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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1  Latar Belakang 
Light, Keller dan Calhoun (dalam Sunarto 2004:25) 

mengemukakan bahwa media massa terdiri atas media cetak (surat kabar, 

majalah) maupun elektronik (radio, televisi, film, internet) yang 

berpengaruh pula terhadap perilaku khalayaknya. Seiring berjalannya 

waktu, teknologi juga mengalami perkembangan yang cukup mengejutkan, 

yaitu dengan munculnya internet. Kemuculan internet ini juga mendapat 

sambutan baik dari industri media, terlihat dari banyaknya industri media 

massa yang kini menggunakan internet sebagai platform mereka. Joseph 

Straubhaar dalam bukunya yang berjudul Media Now (2009:267) 

mengatakan pada abad 21 ini internet sudah semakin matang 

memungkinkan terjadinya konvergensi media. Mulai dari munculnya 

televisi dan radio yang dapat diakses melalui internet atau sering disebut 

dengan televisi dan radio streaming hingga ditambahkannya situs online 

untuk media cetak.  

Para pemilik media nampaknya menyadari bahwa niat baca 

masyarakat terhadap media cetak semakin tergerus karena kini selain 

media cetak sendiri, mereka juga menyediakan situs online yang dijadikan 

penunjang bagi media cetaknya. Dengan masyarakat modern yang lebih 

senang membawa gadget mereka ke manapun mereka pergi, situs online 

seperti detik.com, kompas.com, vivanews.com, dan situs berita online 

lainnya tentu lebih diminati. Mereka bisa langsung mengetahui informasi 

berita terbaru tanpa harus menenteng koran kemanapun mereka pergi. 
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Munculnya media online juga berpengaruh terhadap praktik jurnalisme hingga 

kini kita mengenal istilah jurnalisme online. 

Kelebihan jurnalisme online dibandingkan jurnalisme konvensional seperti 

yang dikemukakan oleh James C. Foust dalam buku Online Journalism Principles 

and Practices of News for the WEB (2004), adalah: 

1. Audience Control 

Pembaca memiliki kewenangan penuh dalam memilih informasi 

apa yang mereka inginkan. 

2. Non Linearity 

Berita dalam media online berdiri sendiri, artinya tidak 

berkesinambungan. Hal inilah yang membuat pembacanya tidak 

perlu membaca berita secara berurutan untuk memahami. 

3. Storage dan Retrieval 

Media online mampu menyimpan berita untuk long term atau untu 

jangka waktu yang lama dan dapat diakses secara mudah oleh 

pembaca untuk kapan pun. 

4. Unlimited Space 

Space atau ruang di media online tidak terbatas. Hal ini mampu 

memungkinkan berita-berita yang dapat disampaikan kepada 

pembaca menjadi lebih lengkap. 

5. Immediacy  

Dengan media online yaitu memungkinkan memberitakan suatu 

berita atau peristiwa secara cepat kepada pembaca. 

6. Multimedia Capability 

Berita yang dikemas dalam media online tidak hanya sebatas pada 

teks. Dalam media online, para editor dapat menambahkan gambar, 

video, musik, dan komponen multimedia lain yang dapat menarik 

perhatian pembaca. 

7. Interactivity  

Dengan disediakan ruang komentar pada media online, pembaca 

dapat berpartisipasi dalam setiap berita di media.  
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Dalam praktik jurnalisme online, Dengan para jurnalis menjadi lebih mudah 

dalam mengirimkan berita. Berita tidak perlu lagi mengalami proses yang panjang 

sebelum penerbitannya. Para wartawan tinggal memasukkan beritanya ke sebuah 

software yang disebut dengan CMS (Content Management System) yang biasanya 

digunakan untuk membuat, mengubah dan mempublikasikan content ke dalam sebuah 

website. Berita akan dimasukkan kesana lalu mengalami proses editing yang 

dilakukan oleh editor hingga akhirnya berita terbit.  

