam bisnis, kesejahteraan, tanggungjawab sosial, 

dan memperluas lapangan kerja.
61

 

 Sedangkan  nilai-nilai dalam falsafah Kompas berhakikat pada 

menghargai SDM sebagai aset utama perusahaan. Menghargai, 

                                                           
61

 Dalam hal ini, Kompas menjadikan manusia sebagai tolak ukur kelanggengan dan 

perkembangannya. Manusia sebagai dualitas peran dalam menentukan tujuan Kompas. Pertama 

manusia sebagai materi dan kedua manusia sebagai ruh Kompas untuk bereksistensi sebagai media 

massa yang syarat dengan keyakinan, visi misi, tujuan organisasi dan nilai-nilai. Oleh karena itu, 

manusia secara ontologis adalah sumber ide, dimana hakikat hidupnya ditentukan oleh dinamika 

gagasan-gagasan dan pikiran. 



41 
 

menghormati, manusia secara utuh, manusia berpikir, berperasaan, dan 

berkeinginan adalah lokomotif falsafah nilai-nilai dalam Kompas. 

 Bahwa konsep nilai adalah puncak tertinggi manusia dalam 

memanusiakan manusia. Secara aksiologi maka nilai adalah penentu dua 

hal (baik dan buruk). Apakah Kompas itu baik, misalnya, adalah mencari 

identitas nilai sebagai eskatalator deskriptif manusia. 

 Hakikat nilai dapat kita lihat dengan tiga macam cara; pertama 

nilai nilai sepenuhnya bersifat subjektif. Nilai-nilai merupakan reaksi-

reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan keberadaannya 

tergantung pada pengalaman-pengalaman mereka. Pendirian ini 

dinamakan „subjektivitas‟. Kedua, nilai merupakan kenyataan dari segi 

ontologi, bukan hakikat yang terdapat dalam ruang dan waktu.  Nilai disini 

adalah esensi logis dari dan dapat diketahui melalui akal. Hal demikian 

dinamakan pendirian „objektivisme logis‟. Akhirnya muncul pendapat 

ketiga yaitu nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun 

kenyataan. Maka yang demikian disebut „objektivisme metafisik‟.
62

 

 

F.   Definisi Konseptual 

  Definisi konseptual adalah bertujuan untuk membatasi persoalan 

yang akan diteliti. Oleh karena itu definisi konseptual disini terletak 

sebagai berikut: 
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1. Eksistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna: “hal 

berada”; keberadaan.
63

 Sedangkan dalam Oxford‟s Learners Pocket 

Dictionary adalah; “state of existing” berarti “status tentang ada.”
64

  

2. Konvergensi dalam Oxford‟s Learners Pocket Dictionary berasal dari 

kata “Converge” menjadi “Convergence”; (of lines, moving objects) 

come to wards each other and meet at a point.
65

 (Tentang bentuk, 

pergerakkan objek) yang datang ke bangsal satu sama lain dan bertemu 

pada suatu titik. 

3. Filsafat dalam KBBI adalah: (1) pengetahuan dan penyelidikan dengan 

akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. 

(2) teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; (3) ilmu yang 

berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistimologi.
66

 Namun dalam 

sejarah Yunani filsafat diartikan sebagai ilmu kebijaksaan atau cinta 

kebijaksanaan. Kalau menurut Plato; filsafat adalah tidaklah lain 

daripada pengetahuan tentang segala yang ada. Aristoteles pun juga 

mendefinisikan filsafat adalah ilmu untuk menyelediki segala asas dan 

benda. Cicero mengatakan; filsafat adalah induk dari segala ilmu dunia, 

ilmu kepunyaan dewata. Epicurus mengatakan lain; bahwa filsafat adalah 

sebagai jalan untuk mencari kepuasan dan kesenangan dalam hidup. Bagi 

Emanuel Kant filsafat adalah pokok dan pangkal dari segala pengetahuan 
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dan pekerjaan. Dan masih banyak tentang definisi filsafat dari filosof-

filosof terkenal lain. (a) Filsafat China dalam Bunga Rampai Ajaran 

Confucius, Confucius mengatakan; “Manusia bijaksana menyukai air, 

manusia baik menyukai gunung. Manusia bijaksana bergerak; manusia 

baik tetap diam. Manusia bijaksana bahagia; manusia baik tahan 

menderita.”
67

 Maka filsafat China mengarah pada nilai filsafat harmoni, 

toleransi, dan perikemanusiaan. Harmoni adalah sebagai jalan tengah. 

