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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

 

2.1 Sejarah Bisnis Indonesia 

Dalam tulisan Eriyanto, “Suara Konglomerat” dalam buku Dapur Media: 

Antologi Liputan Media di Indonesia (Triharyanto dkk, 2013: 133-167), mengenai 

sejarah Bisnis Indonesia dijelaskan sebagai berikut: 

Pada 1980, pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi. Pabrik dibangun di 

mana-mana. Pengusaha lahir, baik dari usaha sendiri maupun kedekatan dengan 

penguasa. Muncul istilah konglomerat pengusaha yang menguasai banyak usaha. 

Satu di antara konglomerat itu Sukamdani Sahid Gitosardjono. Dia memulai 

bisnis dengan percetakan kecil NV Harapan Masa pada 1955, menjalankan dua 

mesin hanpress di rumah sederhana di pinggir jalan Sudirman. Usaha itu ternyata 

berhasil. Duapuluh tahun berselang mesin cetak tangan berganti mesin-mesin 

offset yang mampu mencetak jutaan eksemplar buku. 

Sejak 1982, dia terpilih sebagai ketua Kamar Dagang dan Industri. Dalam 

autobiografi yang ditulis 1989, Wirausaha Mengabdi Pembangunan, Sukamdani 

menceritakan bahwa pada 1985, di tengah sukses itu, dia masih memikirkan satu 

impiannya yakni memiliki suratkabar. Dia merasa memliki koneksi bagus. 

Soekarno, direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, orang yang mengurus 

izin suratkabar adalah temannya saat revolusi di Solo. Menteri Penerangan 

Harmoko juga kenalannya asal Solo. 

Koneksi tak jadi soal, tapi permasalahan justru pada modal. Membuat 

suratkabar dibutuhkan modal besar. Sukamdani tak sanggup sendirian. Dia 

mengajak Ciputra, Anthony Salim, dan Eric Samola untuk bersama-sama 

mendirikan suratkabar ekonomi. 

Ciputra adalah bos PT Pembangunan Jaya, Metropolitan Group, dan Ciputra 

Group, yang memiliki lebih dari 70 perusahaan, terutama sektor perumahan, 
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perkantoran, tempat hiburan, sampai sarana perbelanjaan. Dia sering dijuluki raja 

properti. 

Anthony Salim adalah chief executive officer kelompok Salim. Saat itu 

kelompok Salim menguasai lebih dari 400 perusahaan yang bergerak dari hulu 

sampai hilir, dari terigu sampai mie keriting, dari bank sampai mobil. Kerajaan 

bisnis Salim membentang dari Indonesia sampai Jerman. 

Eric Samola adalah eksekutif di PT Pembangunan Jaya. Dia salah satu 

kepercayaan Ciputra dalam berbagai proyek pembangunan perumahan. Samola 

mewakili Ciputra menjadi presiden direktur PT Grafiti Pers (penerbit majalah 

Tempo) dan PT Jawa Pos (penerbit harian Jawa Pos). 

Kongsi empat orang ini mendirikan PT Jurnalindo Aksara Grafika untuk 

menerbitkan harian Bisnis Indonesia. Saham Sukamdani 20 persen, Salim 20 

persen, Ciputra 10 persen, dan Samola 10 persen. Sisa saham diberikan pada 

koperasi karyawan dan upeti untuk keluarga Menteri Penerangan Harmoko, 

masing-masing 20 persen. 

Dari keempatnya, Eric Samola yang paling mengerti bisnis media. Dia 

mempersiapkan Bisnis Indonesia sampai terbit perdana. Langkah pertama Samola 

adalah merekrut orang. pilihan Samola jatuh kepada Amir Daud sebagai editor 

dan Lukman Setiawan untuk mengelola bagian usaha. Dua orang ini kenalan 

Samola. Setiawan penanggungjawab pengembangan majalah Tempo. Amir Daud 

pernah menjadi direktur pelaksana majalah Tempo. 

Amir Daud mulai berburu wartawan. Dia mengajak Abdullah Alamudi, 

rekannya selama di Tempo dan The Jakarta Post. Beberapa wartawan ikut 

bergabung, misalnya Ery Soedewo, mantan wartawan Jurnal Ekuin. Dia juga 

memasang iklan di harian Sinar Harapan dan Kompas, mencari redaktur, reporter, 

fotografer, penata muka, dan tenaga nonredaksi. 

