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BAB II  

Liputan6.com 

 

2.1 Profil Liputan6.com 

Liputan6.com merupakan salah satu unit usaha media yang dimiliki 

oleh EMTEK GROUP milik PT. Kreatif Media Karya. PT. KMK berdiri sejak 

2 Januari 2012 dan memiliki unit media broadcasting lain seperti SCTV, 

Indosiar, O Channel, Screen Play Production dan TV Cable NexMedia.  

Awalnya Liputan6.com merupakan bagian dari SCTV yaitu Liputan 6 

SCTV yang melakukan siaran sejak 1994 dengan nama siaran Liputan 6 Sore, 

Liputan 6 Pagi, Liputan 6 Siang, dan Liputan 6 Malam. Liputan6.com 

merupakan salah satu program yang menyajikan informasi dan berita teraktual, 

tajam dan independen baik dalam dan luar negeri.  

Sesuai perkembangan teknologi dan informasi, maka Liputan 6 SCTV 

mewariskan nama program ‘Liputan6’ untuk membentuk satu situs yang 

dapat mengakses informasi terkini dalam bentuk  jaringan (online) yaitu 

www.liputan6.com. Dalam situs tersebut terdiri dari artikel, berita, agenda 

acara, dan weblog seperti news, video, bola, health dan lain sebagainya. 

Liputan6.com juga memenuhi kebutuhan masyarakat denagn 

menyajikan akses acara SCTV dalam bentuk streaming. Selain itu, untuk 

memberikan kesempatan bagi para warga yang ingin berbagi informasi dan 

berita terdapat kanal jurnalisme warga atau Citizen Journalism.  
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Bagan 2.1 

Profil Perusahaan 

 

 

2.2 Produk Liputan6.com 

Liputan6.com menyediakan beberapa kanal yang menyajikan berita 

dan informasi terkini seperti, News, Bisnis, Indonesia Baru, Showbiz, Bola, 

Health, Lifestyle, Tekno, Otomotif, Foto, Video , Sinetron dan lain-lain.  

 

 

Gambar 2.1 Logo Liputan6.com 
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Gambar 2.2 KMK Online 

 

 

 

Gambar 2.3 Halaman depan Liputan6.com 
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Gambar 2.4 Halaman depan kanal Health 

 

 

Gambar 2.4 Halaman utama kanal Video Liputn6.com 
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Berikut penjelasan singkat dari masing-masing kanal : 

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Kanal di Liputan6.com 

NO 

JENIS KANAL 

DEFINISI 

Nama Kanal Sub Kanal 

1. NEWS 

Politik Membahas isu-isu politik dalam negeri 

seperti masalah partai politik hingga 

kasus korupsi 

Inspirasi 

Indonesia 

Membahas mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan Indonesia yang 

bertujuan untuk menginspirasi dan 

memotivasi 

Peristiwa Membahas peristiwa terkini yang 

membahas masalah yang ada di 

Indonesia hingga ke pelosok daerah 

Internasional Membahas isu-isu da peristiwa yang 

terjadi di luar negeri 

Wawancara 

Khusus 

Berisi infromasi hasil dari wawancara 

khusus Liputan6.com dengan 

narasumber 

SBMPTN Berisi informasi mengenai Seleksi Besar 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri untuk para calon mahasiswa 

Citizen6 Membahas topik-topik tentang 

kemasyarakatan dan informasi dari para 
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citizen journalism 

Liputan Khusus Membahas hasil liputan khusus 

mengenai isu-isu terkini 

Inspirasi Anak 

Bangsa 

Membahas prestasi anak-anak Indonesia  

Infografis Berisi grafis/animasi mengenai isu-isu 

terkini 

2. BISNIS 

Energi & 

Tambang 

Membahas masalah pertambangan dan 

energi seperti bahan bakar minyak, gas 

dan lainnya 

Saham Membahas informasi harga saham dan 

perusahaan-perusahaan terkait saham  

Bank Membahas isu-isu mengenai perbankan 

Ekonomi Membahas mengenai isu-isu 

perekonomian dalam dan luar negeri 

CPNS Berisi informasi mengenai lowongan 

Calon Pekerja Negeri Sipil 

3. 
INDONESIA 

BARU 

Kursi Senayan Membahas informasi dan peristiwa 

terkait para petinggi negara yang duduk 

di pemerintahan pusat 

Kursi Istana Membahas informasi mengenai presiden 

dan wakil presiden 

Seleb Politik Membahas isu-isu politik yang terkait 

dengan dunia hiburan 

Profil Parpol Membahas informasi terkini yang 

berhubungan dengan profil dari partai 

politik 

Debat Calon 

Presiden 2014 

Berisikan informasi mengenai debat 

calon presiden 2014 silam 
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4. SHOWBIZ 

Selebritis Membahas informasi dan peristiwa 

mengenai artis-artis dalam danluar 

negeri 

Blink-blink Membahas selebritis dengan topik-topik 

menarik 

Musik Membahas informasi dan peristiwa 

seputar dunia musik 

Film Membahas informasi mengenai dunia 

perfilman 

K-Pop Informasi mengenai kabar terkini dari 

dunia hiburan Korea Selatan.  

