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BAB II 

GAMBARAN UMUM LIPUTAN6.COM 

2.1 Profil Liputan6.com 

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak HRD Liputan6.com, tepat 2 

Januari 2012 EMTEK GROUP mendirikan PT Kreatif Media Karya (KMK). 

Perusahaan PT Kreatif Media Karya yang berbasis online ini melahirkan 

Liputan6.com. Selain memiliki PT KMK, EMTEK GROUP juga memiliki unit 

usaha media broadcasting lainnya, yaitu SCTV, Indosiar, Screen Play, TV kabel 

"NexMedia" dan O Channel. 

Awalnya, Liputan6.com merupakan bagian dari salah satu program dari 

SCTV, yaitu Liputan 6 SCTV atau sering disebut dengan Liputan 6 Sore. Sejak 

tahun 1994,  Liputan 6 SCTV merupakan salah satu program yang memberikan 

informasi serta berita teraktual, tajam, dan independen. Liputan 6 SCTV bukan 

hanya berada di jam sore saja, melainkan juga menayangkan siaran berita harian 

pada Liputan 6 Pagi, Liputan 6 Siang, Liputan 6 Petang, Liputan 6 Malam, dan 

Buser. 

Dengan ingin tampil berbeda serta mengikuti perkembangan teknologi 

yang canggih,  Liputan 6 SCTV pun membuat satu portal khusus yaitu berita 

online, seperti sekarang ini www.liputan6.com. Berita Liputan6.com yang semula 

sehari hanya 30-50 artikel bertambah menjadi ratusan artikel yang dihasilkan 

setiap hari. Portal berita yang semula hanya politik, olahraga dan gaya hidup, kini 

sudah bertambah seperti bisnis, tekno, showbiz, health, lifestyle, otomotif, 

regional, dan citizen6. Tujuan portal online yang dibangun ini untuk memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi. 

Bukan hanya menjadi penyedia informasi saja, Liputan6.com juga 

membangun konsep dua arah kepada masyarakat yang memang sekarang ini 

dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep dua arah ini dinamakan dengan jurnalisme 
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warga (citizen journalism) yang membuat masyarakat untuk ikut berkontribusi 

dalam menyampaikan berita ringan berbentuk audio visual atau komentar. 

PT KMK bukan hanya membawahi Liputan6.com, PT KMK juga 

memiliki beberapa  produk lainnya, diantaranya Bintang.com yang memberikan 

informasi seputar berita infotainment. Bola.com yang menyajikan berita terkait 

bola. Vidio.com yang merupakan situs berbagi informasi melalui video. 

Bukalapak.com  yang merupakan situs layanan jual-beli dari konsumen ke 

konsumen. Lakupon.com yang merupakan situs yang menjual kupon-kupon 

dengan harga murah kepada konsumen. Karir.com yang merupakan situs terkait 

dengan pekerjaan dan karir. Rumah.com merupakan media online yang ideal 

untuk pencarian properti, seperti rumah, bangunan komersial, dan bangunan 

industri. Pemilik properti juga dapat menempatkan iklan properti mereka sehingga 

mudah ditemukan oleh calon pembeli atau penyewa yang mencari berdasarkan 

lokasi dan harga. Hometesterclub.com merupakan penyedia informasi yang masuk 

akal kepada konsumen tentang produk grosir supaya membantu konsumen 

melakukan pembelanjaan dengan mudah di pasar swalayan. Seekmi.com 

merupakan tempat untuk mencari jasa lokal. Terakhir ialah bobobobo.com yang 

merupakan tempat untuk mencari insiprasi seseorang, produk, maupun tempat. 

2.1.1 Produk Liputan6.com 

Dalam situs Liputan6.com terdapat beberapa kanal, diantaranya News, 

Bisnis, Showbiz, Bola, Health, Tekno, Lifestyle, Global, Otomotif, dan Citizen6. 

Sepuluh kanal tersebut juga memiliki sub kanal lagi di dalamnya. 

