
6 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Bola.net  

2.1.1 Sejarah Singkat Bola.net  

Bola.net pertama kali dihadirkan pada 2 Agustus 2009, dengan 

bertujuan untuk meramaikan media persepakbolaan tanah air. Dengan 

menghadirkan konten-konten yang lebih segar, aktual, dan lengkap serta 

didukung oleh kecakapan editorial dalam penyajian setiap beritanya 

(Bola.net, 2020). Bola.net juga merupakan salah satu bagian dari situs 

entertainment yaitu KapanLagi.com yang diyakini bisa menjadi salah satu 

acuan dalam mencari informasi terkait sepak bola (Bola.net, 2020).     

 

Gambar 2.1 Logo perusahaan Bola.net 

(Sumber: Bola.net) 

Gambar 2.1 merupakan logo dari media Bola.net yang memiliki 

salah satu kelebihan yaitu memiliki hak siar dari tiga liga besar di Eropa 

(Bola.net, 2020). Dengan itu, Bola.net bisa menyajikan berita dan foto dari 

sumber yang legal dan berskala internasional. Tiga Liga Besar yang 

dimaksud yakni Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol yang merupakan 

liga yang paling digemari di Indonesia sendiri (Bola.net, 2020). 

 2.1.2 Data Umum Bola.net 

 Nama PT : PT Liputan Enam Dot Com (KapanLagiYouniverse) 
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 Nama  : Bola.net 

Alamat  : KLY HO Jalan, RP Soeroso no.18 Cikini, Menteng, Jakarta 

Pusat. 

Telepon : (021) 31904555 

Fax : (021) 31904777 

Website : www.Bola.net 

Email : redaksi.Bola.net@kly.id  

 

2.1.3 Visi dan Misi Bola.net 

Sebagai salah satu media sepak bola terbesar di Indonesia yang 

mengupas, menganalisis informasi secara aktual, tekstual, dan visual, 

Bola.net memiliki visi dan misi:  

  Visi  

Menjadi salah satu situs yang digunakan sebagai barometer 

informasi bagi pencinta bola dan perkembangan sepak bola tanah air 

(Bola.net, 2020).  

Misi 

Meramaikan media sepak bola tanah air dan hadir dengan content-

content yang lebih segar, aktual dan terlengkap, yang didukung dengan 

kehandalan editorial dalam menyajikan setiap berita (Bola.net, 2020). 

 

2.1.4 Kanal Bola.net 

Dalam website Bola.net, terdapat beberapa kanal yang menjadi 

alternatif lain untuk mendukung seputar pemberitaan olahraga (Bola.net, 

2020). 
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Gambar 2.2 Tampilan Kanal Bola.net 

(Sumber: Bola.net)  

 

Gambar 2.2 merupakan tampilan yang ada di Bola.net beserta kanal-

kanal yang tersaji di dalam website. Dari visualisasi yang ditampilkan situs 

Bola.net ini merupakan fitur unggulan yang menjadi kategori utama 

(Bola.net, 2020):  

1. Bola Eropa: Meliput berita terbaru seputar kabar dari Liga Inggris, 

Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Champions, Liga Eropa UEFA dan 

Liga lain dalam cakupan benua Eropa. 

2. Bola Dunia: Seputar informasi terkait kabar terbaru dari piala Dunia, 

Piala Eropa dan Piala di benua selain Eropa. 

3. Bola Indonesia: Berisikan berita terbaru seputar pertandingan klub-

klub nasional dan juga Liga Utama Indonesia. 

4. Bolatainment: Meliput informasi terkait kehidupan pemain bola di 

luar lapangan, seperti fakta menarik mengenai seorang pemain. 

5. Jadwal & Skor: Kolom yang membantu para pembaca untuk melihat 

jadwal pertandingan dan skor setelah pertandingan. 

6. Ragam: Kanal ini merupakan rubrik unggulan dari Bola.net karena 

berisi tentang teks editorial yang memberikan analisis mendalam 
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terhadap sebuah pertandingan, klub, pemain, dengan bahasa yang 

ringan, cerdas, dan persuasif. 