5. BOLA 

Laga Bola Akbar 

2014 

Membahas isu-isu dan infromasi 

mengenai perhelatan sepak bola besar 

2014 seperti Piala Dunia 

Liga Inggris Membahas informasi seputar Liga 

Inggris 

Bintang Membahas informasi seputar bintang-

bintang sepak bola 

Liga Italia Membahas informasi seputar Liga Italia 

Liga Spanyol Membahas informasi seputar Liga 

Spanyol 

Liga Indonesia Membahas informasi seputar Liga 

Indonesia 

Corner Membahas hal-hal diluar lapangan atau 

hal-hal unik lainnya terkait atlet 

Liga Dunia Membahas informasi tim dan pemain 

yang memiliki pengaruh dunia 

Prediksi Membahas prediksi pertandingan 

WAGs Berita seputar terkait isteri dan kekasih 
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para pemain sepak bola. 

Sport Membahas dunia olahraga selain sepak 

bola 

6. HEALTH 

Seks Berisikan informasi seputar seks dan 

kesehatannya 

Info Sehat Berisikan informasi unik dan umum 

seputar kesehatan 

Fit Berisikan informasi cara hidup sehat 

dan bugar 

Diet Beisikan tips diet alami dan sehat 

Herbal Berisikan infromasi obat herbal 

tradisional 

Drug & Diseases Tulisan terkait penyakit-penyakit yang 

mulai dari definisi penyakit, 

pengobatan, penyebab, hingga 

pengobatannya. 

Persona Informasi profil dari tokoh atau sosok 

bidang kesehat 

Stetoskop Berisikan serial kesehatan 

Mom & Kids Berisikan informasi seputar kesehatan 

ibu dan anak 

Konsultasi 

Kesehatan 

Tulang 

Konsultasi gratis dengan pakar 

kesehatan 

Infografis Health Ilustsi menarik seputar dunia kesehatan 

Konsultasi 

Psikologi 

Konsultasi gratis dengan pakar 

psikologi 

8. TEKNO 
Tekno News Membahas kabar berita teknologi terkini 

Gadget Membahas berita terkini mengenasi 
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gadget 

Internet Membahas berita dunia internet dari 

aplikasi hingga toko online 

Game Membahas dunia game online terkini 

Telko Membahas berita jaringan 

telekomunikasi Indonesia 

Tips & Trik Membahas tips seputar penggunaan 

teknologi saat ini 

Webtorial Tekno Memabahas tutorial penggunaan 

alpikasi, gadget dan situs terkini 

9. LIFESTYLE 

Fashion & 

Beauty 

Membahas seputar fashion dan tips 

kecantikan terkini 

Karir Membahas tips-tips dalam berkarir dan 

berwirausaha 

Life Berisikan mengenai berita tren dan gaya 

hidup para selebritis dan tokoh terkenal 

Style News Berisikan mengenai berita lifestyle dan 

gaya hidup sosialita 

Shopping Berisikan informasi harga diskon, harga 

murah dan voucher belanja 

Kuliner Berisikan informasi mengenai resep 

hingga rekomendasi tempat makan 

Travel Berisikan informasi wisata mulai dari info 

wisata murah hingga penginapan 

Home & Decor Berisikan informasi menarik seputar gaya 

desain dan rumah menarik para public 

figure 

10. OTOMOTIF 

Oto News Membahas kebijakan dunia otomotif hinga 

bea pajak 

Mobil Berisikan informasi mobil-mobil masa kini 
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2.3 Sturktur Organisasi Liputan6.com 

Dalam struktur organisasi yang digunakan Liputan6.com, terdapat posisi Editor 

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

Editorial Secreatry. Deputry Editorial dikepalai oleh tiga posisi yaitu News, 

Lifestyle & Bisnis dan Entertainment & Digital. Ketiganya terbagi lagi atas 

beberapa posisi sesuai dengan kanal yang ada di Liputan6.com.  

Motor Berisikan informasi motor-motor masa kini 

Modifikasi Berisikan informasi dalam memodifikasi 

kendaraan 

Tips & Trik Berisikan tips cara perawatan kendaraan 

Narsis Berisikan galeri mobil mewah milik para 

tokoh selebritis ternama 

11. 

Sinetron www.vidio.com Menampilkan tayangan-tayangn sinetron 

yang ada di SCTV seperti Diam-diam Suka, 

ABG Jadi Manten, Ganteng-Ganteng 

Serigala dan lainnya.  

12. 

VIDEO  Menampilkan video-video terkait kanal-

kanal yang ada di liputan6.com dalam 

beberapa judul program seperti, News, 

Intermezzo, TOP SPOT, WhazzOn dan 

lainnya.  

13. 

FOTO  Menampilkan foto-foto terkait kanal-kanal 

yang ada di liputan6.com dalam beberapa 

topik. 

14. 

Ochannel *laman 

bersambung 

Tersambung dengan laman situs 

www.ochanneltv.com karena O Channel 

bagian dari EMTEK GRUOP 

15. 

Nexmedia *laman 

bersambung 

Tersambung dengan laman situs 

www.nexmedia.com karena NexMedia 

bagian dari EMTEK GROUP 

Proses produksi berita..., Rima Wahyuningrum, FIKOM UMN, 2015



18 
 

Posisi penulis berada pada Deputy Editorial Entertainement & Digital pada 

bagian Video dan Foto. Penulis secara khusus di tempatkan pada posisi sebagai 

Ide Produksi dan Script Writer dalam proses produksi program di kanal video 

Liputan6.com. 
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Bagan 2.2 

 Sturktur Redaksi Liputan6.com 
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