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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Profil Kompas.com 

Kompas.com berdiri pada tahun 1997 dengan nama Kompas Online. Saat 

itu, Kompas Online hanya berperan sebagai edisi internet dari Harian Kompas. 

Kemudian pada tahun 1998 Kompas Online merubah namanya menjadi 

Kompas.com dengan berfokus pada pengembangan isi, desain, dan strategi 

pemasaran yang baru. Kompas.com pun memulai langkahnya sebagai portal berita 

terpercaya di Indonesia. 

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008 Kompas.com tampil dengan 

perubahan penampilan yang signifikan. Mengusung ide “Reborn”, Kompas.com 

membawa logo, tata letak, hingga konsep baru di dalamnya. Lebih kaya, lebih 

segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsur user-friendly dan 

advertiser-friendly. 

Sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap, 

yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, 

video, live streaming. Perubahan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung 

aktif Kompas.com di awal tahun 2008 yang mencapai 20 juta pembaca aktif per 

bulan, dan total 40 juta page views/impression per bulan. Saat ini,Kompas.com 

telah mencapai 120 juta page view perbulan. 
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Pada tahun tersebut juga mulai ditampilkan channel-channel atau kanal-

kanal di halaman depan Kompas.com. Kanal-kanal ini didesain sesuai dengan 

tema berita dan membuat setiap pengelompokan berita memiliki karakter. Kanal-

kanal tersebut antara lain adalah : 

a) kompas female 

Memuat informasi seputar dunia wanita: tips-tips seputar 

karier, kehamilan, trik keuangan serta informasi belanja. 

b) kompas bola 

Tempat akurat untuk mengetahui update skor, berita 

seputar tim dan pertandingan sepak bola. 

c) kompas health 

Berisi tips-tips dan artikel tentang kesehatan, informasi 

medis terbaru, beserta fitur informasi kesehatan interaktif. 

d) kompas tekno 

Mengulas gadget-gadget terbaru di pasaran, menampilkan 

review produk dan beragam berita teknologi. 

e) kompas entertainment 

Menyajikan berita-berita selebriti, ulasan film, musik dan 

hiburan dalam dan luar negeri. 

f) kompas otomotif 

Menampilkan berita-berita seputar kendaraan, trend mobil 

dan motor terbaru serta tips-tips merawat kendaraan. 
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g) kompas properti 

Memuat direktori lengkap properti dan artikel tentang 

rumah, apartemen serta tempat tinggal. 

h) kompas images 

Menyajikan foto-foto berita berkualitas dalam resolusi 

tinggi hasil pilihan editor foto Kompas.com. 

i) kompas karier 

Kanal yang tak hanya berfungsi sebagai direktori lowongan 

kerja, namun juga sebagai one-stop career solution bagi para 

pencari kerja maupun karyawan. 

Kompas.com juga telah menciptakan komunitas menulis dengan konsep 

citizen journalism dalam Kompasiana. Setiap anggota Kompasiana dapat 

mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan 

aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. 

Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis Kompas Gramedia dan para tokoh 

masyarakat, pengamat serta pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin ilmu 

untuk ikut berbagi informasi, pendapat dan gagasan. Kompasiana, yang setiap hari 

melahirkan 300 hingga 400 tulisan telah berhasil membangun komunitas 

jurnalisme warga yang mencapai 50.000 anggota 

(http://www.kompas.mediaonline.com/chr/profil). 

4.1.1 Visi Kompas.com 

Visi kompas adalah menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi 

perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta 

http://www.kompas.mediaonline.com/chr/profil
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menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan. Dari visi ini dapat kita lihat 

bahwasannya Kompas turut berusaha berpartisipasi membangun masyarakat 

Indonesia berdasarkan Pancasila melalui prinsip persatuan dalam perbedaan. 

 

4.1.2  Misi Kompas.com 

Misi Kompas adalah mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat 

secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan dengan menyediakan dan 

menyebarluaskan berita yang terpercaya. Dengan misi tersebut berarti Kompas 

secara tidak langsung juga berperan serta dalam mencerdaskan anak bangsa, 

menjadi nomor satu dalam semua usaha-usaha lain yang sejenis dalam kelas yang 

sama. 

