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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Gambaran Umum Perusahaan 

2.1.1 Sejarah perusahaan.  

Pada tahun 2000an pengembangan bisnis kompas gramedia kembali 

dilakukan, dengan didirikannya pt duta visual nusantara tivi tujuh, tepatnya pada 

tanggal 22 maret 2000, yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan tv7. Pada 

perkembangannya tv7 resmi berubah nama menjadi trans7 pada tanggal 15 

desember 2006 dengan masuknya pt trans corporation dalam kepemilikan saham. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan situasi lingkungan bisnis di 

media, bisnis media cetak diarahkan untuk melakukan transformasi menuju era 

digital. Dengan demikian sosok media selanjutnya ditampilkan melalui multi 

media, multi channel, dan multiplatform (mmm). Maka pada awal tahun 2009 

media televisi mulai dijajagi kembali.  

Table 2.1 posisi group of TV KompasGramedia (KompasTV) di struktur bisnis KompasGramedia group 
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Kompas gramedia television (kompas gramedia tv) menjadi kendaraan 

perusahaan untuk menjalankan bisnis di televisi yang dimulai dengan 

pembentukan proyek kompas gramedia tv pada awal oktober 2009. Proyek ini 

memulai kegiatannya dengan membentuk kompas gramedia production (kg 

production) yang diberi tugas untuk memproduksi program acara yang 

memberikan value added kepada pemirsa, sehingga program-program yang akan 

ditayangkan mengandung nilai-nilai kemanusiaan, nilai sosial dan pendidikan. 

Proyek kompas gramedia tv sekaligus juga mempersiapkan terbentuknya 

KompasTV network, kompas channel, kompas vision, dan KompasTV. 

 

Visi dan misi kompas gramedia 

"menjadi perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu dan tersebar di asia 

tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat 

terdidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan dan adil sejahtera." (Jacob 

Oetama, co-founder Kompas Gramedia) 

 

Nilai-nilai dalam kompas gramedia untuk mewujudkan visi dan misi 

kompas gramedia, dibutuhkan manusia kg yang memahami dan menghayati nilai-

nilai luhur sebagaimana telah diwariskan oleh para pendiri, yakni 5C (caring, 

credible, competent, competitive, dan customer delight). 

Business unit KompasTV “Inspirasi Indonesia” dimulai dari proyek 

kompas gramedia tv (kgtv) dilaksanakan dengan mendirikan pt.gramedia media 

nusantara pada tahun 2008 dengan brand name KompasTV.  

 KompasTV sendiri adalah sebuah perusahaan media yang menyajikan 

konten tayangan televisi inspiratif dan menghibur untuk keluarga indonesia. 

Sesuai dengan visi misi yang diusung, KompasTV mengemas program 

tayangannews, adventure dan knowledge, entertainment yang mengedepankan 

kualitas. Konten program tayangan KompasTV menekankan pada eksplorasi 

indonesia baik kekayaan alam, khasanah budaya, indonesia kini, hingga talenta 

berprestasi. 
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Tidak hanya berhenti pada program tayangan televisi, tersedia pula 

produksi film layar lebar dengan jalan cerita menarik dan didukung talenta seni 

berbakat indonesia. Beberapa film layar lebar yang diproduksi adalah lima elang 

dan garuda di dadaku 2, karya Rudi Soedjarwo. 

Sebagai content provider dan perusahaan tv, KompasTV tayang perdana 

pada tanggal 9 september 2011 di sepuluh kota di indonesia: medan, palembang, 

jakarta, bandung, semarang, yogyakarta, surabaya, denpasar, banjarmasin, dan 

makassar. Jumlah kota tersebut akan terus bertambah pada tahun-tahun 

selanjutnya.  

Dengan kerjasama operasi dan manajemen, KompasTV memasok program 

tayangan hiburan dan berita pada stasiun televisi lokal di berbagai kota di 

indonesia yang telah terlibat dalam proses kerja sama. Stasiun televisi lokal akan 

menayangkan 70% program tayangan produksi KompasTV dan 30% program 

tayangan lokal. Dengan demikian, stasiun televisi lokal memiliki kualitas yang 

tidak kalah dengan stasiun televisi nasional, tentunya dengan keunggulan kearifan 

lokal daerah masing-masing. 

