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BAB IV  

PROFIL PERUSAHAAN  

4.1. Gambaran Umum Kompas.com 

4.1.1. Sejarah Kompas.com secara umum 

Kompas.com pertama kali muncul pada tahun 1995 dengan nama Kompas Online. 

Kompas Online ini pada mulanya merupakan edisi internet dari harian Kompas. Kemudian tahun 

1998 Kompas Online bertransformasi 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. Ada kalanya kompas.com mendukung 

pemerintahan, dan ada kalanya kompas mengkritisi pemerintah yang ada. 

Pada tahun 2008, 10 tahun setelah Kompas online bertransformasi menjadi Kompas.com, 

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

Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga konsep baru di dalamnya, Menjadi 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, hingga live streaming. 

Perubahan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung aktif  

Pada tahun 2008 juga mulai ditampilkan channel-channel atau kanal-kanal di halaman 

depan Kompas.com. Kanal-kanal ini mengelompokan berita sesuai jenisnya. Kanal-kanal 

tersebut antara lain adalah: 

# KOMPAS Female 

Memuat informasi seputar dunia wanita: tips-tips seputar karier, kehamilan, trik keuangan serta 

informasi belanja. 

# KOMPAS Bola 

Memuat informasi seputar update skor, berita seputar tim dan pertandingan sepak bola. 

# KOMPAS Health 

Memuat informasi yang berisi tips-tips dan artikel tentang kesehatan, informasi medis terbaru, 

beserta fitur informasi kesehatan interaktif. 
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# KOMPAS Tekno 

Mengulas gadget-gadget terbaru di pasaran, menampilkan review produk dan beragam berita 

teknologi. 

# KOMPAS Entertainment 

Menyajikan informasi mengenai selebriti, ulasan film, musik dan hiburan dalam dan luar negeri. 

# KOMPAS Otomotif 

Menyajikan informasi seputar kendaraan, trend mobil dan motor terbaru serta tips-tips merawat 

kendaraan. 

# KOMPAS Properti 

Memuat direktori lengkap properti dan artikel tentang rumah, apartemen serta tempat tinggal. 

# KOMPAS Images 

Menyajikan foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi hasil pilihan editor foto 

Kompas.com. 

# KOMPAS Karier 

Berisi informasi tentang lowongan kerja, 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.  

 

4.1.2. Profile PT Kompas Cyber Media (Kompas.com): 

 Nama Perusahaan : PT. Kompas Cyber Media 

 Alamat : Gedung Kompas Gramedia Unit II Lt.5 . Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta 

10270, Indonesia 

 Telepon : (021) 5350377/53699200 (hunting) 
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 Fax : (021) 5360678 (general) 

 Email : redaksicm@kompas.co.id 

 Website : www.kompas.com 

 Slogan : RAYAKAN PERBEDAAN 

4.1.3 Logo PT. Kompas Cyber Media (Kompas.com) 

 Logo merupakan simbol atau identitas dari perusahaan agar dapat dikenal oleh 

masyarakat. Demikian pula dengan PT. Kompas Cyber Media (Kompas.com) memiliki logo 

dengan ciri khas sendiri. 

4.1.3.1. Logo Mark 

2 (dua) segitiga yang tumpang tindih merupakan bentuk representasi panah penunjuk arah yang 

sejalan dengan value Kompas.com sebagai pedoman berita bagi pembacanya. 

Perbedaan sudut rotasi di antara kedua segitiga diartikan sebagai kebebasan dalam memilih 

pandangan & pendapat bagi pembacanya. Sedangkan, 3 (tiga) warna dasar & masing-masing 

turunannya dimaksudkan untuk menggambarkan beragamnya pembaca Kompas.com. 

 

4.1.3.1. Logo Type 

KOMPAS.COM adalah logo type yang merupakan perpaduan dari dua unsur, yaitu tulisan 

"Kompas" yang menjadi simbol historis serta merupakan bagian dari grup Kompas Gramedia 

dan ".com" yang merupakan identitas bisnis perusahaan sekaligus alamat URL dari portal berita 

ini. 

 

Gambar 4.1 

Logo KOMPAS.COM 

(Sumber : inside.kompas.com/about-us) 
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4.1.4. Visi dan Misi PT. Kompas Cyber Media (KOMPAS.COM) 

4.1.4.1. Visi  

 Kompas memiliki visi yaitu menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi 

perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta menjunjung tinggi 

asas dan nilai kemanusiaan. 

 Visi Kompas ini dalam dunia pers berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia baru 

berdasarkan Pancasila melalui prinsip humanism transcendental (persatuan dan perbedaan) 

dengan menghormati individu dan masyarakat adil dan makmur. 

 

4.1.4.2. Misi  

 Mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara professional, sekaligus 

memberi arah perubahan (Trend Setter) dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi 

terpercaya, merupakan misi yang dimiliki oleh Kompas. 