Awal Agustus 1985, mereka yang lolos seleksi mulai menjalani masa 

orientasi dan pembekalan di kantor redaksi, Jalan Kramat V/8, Jakarta Pusat. 

Tempat ini semula bengkel reparasi mesin jahit Singer dan disewa Bisnis 

Indonesia untuk lima tahun. Sebagian besar yang bekerja adalah tenaga muda 

yang baru lulus kuliah. 
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Pada 18 Agustus 1985, di tengah-tengah giat berlatih, rombongan ini 

dikejutkan oleh peredaran perdana Harian Ekonomi Neraca, yang liputannya 

berfokus isu ekonomi dan bisnis. Sebulan kemudian, keluar harian Jayakarta 

format baru yang mempunyai fokus liputan sama. Tak ada yang mengira kalau 

dua harian itu bisa terbit mendahului Bisnis Indonesia. 

Pada 1983-1984, Departemen Penerangan memang melonggarkan pemberian 

surat izin untuk pendirian suratkabar ekonomi. SIUPP untuk suratkabar ekonomi 

diperlonggar sesudah pembredelan Jurnal Ekuin pada Maret 1982, dengan alasan 

sebuah berita tentang patokan harga ekspor minyak Indonesia, yang dilarang 

disiarkan, muncul di harian itu pada terbitan Maret. 

Saat mempersiapkan edisi percontohan 4 Desember 1985, mereka diberitahu 

Sukamdani bahwa izin Bisnis Indonesia sudah turun. Pada 14 Desember 1985 

edisi perdana terbit. 

Bisnis Indonesia menampilkan harga barang berbagai jenis, tarif hotel, bursa 

efek, kurs konversi rupiah, tingkat suku bunga, jadwal penerbangan pesawat, 

kapal laut, dan kereta api. 

Amir Daud mempunyai pengalaman panjang dengan media internasional. 

Dia pernah bekerja untuk majalah Time, kantor berita Agence France Presse, 

maupun Associated Press. Pemahamannya terhadap isu-isu internasional 

membuat Bisnis terkesan kosmopolitan. Ini berbeda dari Neraca dan Jayakarta. 

Bisnis Indonesia menampilkan banyak berita internasional di halaman 

pertama. Peristiwa dan perusahaan internasional juga mendapat liputan luas.  

Bukan hanya melulu soal ekonomi tapi juga politik. Menurut Amir Daud, pilihan 

ini diambil karena pembaca Bisnis dari kalangan pengusaha. 

Semula Bisnis Indonesia dicetak 60 ribu eksemplar. Selama dua minggu 

dibagikan gratis ke berbagai titik bisnis strategis, yakni bank, kantor 

pemerintahan, dan usaha lain. Strategi ini dipilih untuk menjaring pelanggan. 

Bulan berikutnya, kebijakan pemberian suratkabar gratis ini dikurangi, meski 

porsinya tetap besar. Kebijakan ini ternyata tak menolong. Sirkulasi tetap rendah. 

Setelah setahun terbit terus menangguk kerugian. 

Amir Daud dipanggil beberapa kali oleh Sukamdani. Pemegang saham 

menyalahkan redaksi yang gagal menjual berita. Tapi Amir Daud adalah 
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wartawan yang tangguh dan punya jam terbang tinggi. Dia membedakan secara 

tegas bagian dan tanggungjawab redaksi dan bagian usaha. Terkadang, bagian 

usaha menilai sikap Amir Daud terlalu kaku dan tidak fleksibel. Daud tetap 

berpegang pada pendiriannya. 

Salah satu keputusan Amir Daud yang dianggap kontroversial adalah soal 

iklan kuping.  Ini merupakan iklan yang ditempatkan di pojok, kiri dan kanan, 

umumnya di bagian atas halaman pertama suratkabar. Bagian iklan memberitahu 

bahwa ada pemasang iklan berminat memasang iklan kuping. Amir Daud 

menolak, alasannya iklan tersebut mengganggu kenikmatan orang membaca. 

Amir Daud tak menyukai iklan di tengah tulisan dan juga benci pengulangan.  

    Amir Daud konsisten menjadikan Bisnis Indonesia sebagai suratkabar 

bermutu. Meski sirkulasi dan iklan belum secemerlang sesuai harapan, dia 

menolak untuk mengubah gaya pemberitaan Bisnis Indonesia dengan berita yang 

sensasional. 

Enam bulan setelah Bisnis Indonesia terbit, satu lagi saingan datang. 

