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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1  Profil Singkat Kompas TV Jawa Tengah 

  4.1.1  Sejarah Berdirinya Kompas TV Jawa Tengah 

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam era sekarang 

sangat pesat sekali. Dunia televisi berpadu dengan globalisasi informasi 

memegang peranan kunci dalam berbagai aspek kehidupan. Berita dan 

informasi yang terjadi dimanapun dengan mudah dapat di akses oleh 

siapapun, dimanapun dan dengan format berbeda-beda yang bisa di 

dapatkan secara seketika. 

  Indonesia yang memiliki cakupan geografis yang sangat luas, dari 

Sabang sampai Merauke seharusnya tidak boleh ketinggalan dalam 

mendapatkan informasi terkini yang terjadi di dunia. Terlebih dengan 

adanya kemajuan teknologi, dimana masyarakat akan mendapatkan 

penerimaan yang jauh lebih bagus. Oleh karena itu, peranan media televisi 

akan memiliki peluang yang lebih strategis untuk diterima seluruh 

masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok dengan lebih berkualitas. 

Maka pada tanggal 12 Mei 2003 berdirilah sebuah stasiun televisi 

bernama TV Borobudur sekaligus sebagai televisi lokal pertama yang ada 

di daerah Semarang. Berawal dari Televisi Borobudur yang kemudian 

diakuisisi oleh Kompas TV Jawa Tengah dan menjadi televisi berjaringan 

sejak tanggal 10 September 2010 dengan nama Kompas TV Jawa Tengah.  

  Perubahan nama ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi 

yang kemudian membuat Kompas TV Jawa Tengah harus mampu 

bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam 

memproduksi program acara untuk media televisi. Selain pemenuhan 

kebutuhan produksi program acara, Kompas TV Jawa Tengah diharapkan 

juga dapat berjaringan dengan televisi nasional. Sehingga TV Borobudur 

kemudian memilih untuk berjaringan dengan Kompas TV dan menjadi 

salah satu biro di daerah Jawa Tengah.  
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  Dengan menjadi biro di daerah Jawa Tengah, Kompas TV Jawa 

Tengah diharapkan mampu menunjukan identitasnya sebagai televisi di 

daerah dengan menghadirkan kearifan lokal yang ada di daerah Jawa 

Tengah. Beberapa program acara Kompas TV Jawa Tengah yang 

menghadirkan kearifan lokal daerah Semarang dan sekitarnya adalah 

program acara Kuthane Dhewe, Campursari, Musafir dan Uenak Tenan. 

Tujuan ini sesuai dengan visi dari Kompas TV Jawa Tengah yaitu untuk 

mencerahkan pemirsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 

kearifan lokal. 

  Dengan nama Kompas TV Jawa Tengah dalam pengemasan 

program yang lebih optimal akan membuat bangsa dan negara memiliki 

peluang untuk lebih mencerahkan dan mencerdaskan masyarakatnya. 

Informasi yang dikemas dalam tata cara yang santun, melihat dari sudut 

pandang humaniora dan budi pekerti yang benar akan meninggalkan 

banyak jejak – jejak yang membangun hikmah dari sebuah kejadian. 

  Belajar dari praktik yang terjadi dalam dunia pertelevisian yang 

cenderung homogen, maka Kompas TV Jawa Tengah berupaya 

menyuguhkan kejadian atau peristiwa yang menanamkan kecintaan pada 

kebangsaan, mencerahkan dan mengedepankan hikmah dari suatu 

kejadian, tidak menonjolkan kekerasan dan menggali arti berbagai sumber 

yang dimiliki sendiri maupun dari pihak ketiga. 

   

 

4.1.2  Maksud Pendirian 

 Maksud didirikannya Kompas TV Jawa Tengah adalah menjadi 

lembaga penyiaran penyedia program yang dapat berperan menjadi motor, 

fasilitator dan moderator untuk meningkatkan potensi dan performa 

ekonomi, sosial, budaya, agama dan teknologi yang dimiliki dan atau 

dibutuhkan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada 

umumnya. 

 



 

33 

 

  4.1.3  Tujuan Pendirian 

  Tujuan didirikannya Kompas TV Jawa Tengah adalah menjadi 

sumber berita, informasi, pendidikan, pengetahuan dan hiburan yang 

dikemas secara humaniora, penuh budi pekerti, sehat dan aman bagi 

keluarga. 

 

  4.1.4  Visi dan Misi Kompas TV Jawa Tengah 

  Visi Kompas TV Jawa Tengah yaitu menjadi stasiun televisi 

terbaik yang mencerahkan pemirsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

melalui kearifan lokal. 

