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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Perusahaan  

Berikut ini merupakan sejarah, visi, misi dan struktur redaksi perusahaan yang 

penulis dapatkan dari Company Profile milik CHIP, melalui bagian sekretaris CHIP. 

 2.1.1 Sejarah CHIP 

Majalah CHIP pertama kali diterbitkan pada bulan Juli 1997 

oleh PT Elex Media Komputindo (Kelompok Kompas Gramedia) 

dengan memegang lisensi dari Vogel Burda Group, München, 

Jerman. Sejak tahun 2009, berada dibawah naungan PT Prima 

Infosarana Media – Divisi Majalah – Kelompok Kompas Gramedia. 

CHIP terbit di 16 negara, antara lain Jerman, Yunani, Hongaria, 

Italia, Polandia, Rumania, Turki, Ukraina, Belanda, Singapura, 

Malaysia, dan India.  

 

Majalah CHIP adalah majalah pertama di Indonesia yang 

disisipi CD sejak edisi perdananya, yang dalam perkembangannya 

telah disisipi DVD sejak tahun 2005 sampai saat ini.  

 

Sesuai dengan permintaan pasar diterbitkan Majalah CHIP 

Foto Video Digital pada tahun 2004, majalah CHIP Foto Video 

Digital mengetengahkan pembahasan produk – produk fotografi 

(digital camera) dan video digital pada umumnya.  

 

Peran dan fungsi..., Rendy Ramadhan, FIKOM UMN, 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Elex_Media_Komputindo
https://id.wikipedia.org/wiki/Gramedia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogel_Burda_Group&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
https://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
https://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Hongaria
https://id.wikipedia.org/wiki/Italia
https://id.wikipedia.org/wiki/Polandia
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumania
https://id.wikipedia.org/wiki/Turki
https://id.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/India


8 

 

Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi 

pada 2004 juga dibentuk CHIP Online, sebuah wadah IT online baru 

yang membuka keingin tahuan pengguna IT tentang test & review, 

Tes perbandingan, buyers guide, tips & trick, serta workshop yang 

diselenggarakan oleh CHIP.  

 

Pada 2005 diterbitkan juga Majalah CHIP Special yang 

mengetengahkan konsep – konsep /perkembangan trend IT terbaru 

dengan tema berbeda di tiap edisinya. Sumber Chip. 

 2.1.2 Visi dan Misi 

  2.1.2.1 Visi Perusahaan  

Visi dari CHIP sendiri adalah menjadi  kelompok usaha 

penerbitan periodikal, multimedia dan layanan edutainment 

terbesar, terbaik, terpadu dan tersebar di Asia Tenggara. 

Melalui penyediaan informasi dan layanan edutainment dan 

berperan serta dalam upaya menciptakan masyarakat terdidik, 

tercerahkan, menghargai kebhinekaan dan adil sejahtera 

dengan menjalankan bisnis yang beretika, efisien dan 

menguntungkan. 

  2.1.2.2 Misi Perusahaan  

Sedangkan untuk misi dari CHIP adalah menjadi 

market leader dan brand majalah terbesar, terpercaya, dan 

terpadu di bidang IT, desain, fotografi, dan video, di Indonesia 

dengan menyajikan produk terbaik yang mendidik dan sesuai 

dengan kebutuhan pembaca. 
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2.1.3 Struktur Organisasi CHIP  

2.1 Gambar Struktur Organisasi CHIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: CHIP 

 

 

Secretary: 

Yuniastika 

 

 Yunias

tika 

Editor in Chief: 

Vaksiandra Nuryadi 

Managing Editor: 

Rakhmat Kusnadi 

Test 

Lab 

Coordi-

nator: 

 

Design 

Coordinator: 

Teguh 

Pratomo 

 

Editor Online: 

Kama Adritya 

Reporter: 

Eka 

Santhika 

Renata 

Maringka 

Sri Sadono 

 

 

Editor Cetak: 

Nur Hasanah 

Fotografer & 

Videographer: 

Adryan Agung 

Reviewer: 

