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BAB II

GAMBARAN UMUM

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS

2.1 Sejarah Perusahaan

BeritaSatu Media Holdings (dikenal sebagai BeritaSatu Media,

yang sebelumnya bernama Globe Media Group) merupakan sebuah

perusahaan yang bergerak dalam bidang media. Perusahaan ini merupakan

bagian dari divisi media Lippo Group, sebuah konglomerasi terbesar di

Indonesia.

Gambar 2.1

Brand Lippo Group
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Pada bulan Februari 2011, Globe Media Group membeli

BeritaSatu.com, situs berita yang beroperasi sejak bulan Mei 2010.

Pembelian situs ini semakin menambah panjang deretan media yang

bernaung di bawah bendera Globe Media Group. Nama "BeritaSatu"

kemudian menjadi merek dagang baru untuk kelompok media ini. Pada

tanggal 3 September 2011, BeritaSatu Media meluncurkan BeritaSatu TV.

Sebagai sebuah grup media, Berita Satu Media Holdings di dalamnya

terdapat banyak media dan brand, termasuk media cetak berbahasa

Indonesia, yakni Suara Pembaruan dan Investor Daily. Ada juga media

cetak berbahasa Inggris, yaitu Jakarta Globe dan Strait Times Indonesia,

surat kabar hasil kerja sama dengan Singapore Press.

Grup media tersebutjugamenerbitkanduamajalahbisnisterkemuka

di Indonesia, yaitumajalah Investor dalambahasa Indonesia dan Globe

Asia dalambahasaInggris. Perusahaaninijugamenerbitkan media The Peak,

Campus Asia, danKemang Buzz.

Berikut ini adalah media yang tergabung dalam BeritaSatu Media

Holdings:

A. Surat kabar

a. Jakarta Globe

The Jakarta Globe adalah surat kabar harian berbahasa Inggris di

Indonesia, diluncurkan pada tanggal 12 November 2008. Rata-rata

mencetak 48 halaman kertas per hari, dan terbit dari Senin sampai

Sabtu. Memiliki 3 bagian Koran dan berisi berbagai berita umum,

(bagian A) termasuk liputan berita metropolitan dan nasional serta

berita internasional, ditambah komentar, (bagian B) bisnis Indonesia

dan dunia olahraga ditambah bagian iklan baris, dan (bagian C)

merupakan fitur yang luas dan cakupan gaya hidup serta hiburan,
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8

daftar layanan pembaca dan tekai-teki/kartun halaman. Tujuan

utamanya adalah untuk memberikan hiburan dan informasi yang

relevan dengan kehidupan pembaca di Jakarta dan Indonesia, dan

dipasarakan terutama di kosmopolitan dan Indonesia yang

berpendidikan dan ekspatriat.

b. Investor Daily

Investor Daily adalah surat kabar berbahasa Indonesia yang berdiri

pada tanggal 26 Juni 2001 dan merupakan surat kabar yang

berkonsentrasi pada kegiatan pasar modal. ID pertama kali terbit

siang dengan nama Investor Indonesia dibawah pimpinan redaksi

Adi Hidayat. Pemiliknya saat itu adalah Tito Sulistio. Namun, pada

tahun 2002 Group Lippo masuk sebagai pemegang saham di

Investor Group dan saat ini telah menguasai secara penuh saham

Investor Group. Setelah Grup Lippo masuk, nama “Investor

Indonesia” diubah menjadi “Investor Daily Indonesia”. Selain berisi

bahasan ekonimi dan bisnis, Koran ini juga menambahkan beberapa

rubrik lain diantaranya rubrik olahraga, gaya hidup dan

kosmopolitan. Sirkulasi ID mencakup kota-kota bisnis di Indonesia

dengan target pembaca pelaku bisnis dan pengambil keputusan.

c. Suara Pembaruan

Media cetak ini pertama kali terbit pada tanggal 27 April 1961

dengan nama Sinar Harapan yang dikelola oleh PT. Sinar Kasih.

Kemudian di tahun 1986, harian umum ini dicabut izin terbitnya

oleh pemerintah order baru. Dan pada tanggal 4 Februari 1987

pengelola diizinkan kembali menerbitkan Koran dengan nama baru

yaitu Suara Pembaruan dengan nama penerbit baru yakni PT. Media

Interaksi Utama. Berlanjut hingga 2006, Suara Pembaruan memiliki
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kemitraan strategis dengan Globe Media Group, sebuah grup

penerbit yang mengelola beberapa media cetak diantaranya Koran

bisnis Investor Daily, Majalah Investor, Globe Asia, dan The Jakarta

Globe.

d. The Straits Times

The Strait Times adalah Koran berbahasa Inggris yang berbasis di

Singapura, yang dimiliki oleh Singapore Press Holdings. Koran ini

merupakan media cetak yang dipublikasi di Indonesia melalui

jalinan kerja sama dengan Singapore Press Holdings dibawah

pengaturan BeritaSatu Media Holdings.

