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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 PROFIL PERUSAHAAN 

2.1.1 SEJARAH PERUSAHAAN 

       PT Kreatif Media Karya berdiri pada tanggal 02 Januari 2012, yang produknya 

adalah situs online portal berita Liputan6.com. PT. KMK ini merupakan salah satu 

unit usaha baru dari EMTEK Group yang juga memiliki unit usaha media lainnya, 

diantaranya SCTV, Indosiar dan O Channel. 

Liputan6.com merupakan salah satu divisi dari SCTV yaitu, Liputan 6 SCTV 

dahulu dikenal dengan nama Liputan 6 Sore yang memulai siarannya sejak tahun 

1994. Liputan 6 SCTV merupakan salah satu program yang menyuguhkan informasi 

dan berita baik dari dalam negeri maupun luar negeri.  

Liputan6.com ini dibentuk oleh Liputan 6 SCTV untuk memberikan kemudahan 

pada masyarakat dalam mengakses informasi atau berita secara real-time. Kemajuan 

teknologi komunikasi dan internet menjadi landasan dasar Liputan 6 SCTV 

memperluas jangkauan penyebaran berita dengan membuat portal berita versi online 

yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja, dimana saja dengan teknologi 

komunikasi seperti smartphone atau akses internet. 

Portal berita ini memuat informasi atau berita yang berbasis artikel, foto atau 

video. Ada 3 divisi yang dimiliki oleh liputan6.com diantaranya news,  

lifestyle&business dan entertainment& digital. Setiap divisi ini bertanggung jawab 

atas konten pada rubik masing-masing. 

Konsep jurnalisme warga juga hadir di Liputan6.com untuk memberikan wadah 

bagi masyarakat dapat berkontribusi untuk mengirimkan soft news baik berbentuk 

Alur kerja assisten..., Nicholas Rhino, FIKOM UMN, 2015
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artikel, foto maupun video. Liputan6.com membuatkan rubrik tersendiri untuk 

menampung konten jurnalisme warga yaitu pada rubrik Citizen6. 

Konten-konten yang disajikan di Liputan6 SCTV juga ditayangkan kembali 

dalam portal berita Liputan6.com dalam rubrik video. Ini merupakan salah satu 

keunggulan yang dimiliki liputan6.com dalam kekayaan konten disajikan untuk 

maysarakat. 

2.1.2 LOGO PERUSAHAAN 

Gambar 2.1 Logo dan Slogan Liputan 6 

 

Sumber: 

http://www.axltwentynine.com/image/Berita%20Liputan%206%20SCTV.jpg 

 

Liputan 6 SCTV adalah salah satu program berita di Indonesia. Dalam 

melakukan praktek jurnalismenya, Liputan 6 SCTV memiliki Slogan, “Aktual, 

Tajam, Terpercaya”. Slogan ini memiliki arti bahwa Liputan 6 SCTV selalu 

menyajikan berita yang terkini, mendalam dan dapat dipercaya oleh masyarakat. 

 

Alur kerja assisten..., Nicholas Rhino, FIKOM UMN, 2015
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Gambar 2.2 Logo dan Slogan Liputan6.com 

 

Sumber : Liputan6.com 

 

Liputan6.com adalah portal berita online yang diluncurkan pada tanggal 24 

agustus 2000 bertepatan dengan ulang tahun SCTV ke-10. Liputan6.com merupakan 

replika dari Liputan 6 SCTV. Maka Liputan6.com memiliki slogan yang sama 

dengan Liputan6 SCTV yaitu Aktual, Tajam, Terpercaya. Yang artinya sebagai media 

online mereka akan berusaha menyahikan berita yang tercepat, terdalam dan dapat 

dipercaya oleh masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alur kerja assisten..., Nicholas Rhino, FIKOM UMN, 2015
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2.2 RUANG LINGKUP KERJA DIVISI TERKAIT 

2.2.1 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 

 

 

Alur kerja assisten..., Nicholas Rhino, FIKOM UMN, 2015
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2.2.2 STRUKTUR ORGANISASI KONTEN LIPUTAN6.COM 

Alur kerja assisten..., Nicholas Rhino, FIKOM UMN, 2015
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Ruang lingkup penulis selama melakukan praktik magang berada dibawah divisi 

Community Development dan  Entertainment and Digital. Community Development 

memiliki tugas membangun komunitas liputan6.com salah satu caranya adalah 

dengan memberikan wadah untuk netizen(pengguna media online) dalam bentuk 

artikel,foto dan video. 

Redaksi Community Development (ComDev)memiliki rubrik yang disebut 

citizen6. Rubrik ini menjadi wadah bagi netizen untuk berpartisipasi dalam 

jurnalisme warga. 

Entertainment and Digital memiliki 3 sub divisi, dan penulis ditempaktan pada 

sub divisi digital lebih spesifiknya pada rubrik video. Penulis bertanggung jawab 

untuk memproduksi konten yang berbasis teks,foto dan video.  

Alur kerja assisten..., Nicholas Rhino, FIKOM UMN, 2015




