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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Manusia hidup dari komunikasi. John Dewey mengatakan bahwa komunikasi 

merupakan sebuah hal yang paling menakjubkan (Rivers, 2008 : 33). Dalam 

pandangannya, masyarakat (manusia) bertahan berkat adanya komunikasi, dan 

terus berkembang berkat komunikasi.  

Dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovach dan Tom Rosentiel 

menegaskan seseorang membutuhkan berita untuk menjalani hidup, untuk 

melindungi diri, menjalin ikatan satu sama lain, mengenali teman dan musuh. 

Jurnalisme tak lain adalah sistem yang dilahirkan untuk memasok berita (Kovach 

dan Rosentisel, 2001:2). Dapat dikatakan bahwa, manusia hidup tidak hanya dari 

makanan tetapi juga dari berita yang beredar disekelilingnya.  

Berita yang kita dapatkan merupakan dari sumber yang dapat dipercaya 

dimana sering disebut dengan pers. Buku Sistem Komunikasi Indonesia karya 

Nurudin mengutip pendapat Wilbur Schramm yang mengatakan pers bisa 

dianggap sebagai pengamat, forum dan guru bagi masyarakat (Nurudin, 2008:70). 

Maksudnya adalah setiap hari pers memberikan laporan, ulasan mengenai 

kejadian, menyediakan tempat (forum) bagi masyarakat untuk mengeluarkan 

pendapat secara tertulis dan turut mewariskan nilai-nilai ke masyarakat dari 

generasi ke generasi. 
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Melihat pentingnya berita dan pers dalam kehidupan sehari-hari dilain hal 

diikuti juga dengan peningkatan permintaan masyarakat akan berita, hal ini 

membuat pers semakin lama semakin membesar. Efek dari membersarnya 

masyarakat ini adalah semakin membesarnya industri pers, tidak terkecuali di 

Indonesia. 

Tidak hanya membesarnya industri pers, perkembangan zaman menjadi 

salah satu pendorong perkembangan media untuk penyaluran berita. Joseph 

Straubhaar dalam buku Media Now (2009:267) mengatakan bahwa pada era abad 

21 ini, web sudah semakin matang dan berkonvergensi dengan media 

konvensional yang ada. Ketertarikan khalayak terhadap media online telah 

mencapai level yang cukup tinggi. Contohnya, sekarang khalayak lebih suka 

mencari informasi dari google ataupun yahoo daripada dari koran, radio ataupun 

televisi.  

Berkembangnya jaman tidak menutup kemungkinan adanya perubahan 

yang terjadi. Dalam hal ini Richard Craig dalam bukunya Reporting, Writing, and 

Editing for New Media (2005:189) mengatakan bahwa ada perubahan yang terjadi 

dalam dunia jurnalistik dalam seratus tahun dan hal tersebut memiliki dampak 

yang sangat besar bagi aspek kehidupan umat manusia. New Media menjadi salah 

satu fenomena yang menekankan pada gagasan bahwa teknologi interaktif dan 

komunikasi jejaring, khususnya internet dimana  jaringan yang dipakai adalah 

jaringan komputer yang saling terhubung dan dapat diakses oleh para pengguna di 

seluruh dunia. Internet pun pada saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dalam kehidupan manusia.  
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Warner J. Severin dan James W. Tankard, Jr dalam buku Teori 

Komunikasi (2005) menegaskan bahwa internet pada dasarnya merupakan sebuah 

jaringan antar komputer yang saling berkaitan. Jaringan ini tersedia secara terus 

menerus sebagai pesan-pesan elektronik, termasuk email, tranmisi dokumen, dan 

komunikasi dua arah antara individu atau komputer. 

 Berkembangnya media online membuat masyarakat bisa dengan cepat dan 

mudah memperoleh informasi, kejadian-kejadian yang sedang terjadi saat ini. 

Detik.com merupakan media pelopor untuk media online yang sebenarnya. Hal ini 

disebabkan karena sifat beritanya yang ringkas, cepat, cenderung real time dan 

tidak memliki isi bentuk cetaknya. Melihat keberhasilan detik.com, maka media 

lain mulai bermunculan dengan konten yang disediakan beragam. Salah 

satunyanya adalah Kontan.co.id. Kontan.co.id merupakan media yang sudah 

mempunyai media cetaknya terlebih dahulu, baru terjun ke dunia online. 

Kontan.co.id adalah media online dengan konten Ekonomi bisnis.  