 KompasTV juga menyediakan kanal televisi berbayar pertama di 

indonesia yang memiliki kualitas high definition (hd). Kualitas high definition 

menyajikan gambar dengan resolusi tinggi sehingga pemirsa dapat menikmati 

detail gambar dengan kontur jelas dan warna yang lebih tajam. KompasTV 

sebagai pionir kualitashigh definition juga tengah mengarah pada sistem televisi 

digital sesuai standar yang lazim digunakan secara internasional. 

 KompasTV tentu memperhatikan kualitas program tayangan yang 

ditampilkan. Tumbuh dalam industri televisi komersial dengan persaingan yang 

sangat ketat, KompasTV berusaha untuk tetap berada pada koridor visi misi 

sehingga dapat selalu menyajikan pogram tayangan inspiratif dan informatif 

dengan kemasan menarik bagi keluarga indonesia. Karena merupakan tanggung 

jawab besar bagi sebuah stasiun televisi untuk turut membentuk moral bangsa. 

Menjawab tantangan dunia media di indonesia, sebagai bagiann dari 

kompas gramedia group yang memiliki motto enlightening people, KompasTV 

didukung dengan komposisi karyawan berkualitas dan berdedikasi tinggi 
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senantiasa berusaha menyalurkan informasi yang akan menjadi inspirasi 

indonesia. 

Visi dan misi KompasTV 

 “Menjadi organisasi yang paling kreatif di Asia Tenggara dalam mencerahkan 

kehidupan manusia dengan menayangkan program-program dan jasa-jasa yang 

bersifat informatif, edukatif, dan menghibur; mengikat para penonton dengan 

paduan program dan layanan yang mandiri, berbeda,serta memikat;dan 

disuguhkan melalui layanan multiplatform.”  

KOMPASTV LOGO 

Bentuk danwarna logo menggambarkan indonesia 

yang terdiri dari unsur-unsurdarat, laut, udara, dan 

makhluk hidup yang ada di bumi indonesia. Unsur-

unsur indonesia yang bhinneka tunggal ika itu dicitrakan 

dalam unsur warna-warna yang diwakili oleh 9 warna. 

Masing-masing warna berada dalam bentuk segitiga 

yang mengartikan energi, kekuatan, keseimbangan, hukum. Ilmu pasti, agama, 

dan dinamis. Bentuk segitiga berwarna initerintegrasidalam bentuk mirip huruf k, 

inisial dari kompas, melambangkan integrasi keragaman dan keutuhan sebagai 

inspirasi indonesia. 

 KompasTV memiliki sumber daya manusia (sdm) yang berasal dari 

industri televisi maupun dari berbagai lembaga pendidikan. Sdm inilah yang 

memgang peranan penting sebagai ujung tombak perwujudan dari visi misi dan 

proses komunikasi KompasTV.  

Konten dari tayangan stasiun televisi tersebut akhirnya justru membuat 

segala halnya seolah-olah menjadi seragam atau jenuh. Itulah pula yang membuat 

kecenderungan yang ada di masyarakat untuk mencari sebuah alternative tayangan 

televisi. Sehubungan dengan hal tersebutlah KompasTV pun hadir dengan 

berbagai alternative dan kualitas acara yang lebih berkarakter serta unik. Dengan 

mengusung konsep “Inspirasi Inodnesia” KompasTV mencoba memposisikan 

Gambar 2.2 logo KompasTV 
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dirinya sebagai sebuah perusahaan media yang menyajikan konten tayangan 

televisi inspiratif dan menghibur untuk keluarga Indonesia.  

Sesuai dengan visi misi yang diusung, KompasTV bercita-cita untuk 

mengemas program tayangan news, adventure dan knowledge, entertainment yang 

mengedepankan kualitas. Konten program tayangan KompasTV menekankan 

pada eksplorasi Indonesia baik kekayaan alam, khasanah budaya, Indonesia kini, 

hingga talenta berprestasi. Tidak terbatas pada program tayangan televisi, tersedia 

pula produksi film layar lebar dengan jalan cerita menarik dan didukung talenta 

seni berbakat Indonesia dengan nilai-nilai (values) yang lebih segar, berkarakter 

(unik) dan lebih menginspirasi. Tidak cukup sampai disitu KompasTV juga 

memiliki berbagai inovasi dalam dunia media broadcast, karena meskipun baru 

seumur jagung, kurang lebih 2 tahun. 

