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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

2.1.1 Sejarah Singkat Merdeka.com 

Merdeka.com adalah media online yang didirikan oleh Steve Christian 

pada tahun 2011 dan berada di bawah perusahaan KapanLagi Youniverse. 

Tidak seperti media online lain, Merdeka.com bukanlah media yang dibangun 

oleh pihak-pihak yang memiliki pengalaman di bidang media atau jurnalistik, 

melainkan oleh perusahaan teknologi yang dahulu dipenuhi oleh orang-orang 

yang ahli di bidang teknologi (Merdeka.com, 2020).  

Kemunculan Merdeka.com berangkat dari hadirnya KapanLagi.com 

yang bertujuan untuk menjadi organisasi yang fokus dalam penyediaan layanan 

di internet yangd apat dinikmati jutaan orang. KapanLagi.com kemudian 

berubah menjadi perusahaan teknologi dan media yang fokus pada dunia 

entertainment atau hiburan. Pada saat itulah KapanLagi.com mulai bergabung 

dengan orang-orang yang ahli di bidang jurnalistik. Perpaduan antara ahli 

teknologi dan ahli jurnalistik terebut kemudian melahirkan media online 

Merdeka.com (Merdeka.com, 2020).  

Saat ini Merdeka.com berada di bawah KapanLagi Youniverse (KLY) 

dan memiliki jaringan dengan media lain yaitu Liputan6, Otosia, Bola.com, 

Bola.net, Kapanlagi, Fimela, Dream.co.id, Brilio.net, dan Famous.id.   

Merdeka.com memiliki mimpi untuk menyajikan informasi yang 

sesungguhnya dan mudah untuk dinikmati pembaca. Merdeka.com juga 

memiliki pandangan bahwa di dunia internet yang luas, diperlukan informasi 

yang benar, cepat, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan.  

Warna warni pada logo Merdeka,com memiliki arti kebebasan dalam 

penyampaian informasi dan tidak terikat pada paham atau kepentingan tertentu. 

Warna warni ini juga menunjukkan bahwa dalam tim Merdeka.com 
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menjunjung bhinneka tanpa adanya sekat SARA. Siapa pun dapat bersatu untuk 

memberikan informasi yang khas. Sedangkan warna latar putih pada logo 

Merdeka.com memiliki arti itikad untuk selalu berada pada jalur yang benar dan 

tidak seenaknya sendiri (Merdeka.com, 2020).  

 

 

2.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Tim redaksi Merdeka.com dipimpin oleh Ramadhian Fadillah yang 

memiliki jabatan sebagai pemimpin redaksi dan penanggung jawab. Tugas 

utama pemimpin redaksi sendiri adalah bertanggung jawab atas semua konten 

yang dihasilkan Merdeka.com. Pemimpin redaksi dalam melakukan tugas 

keredaksiannya bertanggung jawab kepada Wenseslaus Manggut yang 

memiliki jabatan sebagai Direktur Konten. Selain membawahi pemimpin 

redaksi Merdeka.com, Direktur Konten juga membawahi pemimpin redaksi 

dari media lain seperti Liputan6.com dan KapanLagi. Tugas Direktur Konten 

adalah memastikan tugas keredaksian pemimpin redaksi berjalan dan 

bertanggung jawab atas para pemimpin redaksi. Dalam menjalankan tugasnya, 

pemimpin redaksi dibantu oleh Muhammad Hasits selaku wakil pemimpin 

redaksi (Hasits, 2020).  

Selanjutnya terdapat redaktur pelaksana yang terdiri dari dua anggota 

yaitu Wisnoe Moerti dan Didi Syafirdi. Wisnoe Moerti bertugas untuk 

mengurusi quality content sedangkan Didi Syafirdi membawahi timnya yang 

bertugas untuk memantau traffic di semua kanal Merdeka.com. Berikutnya ada 

Dwi Zain Musofa selaku Channel Manager yang bertugas untuk menjembatani 

atau menghubungkan antara keredaksian dengan tim dari I.T. Hal ini 

Sumber: Merdeka.com 

Gambar 2. 1 Logo Merdeka.com 
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dikarenakan bahasa yang digunakan tim I.T biasanya sulit dipahami orang 

awam. Jabatan umum terakhir dari sistem organisasi Merdeka.com adalah 

sekretaris redaksi yaitu Eriza Gatmasari. Tugasnya menerima surat, menerima 

telepon, mengirim surat, dan tugas-tugas kesekretariatan lainnya (Hasits, 2020).  

Redaksi Merdeka.com terdiri dari beberapa rubrik/bagian/desk/kanal 

seperti News, Ekonomi/Uang, Video/Khas, Daerah, Trending dan Artis, Tek 

dan Oto, Lifestyle, dan Foto. Setiap rubrik atau bagian memiliki anggota dan 

kepala desknya sendiri. 

  

Bagan 2. 1 Struktur Redaksi Merdeka.com 

Sumber: Merdeka.com 
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2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

Desk News merupakan salah satu divisi atau bagian dari Merdeka.com yang 

bertugas menghasilkan berita-berita tertulis di laman website Merdeka.com. Divisi ini 

biasanya bertugas membuat berita-berita dalam lingkup nasional, salah satunya berita-

berita seputar politik. Desk News dipimpin oleh Randy Ferdi Firdaus selaku Kepala 

Desk News dan Lia Harahap sebagai Wakil Kepala Desk News. Desk News memiliki 

tim yang beranggotakan 20 reporter termasuk kepala desk, wakil kepala desk, reporter, 

dan editor. Seluruh anggota dari tim News aktif membuat berita setiap harinya untuk 

diunggah di Website Merdeka.com.  

 

  


