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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 PROFIL PERUSAHAAN 

Media XposeIndonesia.com merupakan sebuah Yayasan yang beroperasi sejak 

tahun 2010, didirikan oleh Benny Hadi Utomo atau yang dikenal dengan Bens Leo dan 

Nini Sunny. Bermula dari media yang bergerak di bidang majalah cetak, yang fokusnya 

pada berita musik. Dalam perkembangannya, media XposeIndonesia.com tidak hanya 

berfokus pada berita musik saja, tetapi juga menjadi portal berita dan hiburan yang 

fokus pada bidang gaya hidup, seperti film, fashion, musik, dan kuliner (B. Leo, 

personal communication, October 19, 2020).  

 

Gambar 2.1 Logo XposeIndonesia.com 

 

Sumber: XposeIndonesia.com, 2020 

 

Target audiens media XposeIndonesia.com yang merupakan pembaca Indonesia, 

dengan menyajikan berbagai macam konten. Mulai dari musik, film, travel, culture, 

lifestyle, exclusive, Bens corner, dan gallery. Fokus utama konten dari media 

XposeIndonesia.com  yaitu mengenai informasi seputar dunia musik Indonesia (B. Leo, 

personal communication, October 19, 2020).  
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Bens Leo menuturkan, awal berdirinya media XposeIndonesia.com karena ingin 

mengisi kekosongan media yang pada saat itu belum begitu banyak media yang 

membahas mengenai berita musik. Sebelumnya, pada tahun 1998-2000, Xpose 

Indonesia merupakan sebuah majalah mengenai musik yang terdiri dari 21 anggota 

pekerja, mulai dari penulis berita hingga adanya distributor periklanan.  

Namun dalam perkembangannya, media Xpose Indonesia beralih dari media 

cetak menjadi media daring. Hal ini bermula dari ide Nini Sunny, selaku Redaktur 

Pelaksana serta editor di media daring XposeIndonesia.com. Di era konvergensi media, 

agar media mampu mempertahankan eksistensinya, media cetak harus melakukan 

perubahan bentuk media tradisional menjadi media daring (N. Sunny, personal 

communication, October 19, 2020). Maka dari itu, Nini Sunny menyarankan kepada 

Bens Leo untuk membuat media daring. 

Media XposeIndonesia.com beranggotakan 5 orang, yang terdiri dari Bens Leo 

yang menjabat sebagai Pemimpin Redaksi, Nini Sunny merupakan Redaktur Pelaksana 

dan editor penulisan berita di XposeIndonesia.com (B. Leo, personal communication, 

October 19, 2020). Selanjutnya ada Idrawan Ibonk yang bertugas di bidang desain 

grafis dan fotografer, Muhamad Ihsan yang juga berperan di bidang editor video dan 

desainer web serta Dudut Suhendra Putra yang bertugas sebagai fotografer (B. Leo, 

personal communication, October 19, 2020).  

Desain situs web media daring XposeIndonesia.com mengutamakan fitur 

interaktif. Media XposeIndonesia.com lebih banyak menggunakan slide show dengan 

berukuran besar di halaman awal situs web (B. Leo, personal communication, October 

19, 2020).  
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Gambar 2.2 Tampilan Website XposeIndonesia.com 

 
Sumber: XposeIndonesia.com, 2020 

 

Pemimpin Redaksi XposeIndonesia.com, Bens Leo menjadi pusat dari media ini 

(N. Sunny, personal communication, October 19, 2020). Latar belakang Bens Leo yang 

merupakan seorang wartawan dan penyiar radio di iRadio serta merupakan pengamat 

musik, sehingga Bens Leo beserta dengan tim XposeIndonesia.com meluncurkan 

sebuah acara wawancara yang dibawakan oleh Bens Leo bersama dengan berbagai 

tokoh publik Indonesia yang fokusnya mengenai program musik Indonesia.  

Acara wawancara Bens Leo yang dinamakan acara “Cakap-Cakap”  kegiatannya 

mencakup wawancara dengan sejumlah tokoh publik, seperti musisi, penyanyi, dan 

selebriti. Dalam menentukan narasumber, ada kriteria khusus yang ditentukan, yakni 

tokoh publik tersebut harus memiliki sejumlah prestasi di bidang musik (B. Leo, 

personal communication, October 19, 2020). Acara “Cakap-Cakap” bersama Bens Leo 

dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis pada jam 12.00 hingga 13.00 WIB. Acara 

ini disiarkan melalui media sosial Instagram pribadi Bens Leo, yang menggunakan fitur 

Live dan IGTV.    
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Gambar 2.3 Halaman Instagram Bens Leo 

 
Sumber: Instagram @BensLeo52 

 

Visi dan misi perusahaan media daring XposeIndonesia.com yaitu menghadirkan 

informasi dari sisi baik dunia hiburan Indonesia dengan menyajikan konten yang 

dikemas secara kreatif dan inovatif. Sehingga media XposeIndonesia.com bisa lebih 

dekat dan menarik audiens Indonesia (B. Leo, personal communication, October 19, 

2020).   