B. Majalah

a. Majalah Investor

Majalah Investor mencetak edisi pertamanya pada tahun 1998,

merupakan majalah berbasis bisnis dan pasar utama Indonesia.

Berisi juga publikasi mengenai Industri Awards dalam berbagai

kategori seperti “Best Bank”, “Best Insurance”, “Best Listed

Companies”, “Best Syariah”, dll.

b. Globe Asia

Globe Asia adalah majalah bisnis terkemuka di Indonesia yang

berbasis bahasa Inggris, merupakan satu kategori dengan majalah

Forbes. Globe Asia didirikan oleh Tanri Abeng dan dibaca oleh

para pengusaha dan pebisnis terkenal seperti 150 orang terkaya,

100 kelompok Top, 99 wanita paling berpengaruh, dll.
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c. The Peak

The Peak terbit dengan edisi Indonesia atas lisensi dari SPH

Magazine PTE LTD., Singapore. Ada juga edisi Hongkong dan

Malaysia. Berisi aneka informasi yang dianggap cocok untuk kelas

menengan ke atas. Terdapat profil orang, hotel, fashion, feature,

restoran, mobil, kuliner, dan lain-lain. Beberapa nama rubriknya,

antara lain, The Brief; Pursuit; Passion; dan lain-lain. Semua

artrikel ditulis dalam bahasa Inggris.

d. Campus Asia

Campus Asia berisi bahasan soal pendidikan dan dunia kampus,

yang ditulis dalam bahasa Inggris. Majalah ini berisi kehidupan

kampus dan mempunyai perhatian terhadap dunia pendidikan.

e. Student Globe

Student Globe adalah media cetak berbasis bahasa Inggris yang

dibuat untuk pelajar SMP dan SMA. Student Globe merupakan

majalah mingguan yang berisi respon terhadap kebutuhan untuk

melayani pembaca yang lebih muda, khususnya remaja yang ingin

membaca dalam bahasa Inggris. Student Globe dibaca oleh lebih

dari 20.000 siswa di lebih dari 120 Sekolah mitra.

f. Kemang Buzz

Kemang Buzz adalah majalah yang berisi ulasan mengenai gaya

hidup dalam bahasa Inggris. Memberdayakan masyarakat dan

bisnis lokal di lingkungan makmur.
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g. Campus Life

Majalah yang dikhususkan untuk sektor pendidikan. Terbit dalam

bahasa Inggris untuk edisi mingguan, dan terbit dalam bahasa

Indonesia untuk edisi bulanan. Pada dasarnya berfungsi sebagai

hubungan untuk semua mahasiswa yang perlu menjalani hidup

dengan penuh. Berisi artikel-artikel menarik seputar pelajaran,

mode/ gaya, kesehatan, cinta, karir, dan kehidupan mahasiswa

secara umum.

C. Televisi

a. BeritaSatu TV

BeritaSatu TV yang sebelumnya bernama Qtv dan QChannel,

merupakan saluran televisi yang mengudara sejak tahun 1998.

Saluran ini berguna sebagai saluran khusus untuk membahas

mengenai soal-soal keuangan. Saluran ini hanya bisa disaksikan

melalui satelit dan kabel. Pemilik yang sekaligus pendirinya adalah

Peter F. Gontha.

Kini BeritaSatu Media Holdings Bertempat di Citra Graha

Building, 9th – 10th floor Jl. Jend.Gatot Subroto Kav. 35-

36, Jakarta, Jakarta Selatan 12650, bersama dengan First Media

sebagai broadcaster BeritaSatu TV yang sekaligus juga merupakan

bagian dari Lippo Group. (sumber: BeritaSatu Media; sejarah

perusahaan)

D. Portal Berita

a. Beritasatu.com

Portal berita yang memberikan artikel, opini, analisis, foto, video

dan konten media sosial
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2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait

2.2.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Bagan 2. 1

Struktur Organisasi Berita satu Media Holdings
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2.2.2 Struktur Organisasi Divisi Marketing Communications and

Event Management Berita satu Media Holdings

Bagan 2. 2

Struktur Organisasi Divisi Marketing and Communications and Event
Management Berita satu Media Holdings
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Divisi marketing communications and event management dalam
Berita Satu Media Holdings berada di bawah Direktur Marcomm, dan
bertanggung jawab secara langsung kepada CEO Berita Satu Media
Holdings. Divisi marketing and communications ini membawahi beberapa
sub divisi, antara lain adalah sub divisi event, sub divisi marketing and
sponsorship, sub divisi traffic and promotion, sub divisi creative dan sub
divisi multimedia.