 

4.1.3 Motto Kompas.com 

Motto Kompas adalah “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Dengan demikian 

harian Kompas selalu berupaya bahwasannya segala bentuk tulisan yang telah 

dipublikasikan di harian Kompas dimaksudkan untuk menjadi representasi hati 

nurani rakyat Indonesia 

Sebagai portal berita yang mengikuti perkembangan teknologi terkini, kini 

selain bisa diakses melalui handphone atau dapat diunduh sebagai aplikasi gratis 

di smartphone BlackBerry, Kompas.com juga tampil dalam format iPad dan akan 

terus tumbuh mengikuti teknologi yang ada 

(http://www.kompas.mediaonline.com/chr/visi/misi.) 
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4.2 Profil viva.co.id 

Didirikan pada tahun 2007 , PT . Visi Media Asia Tbk . ( " VIVA " ) 

adalah perusahaan media konvergensi terkemuka di Indonesia dan telah 

mencatatkan sahamnya di BEI pada November 2011.VIVA berfokus pada 

memberikan berita, olahraga dan gaya hidup isi yang dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan audiens mereka . Sejak 2008 , tvOne memimpin jalan sebagai stasiun 

berita dengan khalayak yang besar . Menyiarkan program dalam 24 jam sehari , 

tvOne terus memberikan informasi yang cepat dan akurat bagi seluruh masyarakat 

Indonesia . ANTV 's olahraga program ISL , kompetisi kasta tertinggi di 

Indonesia telah menjadi program sepak bola lokal yang paling favorit yang 

bahkan dapat bersaing dengan liga yang dikenal secara global lainnya . 

Untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat di industri media , VIVA 

alat murah strategi dampak yang tinggi dalam pengembangan konten dengan 

berfokus pada in- house produksi untuk sebagian besar isinya dan terus 

meningkatkan daya saing internal . Melalui in- house produksi VIVA dapat 

menyesuaikan kualitas produk , memungkinkan perusahaan untuk menjadi 

fleksibel dan beradaptasi dengan tren baru dan perubahan di pasar untuk 

kepentingan penonton serta berfungsi sebagai katalis untuk memaksimalkan 

margin keuntungan . 

Dalam era penyiaran digital dan konvergensi media, VIVA terus 

memperluas platform untuk mendistribusikan konten dan memenuhi kepentingan 

khalayak yang lebih luas di Indonesia . Menyusul keberhasilan peluncuran portal 
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VIVA.co.id yang diposisikan VIVA sebagai portal berita terkemuka di Indonesia 

dan Asia Tenggara , media inisiatif konvergensi VIVA akan dilanjutkan dengan 

peluncuran Vivasky , platform berbasis satelit pay tv . Selanjutnya , untuk 

memperkuat posisinya di platform yang FTA , ANTV dan tvOne telah 

mengamankan FTA lisensi multiplexing digital dalam enam ( 6 ) daerah di 

seluruh Indonesia yang menandai langkah strategis VIVA dalam proses transisi 

dari analog ke sistem digital , dimana Pemerintah berencana untuk melakukan 

Analog Switch Off pada tahun 2018 . 

Akuisisi media hak penuh dari Piala Dunia FIFA 2014 merupakan tonggak 

penting bagi VIVA untuk mengambil keuntungan dari proses digitalisasi 

penyiaran dan mengubah perusahaan menjadi media terkemuka konvergensi 

pemain Indonesia sejak Piala Dunia 2014 acara akan sangat mudah diakses di 

mana saja , kapan saja dan dengan perangkat apapun yang menyediakan 360 

derajat pengalaman bagi seluruh rakyat Indonesia 

A. ANTV 

Pada tahun 2009 , ANTV direposisikan dan sejak saat itu berfokus 

pada penyajian isi sekitar gaya hidup dan olahraga menargetkan keluarga di 

Indonesia . Sebagai hasilnya , pangsa pemirsa ANTV telah meningkat lebih 

dari 30 % 2008-2012 ( AGB Nielsen Media Research 2012) 

