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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1 Sejarah TipTapNet.com  

 TipTapNet.com yang merupakan tempat penulis melakukan 

magang adalah portal gadget dan teknologi yang dibuat pada awal 2012 

dan siap dilansir (soft launching) pada Agustus 2012. Situs ini sendiri 

merupakan divisi media dalam jaringan dari majalah What Hi-Fi? 

Indonesia, dibawah naungan redaksi What Hi-Fi? 

What Hi-Fi? sendiri adalah redaksi yang membawahi beberapa 

media cetak dan online yang berfokus pada teknologi di bawah naungan IT 

Department Editorial Kompas Gramedia Majalah.  

 What Hi-Fi? menerbitkan tiga majalah dalam waktu yang berbeda. 

Pertama adalah What Hi-Fi? Indonesia pada  April 2004, yakni majalah 

audio video lisensi dari Hymarket Publisher, London. Kedua adalah 

Laptop1, majalah gadget dan teknologi komunikasi, pada akhir tahun 

2008. Ketiga adalah Digital Camera Indonesia, majalah fotografi lisensi 

dari Future Publishing London, awal tahun 2009. Adapun TipTapNet.com 

berada di bawah What Hi-Fi? Indonesia. 

 Kehadiran TipTapNet.com sejalan dengan program 3M 

(multimedia, multiplatform, dan multichannel) yang diterapkan korporat 

Kompas Gramedia Group sejak 2011. Pada kebijakan ini, semua bagian di 

korporasi Kompas Gramedia diwajibkan menjalankan strategi bisnis 

berdasarkan 3M tersebut.  

 Kebijakan 3M tersebut yakni membuat website resmi dan e-mag di 

masing-masing majalah Kompas Gramedia dan juga beberapa produk 

digital yang mandiri, maksudnya yang tak ada hubungannya dengan 
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produk digitalnya, seperti TipTapNet.com. TipTapNet.com merupakan 

produk mandiri yang tidak ada hubungannya dengan  majalah What Hi-Fi? 

Indonesia, walaupun portal ini berada di bawah majalah tersebut. Namun, 

penulisan artikel di dalam TipTapNet.com, memiliki format yang sama 

dengan majalah What Hi-Fi Indonesia?. Hal ini tak lepas karena 

TipTapNet.com dan majalah What Hi-Fi? Indonesia memiliki fokus 

bidang yang sama, yakni berita seputar teknologi dan keduanya juga 

berada dalam redaksi yang sama, yaitu redaksi What Hi-Fi? 

 Namun di 2013 ada perubahan strategi di unit bisnis What Hi-Fi? 

di mana untuk tema-tema gadget dan teknologi, difokuskan pada majalah 

dan website serta e-mag What Hi-Fi? Indonesia. Sedangkan produk cetak 

majalah Laptop-1 dan website TipTapNet.com sementara dibekukan 

(sekitar Juni 2013) agar tim editorial dan bisnis bisa fokus ke What Hi-Fi? 

Indonesia, dan juga fokus pada produk-produk fotografinya (majalah dan 

website serta e-mag Digital Camera Indonesi dan Travel Fotografi). 

 

2.1.1 Visi dan Misi 

 Menjadi panduan produk serta teknologi audio visual terbaik dan terbesar 

di Indonesia. 

 

2.1.2 Konten TipTapNet.com 

Beberapa konten dari TipTapNet.com, antara lain : 

 

1. News 

Bertia terkini mengenai perkembangan teknologi yang terjadi 

di Indonesia maupun dunia. Berita dalam News dibagi ke 

dalam beberapa kategori, seperti smartphone, laptop, tablet, OS 

(Operating System). Tulisan ini berupa pengenalan produk, 

teknologi terbaru, gaya hidup seputar teknologi, dan juga acara 

atau event tentang teknologi. 
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2. Feature 

Berisikan tulisan feature seputar teknologi, seperti cerita 

singkat seputar pengalaman dalam berponsel, pengalaman 

dalam menggunakan laptop, serta tulisan mengenai aplikasi-

aplikasi pilihan redaksi dan lain sebagainya. 

3. Review 

Berisikan tulisan tentang pembahasan suatu produk teknologi 

yang telah diuji. Produk dapat berupa ponsel, tablet, computer 

jinjing, atau pun pengeras suara. Tulisan ini membahas tentang 

kesan penguji (penulis), yakni keunggulan dan kelemahan, 

dalam menggunakan produk tersebut.  

4. Tutorial 

Tulisan mengenai tips, trik, dan langkah-langkah dalam 

menggunakan aplikasi, ponsel atau pun komputer. Tulisan ini 

disertai dengan gambar di setiap langkah-langkahnya.  
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Gambar 2.1.2.1 Logo Majalah What Hi-Fi? 

 

 

 

Gambar 2.1.2.2 Logo Majalah What Hi-Fi? Indonesia 

 

 

 

Gambar 2.1.2.3 Logo TipTapNet.com 
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2.2 Struktur Organisasi Redaksi What Hi-Fi? 
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