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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Gambaran Umum Trans Tv 

1. Sejarah Singkat Trans Tv 

Trans Tv adalah salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia yang 

merupakan media pandang sekaligus media dengar (audio-visual), juga 

merupakan media elektronik yang memberikan kemudahan serta kecepatan dalam 

mendapatkan informasi/berita, hiburan dan pendidikan bagi kebutuhan yang 

diinginkan oleh masyarakat.
93

 

Trans TV memperoleh izin siaran pada tanggal 1 Agustus 1998. TRANS 

TV memulai siarannya pada tahun 2001, diawali dengan siaran percobaan Trans 

Tune In. Sebagai televisi yang tumbuh pesat, TRANS TV memiliki visi menjadi 

televisi terbaik di Indonesia dan Asia Tenggara serta mampu memberikan hasil 

usaha yang positif bagi stakeholders. Trans TV senantiasa menayangkan 

program-program berkualitas yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

kesejahteraan serta kecerdasan masyarakat 

Trans TV mulai resmi disiarkan pada 10 November 2001 namun masih 

terhitung siaran percobaan, Trans TV sudah membangun Stasiun Relai TV-nya di 

Jakarta dan Bandung. Siaran percobaan dimulai dari seorang presenter yang 

menyapa pemirsa pukul 17.51 WIB. Trans TV kemudian pertama mengudara dan 

diresmikan Presiden Megawati Soekarnoputri sejak tanggal 15 Desember 2001 

sekitar pukul 19.00 WIB, Trans TV memulai siaran secara resmi.
94

 

Segmentasi kepemirsaan yang dituju oleh TRANS TV adalah fokus 

kepada keluarga Indonesia dengan format tayangan general entertainment dimana 
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isi program lebih variatif dalam pembuatan acara-acara dari pagi hingga malam 

hari. TRANS TV identik dengan selalu menayangkan program yang baru, 

berbeda, kreatif dan Inovatif serta menjadi trendsetter. Program unggulan di 

prime time menghadirkan tayangan Bioskop Trans TV yang selalu menayangkan 

film-film Blockbuster dari distributor terkemuka dunia serta banyak film-film 

pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. 
95

 

Dalam tahap ini, Trans TV mulai menayangkan film-film asing serta 

program non drama berupa kuis tebak harga. Kuis ini merupakan adaptasi dari 

kuis ”The Price is Right” yang sangat terkenal ketika tahun 1970-an, dan 

ditayangkan di 22 negara. Transvaganza ditayangkan dari 1-14 Desember 2001 

dan merupakan contoh program-program Trans TV yang dapat diikuti pemirsa 

setiap minngu mulai 18 Desember 2001 hingga 28 Februari 2002. Penambahan 

jam tayang secara bertahap ini akan memuncak pada tanggal 1 Maret 2002, saat 

Trans TV mulai siaran penuh, yaitu 18 jam sehari pada Senin hingga Jumat, dan 

22 jam sehari pada Sabtu dan Minggu. Penambahan program acara juga 

bertambah seiring dengan adanya penambahan jam tayang diantaranya Euro, 

Digao, KD, Sinema Gemilang, Diva Dangdut dan Dunia Lain. Pada September 

2002 Trans TV mulai mengudara 20 jam setiap hari kecuali hari Sabtu 24 jam non 

stop apabila ada pertandingan Liga Spanyol. 

Pada dasarnya siaran Trans TV menganut konsep general entertainment, 

sehingga pemirsa bisa menikmati berbagai tayangan hiburan drama maupun non 

drama, serta tayangan berita. Pada tahun pertama, 50 % tayangan stasiun ini 

berasal dari luar negeri dan 50 % sisanya merupakan produk lokal. Pada tahun 

berikutnya, proposi produk lokal menjadi 70 % dan sisanya merupakan produk 

asing. Di akhir tahun 2005 Trans TV telah memperkuat semua lini dan jam 
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dengan produk in house. Menurut catatan, 67 % dari acara TV merupakan produk 

in house. 

2. Logo Trans Tv 

Logo Trans TV berbentuk berlian, yang menandakan keindahan dan 

keabadian. Kilauannya mereflesikan kehidupan dan adat istiadat dari berbagai 

pelosok daerah di Indonesia sebagai simbol pantulan kehidupan serta budaya 

masyarakat Indonesia. Huruf dari jenis serif, yang mencerminkan karakter abadi, 

klasik namun akrab dan mudah dikenali.
96

 

 

GAMBAR 4.1 Logo Trans Tv dari tahun 2001-2006 

 

GAMBAR 4.2 Logo Trans Tv dari tahun 2006-2013 

 

GAMBAR 4.3 Logo Trans Tv dari tahun 2013 sampai sekarang 
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Minggu, 15 Desember 2013 Trans TV meluncurkan logo baru bersamaan 

dengan ulang tahun Trans Media yang ke-12. Logo dengan simbol "Diamond A" 

ditengah kata Trans TV merefleksikan kekuatan dan semangat baru yang 

memberikan inspirasi bagi semua orang didalamnya 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 optimisme 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 ungu, menggambarkan keagungan 

dan kecantikan budaya dan seni bangsa Indonesia yang selalu dipuja dan dihargai 

sepanjang masa. 