Media XposeIndonesia.com memiliki berbagai macam rubrik. Diantaranya yaitu 

musik, film, travel, culture, lifestyle, exclusive, Bens corner, dan gallery. Rubrik musik 

menyajikan informasi mengenai musik di Indonesia, mulai dari prestasi dan karier para 

musisi dan penyanyi, lagu-lagu yang sedang populer, konser konvensional dan virtual, 

serta hal lainnya yang berkaitan dengan musik di Indonesia.  

Rubrik film memberikan informasi mengenai seputar film-film terbaru tiap 

minggunya. Sedangkan rubrik travel, menyajikan informasi tips dan trik perjalanan 

seperti informasi tentang destinasi wisata, jalan-jalan, kuliner, dan foto. Rubrik culture 

menyajikan informasi mengenai kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan 

rubrik gaya hidup atau lifestyle menyajikan informasi mengenai kesehatan, mode, 

gawai, dan otomotif.  
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2.2 RUANG LINGKUP KERJA DIVISI REDAKSI 

2.2.1 Susunan Redaksi XposeIndonesia.com 

Bagan 2.4 Struktur Redaksi XposeIndonesia.com 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020 

Dalam divisi redaksi, Bens Leo yang berperan sebagai Pemimpin Redaksi  

bertanggung jawab terhadap isi redaksi situs web serta kualitas dari produk situs 

web. Selain itu, Pemimpin Redaksi juga memimpin rapat redaksi dan 

memberikan arahan kepada Redaktur Pelaksana dalam membuat konten tulisan 

yang akan dipublikasikan di situs web XposeIndonesia.com (B. Leo, personal 

communication, October 19, 2020). 

Selain hal tersebut, Bens Leo selaku Pemimpin Redaksi juga mempunyai 

acara siaran dan beliau berperan sebagai pembawa acara “Cakap-Cakap” 

bersama dengan tokoh publik. Bens Leo menentukan narasumber yang akan 
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diundang dalam acara “Cakap-Cakap.” Selain itu, Bens Leo juga mengarahkan 

Redaktur Pelaksana dalam membuat konten tulisan berita feature.  

Nini Sunny selaku Redaktur Pelaksana bertanggung jawab untuk 

memimpin rapat perencanaan dalam sidang redaksi. Tidak hanya itu, Redaktur 

Pelaksana juga membuat perencanaan terhadap isi konten yang akan diterbitkan 

di situs web media XposeIndonesia.com (N. Sunny, personal communication, 

October 19, 2020). Selain itu, Redaktur Pelaksana juga mengkoordinasi anak-

anak magang di divisi penulisan berita. Beliau menentukan topik artikel kepada 

anak magang dalam membuat tulisan berita feature. Nini Sunny bertanggung 

jawab sebagai editor dari hasil tulisan artikel dan menentukan artikel yang akan 

dipublikasikan di situs web XposeIndonesia.com. 

Tugas penulis berita dalam media XposeIndonesia.com yaitu membuat 

artikel berita mengenai gaya hidup, seperti artikel tentang travel, kuliner, dan 

musik. Penulis berita di XposeIndonesia.com lebih memfokuskan mengangkat 

topik artikel musik. Hal ini dikarenakan media daring XposeIndonesia.com yang 

awalnya merupakan majalah yang memberikan informasi mengenai konten 

musik. Nini Sunny dan Bens Leo bertanggung jawab dalam pembuatan tulisan 

artikel. Pembuatan artikel dengan jenis feature dan gaya penulisan media 

XposeIndonesia.com yang menekanankan pada isi dari lead yang menarik, serta 

mampu menjelaskan topik dari judul sebuah artikel (N. Sunny, personal 

communication, October 19, 2020). 

Fotografer media XposeIndonesia.com yaitu Idrawan Ibonk, bertanggung 

jawab terhadap pengambilan gambar saat melakukan liputan di lapangan. 

Idrawan juga mengedit gambar untuk dipublikasikan di situs web 

XposeIndonesia.com. Selain itu, Idrawan Ibonk juga berperan sebagai Desain 

Grafis yang bertanggung jawab terhadap pembuatan logo dari media daring 

XposeIndonesia.com. Ibonk juga berkoordinasi dengan Desainer Web yaitu 

Muhammad Ihsan dalam membuat tampilan di situs web media 

XposeIndonesia.com yang menarik (B. Leo, personal communication, October 

19, 2020).  
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Editor Video di media XposeIndonesia.com, Muhammad Ihsan melakukan 

pengambilan gambar saat berlangsungnya liputan di lapangan dan melakukan 

proses penyuntingan video yang dipublikasikan melalui akun media sosial 

YouTube XposeIndonesia.com. Kemudian, Dudut Suhendra selaku Fotografer, 

bertanggung jawab terhadap pengambilan gambar foto saat melakukan liputan di 

lapangan. Selain itu, Dudut Suhendra juga berkoordinasi dengan Redaktur 

Pelaksana untuk menentukan pemilihan gambar yang akan dipublikasikan di 

media XposeIndonesia.com (B. Leo, personal communication, October 19, 

2020). 