4.1.5. Data Yang Akan di Analisis 

 Berita yang ingin dianalisis adalah berita tentang Gonjang-ganjing revisi UU KPK 

selama bulan Oktober-september 2015. Adapun berikut adalah sajian data yang akan dibahas 

dan dianalisis di Bab 5 : 

1. Ini Alasan PDI-P Batasi Umur KPK Hanya 12 Tahun 08/10/2015 

2. Ini Alasan Misbakhun Tandatangani Draf Revisi UU KPK 08/10/2015 

3. Sekjen PDI-P : Revisi UU KPK Merupakan Hasil Kesepakatan Dengan 

Pemerintah 08/10/2015 

4. Sekjen PDI-P Heran Kenapa KPK Tidak Pernah Ungkap Mafioso Korupsi 

08/10/2015 

5. PDI-P Batasi Usia KPK 12 Tahun Karena Terlalu Muak Dengan Korupsi 

08/10/2015 
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4.2. Gambaran Umum Detik.com 

4.2.1. Sejarah Detik.com Secara Umum 

 Server detik.com sebenarnya sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, namun mulai online 

dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998. Tanggal 9 Juli itu akhirnya ditetapkan sebagai hari lahir 

Detik.com yang didirikan oleh  Budiono Darsono (eks wartawan Detik), Yayan Sopyan eks 

wartawan DeTik), Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi. Semula 

peliputan utama detik.com terfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Baru 

setelah situasi politik reda dan ekonomi mulai membaik, detik.com memutuskan untuk juga 

melampirkan berita hiburan, dan olahraga. Dari situlah kemudian tercetus keinginan untuk 

membangun detik.com yang update-nya tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak yang 

harian, mingguan, dan bulanan. Yang dijual detik.com adalah breaking news, Dengan bertumpu 

pada vivid description ini, detik.com melesat sebagai situs informasi digital paling populer di 

kalangan users internet.  

Pada 3 Agustus 2011 CT Corp mengakuisisi detikcom (PT Agranet Multicitra 

Siberkom/Agrakom). Mulai pada tanggal itulah secara resmi detik.com berada di bawah Trans 

Corp. Chairul Tanjung, pemilik CT Corp membeli detik.com secara total (100 persen) dengan 

nilai US$60 juta atau Rp 521-540 miliar. Setelah diambil alih, maka jajaran direksi akan diisi 

oleh pihak-pihak dari Trans Corp, sebagai perpanjangan tangan CT Corp di ranah media. 

Komisaris Utama dijabat Jenderal (Purn) Bimantoro, mantan Kapolri, yang saat ini juga 

menjabat sebagai Komisaris Utama Carrefour Indonesia, yang juga dimiliki Chairul Tanjung. 

Sebelum diakuisisi oleh CT Corp, saham detik.com dimiliki oleh Agranet Tiger Investment dan 

Mitsui & Co. Agranet memiliki 59% saham di detik.com, dan sisanya dimiliki oleh Tiger 39%, 

dan Mitsui 2%.  

Kisah awal media Detik ini menjadikan internet sebagai basis pemberitaan, berawal dari 

kisah pahit yang dialaminya. Ketika pada masa Orde Baru, media ini muncul dalam format 

sebagai majalah mingguan yang mengupas masalah politik sebagai pokok bahasan. Namun, 

kekuatan Orde Baru yang sangat ketat mengawasi pemberitaan di media massa, memaksa 

majalah tersebut menyudahi kiprahnya untuk terbit dalam format majalah. Hal ini karena Detik 

dianggap terlalu keras dalam pemberitaannya yang dianggap menyerang penguasa saat itu. 
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Sehingga, dengan keputusan Menteri Penerangan saat itu, majalah Detik bersama Tempo dan 

forum harus dicabut surat ijin usaha penerbitan yang merupakan surat ijin usaha media massa. 

 

 

4.2.2. Profile PT. AGRAKOM (Detik.com) 

 Profil perusahaan merupakan identitas perusahaan dimana didalamnya terdapat kejelasan 

sebagai berikut : 

 Nama Perusahaan : PT. AGRAKOM (Detik.com) 

 Alamat : Aldevco Octagon Building - Lantai 2 Jl. Warung Buncit Raya No.75 Jakarta 

Selatan 12740 

 Telepon :  (021) 794.1177 (Hunting) 

 Fax   :   (021) 794.4472  

 Email   :  redaksi@.detik.com 

 Website :  www.detik.com 

 Slogan   :  Situs Warta Era Digital 

 

4.2.3. Logo PT. AGRANET (Detik.com) 

 

 

 

Gambar 4.2 

Logo Detik.com 

(Sumber www.detik.com) 

 

4.2.4. Visi dan Misi PT. AGRANET (Detik.com) 

4.2.4.1. Visi 

1. Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten dan layanan 

digital, baik melalui internet maupun selular/ mobile. 
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4.2.4.2. Misi 

1.  Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.  

2.  Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat yang baik untuk 

berkarier.  

 3.  Memberikan hasil yang optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham.  

4.2.5. Data Yang Akan Dianalisis  

Berita yang ingin dianalisis adalah berita tentang Gonjang-ganjing revisi UU KPK 

selama bulan Oktober-september 2015. Adapun berikut adalah sajian data yang akan dibahas dan 

dianalisis di Bab 5 : 

1. 9 Ribuan Netizen Desak DPR Jangan Lemahkan KPK 08/10/2015 

2. Politikus PDIP : Revisi UU KPK Adalah Perintah Partai 08/10/2015 

3. Dukungan untuk Petisi ‘Jangan Bunuh KPK’ Tembus 37 Ribu Tanda Tangan 

10/10/2015 

4. Penyadapan KPK Konstitusional, Mengapa DPR Ingin Membatasinya? 11/10/2015 

5. Dari Pada Revisi UU KPK, DPR Lebih Baik Percepat Tes Kelayakan Capim KPK 

11/10/2015 

 

 