Namanya Prioritas, didirikan Surya Paloh, pengusaha makanan rantangan asal 

Medan. Prioritas memakai ukuran huruf cetak yang mencolok, tata letak 

berwarna, dan isinya meledak-ledak. Sebaliknya, Bisnis Indonesia lebih memilih 

tampilan dingin, baik huruf dan tata letak maupun gaya penulisan. 

Tiga tahun memimpin Bisnis Indonesia, Amir Daud mendapat banyak 

tekanan dari pemegang saham, di antaranya tuntutan agar suratkabar lebih laku 

dan perkara memuat atau menolak berita tertentu. Pemilik saham tak sabar. Amir 

Daud tak punya banyak pilihan dan mengundurkan diri. Dia menjadi instruktur 

wartawan di Lembaga Pers Dr. Soetomo. 

Posisi pemimpin redaksi kemudian dirangkap oleh Sukamdani Sahid 

Gitosardjono, orang yang mempunyai latar belakang berbeda 180 derajat dengan 

Amir Daud. Sukamdani tak bisa melakukan reportase dan menulis. Maka urusan 

redaksi sehari-hari diserahkan kepada wakil pemimpin redaksi Ery Soedewo dan 

redaktur pelaksana Banjar Chaeruddin. 

Periode pergantian itu merupakan masa genting pertama Bisnis Indonesia. 

Sirkulasi tak kunjung naik, iklan masih seret, dan bahkan limabelas wartawan 

Bisnis pindah kerja ke harian Media Indonesia, yang dimiliki Surya Paloh, terbit 
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11 Maret 1989, setelah Prioritas dibredel. Beberapa wartawan lain pindah ke 

majalah Warta Ekonomi. 

Redaksi berpikir keras terutama bagaimana membuat Bisnis Indonesia 

berbeda dari suratkabar ekonomi lain. Di tengah kebuntuan, Eric Samola memberi 

ide. Dia menyarankan Bisnis Indonesia memfokuskan liputan soal bursa saham. 

Berita ini tak banyak diliput bahkan dihindari suratkabar ekonomi. 

Redaksi Bisnis Indonesia mengikuti saran Samola. Sejak awal 1988, indeks 

harga saham, yang semula di halaman dalam, ditempatkan di halaman pertama, 

termasuk profil perusahaan yang akan masuk pasar bursa. 

Pada akhir 1988, ada perubahan drastis dalam kehidupan pasar modal di 

Indonesia, yang dikendalikan Badan Pengawas Pasar Modal, dipegang oleh 

Marzuki Usman. Di tangannya berbagai perubahan penting dilakukan. Marzuki 

aktif sosialisasikan ide pasar modal ke berbagai perusahaan. 

Perubahan momentum itu dinikmati betul oleh Bisnis Indonesia. Saham dan 

pasar modal masih barang baru. Wartawan Bisnis Indonesia, kenang Ery 

Soedewo, belajar sendiri mengenal istilah-istilah dalam dunia saham yang masih 

asing. Seringkali diwarnai kesalahan fatal. Security house, sebuah istilah dalam 

dunia saham yang artinya pialang saham, pernah diterjemahkan sebagai “rumah 

jaga monyet.” Bull market, untuk menyebut pasar saham sedang ramai, 

diterjemahkan “sapi masuk bursa.” Saat itu belum banyak protes yang 

dialamatkan ke Bisnis Indonesia. 

Menurut PT Surindo Utama, perusahaan riset media, iklan yang didapat 

Bisnis Indonesia selama 1987 mencapai  Rp 2,7 milyar. Ini sekitar 2,5 persen dari 

Rp 109,3 milyar total iklan untuk media cetak. Pada 1990, Bisnis Indonesia 

meraup pendapat iklan Rp 14,1 milyar atau sekitar 5,5 persen dari Rp 255,6 

milyar total anggaran iklan media cetak harian. Dalam waktu tiga tahun, 

perolehan iklan Bisnis Indonesia melonjak lebih dari lima kali lipat. 

Menurut Banjar Chaeruddin, pada 1990 Bisnis Indonesia berorientasi murni 

pada pengusaha. Liputan Bisnis Indonesia juga bergeser menjadi sangat mikro, 

tentang perusahaan, tentang produk, dan sebagainya. 