Tabel 2.1 Produk Liputan6.com 

No Kanal  Sub Kanal 

1 News Politik 

Peristiwa 

Rajut 

Liputan Khusus 

Infografis 
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Wawancara Khusus 

Zona MPR RI 

2 Bisnis Ekonomi 

Bank  

Saham 

Energi &Tambang 

Konsultasi Pajak 

CPNS 

3 Showbiz Selebritis 

Blink-blink 

Musik 

Film 

K-Pop 

Hollywood 

Bollywood 

J-Pop 

Indies 

4 Bola Liga Inggris 

Liga Italy 

Liga Spanyol 

Liga Internasional 

Liga Indonesia 

Corner 

Prediksi 

WAGs 

Sports 

5 Health Seks 

Health Info 

Fit & Diet 

Herbal 

Mind & Soul 

Drugs & Diseases 
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Persona 

Mom & Kids 

Be Healthy 

Konsultasi Psikologi 

6 Lifestyle Fashion & Beauty 

Karir 

Life  

Style News 

Shopping 

Culinary 

Travel 

Home & Decor 

Art & Culture 

7 Global  

8 Tekno Gadget 

Internet 

Game 

Apps 

Berita 

Tips 

Telko 

Android 

Startup 

9 Otomotif Oto News 

Mobil 

Motor 

Modifikasi 

Tips & Trik 

Narsis 

10 Citizen6 Hits 

TGIF 

Blog Keren 
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Komunitasku 

Potret 

Campus CJ 

Reuni 

11 TV Liputan6 pagi 

Liputan6 Siang 

Liputan6 Petang 

Liputan6 Malam 

Potret 

Sigi  

Fokus 

Patroli 

Kontes 

12 Photo - 

13 Properti - 

14 Video - 

15 Regional - 

16 Pilkada - 

17 Puteri Muslimah  - 

18 Forum - 

Sumber ; http://www.liputan6.com/info/sitemap 

2.1.2 Struktur Organisasi Liputan6.com 

 Berdasarkan struktur organisasi Liputan6.com tahun 2016, terdapat posisi 

Editor in Chief sebagai posisi teratas yang diikuti oleh Deputy Editor in Chief dan 

Editorial Secretary. Lalu terdapat Deputy Editorial yang terbagi atas News, 

Lifestyle, dan Entertainment  & Digital yang terbagi lagi menjadi kanal di 

Liputan6.com. 
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Bagan 2.1 Struktur Redaksi Liputan6.com 

 

Sumber : Company Profil Liputan6.com  

2.2 Ruang Lingkup Citizen6  

Kanal Citizen6 memiliki sub kanal lainnya, seperti Hits, TGIF, Blog 

Keren, Komunitasku, Potret, Campus CJ, dan Reuni. Setiap kanal memiliki tujuan 

masing-masing. Berita yang dipilih untuk disajikan di kanal ini dilihat dari unsur 

keunikannya.  

Citizen6 mempunyai beberapa sub kanal sebagai berikut 

1. Hits merupakan berisi artikel seputar hot isu di online (media sosial) 

dan perilaku onliner. 

2. TGIF memiliki singkatan Thanks God Its Funday. Singkatan ini 

memang pada waktu itu sedang populer seperti Thanks God Its Friday. 

Berita artikel ini tentang kegiatan-kegiatan menarik yang membuat 

orang ceria atau mendapat ilmu. Isinya adalah berbagai kegiatan dam 

event seperti hobi, seni, kampus, komunitas, dan lain-lain. 
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3. Blog Keren merupakan sub kanal yang membuat artikel dari semua 

blogger yang hanya dicuplik satu alinea, selanjutnya akan di-link ke 

blog yang bersangkutan. 

4. Komunitasku berisi tentang profil komunitas dengan segala 

aktivitasnya. 

5. Potret tempat foto, video, karikatur, meme, komik dan yang 

berhubungan dengan images. 

Citizen6 memiliki struktur organisasi yang terdiri dari seorang editor dan 

empat orang reporter. Penulis juga mendapatkan kesempatan bertugas 

sebagai reporter  di Citizen6. 

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Citizen6 

 

 

 

 

Sumber : http://www.liputan6.com/info/redaksi 

Lingkup kerja sebagai reporter di Citizen6 yaitu membuat artikel dari sub 

kanal Hitz, TGIF, Komunitasku, Potret, dan Campus CJ. Selain itu, reporter juga 

memiliki tugas untuk memilih tulisan masyarakat atau blog yang layak diupload 

ke sub kanal blog keren. 

Bagi reporter Citizen6, mereka tetap memiliki fungsi yang cukup besar 

untuk membuat tulisan yang informatif, menghibur, dan menarik. Tidak hanya itu, 

Citizen6 juga diajarkan untuk selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda di 

luar kanal Citizen6. 

 

 

Manager Citizen 6 & Editor 

Karmin 

Reporter 

Yulia Lisnawati 

Reporter 

Sulung L. M. 

Reporter 

Sulistyo 

Reporter 

Angga 

Reporter 

Azwar Anas 
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