Toleransi adalah keterbukaan pendapat-pendapat, perdamaian, dan 

prikemanusiaan adalah pengembangan diri dengan interaksi alam dan 

sesama. (b) Filsafat Jawa ditafsirkan sebagai falsafah hidup Jawa yang 

identik dengan pandangan hidup Jawa. Istilah pandangan hidup 

mempunyai arti yang kurang lebih sama dengan filsafat Jawa dan Paham 

Jawa.
68

 Hermeneutika; suatu paradigma filsafat. Secara etimologi 

hermeneutika berasal dari kata hermeneuitic dari bahasa Yunani yang 

berangkat dari kata kerja hermeneuein yang artinya menginterpretasikan, 

dan sebuah kata benda hermeneia yang artinya interpretasi. Namun 

secara harfiah hermeneuein artinya menyampaikan pesan atau berita. 

Maka pesan atau berita adalah sasaran hermeneutika.
69
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G. Metodologi Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

 Dasar penelitian ini adalah studi pustaka yang memiliki kategori 

kualitatif-interpretatif. Pemahaman manusia hanya mungkin dengan 

melihat tidak hanya di antara ide-ide, melainkan juga dengan memahami 

dan menafsirkan suatu teks. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang bermaksud untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang 

terjadi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode yang ada.
70

 

 

2. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan filsafat hermeneutika dialogis 

Gadamer dan hemeneutika Paul Ricoeur. Bagi Gadamer, pemahaman 

suatu teks adalah bersifat substantif terhadap kebenaran dan bukan 

pemahaman intensional. Makna bersifat multivalen atau diadik bahwa 

produknya akan memiliki banyak makna tergantung pada penafsir yang 

terlibat dan makna hanya muncul dari hubungan antara subjek dan objek, 

pelaku dan penafsirnya.  

Maka “fusi,” penggabungan bagi dia untuk menunjukkan pada 

proses penuturan objek asing atau masa lalu kepada penafsir tertentu 

ditempat atau lingkungan budaya mereka, jadi penafsir lebih mudah dan 

lebih baik dipahami sebagai proses penerjemahan. Penafsir 
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menterjemahkan teks yang diproduksi oleh pelaku.
71

 Bahwa proses 

dialogis yang dinginkan Gadamer adalah terjadinya proses dialog antara 

si penafsir dengan teks secara menyeluruh dan bebas. Penafsir bebas 

memberikan prasangka-prasangka terhadap teks (objek) dari sudut 

pandang penafsir; tradisi, kepentingan praksis, bahasa dan budaya. 

Sedangkan Paul Ricoeur menganggap bahwa paradigma teks sama 

dengan alam (nature) dan pembaca (reader) sebagai ilmu (science). 

Bahwa teks adalah fenomena alam yang masih misteri untuk dikuak 

maknanya. Teks diteliti dengan sejumlah prakonsepsi si penafsir. Oleh 

karena itu, bagi pembaca (reader) adalah ilmu (science) yang berusaha 

berpikir untuk menemukan makna yang tersembunyi dengan sebuah 

jarak antara satu sama lain.
72

 Jarak tersebut merupakan ruang dan waktu 

antara teks dan pembaca untuk melakukan reaksi dialogis untuk 

menemukan makna yang terselubung maupun tersembunyi. Sehingga 

hubungan atau korelasi antara teks dan pembaca selalu dinamis dan 

bergerak menuju kompromi suatu pemahaman dengan proses 

dialogisnya.     

Kompas dalam eksistensinya menjadi sosok “manusia hidup” 

sebagai keterwakilan dari falsafah hidup P K Ojong dan Jokob Oetama 

untuk ditafsirkan melalui falsafah Kompas itu sendiri yang dibuat oleh 

pendiri Kompas yaitu P K Ojong dan Jakob Oetama. 
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3. Ruang Lingkup dan Fokus Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah falsafah Kompas, dan falsafah 

hidup P K Ojong dan Jakob Oetama sebagai pendirinya dengan filsafat 

hermenutika. Karena dalam penelitian kualitaaif (bukan kuantitatif) 

peniliti hanya akan meneliti falsafah Kompasnya yang terbentuk sebagai 

dasar kehidupan (eksistensi) Kompas atas ide-ide, gagasan-gagasan para 

pendirinya.  