Ery Soedowo mengatakan, pengusaha dan tokoh bisnis menjadi titik sentral 

liputan. Kini pengusaha yang dijadikan sumber utama liputan. Ini yang 
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membedakan Bisnis Indonesia di bawah Sukamdani dan Amir Daud. Bisnis 

Indonesia di tangan Amir Daud berisi berita ekonomi makro, liputan kondisi 

politik domestik, dan internasional.  

Pada 1993, jabatan pemimpin redaksi diserahkan kepada Ery Soedewo. Tidak 

banyak hal yang diubah dari gaya pemberitaan Bisnis Indonesia, yang tak 

menohok dan memuji pengusaha. 

Soedewo hanya menjabat pemimpin redaksi selama setahun. Pada Mei 1994, 

dia dipaksa turun oleh karyawan. Banyak wartawan tak suka gaya kepemimpinan 

Soedewo yang dinilai otoriter. Pengganti Ery Soedewo adalah Banjar Chaeruddin. 

Dia sosok yang disukai karyawan. Orangnya mudah bergaul, dekat dengan 

karyawan. Di bawah Chaeruddin, gaya pemberitaan Bisnis Indonesia juga tidak 

berubah. Saat itu bahkan dipopulerkan istilah “jurnalisme pertemanan.” 

Tahun 1998 adalah masa paling sulit. Perolehan iklan melorot tajam. Tahun 

itu memang perekonomian Indonesia hampir mati. Dunia usaha yang sebelumnya 

diliput secara manis oleh Bisnis Indonesia justru berbalik. 

Sejak 1988 perusahaan besar tak punya pondasi yang kuat saat krisis 

ekonomi menghantam. Satu demi satu berguguran. Perusahaan menderita utang 

besar. Perubahan itu memaksa Bisnis Indonesia ikuti arus. Pemberitaan berubah 

kritis terhadap pengusaha.  

Di saat Bisnis Indonesia melakukan konsolidasi, ada persoalan rumit yang 

mengakibatkan konflik internal. Ini dimulai dari soal saham. Setelah Soeharto 

jatuh pada Mei 1998, berbagai media mempertanyakan saham yang dimiliki 

Harmoko. 

Di Bisnis Indonesia, Harmoko mempunyai saham 20 persen atas nama 

istrinya, Sri Rodhiyati. Koperasi Karyawan PT Jurnalindo Aksara Grafika pada 

Juni 1998 meminta seluruh saham itu diserahkan kepada karyawan. 

Pemegang saham mayoritas, yakni Ciputra, Soebronto Laras, Sukamdani 

Sahid Gitosardjono, menginginkan saham dibagi merata kepada mereka. Usul ini 

tentu tak disetujui karyawan. 

Rapat umum pemegang saham PT Jurnalindo Aksara Grafika dilakukan 31 

Juli 1998. Setelah perdebatan sengit, formulasi Sukamdani yang disetujui. 

Komposisinya menjadi berikut: koperasi karyawan (29,61 persen), Soebronto 
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Laras (20,85 persen), Sukamdani Sahid (10,49 persen), Yuliah Sukamdani (10,42 

persen), Nyonya Erick Samola (10,42 persen), Ciputra (10,39 persen), karyawan 

yang berjasa (4,82 persen), Lukman Setiawan (2 persen), dan Shirato Sjafei (1 

persen). 

Ada tigabelas nama karyawan yang berjasa versi Sukamdani, masing-masing: 

Banjar Chaeruddin (mantan pemimpin redaksi), Sjarifuddin (mantan pemimpin 

redaksi), Effendi Aboed (wartawan), Cyrillus Kerong (wartawan), Hilda Sabri 

(wartawan), Heri Suhendra (wartawan), Imam Bahtera (wartawan), Jacobus 

Blikololong (wartawan), Firdaus Baderi (wartawan), Dani H. So’oed (wartawan), 

Warsiman (pegawai), Rachmat Gazali (pracetak), dan Nur Hidayat (kepala biro 

direksi PT Jurnalindo). 

Namun, koperasi karyawan meminta saham itu diserahkan saja pada 

koperasi. Protes dan gugatan ini semula membuat anggota kelompok ke-13 

terpecah. Jalan tengah pun dikemukakan Banjar Chaeruddin. Dia mengusulkan, 

saham yang semula disediakan untuk karyawan berjasa dilebur menjadi yayasan. 

Usul ini disetujui ketigabelas orang itu. 

