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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Profil Kidnesia 

Kompas Gramedia adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang 

bergerak di bidang media massa. Kompas Gramedia menerbitkan surat kabar, 

majalah juga tabloid. Kompas Gramedia juga memiliki sebuah stasiun radio, 

yaitu Radio Sonora. Selain radio, Kompas Gramedia juga memiliki salah satu 

stasiun televisi, yaitu Kompas TV. Tidak hanya itu, Kompas Gramedia juga 

memiliki bisnis di bidang lain, seperti perhotelan dan penerbitan. Bahkan 

Kompas Gramedia juga membuka sebuah universitas, yaitu Universitas 

Multimedia Nusantara (UMN) pada tahun 2009. 

Group of Magazine (GoM) Kompas Gramedia merupakan perusahaan 

yang khusus mengelola majalah. Majalah yang pertama kali diterbitkan oleh 

Kompas Gramedia adalah majalah bulanan Intisari. Intisari diterbitkan pertama 

kali pada 17 Agustus 1963 oleh Petrus Kanisius (PK) Ojong dan Jakob Oetama 

(JO) bersama J. Adisubrata dan Irawati SH. Setelah itu Kompas Gramedia 

kembali menerbitkan sebuah majalah yang dikhususkan untuk anak-anak, yaitu 

Bobo pada 14 April 1973. Sejak saat itu usaha Kompas Gramedia di bidang 

majalah terus berkembang dan segmennya semakin bertambah. Ada majalah 

untuk anak-anak, remaja, dan ibu rumah tangga. Ada juga majalah khusus 

otomotif, sepak bola, rumah, komputer, dan games. 

GoM Kompas Gramedia melihat bahwa pengguna internet semakin 

meningkat setiap tahunnya. Hal ini pun juga berlaku di Indonesia. Pengguna 

internet di Indonesia pun diketahui jauh lebih banyak daripada pengguna 

internet di Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Oleh karena itu GoM 

Alur kerja jurnalisme..., Maya Safira, FIKOM UMN, 2015



9 
 

memutuskan untuk memperluas brand majalahnya ke ranah online. Majalah 

digital yang pertama kali dibuat adalah Hai, Tabloid Nova, iDea, dan Otomotif. 

Majalah digital tersebut dibuat pada tahun 2008. 

GoM Kompas Gramedia juga melihat adanya perubahan gaya bermedia 

anak karena perkembangan teknologi internet. Rasa keingintahuan mereka 

semakin besar dan hal tersebut mendorong mereka untuk lebih mandiri dalam 

mencari informasi. Melalui internet anak-anak dapat mencari tahu semua yang 

ingin mereka ketahui. Anak-anak yang menggunakan internet di Indonesia 

semakin lama semakin bertambah walaupun dari tahun 2004 hingga 2008 hanya 

meningkat 4,028%. Namun GoM memprediksi kalau angka tersebut akan terus 

bertambah besar karena kemudahan mengakses internet, biayanya yang murah, 

dan juga kebutuhan akan informasi. 

Saat itu GoM Kompas Gramedia melihat belum ada situs khusus anak-

anak yang lengkap dan dapat dijadikan sebagai referensi. Anak-anak yang 

menggunakan search engine untuk mencari informasi menemukan apa yang 

mereka cari di situs yang dibuat untuk umum. Oleh karena itu GoM Kompas 

Gramedia memutuskan untuk membuat media online yang khusus untuk anak-

anak dan dapat dapat dipercaya sebagai referensi.  

Pada Juli 2009 Children’s Media Group of Magazine (GoM) Kompas 

Gramedia pun mendirikan majalah digital Kidnesia (www.kidnesia.com). 

Kidnesia adalah portal anak terbesar dan terlengkap di Indonesia. Nama 

Kidnesia berasal dari kata kid yang dalam bahasa Indonesia berarti anak dan 

Indonesia. Nama ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:  

1. Kidnesia mudah diingat, mencerminkan produk untuk anak, berkesan 

modern, dinamis, dan enak didengar. 

