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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambaran Umum Detik.com  

Pada sub bab ini akan membahas tentang sejarah berdirinya 

Detik.com, kemudian struktur keredaksian Detik.com dan situs-situs pada 

portal berita Detik.com juga profil visual Detik.com.  

 

B. Sejarah Berdiri Situs Berita Detik.com  

Server detik.com sebenarnya sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, 

namun mulai online dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998. Tanggal 9 Juli 

itu akhirnya ditetapkan sebagai hari lahir Detik.com yang didirikan Budiono 

Darsono (eks wartawan DeTik), Yayan Sopyan eks wartawan DeTik), Abdul 

Rahman (mantan wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi. Semula peliputan 

utama detik.com terfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi 

informasi. Baru setelah situasi politik reda dan ekonomi mulai membaik, 

detik.com memutuskan untuk juga melampirkan berita hiburan, dan olahraga. 

Dari situlah kemudian tercetus keinginan untuk membangun detik.com yang 

update-nya tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak yang harian, 

mingguan, dan bulanan. Yang dijual detik.com adalah breaking news.Dengan 

bertumpu pada vivid description macam ini detik.com melesat sebagai situs 

informasi digital paling populer di kalangan users internet.
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Pada 3 Agustus 2011 CT Corp mengakuisisi detikcom (PT Agranet 

Multicitra Siberkom/Agrakom). Mulai pada tanggal itulah secara resmi 

detikcom berada di bawah Trans Corp. Chairul Tanjung, pemilik CT Corp 
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membeli detikcom secara total (100 persen) dengan nilai US$60 juta atau Rp 

521-540 miliar. Setelah diambil alih, maka selanjutnya jajaran direksi akan 

diisi oleh pihak-pihak dari Trans Corp — sebagai perpanjangan tangan CT 

Corp di ranah media. Dan komisaris Utama dijabat Jenderal (Purn) 

Bimantoro, mantan Kapolri, yang saat ini juga menjabat sebagai Komisaris 

Utama Carrefour Indonesia, yang juga dimiliki Chairul Tanjung. Sebelum 

diakuisisi oleh CT Corp, saham detikcom dimiliki oleh Agranet Tiger 

Investment dan Mitsui & Co. Agranet memiliki 59% saham di detikcom, dan 

sisanya dimiliki oleh Tiger 39%, dan Mitsui 2%. Pada Juli 1998 situs 

detik.com per harinya menerima 30.000 hits (ukuran jumlah pengunjung ke 

sebuah situs) dengan sekitar 2.500 user (Pelanggan Internet). Sembilan bulan 

kemudian, Maret 1999, hits per harinya naik tujuh kali lipat, tepatnya rata-

rata 214.000 hits per hari atau 6.240.000 hits per bulan dengan 32.000 user. 

Pada bulan Juni 1999, angka itu naik lagi menjadi 536.000 hits per hari 

dengan user mencapai 40.000. Terakhir, hits detik.com mencapai 2,5 juta 

lebih per harinya.
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Selain perhitungan hits, detikcom masih memiliki alat ukur lainnya 

yang sampai sejauh ini disepakati sebagai ukuran yang mendekati seberapa 

besar potensi yang dimiliki sebuah situs. Ukuran itu adalah page view 

(jumlah halaman yang diakses). Page view detikcom sekarang mencapai 3 

juta per harinya. Sekarang detik.com menempati posisi ke empat tertinggi 

dari alexa.com untuk seluruh kontent di Indonesia.  
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Kisah awal media Detik ini menjadikan internet sebagai basis 

pemberitaan, berawal dari kisah pahit yang dialaminya. Ketika pada masa 

Orde Baru, media ini muncul dalam format sebagai majalah mingguan yang 

mengupas masalah politik sebagai pokok bahasan. Namun, kekuatan Orde 

Baru yang sangat ketat mengawasi pemberitaan di media massa, memaksa 

majalah tersebut menyudahi kiprahnya untuk terbit dalam format majalah.  

Hal ini karena Detik dianggap terlalu keras dalam pemberitaannya 

yang dianggap menyerang penguasa saat itu. Sehingga, dengan keputusan 

Menteri Penerangan saat itu, majalah Detik bersama Tempo dan forum harus 

dicabut surat Ijin Usaha Penerbitan yang merupakan surat ijin usaha media 

massa. 

 

C. Visi dan Misi Detik.com 

A.  Visi Detik.com 

Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten 

dan layanan digital, baik melalui internet maupun selular/ mobile.  

B.  Misi Detik.com  

a. Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan. 

b. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat 

yang baik untuk berkarier. 

c. Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang 

saham 

 