Bahwa kedua pendiri memiliki korelasi falasah hidup yang berbeda 

secara kultur, namun ketika ditemukan dalam satu bingkai falsafah 

Kompas maka menjadi persoalan untuk diteliti oleh si peneliti dalam 

ranah filsafat hemeneutika secara longgar dan teoritis. 

 

4. Unit Analisis Penelitian 

Unit analisis penelitian ini adalah falsafah P K Ojong dan Jakob 

Oetama, falsafah KKG yang meliputi cita-cita dan tujuan, badan usaha, 

manajemen dan pimpinan, keyakinan dasar, visi, misi, dan nilai-nilai 

sebagai keyakinan dasar Kompas. Maka, teks tersebut merupakan 

susunan manusia dengan falsafahnya yang memiliki nilai dominan bagi 

si peneliti. 

  

5. Sumber dan Cara Memperoleh Data 

Teknik pengumpulan data dalam hal ini adalah melalui sumber non 

manusia, data skunder. Artinya data dari sumber tidak diberikan 

langsung oleh penelitian melainkan data tak langsung misalnya lewat hal 
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lain atau dokumen dan arsip (pustaka). Menurut Sugiyono (2009:240), 

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan 

harian, sejarah kehidupan, (life histories), ceritera, biografi, peraturan 

dan kebijakan.  

Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan 

dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Oleh karena itu H B 

Sutopo mengatakan dokumen dan arsip bukan hanya merupakan sumber 

data terpenting dalam penelitian kesejarahan tetapi juga dalam penelitian 

kualitatif pada umumnya. Tetapi yang perlu disadari oleh peneliti adalah 

dokumen dan arsip meskipun dalam bentuk asli belum tentu isinya benar. 

Jadi perlu melakukan pengujian kebenaran isi dokumen yang disebut 

„kritik internal‟ kebenaran isi dan kritik eksternal mengenai keaslian 

arsip atau dokumen yang ada. 
73

 

 

6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini memadukan konsep filsafat 

hermeneutika dialogis Gadamer dan hermeneutika Paul Ricoeur. 

Merujuk dalam buku literatur hermenutika, keduanya memiliki 

kedekatan tahap interpretasi yang berbeda-beda tetapi memiliki orientasi 

tafsiran makna yang sama (interpreter) dalam menyibak makna 

kebenaran teks itu sendiri terjadi beberapa hal saling keterkaitan.  
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Hermeneutika dialogis Gadamer dalam interpretatif menunjukkaan 

adanya proses dialogis antara teks dengan penafsir yang 

mempertimbangkan konteks historis, dengan prasangka-prasangka (pre-

judgment) sang interpreter seperti tradisi, kepentingan praksis, bahasa 

dan budaya. Oleh karenanya, dalam skema Hermeneutika Gadamer dapat 

kita lihat sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Gb. 1.1. Skema Hermeneutika Dialogis Gadamer
74

 

Di samping itu, konsep Gadamer yang menonjol dalam 

hermeneutika adalah menekankan apa yang dimaksud ”mengerti”. 

Lingkaran hermeneutika-hermeneutic circle, bagian teks bisa dipahami 

lewat keseluruhan teks hanya bisa dipahami lewat bagian-bagiannya. 

Setiap pemahaman merupakan sesuatu yang bersifat historis, dialetik dan 

peristiwa kabahasaan. Hermeneutika adalah ontologi dan fenomologi 

pemahaman.
75
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Kemudian konsep hermeneutika Paul Ricoeur, teks, sama dengan 

alam yang memiliki isi, dan sebagai objek, sedangkan pembaca adalah 

sebagai ilmuwan yang memiliki pandangan konteks sebagai subjek. Dari 

pembaca ke teks terjadi proses penafsiran kebebasan. Sedangkan posisi 

teks adalah formasi budaya bagi pembaca. Skema hermeneutika Paul 

Ricoeur dapat kita lihat tsebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.1.2. Skema Hermeneutika Paul Ricoeur
76

 

 

Dalam hermeneutika ini, antara teks dan pembaca dalam jaraknya 

tercipta suatu ruang dialogis pula. Sebab adanya jarak itu membuat 

penafsir memiliki otoritas terhadap teks. Dan teks adalah kebebasan diri 

yang akan dikupas penafsir. Proyektivitas antara teks dan pembaca secara 

dialogis korelasinya melalui authorship dan cultural formation. Teks 

adalah otonom atau berdiri sendiri dan tidak bergantung pada maksud 

pengarang. Otonomi teks ada tiga macam sebagai berikut: 
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a). Intensi atau maksud pengarang. 

b). Situasi kultural dan kondisi sosial pengadaan teks. 

c). Untuk siapa teks dimaksud. 

