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BAB II 

Gambaran Umum Perusahaan 

2.1 Profil Harian KONTAN 

2.1.1 Sejarah Singkat Harian Kontan 

Data yang didapat penulis dari bagian HRD dan beberapa reporter di 

Harian KONTAN mengatakan, media ini merupakan anak usaha PT.Kompas 

Gramedia yang terkenal dengan harian Kompasnya. Harian KONTAN hadir 

untuk menjawab perkembangan ekonomi di Indonesia, dalam format tabloid 

pada Januari 1996 di bawah arahan PT.Grahanusa Mediatama.  

Media ini terbit dengan format tabloid yang terbit sekali dalam 

seminggu. Isi tabloid memberitakan informasi seputar bisnis dan investasi. 

Seiring dengan positifnya umpan balik atau feed back dari pembaca dan 

permintaan semakin bertambah, pada September 2007 Harian KONTAN 

diresmikan beroperasi untuk menjawab kehausan masyarakat akan informasi 

perekonomian Indonesia.  

Pada tahun 2008, Harian KONTAN hadir dalam bentuk e-paper 

sehingga lebih mudah diakses oleh siapapun. Kehadiran Harian KONTAN 

dalam format e-paper ini membuat Harian KONTAN sebagai pelopor surat 

kabar dalam format e-paper. 

Secara keseluruhan, sirkulasi Harian KONTAN di seluruh Indonesia 

dalam satu hari sebanyak 75.000-76.000 oplah. Sebagian besar konsumennya 

berasal dari Jabodetabek sebesar 66% dari total keseluruhan pembacanya, 9% 

di Jawa Tengah, 7% di Jawa Barat, 7% di Jawa Timur Bali NTT & NTB dan 

11% lainnya di luar kepulauan Jawa seperti Sumatera,Kalimantan, Sulawesi dan 

Papua. Adapun Harian KONTAN terbit setiap Senin hingga Sabtu. Gaya bahasa 

yang digunakan oleh KONTAN baik tabloid mingguan maupun hariannya 

menggunakan bahasa Indonesia mudah dimengerti karena tidak seluruhnya 

menggunakan bahasa yang formal atau khusus. 

 KONTAN mengemas liputan mengenai investigasi ekonomi, peluang 

usaha, fluktuasi saham, tips dan ide untuk keputusan usaha pembaca dengan 
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bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga KONTAN sekarang hadir dalam 

empat edisi yaitu: 

1. Tabloid   : Terbit satu minggu sekali 

2. Harian  : Terbit satu hari sekali kecuali hari minggu 

3. Online  : Terbit setiap hari pada laman di internet 

4. Edisi Khusus : Terbit satu bulan sekali 

 

2.1.2 Struktur Organisasi Harian KONTAN 

 Direktur: Lukas Widjadja, Ardian Taufik Gesturi  

 Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ardian Taufik Gesturi 

 Redaktur Eksekutif : Barly Haliem, Titis Nurdiana  

 Redaktur Pelaksana Kompartemen Investasi: Ahmad Febrian  

 Asisten Redaktur Kompartemen Pagi: Dupla, Nur Sofyan 

 Redaktur Foto : Hendra Suhara 

 Sekretaris Redaksi: Dedy Sukamto, Kun Sulistiyowati 

 HR/GA: Margaretha Matasak 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Harian 

KONTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Redaktur Pelaksana Harian KONTAN Ahmad Febrian 

 

2.1.3 Visi dan Misi 

Visi KONTAN: 

KONTAN menjadi media ekonomi terbesar dan terpercaya di Indonesia. 

Misi KONTAN: 

1. Menjadi referensi utama pembaca media ekonomi 

2. Menjadi pilihan pertama untuk beriklan di media ekonomi 

3. Mencapai keuntungan yang optimal 

4. Tingkat kepuasan kerja karyawan tinggi 

 

2.2. Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

 Penulis ditempatkan di dalam redaksi investasi Harian KONTAN. 