 KompasTV juga memiliki lini Production House dimana selain mencoba 

mengakuisisi isi tayangan yang berkualitas mereka pun juga dapat menghasilkan 

sebuah tayangan dari Production House-nya sendiri. Beberapa film layar lebar 

yang merupakan produksi adalah Lima Elang dan Garuda DI Dadaku 2 karya 

Rudi Soedjarwo. 

Dengan begitu maka KompasTV dapat dikatakan juga sebagai content 

provider yang menelurkan produk-produknya sediri yang juga mencoba 

memberikan inspirasi lewat di berbagai telvisi lokal di Medan, Palembang, 

Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, dan 

Makassar. Jumlah kota tersebut akan segera bertambah pada kuartal ketiga tahun 

2011 dan sepanjang tahun 2012.  

Dengan kerjasama operasi dan manajemen, KompasTV memasok program 

tayangan hiburan dan berita pada stasiun televisi lokal di berbagai kota di 

Indonesia yang telah terlibat dalam proses kerja sama. Stasiun televisi lokal akan 

menayangkan 70% program tayangan produksi KompasTV dan 30% program 

tayangan lokal. Dengan demikian, stasiun televisi lokal memiliki kualitas yang 

tidak kalah dengan stasiun televisi nasional, tentunya dengan keunggulan kearifan 
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lokal daerah masing-masing.Indonesia, dimana nilai positif yang ingin dibangun 

juga dapat tersalurkan sampai ke seluruh jaringan siar di Indonesia.  

 KompasTV percaya bahwa sesungguhnya daya penetrasi media televisi itu 

di Indonesia cukup kuat dalam merubah mndset masyarakat yang ada. isi atau 

konten dari sebuah tayngan itu sangat mungkin menjadi sebuah inspirasi dan di 

tiru oleh audience yang melihat. Jika negativ maka bisa merubah mindset menjadi 

negativ, dan begitupun sebaliknya. 

Hal itulah yang membuat KompasTV ingin menjadi sebuah stasiun televisi 

yang memberikan tayangan yang lebih inspiratif (positive) dan segar. Bagi 

KompasTV aspek komersial dan aspek idealis yang positive itu merupakan hal 

yang dapat berjalan sejajar. Namun demikian ketika arus memilih, KompasTV 

sesungguhnya lebih ingin mengedepankan sebuah tayangan yang berkonten 

positive dan inspiratif. Hal ini pulalah yang sesungguhnya membuat KompasTV 

lebh berkarakter dan terkesan ingin berbeda dengan televisi yang lainnya. 

Selaian beberapa hal diatas untuk menambahkan sebuah bentuk kualitas 

yang lebih inovatif dan unik di dunia modern ini, maka KompasTV juga 

menyediakan kanal televisi berbayar pertama di Indonesia yang memiliki 

kualitas High Definition (HD). Kualitas High Definition menyajikan gambar 

dengan resolusi tinggi sehingga pemirsa dapat menikmati detail gambar dengan 

kontur jelas dan warna yang lebih tajam. KompasTV sebagai pionir kualitas High 

Definition juga tengah mengarah pada sistem televisi digital sesuai standar yang 

lazim digunakan secara internasional. 

 KompasTV tentu memperhatikan kualitas program tayangan yang 

ditampilkan. Tumbuh dalam industri televisi komersial dengan persaingan yang 

sangat ketat, KompasTV berusaha untuk tetap berada pada koridor visi misi 

sehingga dapat selalu menyajikan pogram tayangan inspiratif dan informatif 

dengan kemasan menarik bagi keluarga Indonesia.  

Karena merupakan tanggung jawab besar bagi sebuah stasiun televisi untuk 

turut membentuk moral bangsa.Menjawab tantangan dunia media di Indonesia, 

sebagai bagiann dari Kompas Gramedia Group.corp yang memiliki sebuah motto 
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akar “Enlightening People”. KompasTV juga didukung dengan komposisi 

tayangan (produk/progam), karyawan yang berkualitas dan berdedikasi tinggi 

senantiasa berusaha menyalurkan informasi yang akan menjadi Inspirasi 

Indonesia. 
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