Kejatuhan dunia usaha pasca 1998 juga mendera Anthony Salim, Ciputra, 

dan Sukamdani Sahid Gitosardjono. Harga dolar melonjak. Suku bunga bank 

naik. Utang dan cicilan bank membengkak. Proyek yang sudah direncanakan 

harus dihentikan, atau utang akan lebih menggunung. 

Bisnis Indonesia hanya secuil dari gurita bisnis Anthony Salim, Ciputra, dan 

Sukamdani. Mungkin karena secuil itu kondisinya sehat meski dalam krisis 

moneter. Peghasilan iklan Bisnis Indonesia tidak melorot, tetap kedua terbesar di 

bawah Kompas. Bisnis Indonesia, meski kecil, memberi jaminan keuntungan dan 

dividen. Posisi Bisnis Indonesia yang semula tak dipandang penting menjadi aset 

berharga oleh ketiga konglomerat itu. 

Pada April 2002, direksi PT Jurnalindo Aksara Grafika mengumumkan 

restrukturisasi. Direksi mengumumkan muka-muka baru dalam jajaran redaksi 

dan perusahaan. Mereka Ahmad Djauhar (pemimpin redaksi), Iman Suparto 

(wakil pemimpin redaksi), dan I Wayan Maryasa (wakil pemimpin redaksi). Di 

bagian perusahaan, ada Bambang Natur Rahadi yang menempati posisi baru 

sebagai manajer produksi. 
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Ada yang berubah dari penampilan Bisnis Indonesia sejak 14 Agustus 2002. 

Halaman diperbanyak, diterbitkan tiga bagian. Bagian pertama membahas soal 

makro ekonomi politik, perdagangan dan jasa, serta bisnis menengah kecil. 

Bagian kedua mengulas pergerakan pasar modal, bisnis keuangan, dan 

perdagangan komoditas. Bagian ketiga mengupas perkembangan bisnis teknologi 

informasi dan manufaktur. 

Menurut Ahmad Djauhar, pemimpin redaksi Bisnis Indonesia, itu dilakukan 

karena perubahan pasar yang ingin dibidik Bisnis Indonesia. Kalau dulu liputan 

diarahkan kepada pemilik perusahaan, saat ini liputan ditunjukan kepada 

profesional pelaku bisnis. 

Rubrikasi juga diperluas. Kalau sebelumnya banyak memberi informasi pada 

dunia saham dan pasar bursa, sekarang membuka pasar lain. 

Demi mendekatkan keberadaan Bisnis Indonesia ke pusat bisnis Jakarta serta 

sebagai upaya untuk meningkatkan layanan kepada stakeholders, manajemen 

memutuskan untuk memboyong Bisnis Indonesia pindah ke wilayah Segitiga 

Emas Sudirman mulai 1 Januari 2005, tepatnya di Jalan KH Mas Mansyur No 

12A, Karet Tengsin, Jakarta Pusat.  

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, Bisnis Indonesia 

membuat Bisnis.com. Bisnis.com adalah media online, didukung oleh harian 

Bisnis Indonesia, sebuah koran bisnis terkemuka di Indonesia yang diluncurkan 

pertama kali pada bulan September 1996. Sehingga informasi bisnis akan terus 

dapat diakses seiring dengan perkembangan teknologi. Bisnis Indonesia TV 

(BITV) sebagai video streaming news mulai ditayangkan pada 5 Desember 2012. 
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

      2.2.1 Struktur Organisasi Bisnis Indonesia 
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       2.2.2 Struktur Organisasi BITV 

Struktur organisasi Bisnis Indonesia TV (BITV) terletak di bagian Layanan 

Produksi Multimedia. 
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      2.2.3 Nama dan Jabatan Struktur Organisasi Bisnis Indonesia  

Pemimpin Umum   : Dr. H. Sukamdani S. Gitosardjono 

Wakil Pemimpin Umum  : Ahmad Djauhar 

Pemimpin Perusahaan  : Soebronto Laras 

Wakil Pemimpin Perusahaan : Haryadi B. Sukamdani 

Presiden Direktur   : Lulu Terianto 

Direktur Pemasaran  : Endy Subiantoro 

Direktur Pemberitaan  : Arif Budisusilo 

Pemimpin Redaksi  : Arif Budisusilo 

Wakil Pemimpin Redaksi : Y. Bayu Widagdo 

Redaktur Pelaksana  : Chamdan Purwoko, M. Rochmat Purboyo,  

  Setyardi Widodo 

Kepala Desk Investigasi  : Abraham Runga Mali 

Kepala Bisnis Indonesia Online : Lahyanto Nadie 

Direktur Produksi   : Ahmad Djauhar 

Manajer Produksi   : Andri Trisuda 

Wakil Manajer Produksi  : Mursito 
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2.3 Visi dan Misi Bisnis Indonesia 