Namun ternyata kehadiran media baru juga berdampak terhadap cara dan pola 

kerja reporter. Seperti yang dikemukakan oleh Richard Craig dalam bukunya yang 

Online Journalism; Reporting, Editing and Writing for New Media (2005), media 

online memberikan beberapa nilai lebih bagi para reporternya dalam menyampaikan 

berita: 

1. Menggunakan link untuk menawarkan pengguna membaca lebih mengenai 

suatu persoalan; 

2. Memperbaharui tulisan secara instan dan teratur; 

3. Menulis lebih panjang dan dalam karena tidak terbatas ruang; 

4. Membuat beberapa medium sekaligus baik teks, audio, video, dan lainnya; 

5. Menyimpan semua tulisan dalam arsip online. 

1.2  Maksud dan Tujuan Kerja Magang 
 Penulis melakukan kerja magang untuk mendapatkan pengalaman praktis serta 

menerapkan pembelajaran yang telah di lakukan di perkuliahan bidang jurnalistik 

dengan melakukan praktik lapangan secara langsung. Penulis juga mendapatkan 

pelatihan dan pengalamandalam proses mencari data, membuat tulisan serta dalam 

mengolah informasi menjadi materi bacaan yang menarik di sebuah situs online. 

Kerja magang juga membantu penulis untuk menyiapkan mental serta kemampuan 

secara professional yang akan berguna di kemudian hari. Kerja magang juga 

merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh dalam semester tujuh.  

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 
 Kerja magang yang dilakukan penulis dimulai dari tanggal 8 Juli 2013 sampai 

dengan tanggal 20 September 2013 di IT Department Editorial situs online PCPlus. 

IT Department Editorial adalah bagian redaksi yang berada di Group Kompas 
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Gramedia Majalah yang memfokuskan diri untuk memberitakan perkembangan ICT. 

Internship ini berlangsung dari hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 09.00 

hingga 18.00. 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
 Sebelum kerja magang dimulai, ada beberapa prosedur yang harus dilewati 

oleh penulis terlebih dahulu, yaitu: 

1. Mengikuti bimbingan kerja magang yang diadakan oleh Universitas Multimedia 

Nusantara. 

2. Mencari perusahaan untuk melakukan kerja magang dan mengajukan permohonan 

formulir kerja magang untuk dibuatkan Surat Pengantar Kerja Magang. 

3. Menaruh CV ke HRD Kompas Gramedia Majalah, BeritaSatu.com, MNC TV, 

Wollipop, Chic, Hai.  

4. Menghubungi HRD Kompas Gramedia Majalah melalui telepon utnuk melakukan 

konfirmasi serta bertanya mengenai proses surat lamaran kerja magang. 

5. Mendapat kabar dari HRD Kompas Gramedia Majalah (Bapak Jones) untuk datang ke 

Kantor Gramedia Majalah dan melakukan wawancara. 

6. Setelah resmi diterima, penulis mendapatkan surat pengantar untuk redaksi PCPlus 

online dan untuk Ketua Progaram Studi Ilmu Komunikasi. Penulis memilih majalah 

PCPlus sebagai tempat magang karena penulis tertarik dengan dunia teknologi serta 

ICT. Penulis juga berharap agar penulis bisa mengerti lebih dalam mengenai 

perkembangan ICT. Pertimbangan lainnya adalah, karea jarak tempuh yang tidak 

begitu jauh dari tempat tinggal penulis untuk mencapai tempat kerja praktik magang.  

7. Penulis kemudian menyerahkan surat pengantar magang ke Universitas untuk 

ditukarkan dengan Form Kartu Kerja Magang, Form Penilaian Kerja Magang, Form 

Kehadiran Kerja Magang, Form Realisasi Kerja Magang dan Form Tanda terima 

Penyerahan Laporan Magang. 

8. Penulis mulai melakukan kerja magang di PCPlus Online dalam divisi Editorial 

Department dibawah pembimbing lapangan Brama Setyadi selaku Editor PCPlus 

Online. Selama melakukan kerja magang penulis belajar, bekerja serta melaksanakan 

tugas-tugas yang diberikan redaksi, serta bersosialisasi dengan seluruh staff PCPlus 

Online maupun staff IT Department Editorial yang lain dan staff majalah lain. 
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9. Setelah selesai melakukan kerja magang, penulis menyerahkan Form Penilaian 

kepada Universitas dan kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing 

Achmad Supardi, untuk membuat laporan magang, revisi hingga finalisasi. 

10. Selesai membuat laporan hasil kerja magang, kemudian hasilnya diberikan kepada 

Brama Setyadi sebagai pembimbing lapangan di PCPlus untuk ditandatangani dan 

redaksi memberikan surat persetujuan laporan kerja magang untuk diserahkan kepada 

Universitas. 

11. Laporan yang sudah memenuhi syarat dan telah mendapat pengesahan Ketua Program 

Studi Ilmu Komunikasi akan dipertanggungjawabkan dalam sidang kerja magang. 
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