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IV. GAMBARAN UMUM  

 

 

 

 

4.1 Situs Berita Online viva.co.id 

 
 
 

Viva.co.id yang sebelumnya bernama vivanews.com adalah portal berita online 

yang dikelola oleh PT. Viva Media Baru, anak perusahaan PT Visi Media Asia 

Tbk. yang juga mengelola bisnis penyiaran Antv, tvOne, Sport One, viva+. Situs 

berita viva.co.id diluncurkan tanggal 17 Desember 2008. Didasari oleh 

kepercayaan akan kekuatan new media Anindya Bakrie mendirikan viva.co.id 

dengan merekrut sejumlah wartawan dari majalah Tempo yang telah 

berpengalaman untuk mendirikan dan mengembangkan viva.co.id. Presiden 

Komisaris dan Chairman dari PT Visi Media Asia adalah Anindya Bakrie. Pada 

tahun 2010, adik Anindya yaitu Anindra Ardiansyah Bakrie terpilih menjadi 

Direktur PT Visi Media Asia. 

 

Pemberitaan viva.co.id mencakup berita sosial, politik, bisnis, nasional, dunia, 

sains dan teknologi, sport, bola, otomotif, showbiz, sorot, wawancara, fokus, 

forum dan blog. Pada tahun 2010, viva.co.id menempati posisi ke-14 dalam daftar 

situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia, dan saat ini menempati viva 

co.id menempati posisi ke-5 sebagai situs berita online indonesia yang sering 

dikunjungi (sumber: alexa.com). 
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Situs viva.co.id bisa diakses 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu melalui 

komputer pribadi laptop, telepon seluler, dan PDA. Tampilan situs viva.co.id 

menggabungkan teks, foto, video dan suara. Bila dibandingkan dengan sesama 

situs berita online lain yaitu metrotvnews.com, viva.co.id menampilkan berita 

dengan gaya bahasa yang intelek dan menghibur serta lebih mendalam, di mana 

metrotvnews.com menyampaikan berita dengan lebih ringan dan pendek.  

 

Selain memberikan jasa pemberitaan yang dilaporkan oleh wartawan yang bekerja 

di viva.co.id, situs ini juga menerima informasi dari pembaca yang berminat 

melaporkan berita yang mereka anggap penting melalui fitur U-Report atau yang 

saat ini sedang populer yaitu menjadi citizen journalism. Situs ini juga dibuat 

untuk dapat diakses melalui telepon seluler, komputer tablet, dan PDA. Dengan 

adanya fitur ini masyarakat akan menjadi seorang yang peka terhadap keadaan 

yang ada disekitarnya. Sebagai langkah menuju kesempurnaan, perkembangan 

viva.co.id ini sangat pesat untuk menjadi motor bagi kemajuan negeri melalui 

pengetahuan dan modernisasi gaya hidup, yaitu dengan desain garfis yang 

menarik, kombinasi warna yang atraktif, dan konten-konten bermutu serta 

dikemas dalam tampilan yang mempesona. Dalam portal media online viva.co.id 

terdapat beragam konten-konten yang menarik yaitu viva news, viva Bola, viva 

blog, viva forum, dan viva life. 

 

Berikut ini adalah visi dan misi situs berita viva.co.id: 

Viva dalam bahasa latin berarti hidup, Viva dapat juga merupakan singkatan dari 

Victory for Indonesia, Victory for All. Hiduplah Indonesia-ku, hiduplah tanah air-

ku tercinta. Viva.co.id adalah situs yang melayani informasi dan berita 
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mengutamakan kecepatan serta kedalaman. Viva.co.id bagian dari upaya 

mencerdaskan bangsa melalui jurnalisme cerdas, tajam, berimbang, dan 

menghibur (http://news.viva.co.id). 

