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ABSTRAK
KompasTV dituntut untuk kembali kepada hakikatnya yaitu berita jika ingin bertahan di
industry televisi. Untuk merubah haluan tersebut KompasTV harus melaksanakan prosess
branding guna memposisikan image barunya sebagai televisi berita. Berlandaskan ideologi
perusahaan, Independen terpercaya akhirnya dipilih KompasTV sebagai tagline.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu guna mengetahui strategi serta proses
branding
yang dilakukan oeh KompasTV untuk kemudian dievaluasi. Konsep
perencanaan branding terutama dalam hal memperkuat brand equity sebagai dasar evaluasi
branding KompasTV Independen Terpercaya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan positivistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa branding yang dilakukan oleh KompasTV sudah sesuai
dengan konsep perencanaan branding yang ada dan dapat di eksekusi dengan baik. Hal ini
terlihat dari usaha KompasTV untuk membangun branding KompasTV Independen
Terpercaya baik melalui program on-air, event higga digital media.
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ABSTRACT
If Kompas TV wants to survive in the television industry, KompasTV is demanded to return
to its essence, news. To make the maneuver, KompasTV must carry out the branding process
in order to position its new image as news television. Based on the company's ideology,
“Independen Terpercaya” was finally chosen by KompasTV as the tagline.
This research objective is to find out the branding strategy and process carried out by
KompasTV to be evaluated later. The concept of branding planning, especially in terms of
strengthening brand equity as a basis for evaluating the “Independen Terpercaya”
KompasTV branding. Therefore, this study uses a qualitative descriptive method with a
positivistic approach.
The results showed that the branding carried out by Kompas TV was in accordance with the
existing branding planning concept and could be executed properly. This can be seen from
Kompas TV's efforts to build the “Independen Terpercaya” Kompas TV branding both
through on-air programs, events until digital media.
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