Sebuah Redaksi merupakan hal yang paling utama dalam sebuah perusahaan 

media. Karena divisi redaksi merupakan tempat berawalnya sebuah ide 

peliputan, pengolahan berita dan proses editing hingga naik cetak ditentukan 

Pemimpin 

Redaksi 

 

Redaktur Eksekutif 

 

Sekretariat 

Redaksi 

 

Kompartemen 

Pagi 

 

Kompartemen 

Nasional 

 

 

Kompartemen 

Investasi 

 

Kompartemen 

Bisnis 

Kompartemen 

Keuangan 

Proses kerja magang..., Muhammad Nauval, FIKOM UMN, 2015



9 
 

dalam sebuah rapat redaksi. Di dalam redaksi harian KONTAN terdapat lima 

belas rubrik yang terdiri dari: 

 Makro   : Membahas mengenai kebijakan 

moneter maupun fiskal serta memantau laju inflasi nasional 

 Global   : Berisikan tentang kondisi 

perekonomian khususnya lembaga keuangan global 

 Bursa   : Analisis dan data mengenai bursa 

pasar modal 

 Rekomendasi  : Berisikan tentang prediksi saham 

dan perkembangan aksi emiten 

 Portofolio  : Berisikan tentang track record dan 

analisis secara teknis kinerja saham, obligasi, komoditas dan 

valuta 

 Data pasar  : Tabel dan grafis pergerakan IHSG 

(Indeks Harga Saham Gabungan) 

 Perbankan  :  Berita seputar perbankan 

 Korporasi          : Berisikan tentang perkembangan 

dan aksi korporasi baik dalam maupun luar negeri  

 Industri   : Berita seputar perindustrian terkait yang 

meliputi industri energi, pertambangan, manufaktur, ritel, 

peternakan, agribisnis dan jasa 

 IKM   : Berita seputar industri level kecil dan 

menengah dalam berbagai bidang serta menyajikan peluang 

usaha 

 Nasional   : Berisikan tentang berita nasional yang 

terkait dengan perekonomian Indonesia 

 Hukum   : Rubrik yang menyajikan berita seputar 

politik dan hukum terkait kasus perekonomian  

 Keuangan  : Rubrik yang menyajikan berita lembaga 

keuangan non-Bank seperti multi-finance, lembaga pengawas 

keuangan serta Asuransi 
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 Surat dan Opini  : Berisikan tentang sikap media KONTAN 

yang tertuang dalam Tajuk serta surat pembaca 

 Internasional  : Berisikan tentang berita ekonomi 

internasional  

   

 Untuk memudahkan proses kerja serta alur berita di dalam redaksi, 

Harian KONTAN menyatukan beberapa rubrik di atas menjadi beberapa 

kompartemen dan dibawah pengawasan redaktur pelaksana.  

 Lima rubrik tersebut adalah:  

1. Pagi 

2. Nasional 

3. Investasi  

4. Bisnis  

5. Keuangan 

 

 Saat penulis melaksanakan praktik kerja magang di Harian KONTAN, 

penulis ditempatkan di rubrik Ivestasi. Rubrik investasi adalah salah satu rubrik 

inti dari Harian KONTAN. Rubrik ini berisikan perkembangan dan membahas 

berita terkini di dalam dunia seputar Investasi. Jenis Investasi yang dimaksud 

meliputi Investasi Bursa, non-Bursa dan Komoditas serta Valuta Asing Teknikal.  

 Tidak heran jika dalam rubrik ini adalah rubrik inti dari Harian 

KONTAN, karena seperti judul Harian KONTAN adalah media Bisnis dan 

Investasi. Maka dalam hal ini sebuah berita informasi seputar Investasi adalah 

salah satu sajian terhangat dan utama yang disajikan untuk para pembacanya. 
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Gambar 2.2.1 Struktur Organisasi 

Kompartemen Investasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Redaktur Pelaksana Harian KONTAN Ahmad Febrian. 

 

 Selama proses kerja magang di harian KONTAN selama dua bulan, 

penulis ditempatkan di kompartemen Investasi di rubrik Portofolio Bursa sebagai 

salah satu bagian dari kompartemen Investasi, namun sebulan pertama penulis 

ditempatkan untuk diperbantukan untuk rubrik Portofolio Komoditas-Valuta, 

lantaran kekurangan reporter dalam rubrik tersebut. 

 Rubrik Bursa yaitu membahas seputar Aksi Korporasi Emiten, Saham 

Rekomendasi yang ditulikan untuk refrensi pelaku pasar atau investor dan Proyeksi 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memperhatikan kondisi naik/turun pasar 

setiap harinya. 

 Sedangkan rubrik Komoditas-Valuta adalah rubrik yang membahas 

seputar harga komoditas Emas, Perak, Nikel, Tembaga, Batu Bara, Minyak 
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Mentah, CPO (Coconut Palm Oil) serta membahas berita Valuta Asing Teknikal 

seperti harga perbandingan nilai tukar mata uang asing seperti EUR, GBP, AUD, 

USD, CAD dan JPY. Valtuta yang di perbandingkan seperti AUD-JPY, USD-

EUR, USD-CAD, GDP-EUR. Dan membahas Prediksi Rupiah setiap hari dan 

Review Rupiah sepekan. 
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