  Misi Kompas TV Jawa Tengah yaitu menyajikan program – 

program siaran unggulan yang dikemas dari sudut pandang humaniora, 

budi pekerti, menghibur dan memberikan informasi : 

a) Program – program yang mencerahkan pemirsa, dengan 

menyajikan program – program yang peduli kepada kemanusiaan, 

menjunjung tinggi moral, mengedepankan spirit prestasi dan 

inovasi, yang berbasis kearifan lokal Masyarakat Jawa Tengah dan 

Indonesia pada umumnya. 

b) Program – program yang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 

menggali nilai dan keanekaragaman budaya, pendidikan, sosial, 

agama, ekonomi dan teknologi, yang dimiliki dan atau dibutuhkan 

masyarakat Indonesia, yang berbasis kearifan lokal masyarakat 

Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. 

c) Menjadi partner bagi masyarakat dan pemerintah dalam 

menyukseskan program – program pembangunan, yang berbasis 

kearifan lokal masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia pada 

umumnya. 
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4.1.5 Struktur Organisasi Kompas TV Jawa Tengah  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 Logo Kompas TV Jawa Tengah  

 

Filosofi Logo Kompas TV Jawa Tengah menggambarkan 
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hidup yang ada di bumi Indonesia. Unsur-unsur Indonesia yang Bhinneka 

Tunggal Ika itu dicitrakan dalam unsur warna-warna yang diwakili oleh 

sembilan warna. warna-warna logo kompas tv mencerminkan Indonesia, 

karena diambil dari unsur tropis seperti laut, langit, kayu, hutan, dan 

lainnya. Masing-masing warna berada dalam bentuk segitiga yang 

mengartikan energi, kekuatan, keseimbangan, hukum, ilmu pasti, agama 

dan dinamis. Bentuk segitiga berwarna ini terintegrasi dalam bentuk mirip 

huruf K, inisial dari Kompas, melambangkan integrasi keragaman dan 

keutuhan sebagai Inspirasi Indonesia. 

Logo Kompas TV Jawa Tengah diciptakan dengan semangat dari 

pencitraan brand parent yaitu KOMPAS, sebuah image jurnalistik yang 

telah begitu kuat. Dasar visual adalah jarum kompas yang disederhanakan 

menjadi bentuk geometrik segitiga. Untuk menyesuaikan dengan semangat 

Inspirasi Indonesia maka riset logo menemukan sebuah gagasan nan abadi 

tentang Indonesia, untuk menggambarkan beraneka ragamnya Indonesia 

dalam bentuk dan warna berbeda dalam satu kesatuan. Menginspirasi 

setiap orang untuk selalu percaya pada mimpi yang sama yaitu Bhinneka 

Tunggal Ika. Perbedaan yang tetap selalu terintegrasi secara harmoni 

menjadi satu kesatuan.  

Terciptalah logogram dari inisial Kompas (huruf K) yang terdiri 

dari 9 warna terpilih warna-warna yang mencitrakan Indonesia, mewakili 

keaneka ragaman dalam filosofi, (secara fisik dalam kehidupan nyata 

mungkin ada jutaan warna di sekitar kita). Warna-warna tersebut diambil 

dari sample pixel, ratusan materi fotografi Indonesia yang telah 

dikumpulkan. Mulai dari warna bunga Angrek, laut, sawah yang 

menguning, sampai tonal pigmen kulit orang Indonesia. Terpilih 9 warna 

yang mewakili angka tunggal yang paling tinggi, dan istimewa bagi 

masyarakat Indonesia. 9 kepingan segitiga yang saling terkait, saling bahu 

membahu, menjadi perwujudan bentuk baru dari satu kesatuan kepingan 

K. Integrasi keanekaragaman untuk citra yang kokoh dan bersatu, sebuah 

inspirasi bersama untuk kekuatan yang lebih baik.  
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Menjembatani konsep dan visi Kompas TV maka pencitraan 

arsitektural navigasi menu on air haruslah mempunyai korelasi yang 

sesuai. Berkomitmen untuk berusaha menghindari pernggunaan menu, 

bumper dan strapline seperti kebanyakan TV lain, demi mendapatkan sisi 

unik, simpel, clean but strong (bersih tetapi kuat). Untuk mendapatkan 

“sense” yang sesuai maka desain juga sangat memperhatikan emphasize of 

dimension (memberi tekanan pada dimensi), color theory (teori warna), 

dan sense of white space (memberi ruang untuk warna putih). Komposisi 

dirancang dengan sedikit berbeda namun tetap menomor -satukan 

kemudahan baca dan kejelasan informasi. Menyederhanakan informasi 

menjadi lebih mudah secara visual. Menyelaraskan menu on air dengan 

konsep warna-warni “united in diversity” (beragam pernedaan dalam satu 

kesatuan) pada logo sekaligus menambah nilai untuk sedikit berbeda 

dengan kompetitor. Berani mengambil peluang pertama untuk memasukan 

unsur ragam warna dalam menu on air tatkala industri masih terpaku pada 

pemikiran-pemikiran lama mengenai konsep branding, mengenai warna-

warna tunggal yang pada akhirnya diperebutkan. Televisi pertama di 

Indonesia yang benar-benar warna-warni. 