Semua rangkaian warna yang mengandung makna cerita didalamnya, 

menyatu dengan serasi dan membentuk simbol yang utuh, kuat dan bercahaya di 

dalam berlian berbentuk A ini. Sehingga bisa dipahami makna dari logo baru 

Trans TV ini menjadi tanda yang menyuarakan sebuah semangat dan perjuangan 

untuk mencapai keunggulan yang tiada banding mulai dari sekarang hingga masa 

mendatang.
97

 

3. Visi dan Misi 

a. Visi , menjadi televisi terbaik di Indonesia maupun ASEAN, memberikan 

hasil usaha yang positif bagi stakeholders, menyampaikan program-program 
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berkualitas, berprilaku berdasarkan nilai-nilai moral budaya kerja yang dapat 

diterima oleh stakeholders serta minat kerja, dan memberikan kontribusi 

dalam meningkatkan kesejahteraan serta kecerdasan masyarakat. 

b. Misi, wadah gagasan dan aspirasi masyarakat untuk mencerdaskan serta 

mensejahterakan bangsa, memperkuat dan menumbuhkan nilai-nilai 

demokrasi. 

4. Daftar direktur Utama Trans Tv 

Tabel 4.1
98

 

No.  Nama  Awal Jabatan Akhir Jabatan 

1.  Ishadi Soetopo 

KartosaPoetra 

1999 2008 

2.  Wishnutama 2008 2012 

3.  Chairul Tanjung 2012 2013 

4.  Atiek Nur wahyuni 2013 Sekarang 

 

Daftar Direksi saat ini:  

Tabel 4.2
99

 

No.  Nama  Jabatan  

1.  Atiek Nur wahyuni Direktur Utama 

2.  Atiek Nur wahyuni Direktur penjualan dan pemasaran 

3.  Warnedi Direktur keuangan dan sumber daya 

4.  Achmad Ferizqo Irwan Direktur programing 

Trans tv memiliki banyak program. Salah satunya adalah program religi. Berikut 

adalah program-program religi di trans tv: 
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a. Mozaik Islam 

Program yang bertajuk Islami yang tayang setiap hari Senin, Selasa, Rabu, 

Kamis dan Jum’at jam 17.30 di Trans Tv. Acara yang berudrasi 30 menit ini 

menyajikan tayangan dakwah yang berhubungan dengan Fiqih, Hadist dan Al-

Qur’an.  Mozaik Islam adalah sebuah program yang acara religi yang edukatif 

dan informatif.
100

 

b. Berita Islami Masa Kini 

Perkembangan dunia Islam masa kini memang semakin pesat. Oleh karena itu 

Trans TV mempersembahkan berita perkembangan dunia Islam yang update 

dan terpercaya. Dibawakan dengan suasana santai dalam balutan nuansa 

Islam, Berita Islami hadir sebagai salah satu oase informasi Islam. Berita 

Islam masa kini tayang setiap hari senin-jum’at pukul 11.30 WIB.
101

 

c. Ummat 

Islam tidaklah bisa dilepaskan dari para pemeluknya, banyak peristiwa, 

fenomena dan dinamika yang terjadi. Trans TV mencoba mengemas itu semua 

menjadi sebuah program yang dapat mengilhami iman dan hati ummat. 

Memberikan pengetahuan lengkap dalam waktu yang singkat, namun tetap 

menjaga wawasan Islami demi kemajuan ummat. Ummat tayang setiap hari 

senin-jum’at pukul 12.00.
102

 

d. Islam itu Indah 

Membuka hari yang indah haruslah dengan kegiatan yang penuh makna. Salah 

satunya dengan meyegarkan rohani dan kalbu dengan tausiyah-tausiyah Islami 

penuh inspirasi yang dibawakan oleh Ustad Maulana, Ustad Syam serta Oki 

Setiana Dewi yang sarat makna dan pembelajaran. Tidak hanya itu, Islam Itu 

Indah juga menghadirkan bintang tamu dari kalangan selebritis dan tanya 
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jawab seputar masalah keagamaan. Islam itu indah tayang setiap hari pukul 

05.00 WIB.
103

 

B. Gambaran Umum Mozaik Islam Trans Tv 

 

Gambar 4.4 Bamper Mozaik Islam Trans Tv 

Sumber: (Video mozaik Islam Trans Tv) 

 

Mozaik islam Trans Tv merupakan Program yang berkonsep tayangan 

documenter news-feature , mozaik islam menyajikan tayangan informasi- 

informasi peting dan menarik dari seluruh dunia islam. Mozaik islam 

menayangkan fakta-fakta yang di temukan didunia islam. Mozaik islam 

mengisahkan penelusuran berkaitan entang halal dan haram, yang di perbolehkan 

dan yang dilarang, perjalanan kenabian, jejak peninggalan nabi dan rasul yang 

tersebar diseluruh muka bumi.Disetiap episodenya ,mozaik islam memberikan 

pengetahuan keislaman yang disajikan dengan fakta, fenomena yang terjadi di 

keseharian umat islam yang bersifat universal, sepertinya halnya tentang 

kedudukan wanita didalam islam, bagaimana islam mengangkat derajat seorang 

wanita. Rujukan pertama mozaik islam adalah kitab suci Al-Qur’an Hadist 

Muhammad SAW, dan fatwa dari para ulama. Segmentasi mozaik islam adalah 

sebagian besar umat muslim di Indonesia. Program ini sangat mengandung pesan-
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pesan dakwah yang bermanfaat bagi para generasi bangsa dan agama khususnya 

seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikannya
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