 

Logo viva.co.id : 

 

 

 

Tabel 4.1 Struktur Perusahaan viva.co.id  

 

 

Presiden Komisaris : Rizal Mallarangeng 

Komisaris : 
Anindya N. Bakrie 

Erick Thohir 

Andi Zulkarnain 

Presdir/ CEO : A. Ardiansyah Bakrie 

Pemimpin Redaksi :  Totok Suryanto 

Director of Business Dev. :  R. Bismarka Kurniawan  

Chief Finance Officer :  Santana Muharam 

Chief Human Capital :  Triharry D. Oetji 

Chief Sales & Marketing :  Gunawan Wibisono 

Chief Technology Officer :  Jullian Ghaffar 

elaksana Harian Redaksi : Aries Margono 

Redaktur Pelaksana : 
Maryadi  

Renne R.A Kawilarang 

Kepala Kompartemen : 
Arinto Tri Wibowo 

Edwan Ruriansyah 

 
 
 

http://news.viva.co.id/
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4.2 Situs Berita Online metrotvnews.com 
 
 
 
Layanan berbasis web metrotvnews.com muncul untuk melengkapi siaran berita 

Metro TV. Dengan demikian kehadiran situs berita ini tidak lain merupakan 

bentuk online siaran berita di Metro TV. PT. Media Televisi Indonesia berhak atas 

ijin penyiaran Metro TV pada 25 Oktober 1999 (Profil Metrotvnews.com dalam 

http://www.metrotvnews.com/ diakses pada 6 September 2014). Dalam portal 

media online viva.co.id terdapat beragam konten-konten yang menarik yaitu  

news, internasional, bola, olahraga, teknologi, otomotif serta hiburan. Perusahaan 

tersebut tidak lain merupakan anak Media Group yang dipimpin Surya Paloh. 

Selain berkiprah dalam industri media, Surya Paloh juga terjun dalam dunia 

politik sebagai Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat. Berikut ini visi dan 

misi perusahaan: 

 

Visi : 

 Untuk menjadi stasiun televisi Indonesia yang berbeda dengan peringkat nomor 

satu untuk berita, dengan menawarkan kualitas hiburan dan program lifestyle. 

Memberikan kesempatan iklan yang unik dan mencapai loyalitas dengan 

perusahaan pemirsa dan pengiklan.  

Misi:  

1. Untuk merangsang dan mempromosikan bangsa dan kemajuan negara terhadap 

suasana demokratis, untuk unggul dalam persaingan global , dengan apresiasi 

yang tinggi dari moral dan etika. 
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 2.Untuk menambahkan kehadiran berharga bagi industri televisi dengan 

menyediakan prespektif baru, dengan meningkatkan cara informasi disajikan dan 

dengan menawarkan alternatif hiburan berkualitas. 

 3. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang signifikan dengan mengembangkan 

dan meningkatkan aset, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 

karyawan, dan untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pemegang 

saham. (http://www.metrotvnews.com) . 

 

Logo metrotvnews.com : 

 

 

 

 

 

 

 

Sruktur Perusahaan metrotvnews.com : 

 

 

Pimpinan Redaksi : Putra Nababan 

Redaktur Pelaksana : (Act) Teguh Budi Santoso 

Koordinator Pemberitaan : Khudori 

Koordinator Peliputan : Luhur Hertanto 

Redaksi Editor : Asnawi Khadaf, Willi Haryono, Sjaichul Anwar, Rizki 

Yanuardi, Laela Badriyah, Afwan Abdul Basit, Imam Suwandi, Deni Fauzan. 

Redaksi Reporter : Fario Untung, Rita Ayuningtias, Torie Natalova, Prita 

Daneswari, Timi Trieska Dara, Budi Ernanto, Mufti Sholih, Ghita Faradina, Daril 

Yakub, Deny Irwanto, Desi Angriani, Lukman Diah Sari, Meilikhah, Marini 
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Sayuti, Renatha Swasty,Yogi Bayu Aji, Arisa Permata Siwi, A.Shindu Alpito, 

Triyanisya, Kautsar Halim Zamroni, Surya Perkasa, Feby Lestina. 

Media Service : Kesturi Haryunani Pendari, Andri Yudistira. 

Content Support : Abdul Salam, Budi Haryanto, Bagus Rachmanto, Charles 

Silaban, Fazri AF, RM. Zen, Ricky Julian, M. Syaifullah, Vicky, Gustiawan, 

Wijokongko. 

Admin Redaksi : Rani Nuraini. 

 


