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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

1. Profil Medcom.id 

Medcom.id adalah sebuah situs portal web untuk mengakses berita atau 

artikel terpopuler pertama di Indonesia. Medcom.id ini sendiri merupakan 

anak baru dari Metro TV yang diluncurkan pada tanggal 25 November 2017 

oleh Pimpinan utama Media Group Surya Paloh. Dan di derikturi oleh  M. 

Mirdal Akib. 

Situs web portal medcom.id ini dapat diakses dengan alamat 

www.medcom.id. Dalam situs medcom.id yang bergerak dalam bidang 

pemberitaan dan menggunakan sistem during online diharapkan dapat 

memberikan informasi terdepan secara terkini tentang situasi apapun. 

Termasuk berita yang ringan sekalipun. 

Melihat semakin canggihnya perkembangan teknologi medcom.id 

diharapkan mampu menyediakan konten yang dapat di akses dengan mudah 

menggunakan perangkat mobile di manapun dengan mudah dan memberi 

kemudahan pembaca untuk mendapatkan informasi yang aktual. 

Medcom.id ini diharapkan juga bisa menampilkan kembali jurnalisme 

lama yang merujuk pada akarnya namun tidak menghilangkan kaidah 

jurnalisme yang baru. Maksudnya jurnalisme lama yaitu menyajikan kembali 

kebenaran fakta yang ada dalam sebuah peristiwa tanpa menambah bumbu di 

http://www.medcom.id/
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dalamnya supaya pembaca tidak menelan mentah-mentah pemberitaan yang 

ada dan bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. 

Sebagai “News Video Portal”, medcom.id tampil dengan gaya konten 

masa kini teks dan foto, tidak sampai disitu tetapi juga dengan video, audio, 

grafis dan videografis. Lewat video-video grafis dengan mengedepankan isi 

diharapkan dapat memberikan informasi lebih kepada masyarakat, dengan 

konteks yang lengkap dan baru maka khalayak bisa memahami dan 

mengambil keputusan dari tayangan yang ada.  

Medcom.id mengumpulkan data-data yang diperoleh dari publik 

kemudian menyajikannya dalam bentuk berita ataupun informasi yang 

informatif dengan tampilan visual yang memikat guna memikat masyarakat 

dalam berpengetahuan dan bisa menambah wawasan luas yang mudah 

dipahami. Tanpa mengurangi kaidah jurnalisme lama yang menyajikan fakta 

tanpa mengurangi atau menambah suatu peristiwa dan disampaikan kembali 

kepada masyarakat medcom.id berkomitmen menghadirkan jurnalismen yang 

berkualitas dan terdepan. 

2. Struktur TIM Redaksi Medcom.id 

Terbentuknya suatu organisasi atau perusahaan pasti ada struktur tim yang 

mengelola didalamnya. Dengan adanya struktur kepemimpinan sebuah 

perusahaan memudahkan untuk membagi tugas yang sudah diberikan dalam 

kegiatan sehingga memudahkan sebuah pekerjaan.  

Seperti halnya perusahaan besar medcom.id pastinya memiliki struktur 

organisasi. Karena dalam kemajuan teknologi saat ini membuat informasi 
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yang tersebar secara melimpah ruah, namun dengan adanya informasi yang 

sangat banyak tentu sangat merepotkan. Dalam media apapun bentuknya 

mereka harus bisa menyaring dan menyajikan berita atau informasi sesuai 

kebutuhan pembaca. Dan dalam pemverifikasian tersebut terbentuklah sebuah 

tim redaksi guna mempermudah suatu pekerjaan. Adapun sturktur organisasi 

tim redaksi medcom.id adalah sebagai berikut: 

• CEO 

Kania Sutisnawinata 

• Directors 

Avi Pranantha, Abdul Kohar, Muhammad Islam 

• Editor in Chief 

Budiyanto 

• Head of News Production 

Indra Maulana 

• Head of News Gathering 

Hadi Winarto 

• Head of Digital Creative Content 

Jati Savitri 

• Departement Head 
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Wandi Yusuf, Ahmad Firdaus, Deni Fauzan, Rizky Saputra 

• Desk Head 

Githa Farahdina (Nasional dan Daerah), Ade Hapsari (Ekonomi), Fajar 

Nugraha (Internasional), Citra Larasati (Pendidikan), M. Mamduh 

(Teknologi), A. Shindu Alpito (Hiburan), Yatin Suleha (Rona), Alfa 

Mandalika (Olahraga), Garuda (Otomotif), Wijokongko (Foto), Arie 

Bachdar (News Live), Win Adab (News Live), Rosa Anggreati (Media 

Service) 

• Assignment Editor 

Fauzan Hilal, Misbahol Munir, Al Abrar 

• Cek Fakta 

Wanda Indana (Desk Head) 

• Head of Finance & Administration 

Edi Yusman 

• Head of Sales & Marketing 

Rio Dasanof 

• Head of IT 

Lukman Nulhakim 

• Head of Web Design 

Deny Tresnawan Budiman 
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• Head of News Graphic and Promotion 

Bayu Ajie 

• Head of Corcomm 

Herfindo Satria Gading 

 

 