Setiap kita pada suatu hari akan terjun langsung ke dunia pekerjaan yang 

sesungguhnya setelah kita menyelesaikan kegiatan belajar di Perguruan Tinggi. 

Untuk itu, kita perlu mengetahui bagaimana kerja sesungguhnya di lapangan. 

Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menuntut mahasiswanya untuk 

melakukan praktik kerja lapangan atau kerja magang dalam menyelesaikan tugas 

akhir sebagai mahasiswa. UMN pun berharap dari kerja magang yang dilakukan, 

mahasiswa bisa lebih siap untuk memasuki dan menempuh dunia kerja yang 

sesungguhnya.  
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Oleh sebab itu, untuk memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan program 

pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Jurnalistik 

UMN, penulis pun melakukan kerja magang di sebuah media online, yaitu 

Kontan.co.id. 

Alur kerja reporter yang dirasakan oleh penulis saat bekerja di Kontan 

adalah pertama penulis mendapatkan list acara untuk keesok harinya dari senior 

penulis. Setelah itu penulis mencari informasi seputar dari penyelenggara acara itu 

sampai acara itu dan menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan besok. Saat 

acara, penulis mengikuti acara tersebut. Jika ada sesi tanya jawab, penulis dapat 

menanyakan pertanyaan yang penulis list saat sesi tersebut namun jika tidak ada 

penulis akan melakukan doorstop kepada narasumer pada acara tersebut.  

 

1.2  Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Kerja magang ini memiliki maskud dan tujuan: 

a. Mengaplikasikan ilmu yang telah diterima di bangku kuliah sehingga tidak 

hanya sekedar belajar teori saja tetapi juga dapat menerapkannya dalam 

dunia kerja. 

b. Melengkapi teori yang diterima selama bangku kuliah dalam pengalaman 

yang didapatkan selama kerja magang supaya keterampilan yang dimiliki 

semakin meningkat.  
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c. Mengenal dunia kerja terlebih dahulu dan mengetahui apa saja yang 

diperlukan dalam dunia kerja sebelum benar-benar terjun dalam dunia 

kerja. Keuntunganya adalah kita akan lebih cepat beradaptasi dengan 

lingkungan kerja ketika sudah terjun dalam dunia kerja.  

 

1.3  Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang dilakukan sejak 13 Maret 2013 dan berakhir 

pada 13 Mei 2013 di Kontan Online sebagai wartawan kompartemen keuangan 

(Bank-Non Bank). Hari kerja dari hari Senin hingga Jumat dengan jam kerja 

fleksibel. 

  

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Pertama-tama penulis harus membuat surat permohonan kerja magang dan 

mengisi formulir permohonan kerja magang yang disediakan oleh Sekretaris 

Progam Studi. Setelah itu penulis mendapatkan Surat Pengantar Kerja Magang. 

Surat Pengantar Kerja Magang tersebut penulis berikan kepada Staf Purek 3 

bagian pengembangan karir Ika Yanuarti sebagai pihak yang bertanggung jawab 

untuk mendaftarkan diri.  
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Setelah mendaftarkan diri, beberapa hari kemudian penulis mendapat 

telopon dari Ibu Ika bahwa penulis diterima di Kontan dan mendapat panggilan 

untuk dapat bertatap muka dengan Human Resources Departement (HRD) 

Manager Kontan, Retta . Pada saat ini penulis menyerahkan surat lamaran beserta 

curriculum vitae (CV). Penulis diterima untuk kerja magang di Kontan Online 

dengan periode Maret hingga Mei.  

Pada tanggal 13 Mei, penulis datang ke Kontan untuk memulai hari 

pertama kerja. Penulis dikenalkan pada Redaktur Pelaksana Kontan Online, 

Djummy, dan pada Asisten Redaktur desk Keuangan Dyah Megasari.  

Saat itu penulis dijelaskan mengenai sejarah singkat Kontan dan Kontan 

Online. Penulis juga dijelaskan desk apa saja yang ada di Kontan. Setelah itu 

penulis diberikan pilihan untuk memilih desk apa yang akan dimasukin. Penulis 

pun mendapatkan desk Keuangan.  

Kemudian penulis diperkenalkan kepada teman-teman satu kompartemen 

dan diberitahu harus duduk dimana. Penulis juga diberikan account woodwing, 

program khusus untuk seluruh wartawan dan redaktur Kontan. Setelah itu, hari 

pertama kerja pun dimulai.  
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