7. Gallery: Salah satu rubrik yang berisikan foto-foto ekslusif 

menjelang pertandingan, dan setelah pertandingan besar dari tiga 

liga besar di Eropa.  

8. Tribun: Rubrik ini menyuguhkan tifosi mengenai bola internasional 

dan nasional, tim favorit, analisis, pendapat, komentar yang 

dikhususkan untuk membebaskan khalayak berekspresi.  

9. Olahraga Lain: Meliput berita-berita di luar sepak bola. 

 

2.2 Struktur Redaksi 

 Dilansir dari situs resmi Bola.net struktur redaksi dari Bola.net terbagi 

menjadi empat bagian. Pertama adalah Pemimpin Redaksi, selanjutnya ada 

Redaktur Pelaksana, Tim redaksi, dan terakhir Tim Media Sosial (Bola.net, 2020). 

Berikut pemaparan dari struktur redaksi yang ada di Bola.net: 

 

 Pemimpin Redaksi : Darojatun 

 Redaktur Pelaksana : Afdholud Dzikry 

Tim Redaksi  : Gia Yuda Pradana, Anindhya Danartikanya, Asad 

Syamsul Arifin, Ari Rachman Prayoga, Aga Deta, 

Dimas Ardi Prasetya, Serafinus Sapto, Richard 

Andreas Luturmas, Yaumil Azis, Dendy 

Gandaksumah, Fitri Apriani, Mustopa El-Abdy  

Tim Media Sosial : Febrian Widyachrisma 
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Bagan 2.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan praktik kerja magang, penulis yang berada pada divisi 

writer diarahkan langsung oleh tim redaksi yakni Asad Syamsul Arifin. Selama 

proses magang, bahan atau topik tulisan diberikan oleh Asad Syamsul Arifin 

dengan rincian di minggu pertama dua hingga tiga artikel kemudian berlanjut pada 

minggu berikutnya dengan pengurangan yakni satu artikel. Topik yang diberikan 

telah ditentukan oleh pembimbing, tetapi penulis juga dibebaskan menawarkan ide-

ide baru asalkan memenuhi syarat dari penulisan artikel yang telah ditentukan. 

Penulis ditugaskan untuk menuliskan artikel seputar kabar terbaru mengenai sepak 

bola Jerman yang bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan pembaca pada sepak 

bola Jerman. Selain itu, penulis juga menuliskan bagaimana rumor terbaru 

mengenai pemain-pemain yang bermain di Liga Jerman, fakta-fakta menarik, 

menjelang tim bertanding dan setelah tim bertanding, menganalisis kekuatan tim 

Afdholud Dzikry 

 

Redaktur Pelaksana 

 

Tim Redaksi 

Ari Rachman Prayoga Aga Deta Dimas Ardi Prasetya 

Serafianus Sapto Richard Andreas Luturmas Yaumil Azis 

Gia Yuda Pradana Anindhya Danartikanya Asad Syamsul Arifin 

Dendy Gandaksumah Fitri Apriani Mustopa El-Abdy 

Tim Media Sosial 

Febrian Widyachrisma 



11 
 

yang akan bertanding dari area yang ada dalam sepak bola seperti penyerang, 

pemain tengah, dan pemain bertahan.  

 Seusai penulis mengumpulkan artikel, biasanya terdapat proses 

pemeriksaan untuk disunting kembali oleh Asad Syamsul Arifin yang dilakukan 

pada pukul 03.30 WIB setiap harinya sebelum artikel dipublikasikan. Asad 

Syamsul Arifin juga bertugas sebagai pemberi kritik dan evaluasi artikel bagi 

penulis dalam kolom tubuh gmail bola editor.  Selama bertugas sebagai conten 

writer adapun Redaktur Pelaksana yakni Afdholud Dzikry yang ikut bergabung 

dalam grup Whatsapp, yang juga bertugas memantau artikel yang telah dihasilkan 

penulis. Selama praktik magang, penulis berkoordinasi via Whatsapp group 

ataupun Whatsapp secara personal dengan Asad Syamsul Arifin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