Teguh 

Samodra 

Imam Ali 

Dommara  

Graphic 

Designer: 

Subekti 

Adita Eko 

Prasetyo 

CHIP 

Reporter: 

Aldo 

Imanuel 

Dinda Ayu  

Rendy 

(magang) 

CHIP.co.id 
CHIP Foto Video 

Editor: 

Rakhmat 

Kusnadi 

Reporter: 

Ghina 

Ghaliya 

Arsyil 

Maghribi T 

Fotografer & 

Videographer: 

Adryan Agung 

Peran dan fungsi..., Rendy Ramadhan, FIKOM UMN, 2016



10 

 

2. 2 Ruang Lingkup Divisi Terkait 

1. Editor CHIP.co.id: Kama Adritya 

Tugas: Memberikan tugas serta menentukan tema berita apa yang akan 

diangkat kepada reporter, mengedit hasil penulisan berita dari reporter, 

kemudian mempublikasikan berita ke CHIP.co.id, dan juga menulis berita untuk 

CHIP.co.id. 

2. Fotografer & Videographer: Adryan Agung 

Tugas: Mencari obyek foto atau video, mengedit foto atau video, 

mempublikasikan foto atau video untuk berita di CHIP.co.id. 

3. Reporter: 

 Rendy Ramadhan 

 Aldo Imanuel  

 Dinda Ayu Widyastuti  

Tugas Reporter: Mencari berita, liputan, menulis berita, mengirim berita kepada 

editor CHIP.co.id. 

Dalam ruang lingkup divisi CHIP.co.id, terdapat beberapa macam 

rubrik. Yakni, CHIP Today, Review, News, CHIP TV, Publication, 

CHIPversity, Event dan Forum. Selama proses kerja magang, penulis di 

tempatkan di divisi online tepatnya pada rubrik news dan CHIP TV. Dalam 

rubrik news berisikan berbagai macam berita yang mengulas perkembanagn 

teknologi dan gadget, peluncuran gadget terbaru, serta isu dan rumor mengenai 

gadget terbaru yang akan muncul di pasaran. Sedangkan untuk CHIP TV, 

berisikan video-video yang di ambil pada saat peliputan event, serta video hasil 

review barang yang di kemas secara menarik dengan audio visual. 

 Selama proses kerja magang berlangsung, peserta magang harus 

menyerahkan hasil tulisannya kepada editor CHIP.co.id sebelum di sebarkan, 
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nantinya editor akan memeriksa hasil tulisan yang telah dikerjakan oleh peserta 

magang. Jika ada terjadi kesalahan penulisan, editor tidak langsung 

membenarkannya, melainkan hanya memberikan tanda dengan warna merah 

lalu dikembalikan kepada peserta magang. Hal ini dilakukan agar peserta 

magang tahu kesalahan penulisannya dan harus memperbaikinya sendiri. 

Setelah diperbaiki, peserta magang kembali menyerahkan tulisan yang sudah 

diperbaiki ke editor CHIP.co.id. Setelah  tidak ada lagi kesalahan penulisan 

barulah editor menyebarkan berita di CHIP.co.id.   

 Dalam melakukan peliputan biasanya reporter ditemani oleh 

fotographer dan videographer. Namun, terkadang reporter melakukan liputan 

sendiri jika fotographer dan videographer tidak bisa ikut dalam melakukan 

peliputan. Untuk stok foto dan video di dalam artikel, biasanya reporter 

meminta stok foto atau video kepada fotographer dan videographer. Tetapi 

terkadang reporter juga sudah menyiapkan sendiri foto dan video jika 

fotographer dan videographer tidak ikut dalam peliputan. Jika reporter, 

fotographer dan videographer sama-sama tidak mempunyai stok foto maupun 

video, reporter dapat mengambil stok foto melalui Google dengan syarat harus 

dicantumkan sumber fotonya dari mana. Begitu juga dengan video, reporter 

diizinkan mengambil stok video dari Youtube dengan mencantumkan 

sumbernya. 
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