2.2.2.1 Event

Beberapa perusahaan, terutama perusahaan media dan kreatif
tentunya memiliki divisi event tersendiri. Hal ini berkaitan dengan
banyaknya kegiatan promosi yang sering dilakukan oleh
perusahaan, guna meningkatkan brand awareness dari perusahaan
itu sendiri. Divisi event ini menangani berbagai event dari Berita
Satu Media Holdings, baik yang bersifat internal maupun external.

Sub divisi Event pada Berita Satu Media Holdings ini
dipimpin oleh seorang event coordinator. Dimana dalam
pelaksanaan tugas sehari-harinya, event coordinator ini dibantu
oleh tim dari event support. Tugas dan kewajiban dari tim event
support ini adalah membantu menyiapkan segala bentuk persiapan
ketika Berita Satu akan mengadakan suatu acara.

Dalam tim event support ini, dibagi kembali menjadi 2 (dua)
tim. Kedua tim tersebut menangani jenis event yang berbeda,
berdasarkan jenis produk dari Berita Satu yakni event berbahasa
Inggris dan event yang berbahasa Indonesia.

2.2.2.2 Marketing and Sponsorship

Tim dari marketing and sponsorship ini bertugas untuk
melakukan kegiatan marketing yang berkaitan dengan produk dari
Berita Satu Media Holdings. Selain melakukan kegiatan
martketing, tim ini juga memiliki tugas untuk mencari sponsor
ketika Berita Satu Media Holdings akan mengadakan suatu
kegiatan.
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Marketing dan sponsorship ini dipimpin oleh seorang Manager.
Dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, seorang Manager
Marketing and sponsorship ini dibantu oleh seorang asisten
Manager. Adapun tugas dan kewajiban dari sub divisi ini adalah
bertugas untuk mencari berbagai bentuk kegiatan sponsorship,
dimana hasil dari kegiatan tersebut digunakan untuk mendanai
berbagai kegiatan special event yang akan diadakan oleh Berita
Satu Media Holdings.

2.2.2.3 Traffic and Promotion

Dalam perusahaan yang bergerak dibidang jasa media, divisi
traffic and promotion ini bisa dibilang sebagai tim yang memiliki
kompleksitas dan rutinitas yang lebih tinggi dibanding dengan
rekan tim lainnya. Karena dalam tim ini, mereka memiliki tugas
untuk mengajukan ataupun menerima berbagai jenis proposal kerja
sama dengan perusahaan lain. Terdapat dua  jenis bentuk
kerjasama, yakni dengan full barter ataupun semi barter.

Sub divisi traffic and promotion ini dipmpin oleh seorang
Manager promosi. Dimana dalam kesehariannya, manager promosi
ini dibantu oleh seorang asisten manager promosi dan seorang staf.
Adapun tugas ataupun jobdesk dari sub divisi ini adalah
menjalankan kegiataan yang berhubungan dengan event
partnership dan media partnership.

2.2.2.4 Creative

Tim ini memiliki tugas membuat materi publikasi dari setiap
event yang akan diselenggarakan dari Berita Satu Media Holdings.
Materi publikasi ini berupa design poster, banner, maupun
undangan. Dalam membuat materi publikasi, tim creative ini
mendapatkan tugas dari sub divis lainnya, ini terkait dengan
bagaimana penempatan/placement dari logo-logo perusahaan lain
yang ikut berkontribusi dalam event Berita satu Media Holdings.
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Sub divisi creative ini dipimpin oleh seorang Manager creative.
Dalam kesehariannya, tugas dan kewajiban seorang manager
cerative ini dibantu oleh creative executive.

2.2.2.5 Multimedia

Sub divisi Multimedia ini dipimpin oleh seorang Manager, dan
dalam menjalankan tugasnya, Manager Multimedia dibantu oleh
asisten manager dan juga seorang multimedia executive.

Adapun tugas dan tanggung jawab divisi multimedia ini adalah
membuat segala hal yang berkaitan dengan multimedia. Beberapa
tugas yang biasa dikerjakan oleh tim ini adalah membuat materi
untuk penayangan iklan sebuah event, peliputan event, dan masih
banyak lagi.
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