       2.3.1 Visi 

Menjadi penyelenggara media informasi dan multimedia yang terpercaya 

dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

       2.3.2 Misi 

Melakukan diversifikasi usaha multimedia. Memberdayakan sumber daya 

manusia lebih optimal (competence base). Menjaga dan mempertahankan 

kredibilitas usaha yang sehat (sound business). Menghasilkan keuntungan yang 

wajar. Memberikan manfaat bagi lingkungan dunia usaha. 

 

2.4 Logo Perusahaan 

 

 

Gambar 2.1 Logo Umum Bisnis Indonesia 

 

 

Gambar 2.2 Logo Khusus Bisnis.com 
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Gambar 2.3 Logo Lama Bisnis Indonesia TV 

 

 

 

Gambar 2.4 Logo Baru Bisnis Indonesia TV 

 

2.5 Profil Pengunjung 

Gender:    73% Pria dan 27% Perempuan 

Umur:    75% berada dalam kategori usia produktif (25-50 tahun) 

Pendidikan:  89% lulusan Universitas 

Pekerjaan: 29% Profesional 

13% Manajer Senior 

10% Tengah manajer 

9% Direktur, CEO, COO, CFO, Pemilik perusahaan besar 

9% Asosiasi Profesional dan Teknis 

8% mahasiswa Penuh waktu 

5% Administrasi dan sekretaris 

4% Eksekutif / White Collar dan 12% lainnya 

Industri:   Periklanan, Seni dan Media 24%,  

Profesional, Jasa Ilmiah dan Teknis 21%,  

Keuangan dan Asuransi Jasa 17%,  

Pribadi dan Layanan lainnya 7%,  

Pendidikan dan Pelatihan 7%,  
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 Konstruksi 7%,   

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7%,  

Rental, Hiring dan Real Estate Service 3%,  

Listrik, Gas, Air dan Layanan Limbah 3%, Manufaktur 3% 

 

Kelas Sosial Ekonomi (Socio Economic Class):  

 SEC A1 13%,  

 SEC A2 47%,  

 SEC B1 20%, lainnya 20% 

 

2.6 Program yang Ditayangkan 

BITV menyajikan beberapa program, yakni Market Review, Harga Emas, 

Brand Gardener, dan Kabar Bisnis TV. Program ini ditayangkan berupa video 

streaming yang dapat diakses secara online melalui situs Bisnis.com di bagian 

videos.  

Presenter tetap untuk program Market Review dan Harga Emas adalah 

Minanty Ayu Prasasti. Namun, saat penulis melakukan kerja magang di 

perusahaan ini, penulis ditugaskan menjadi presenter bersama Minanty Ayu 

Prasasti. 

 

       2.6.1 Market Review 

 

Program ini menyajikan informasi seputar Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG), penutupan IHSG, serta prediksi IHSG untuk esok hari. Market Review 
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ditayangkan setiap hari Senin hingga Kamis. Waktu penayangan program ini 

adalah malam hari, tidak ada jam tetap saat penayangan karena hal itu tergantung 

dari editor.  

 

       2.6.2 Harga Emas 

 

Program ini menyajikan informasi seputar harga emas. Sumber informasi 

harga emas didapatkan dari PT Aneka Tambang atau ANTAM. Harga Emas 

ditayangkan hari Jumat dengan waktu penayangan malam hari tanpa jam yang 

tetap. 

 

       2.6.3 Brand Gardener 

 

Brand Gardener merupakan program acara dalam bentuk talkshow yang 

dibawakan oleh Handoko Hendroyono. Dalam talkshow ini Handoko 

mengundang pengusaha-pengusaha sukses untuk berbagi cerita mengenai 
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bagaimana mereka mengawali usaha hingga menjadi sukses dan bagaimana 

mereka menyebarkan brand milik mereka agar dikenal oleh masyarakat. 

 

       2.6.4 Kabar Bisnis TV 

Kabar Bisnis TV menyajikan beragam berita, tidak hanya berita mengenai 

dunia bisnis, namun juga seputar event, industri, teknologi dan sebagainya.  
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