2. Kidnesia mencerminkan situs berisi pengetahuan Indonesia untuk anak-

anak. 
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3. Kidnesia dapat dijadikan umbrella brand bagi semua media anak di 

kelompok Gramedia Majalah. 

Situs ini berisi berbagai macam pengetahuan dan informasi yang ditujukan 

untuk anak-anak. Pengetahuan ini terutama adalah tentang Indonesia. Anak-

anak saat ini sudah akrab dengan internet. Dalam mengerjakan tugas pun 

kadang mereka menggunakan internet untuk mencari jawabannya. Kidnesia 

berharap dapat membantu anak-anak untuk menemukan jawaban-jawaban 

tersebut. 

Di dalam Kidnesia terdapat berbagai channel dari Children’s Media GoM. 

Channel tersebut antara lain adalah Indonesiaku, Bobo, GIRLS, XY Kids, 

Parent Area (Mombi), dan Etalase. Brand majalah tersebut yang tadinya hanya 

diproduksi secara cetak sekarang sudah berkembang juga menjadi media online. 

Konten dalam Kidnesia pun menjadi sangat beragam. Di dalamnya juga 

terdapat beberapa subchannel yang menarik di mana anak-anak bisa mengasah 

kemampuan jurnalistik dan kreativitas mereka. 

 

Gambar 1. 

Channel Dalam Kidnesia (sumber: kidnesia.com) 
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Logo Kidnesia adalah tulisan Kidnesia dengan ikon burung hantu bernama 

Nesi. Logo Kidnesia didominasi oleh warna kuning. Burung hantu dipilih 

sebagai lambang Kidnesia karena burung hantu merupakan binatang yang 

melambangkan sumber ilmu pengetahuan yang berguna. Hal ini sesuai dengan 

situs Kidnesia yang berisi pengetahuan mengenai berbagai hal terutama 

Indonesia. Warna kuning dipilih karena kuning adalah warna yang 

mencerminkan optimisme, kepercayaan diri, kekuatan emosional, keramahan, 

dan kreativitas (Banks, 2004: 45). Tidak hanya ada warna kuning dalam logo 

Kidnesia. Tulisan Kidnesia diberi warna yang berbeda-beda, yaitu merah, 

jingga, kuning, hijau, biru, nila, putih, dan merah. Warna yang berbeda-beda 

tersebut melambangkan keanekaragaman Indonesia. 

 

Gambar 2. 

Logo Kidnesia (sumber: kidnesia.com) 

 

 

Sebagai sebuah media tentunya Kidnesia mempunyai visi dan misi. 

Berikut ini merupakan visi dan misi Kidnesia sebagai situs khusus anak : 

A. VISI 

Menjadi situs web rujukan terbesar, terlengkap, dan terpercaya bagi anak-

anak Indonesia. 

B. MISI 
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 Menyediakan sarana untuk menambah wawasan audiens 

 Menyediakan referensi yang berkaitan dengan Indonesia 

 Menyediakan wadah bagi pengembangan kreativitas anak 

 Menyajikan informasi secara menarik dengan menggunakan media 

komunikasi internet 

 Menyediakan wadah interaktif; baik antara audiens dengan pengelola 

situs, maupun audiens dengan audiens. 
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Gambar 3. 

Struktur Organisasi Kidnesia 
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2.2. Ruang Lingkup Kidnesia 

Kidnesia merupakan sebuah media online dengan target pasar khusus 

anak-anak. Sasaran Kidensia adalah anak laki-laki dan perempuan berusia 9-12 

tahun serta orang tua berusia 35-39 tahun. Berikut ini adalah segmentasi 

demografis dan psikografis Kidnesia. 

 

Tabel 1. 

Segmentasi Demografis dan Psikografis Kidnesia 

 

Alasan mengapa orang tua juga menjadi sasaran Kidnesia adalah karena 

masih banyak anak-anak yang menggunakan internet dengan didampingi orang 

tuanya. Para orang tua juga menjadi sasaran utama bagi para pengiklan. 

