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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Perusahaan 

  2.1.1 sejarah Perusahaan 

    TRANS7 dengan komitmen menyajikan tayangan berupa informasi 

dan hiburan, menghiasi layar kaca di ruang keluarga pemirsa Indonesia. 

Berawal dari kerjasama strategis antara Para Group dan Kelompok 

Kompas Gramedia (KKG) pada tanggal 4 Agustus 2006, TRANS7 lahir 

sebagai sebuah stasiun swasta yang menyajikan tayangan yang 

mengutamakan kecerdasan, ketajaman, kehangatan penuh hiburan serta 

kepribadian yang aktif. 

 

      TRANS7 yang semula bernama TV7 berdiri dengan izin dari 

Departemen Perdagangan dan Perindustrian Jakarta Pusat dengan Nomor 

809/BH.09.05/III/2000. Pada 22 Maret 2000, keberadaan TV7 telah 

diumumkan dalam Berita Negara Nomor 8687 sebagai PT. Duta Visual 

Nusantara Tivi Tujuh. Dengan kerjasama strategis antara Para Group dan 

KKG, TV7 melakukan re-launching pada 15 Desember 2006 sebagai 

TRANS7 dan menetapkan tanggal tersebut sebagai hari lahirnya TRANS7, 

di bawah naungan PT. Trans Corpora yang merupakan bagian dari 

manajemen Para Group yang saat ini telah berubah nama menjadi CT 

Corp. 

 

    Akhir tahun 2012 bersama dengan TRANS TV dan Detikcom 

dalam media CT Corp di bawah naungan payung TRANSMEDIA, 

TRANS7 diharapkan dapat menjadi televisi yang maju, dengan program-

program in-house productions yang bersifat edukatif, kreatif dan inovatif 

serta komitmen menyajikan yang terbaik bagi pemirsa keluarga Indonesia 
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dengan berbagai pilihan program berupa hiburan, informasi, olah 

raga dan program anak disajikan secara lengkap. 

 

    Sebagai hiburan setiap harinya di layar kaca, TRANS7 

menghadirkan satu program komedi berbeda yang sanggup mengocok 

perut dengan candaan cerdas khas masa kini. Bersama dengan Denny 

Chandra, Cak Lontong, Fitri Tropica, Komeng dan sederat artis papan atas 

Indonesia dalam Indonesia Lawak Klub (ILK). 

 

    Tetap setia menghibur pemirsa TRANS7 selama lebih dari satu 

dekade, Bukan Empat Mata  bersama Tukul Arwana, yang merupakan 

Perubahan dari Empat Mata, program talkshow komedi paling fenomenal 

di Indonesia. Melengkapi sajian program talkshow di TRANS7, hadir juga 

di layar kaca, program Hitam Putih, talkshow inspiratif yang sudah banyak 

mengisahkan perjalanan hidup manusia yang menginspirasi dan dipandu 

oleh Deddy Corbuzier. 

 

    Dijajaran program informasi, TRANS7 menghadirkan sederet 

program berita dan dokumenter unggulan. Redaksi hadir setiap pagi, siang, 

sore, dan malam yang dikemas secara apik dan dinamis, terbaru dan 

update dan informatif. Program dokumenter unggulan lainnya yaitu Jejak 

Petualang, Ragam Indonesia, Mancing Mania, Indonesiaku, Orang 

Pinggiran, memberikan wawasan unik tentang Indonesia dan diharapkan 

mampu membuka cakrawala dan pandangan berbeda bagi pemirsa. 

 

    Tidak kalah informatif, program hiburan seperti Selebrita Pagi 

,Selebrita Siang, Seleb expose semakin lengkap menambah cakrawala di 

ruang keluarga dari sisi yang berbeda, serta program variety show seperti 

On The Spot dan Spotlite yang kehadirannya selalu dinantikan oleh 

pemirsa. 
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      TRANS7 juga menghadirkan beragam program olahraga guna 

memenuhi hasrat pencinta olahraga akan program olahraga bermutu dan 

informasi terkini. Para pecinta otomotif dan MotoGP diajak untuk memacu 

adrenalin di lintasan balap kelas dunia. TRANS7 juga menyajikan 

tayangan informasi olahraga setiap hari di layar pemirsa, di antaranya 

Sport7, One Stop Football, Galeri Sepakbola Indonesia, dan Highlights 

MotoGP. 

 

    TRANS7 juga tidak melupakan pemirsa cilik dan remaja dengan 

memberikan pengetahuan dan hiburan bagi mereka. Bocah Petualang, 

menghadirkan keunikan kehidupan anak-anak di seluruh penjuru 

Indonesia.  Laptop Si Unyil dan Unyil Keliling Dunia memberikan ilmu 

pengetahuan yang mendasar bagi para pemirsa cilik. Tau Gak sih, yang 

dikemas dalam bentuk tanya jawab untuk menambah wawasan bagi para 

pemirsa remaja.. Tidak ketinggalan program edukasi anak yang sarat 

informasi, Dunia Binatang, yang mengandalkan kekuatan karakter animasi 

Dolphino dan Otan sebagai maskot program tersebut. 

 

      Melengkapi sajian film-film berkualitas, TEATER7 hadir pada 

momen-momenspesial, mengisi layar kaca anda yang menghibur anda dan 

keluarga. 

