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BAB II 

GAMBARAN UMUM KOMPAS.COM 

 

 

 

2.1 Profil Perusahaan 

2.1.1 Sejarah Perusahaan 

 

Perjalanan Kompas.com merupakan perkembangan berita di Harian 

Kompas yang bersinergi dengan perkembangan teknologi saat ini.  Merujuk 

pada company profile dari Kompas.com, salah satu media online yang 

dimiliki oleh grup Kompas Gramedia ini mulai berdiri pada 1995, dengan 

nama Kompas Online.  

Gambar 2.1 Tampilan Awal Beranda Kompas Cyber Media (1998) 

Sumber : profile company Kompas.com 

 

Kemudian pada tahun 1998, Kompas Online bertransformasi 

menjadi Kompas.com yang terfokus pada pengembangan isi, design, dan 
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strategi pemasaran yang baru. Sampai pada akhirnya, Kompas.com pun 

melangkah menjadi portal berita yang dipercaya di Indonesia. 

Sepuluh tahun kemudian yakni tahun 2008, Kompas.com muncul 

dengan perubahan tampilan yang signifikan. Mengusung ide “Reborn”, 

Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga konsep yang baru 

didalamnya. Menjadi lebih kaya, lebih segar, lebih elegan, namun tetap 

mengedepankan unsur user-friendly dan advertiser-friendly. 

Gambar 2.2 Logo dan Halaman Kompas.com tahun 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : profile company Kompas.com 

 

Berdasarkan sinergisitas yang ada ini menjadikan Kompas.com 

sebagai sumber informasi lengkap yang tidak hanya menghadirkan berita 

dalam bentuk teks, namun juga dalam bentuk gambar, video dan bahkan live 
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streaming. Perubahan ini mendorong bertambahnya pengunjung aktif 

Kompas.com yang semula 2008  mencapai 20 juta pembaca aktif per bulan 

dan total 40 page views/impression per bulan, kini Kompas.com telah 

mencapai 120 juta page views per bulan. 

Sebagai portal berita yang mengikuti perkembangan teknologi 

terkini, maka selain kita bisa mengakses Kompas.com melalui smartphone 

yang kita miliki sebagai aplikasi yang gratis.  

Gambar 2.3 Logo dan Halaman Kompas.com tahun 2013-sekarang 

 

 

Sumber : profile company Kompas.com 

 

Pada tahun 2013, Kompas.com kembali melakukan perubahan 

terhadap tampilan halamannya yang lebih rapi dan bersih, fitur yang lebih 

personal, sekaligus menambah teknologi baru yakni Responsive Web 

Design. 

Responsive Web Design pada halaman baru Kompas.com 

memungkinkan pembaca dapat menikmati Kompas.com dengan  berbagai 

format baik itu di PC, tablet, hingga smartphone dalam satu design halaman. 
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Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, maka 

Kompas.com mencoba memahami kebutuhan pembaca yang beragam 

dengan menghadirkan fitur Personalisasi, sehingga pembaca dengan mudah 

memilih kanal pembacaan yang dibutuhkan. 

 

2.1.2 Logo dan Visi Misi Perusahaan 

Gambar 2.4 Logo Kompas.com saat ini 

 

 

Sumber : profile company Kompas.com 

 

Visi dari PT.Kompas Cyber Media (Kompas.com) 

To be the best, largest, and most profitable multimedia portal in Indonesia 

as Well as in South East Asia. 

 

Misi dari PT.Kompas Cyber Media (Kompas.com) 

By providing the largest and most credible information to enlighten and 

entertainment Individual and communities. 

 

 

2.1.3 Kanal Kompas.com 

 

Sejak 2008 hingga saat ini, pada halaman depan Kompas.com sudah 

ada beberapa kanal atau channel yang bisa dipilih oleh pembacanya sesuai 

kebutuhan. Kanal-kanal tersebut yakni : 

 

 KOMPAS News 

Menampilkan berita terkini yang terbagi atas empat bagian yakni 

nasional, megapolitan, regional dan internasional. 
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 KOMPAS Female 

Memuat informai seputar wanita, berupa tips tentang karir, 

kehamilan, trik keuangan serta informasi belanja. 

 KOMPAS Bola 

Berita seputar sepak bola dari mulai pertandingannya, tim, dan 

update skors. 

 KOMPAS Health 

Berisikan tips-tips dan artikel tentang kesehatan, informasi 

kesehatan, medis terbaru, serta fitur informasi kesehatan yang 

interaktif. 

 KOMPAS Tekno 

Mengulas tentang gadget-gadget  terbaru, menampilkan review 

produk dan ragam informasi teknologi baru lainnya. 

 KOMPAS Entertain 

Berisikan berita tentang selebritis, ulasan film, musik, serta hiburan 

lainnya baik dari dalam maupun luar negeri. 

 KOMPAS Otomotif 

Menyajikan berita seputar kendaraan, trend mobil dan motor, serta 

tips merawat kendaraan. 

 KOMPAS Properti 

Memuat direktori lengkap tentang property dan artikel terkait rumah 

apartement, serta tempat tinggal lainnya. 

 KOMPAS Image 

Menyajikan foto-foto berita yang berkualitas resolusi tinggi atau 

besar hasil pilihan dari editor foto Kompas.com. 

 KOMPAS Karir 

Kanal yang tak hanya berfungsi untukdirektori lowongan kerja, tapi 

juga sebagai one-stop career solution bagi para pencari kerja 

maupun karyawan. 
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2.1.4 Struktur Redaksi Kompas.com 

 

Berikut susunan kepengurusan aktif di bagian Editorial PT. Kompas 

Cyber Media (Kompas.com) : 

Tabel 2.1 Struktur Redaksi Kompas.com 

 

Proses kerja jurnalistik..., Noviana, FIKOM UMN, 2015



 

13 
 

Sumber : profile company Kompas.com 

 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

 

Penulis melaksanakan kerja magang di Kompas.com yang 

ditempatkan pada redaksi news room dengan desk nasional. Desk  Nasional 

sendiri berada pada divisi news. Divisi ini bertugas untuk memberikan 

laporan atau artikel terkini terkait peristiwa atau kejadian penting dan layak 

diketahui oleh banyak orang atau pembaca. Penulis sendiri biasa membahas 

mengenai persoalan politik dan hukum, namun terkadang  tak sebatas isu 

politik dan hukum pada divisi nasional, penulis juga mem-backup isu-isu 
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diluar divisi nasional seperti megapolitan, entertain dan juga ekonomi. 

Ruang lingkup kerja penulis sendiri seputaran kota Jakarta dan Tangerang. 

 

 

Gambar 2.5 Alur Koordinasi Kerja Magang Penulis di Kompas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : profile company Kompas.com 

 

Content /Community Managing 
Editor 

News Managing Editor 

News Assistant Managing Editor 

Editor 
Nasional 

Editor 
International 

Editor 
Megapolitan 

Editor 
Regional 

Reprter / 
penulis 

Proses kerja jurnalistik..., Noviana, FIKOM UMN, 2015