Di dalam situs Kidnesia terdapat channel Indonesiaku, Bobo, GIRLS, XY 

Kids, Parent Area (Mombi), dan Etalase. Channel khusus dan menjadi ruang 

lingkup Kidnesia adalah channel Indonesiaku, Dari Nesi, dan Kidnesia TV. Tim 

Kidnesia bertanggung jawab dalam mengelola dan mengisi ketiga channel 

tersebut. Di dalamnya terdapat subchannel dan subsubchannel yang berfungsi 

mengkategorikan konten yang ada di dalamnya. 

Adapun isi atau konten ketiga channel tersebut adalah : 

Demografis Psikografis 

 Laki-laki dan perempuan 

 Anak usia 9-12 tahun, orang tua usia 

35-39 tahun 

 SES A dan B+ 

 Tinggal di kota-kota yang memiliki 

fasilitas internet 

 Terbiasa menggunakan internet untuk 

mencari informasi yang berkaitan 

dengan pendidikan, pengetahuan atau 

hiburan 

 Pintar, dinamis, modern, praktis 

 Senang bermain game, suka gambar 

komik ataupun animasi 

 Tertarik dan menyukai gadget dan 

toys 
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1. Indonesiaku 

Channel ini membahas khusus mengenai Indonesia. Di dalamnya terdapat 

tiga subchannel, yaitu: 

 Jalan-Jalan 

Subchannel ini berisi informasi mengenai tempat-tempat menarik yang 

dapat dikunjungi di seluruh penjuru Indonesia.  

 Teropong Daerah 

Di dalam subchannel ini terdapat nama-nama semua provinsi di 

Indonesia. Dalam setiap provinsi terdapat berbagai informasi mengenai 

provinsi tersebut. Informasi-informasi tersebut terdiri dari seni budaya, 

flora, fauna, hasil bumi, hasil tambang, tokoh, sejarah Indonesia, dan 

tempet menarik. Subchannel ini dapat digunakan untuk mengenal 

provinsi-provinsi di Indonesia secara detil. 

 Fotonesia 

Dari namanya sudah bisa terlihat bahwa subchannel ini berkaitan 

dengan fotografi. Subchannel ini mempunyai empat subsubchannel di 

dalamnya yng masing-masing mempunyai konten yang berbeda-beda. 

Pertama adalah Cerita Foto yang berisi foto atau slide show beberapa 

foto yang mengisahkan berbagai hal tentang Indonesia. Lalu ada Klik 

Unik yang berisi foto-foto yang menggambarkan keunikan di Indonesia. 

Ada juga Tips Foto yang berisi tips-tips fotografi agar anak-anak yang 

tertarik dengan dunia fotografi dapat mempelajarinya. Selain itu ada 

Galeri Foto yang berisi foto yang mencerminkan keindahan Indonesia. 

2. Dari Nesi 

Subchannel Dari Nesi berisi berbagai informasi tentang pengetahuan yang 

bermanfaat bagi anak-anak. Terdapat dua subsubchannel di dalamnya, yaitu: 

 Nesiana 

Nesiana berisis kata-kata dari Nesi ketika menyambul hari-hari besar, 

seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Pramuka, dan lain-lain. Subchannel ini 
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juga bisa digunakan untuk menyambut tema mingguan yang baru. Bisa 

dikatakan bahwa Nesiana adalah sebuah editorial. 

 Sekitar Kita 

Sekitar Kita terbagi menjadi lima, yaitu Sains, Teknologi, Pengetahuan 

Umum, Serba-Serbi, dan Sahabat Nesi. Sains berisi mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan sains atau para penemu. Teknologi berisi tentang 

teknologi-teknologi terbaru dari seluruh dunia. Sedangkan Pengetahuan 

Umum berisi segala pengetahuan tentang berbagai hal yang perlu 

diketahui oleh anak-anak. Serba-Serbi berisi informasi di luar apa yang 

berkaitan dengan sains, teknologi, dan pengetahuan umum. Terakhir, 

yaitu Sahabat Nesi, berisi profil orang-orang yang mempunyai keahlian 

atau profil yang menarik untuk diketahui. 

3. Kidnesia TV 

Subchannel ini berisi segala video hasil liputan dari tim Kidnesia. 
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