ANTV memposisikan dirinya berbeda di Industri TV Indonesia dengan 

menyediakan program hiburan keluarga interaktif terutama di slot prime time 

dengan game show dan reality show seperti Pesbukers . 
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B. tvOne 

Diperoleh pada tahun 2007 , dalam waktu singkat tvOne telah menjadi 

nomor satu jaringan berita dalam hal jumlah penonton . Program-program 

yang dirancang untuk target SES ABC1 15 + . Beberapa program peringkat 

tinggi dan favorit disiarkan oleh tvOne adalah Satu Jam Lebih Dekat 

Indonesia Lawyers Club ( ILC ) , Kabar Petang , Apa Kabar Indonesia Malam 

, Debat dan . Jumlah pemirsa Kabar Petang adalah yang tertinggi di antara 

program berita utama lainnya ( AGB Nielsen Media Research 2012 ) 

C. VIVA.co.id 

VIVA.co.id adalah terkemuka dan paling cepat berkembang Portal on-

line di Indonesia dalam hal tampilan halaman (120 juta pada Mei 2012) oleh 

perusahaan riset Alexa dan Efektif Langkah-langkah dan nomor satu di 

Indonesia dan kedua di ASEAN dengan 8,2 juta pengguna unik berdasarkan 

survei yang dilakukan oleh Tindakan Efektif ( 2012 ) . 

Isi VIVA.co.id dilayani dan dirancang dengan " informasi mendalam " 

delivery gaya yang mirip dengan yang ada di media cetak , tetapi disajikan 

lebih cepat dan terus memberikan update berita sesuai dengan karakteristik 

on-line media dan yang didukung oleh tim wartawan independen dan 

berpengalaman . 

Situs Viva.co.id dahulu memiliki alamat situs Vivanews.com yang 

diluncurkan pada 17 Desember 2008 (Profil Viva.co.id dalam 

http://news.viva.co.id/ diakses pada 2 Juni 2013). Situs ini merupakan sebuah 
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media online di bawah VIVA Media Group. VIVA Media Group sendiri 

adalah bagian dari Bakrie Group. Selain sebagai pemilik Bakrie Group, Abu 

Rizal Bakrie juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Viva Media 

Group merupakan perusahaan media yang mempunyai anak perusahaan lain 

yaitu dua televisi nasional ANTV dan TV One. Dalam jajaran direksi, duduk 

Rizal Malarangeng sebagai presiden komisaris. Sedangkan Erick Thohir dan 

R. Bismarka Kurniawan duduk sebagai komisaris PT. Viva Media Baru anak 

perusahaan Viva Media Group. 

Media online ini diperbarui selama 24 jam dalam sepekan, dan secara 

kreatif mengawinkan teks, foto, video, dan suara. Viva.co.id berupaya 

menerapkan standar jurnalisme berkualitas dalam meliput peristiwa nasional 

dan internasional. Selain hadir di layar komputer pribadi, media ini bisa 

diakses melalui telepon seluler atau PDA. Adapun visi dan misi situs berita 

viva.co.id: Viva dalam bahasa latin berarti hidup, Viva dapat juga merupakan 

singkatan dari Victory for Indonesia, Victory for All. Hiduplah Indonesia-ku, 

hiduplah tanah air-ku tercinta. Viva.co.id adalah situs yang melayani 

informasi dan berita mengutamakan kecepatan serta kedalaman. Viva.co.id 

bagian dari upaya mencerdaskan bangsa melalui jurnalisme cerdas, tajam, 

berimbang, dan menghibur (http://news.viva.co.id). 

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat satu situs berita milik negara 

berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu antaranews.com. Selain 

itu, terdapat tiga situs yang dimiliki oleh swasta namun memiliki hubungan 

dengan partai politik antara lain metrotvnews.com, okezone.com, dan 

http://news.viva.co.id/
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viva.co.id. Sedangkan 12 situs lainnya dimiliki oleh swasta yang tidak 

berafiliasi politik dengan partai apapun. 

  

 

 

 

 