 

4.2 Program Acara Kompas TV Jawa Tengah : Kuthane Dhewe 

Kutane Dhewe adalah program news yang menyajikan liputan berita dari 

peristiwa peristiwa yang terjadi di daerah Semarang dan di sekitar Jawa Tengah 

dengan menggunakan Bahasa Jawa Populer yang secara umum dikenal oleh 

masyarakat luas. Kuthane Dhewe memiliki arti Kota-nya Kita, sehingga berita 

ataupun informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah isu tenatang apa 

yang terjadi di daerah Semarang dan sekitarnya. 

  Program Kuthane Dhewe sendiri didirikan pada tahun 2003, program ini 

ada sejak Kompas TV Jawa Tengah masih menggunakan nama TV Borobudur. 

Program Kuthane Dhewe ini kira-kira sudah 14 tahun lamanya mengudara. 

Program Kuthane Dhewe tayang setiap hari, dari Senin hingga Minggu. Program 

ini disiarkan pada pukul 05.30 WIB.  
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  Bahasa populer yang digunakan adalah bahasa Jawa Ngoko khas 

Semarang. Bahasa ini adalah bahasa jawa yang sehari-hari digunakan untuk 

berkomunikasi dengan sesama masyarakat Semarang. Bahasa khas Semarang ini 

dipilih juga karena faktor kedekatan dengan masyakat. Kompas TV Jawa Tengah 

ini lebih dekat dengan masayarakat dan dengan kesamaan bahasa ini diharapkan 

dapat memberikan informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat Semarang. 

  Kuthane Dhewe beberapa kali dibawakan dengan format 2 presenter, 

dimana ketika berita telah ditayangkan kedua presenter akan chit-chat dan 

menanggapi berita yang tersebut. Namun dalam perkembangannya, setelah 

diadakan evaluasi oleh Kompas TV Jawa Tengah, chit-chat ini sempat ditiadakan. 

Alasan yang melatarbelakangi peniadaan chit-chat ini yang pertama adalah 

presenter sering keluar konteks, opini mereka sering tidak sejalur dengan berita 

yang ditayangkan. Kedua, chit-chat dianggap mengurangi durasi siar, presenter 

terlalu banyak menanggapi sebuah berita dan memotong durasi siar.  

 

4.3 Program Acara Kompas TV Jawa Tengah : Campursarinan 

  Campursarinan adalah sebuah program variety show yang menampilan 

lagu-lagu campursarinan (lagu khas kegemaran masyarakat Jawa Tengah) oleh 

artis-artis lokal sekitar Semarang. Acara ini diproduksi secara Live maupun taping. 

Dan Tersedia pula line telepon interaktif yang bisa digunakan pemirsa berkirim 

salam dan memilih lagu yang disediakan. 

  Program Campursarinan sendiri didirikan pada tahun 2003, program ini 

ada sejak Kompas TV Jawa Tengah masih menggunakan nama TV Borobudur. 

Program Campursarinan juga bertujuan untuk tetap menjaga keberadaan potensi-

potensi yang ada di daerah seperti bahasa daerah, lagu-lagu daerah dan 

sebagainya. Program Campursarinan ini tayang satu kali dalam seminggu yaitu 

pada hari Kamis. Program ini disiarkan pada pukul 15.00 WIB.  

  Bahasa populer yang digunakan adalah bahasa Jawa ngoko khas Semarang 

yang disisipi bahasa Indonesia dan bahasa “slengekan” atau lelucon. Bahasa ini 

adalah bahasa jawa yang sehari-hari digunakan untuk berkomunikasi dengan 

sesama masyarakat Semarang. Bahasa khas Semarang ini dipilih juga karena 
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faktor kedekatan dengan masyakat, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan 

dimengerti oleh masyarakat Semarang. 

  Program Campursarinan dibawakan dengan format 2 presenter. Ini 

bertujuan agar saat program ini tayang, dapat memberikan hiburan tersendiri bagi 

masyarakat. Dengan adanya interaksi dari kedua presenter, diharapkan program 

Campursarinan dapat menjadi program yang hidup dan lebih segar. 

  Pada perkembangannya, program Campursarinan ini pernah di drop 

(dihentikan) dari jam tayangnya. Program ini di drop dari bulan Desember tahun 

2016. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk mengelola stasiun televisi 

sehingga format yang digunakan di arahkan menjadi stasiun televisi yang 

berprinsip pada konten news. Sebelum adanya kebijakan ini, Kompas TV Jawa 

Tengah menggunakan format news dan hiburan.  

 

 

 