      2.1.2 Visi dan Misi TRANS7 

VISI 

 Dalam jangka panjang, TRANS7 menjadi stasiun televisi terbaik di 

Indonesia dan di ASEAN 

 TRANS7 juga berkomitmen selalu memberikan yang terbaik bagi 

stakeholders dengan menayangkan program berkualitas dan 

mempertahankan moral serta budaya kerja yang dapat diterima pemegang 

saham. 
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MISI 

 TRANS7 menjadi wadah ide dan aspirasi guna mengedukasi dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

 TRANS7 berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa serta nilai-nilai 

demokrasi dengan memperbaharui kualitas tayangan bermoral yang dapat 

diterima masyarakat dan mitra kerja 

 

2.1.3 Arti Logo TRANS7 

     

  Logo dengan “Diamond A” ditengah kata TRANS yang dimiliki 

TRANSMEDIA termasuk TRANS TV dan TRANS7 merefleksikan 

kekuatan dan semangat baru yang memberikan inspirasi bagi semua orang 

di dalamnya untuk menghasilkan karya yang gemilang, diversifikasi konten 

atau keunikan tersendiri serta kepemimpinan yang kuat. 

      Masing-masing warna dalam logo ini memiliki makna dan filosofi. 

Warna kuning sebagai cerminan warna keemasan pasir pantai yang berbinar 

dan hasil alam Nusantara sekaligus melambangkan optimis masyarakat 

Indonesia. Sedangkan rangkaian warna hijau menggambarkan kekayaan 

alam Indonesia yang hijau dan subur, serta memiliki ketangguhan sejarah 

bangsa. Warna biru melambangkan luasnya cakrawala dan laut biru 

sekaligus menggambarkan kekuatan generasi muda bangsa Indonesia yang 

handal dan memiliki harapan tinggi. Yang terakhir adalah rangkaian warna 

Gambar 1.  Logo TRANS7 (sumber: logo.wikia.com) 
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ungu, menggambarkan keagungan dan kecantikan budaya dan seni bangsa 

Indonesia yang selalu dipuja dan dihargai sepanjang masa. 

      Semua rangkaian warna yang mengandung makna cerita di 

dalamnya, menyatu dengan serasi dan membentuk simbol yang utuh, kuat 

dan bercahaya di dalam Berlian berbentuk A ini. Sehingga bisa dipahami 

makna dari logo baru TRANSMEDIA ini menjadi tanda yang menyuarakan 

sebuah semangat dan perjuangan untuk mencapai keunggulan yang tiada 

banding mulai dari sekarang hingga masa mendatang. 

 

2.1.4 Struktur Organisasi TRANS7  

Dewan Komisaris 

Komisaris Utama 

Chairul Tanjung 

 

Komisaris: 

1. Agung Adiprasetyo 

2. Ishadi SK 

3. Asih Winanti 

Dewan Direktur 

Direktur Utama: 

Atiek Nur Wahyuni 

 

Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia: 

Ch. Suswati Handayani 

 

Direktur Programming & Operasional Broadcast: 
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Achmad Ferizqo 

 

Direktur Produksi: 

Andi Chairil 

 

Kepala Divisi 

Kepala Divisi Sales: 

Arnie Yuliartiningsih 

 

Kepala Divisi Promotion: 

Tedja Andarwan 

 

Kepala Divisi News: 

Titin Rosmasari 

 

Kepala Divisi HR & GS: 

Latief Harnoko 

 

Kepala Divisi Programming: 

Leona Anggraeni 

 

Kepala Divisi Produksi 

M. Taufik Hidayat 
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2.2 Ruang Lingkup Divisi Program 

 

 

 

  Hitam Putih adalah sebuah program acara besutan Trans 7 yang bergenre 

talkshow. Dengan Dedy Corbuzier sebagai pembawa acara, talkshow ini akan 

dibumbui dengan permainan pikiran atau mind games ala Dedy Corbuzier untuk 

mengorek rahasia bintang tamu. Hitam Putih mengungkap rahasia bintang tamu 

yang dihadirkan dengan menggunakan permainan atau trik yang digunakan oleh 

Dedy Corbuzier. Kini, Hitam Putih sesuai dengan namanya mengedepankan 

tamu-tamu inspiratif dan unik yang menarik untuk diangkat kisah hidup dan 

perjuangannya.  

2.2.1. Struktur Organisasi Tim Hitam Putih 

  Struktur Organisasi yang penulis gambarkan merupakan struktur penulis 

disaat masih aktif melakukan proses kerja magang di program Hitam Putih. 

Berikut stuktur organisasi tim Hitam Putih : 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Logo Program Hitam Putih (sumber : akun twitter Hitam Putih) 
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STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM HITAM PUTIH TRANS7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Produksi 

Andi Chairil 

Kepala Divisi 

Muhammad Taufik Hidayat 

Kepala Departemen Produksi 

Yoni Sauhandoko 

 

Executive Producer 

Teguh Usis / Mardthatillah (eks) 

 

Producer 

Sisca Hormansyah 

 

Creative 

1. Amalia Nurrin 

2. Alisa Wardoyo 

3. Ponco Adi 

4. Karina Swedianti 

5. Monika Astridlia 

6. Leona Lasteria 

7. Alyya Putri D 

 

Production Assistant 

1. Eristyani Sitorus 

2. Ridha R. Rahman 

3. Reza Kurniawan 

 

Internship 

Frederick 

 

Keterangan 

 Panah dengan garis lurus 

menandakan koordinasi yang 

terjadi secara langsung. 

 Garis putus-putus 

menandakan koordinasi yang 

tidak secara langsung atau 

melalui perantara 
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