Tugas hermeneutika mengarahkan perhatiannya kepada makna 

objektif dari teks itu sendiri, terlepas dari maksud subjektif pengarang 

ataupun orang lain. Interpretasi dianggap telah berhasil mencapai 

tujuannya jika ”dunia teks” dan ” dunia interpreter” telah berbaur 

menjadi satu.
77

 

Garis besarnya adalah kedua kosep hermeneutika di atas menjadi 

pisau analisis data penelitian dalam menyingkap makna yang berada 

dibalik falsafah Kompas secara teks, dialogis, interpretatif, sesuai dengan 

peta filsafat hermenutika dalam sejarah para pendirinya; sebagai pencipta 

teks (falsafah KKG) itu sendiri. 

 

7. Pemeriksaan Keabsahan Data 

a. Kredibilitas (derajat kepercayaan) 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua 

metode yaitu internal dan eksternal. Uji kredibilitas data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif di antaranya 

dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman 
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sejawat, analisis kasus negatif, dan memberchek.
78

 Ini memiliki aspek 

nilai kebenaran, sebab validitas ini termasuk dalam metode kualitatif 

internal. 

 

b. Transferabilitas (keteralihan) 

Ini merupakan uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Validitas ini menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya 

hasil penelitian dalam situasi tertentu. Kemudian uraian dalam 

laporannya harus rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.
79

 

 

c. Dependabilitas (kebergantungan) 

Dalam uji dependabilitas peniliti melakukan audit ulang 

terhadap keseluruhan data proses penelitian. Artinya kalau proses 

penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada maka penelitian tersebut 

tidak dependable. Caranya melalui pembimbing atau auditor 

dependent untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti selama 

melakukan penelitian.
80

 

 

d. Konfirmabilitas (kepastian) 

Uji konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan 

uji objektivitas penelitian. Bahwa peneliti disebut objek ketika 

penelitian sudah selesai dan hasilnya telah disepakati banyak orang. 
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Dalam penelitian kualitatif sebetulnya konfirmabilitas tak jauh beda 

dengan dependabilitas. Maka pengujiannya dapat dilakukan secara 

bersamaan. Intinya menguji pada proses, bila hasil penelitian 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian tersebut memenuhi standart konfirmabilitas.
81

  

 

8.  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan secara sistematis latar belakang 

pengambilan topik penelitian “Eksistensi Kompas Dalam Filsafat 

Hermeneutika (Konvergensi Filsafat China dan Jawa antara Pemikiran P 

K Ojong dan Jakob Oetama), tujuan, manfaat, fokus penelitian, tinjauan 

pustaka, definisi konseptual, dan metodologi penelitian.  

BAB II MENGURAI FALSAFAH MENUJU EKSISTENSI 

Bab ini berisi tentang falsafah hidup P K Ojong, Jakob Oetama, falsafah 

Kompas versi P K Ojong dan versi Jakob Oetama. Tak lepas dengan 

dinamika perubahan falsafah Kompas pasca meninggalnya P K Ojong 

pada tahun 80-an. 

BAB III ANTROPOSENTRISME, FILSAFAT MAKNA TUNGGAL 

Bab ini mendeskripsikan tentang tafsir falsafah Kompas; komparasi dua 

etnis, teks dan filsafat komunikasi, serta penyatuan ide sebagai makna 

tunggal yaitu eksistensi. Dalam hal ini juga dikemukakan analisis data 

serta kritik atas pemikiran kedua perintis Kompas. 
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BAB IV PENUTUP 

Berisi rekomendasi, kesimpulan, keterbatasan penelitian. Apa 

rekomendasi yang diajukan, dan kesimpulan serta keterbatasannya. 

 


