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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

       Kebutuhan masyarakat akan informasi semakin hari semakin meningkat. Mulai 

dari penggunaan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan buku menjadi 

varian informasi yang disediakan oleh media lama. Namun, perkembangan zaman 

yang berubah membuat penggunaan elektronik menjadi bagian dari rutinitas 

kebanyakan masyarakat saat ini. Salah satunya dengan televisi yang mengembangkan 

dunia broadcast sebagai bagian dari informasi publik yang hadir dengan penggunaan 

barang elektronik. Akan tetapi, dengan tingkat kesibukan yang padat pada 

masyarakat,  membuat kemajuan teknologi kembali memberikan kemudahan  melalui 

New Media  yang dapat membuat kebutuhan informasi menjadi semakin mudah 

untuk diakses oleh masyarakat modern, yang pada umumnya menggunakan media 

online sebagai pelengkap kebutuhan mereka dalam mendapatkan informasi.  

       Seperti yang dikatakan oleh Holmes (2012, h.15) dalam bukunya bahwa new 

media datang dalam banyak kelebihan yang dibutuhkan oleh masyarakat modern. 

Holmes mengklaim bahwa broadcast dengan cepat segera mati. Hal ini terlihat dari 

kemajuan new media yang dapat membuat bentuk-bentuk media digital atau media 

online berkembang dengan cepat dan mempresentasikan satu-satunya sebuah 

kemajuan zaman dari dunia media.  

       Pada era modern kebutuhan akan berita atau informasi bukan hanya dilihat dari 

jumlah kalimat yang tersusun baik, dan foto yang mendukung. Kecepatan juga 

menjadi modal utama media massa yang kini sudah berbasis internet. Hal ini 

membuat keduanya dapat bergerak beriringan dan menjadi bagian dari kebutuhan 

masyarakat modern.  
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       Lister dan Dovey (2003, h.220) menerangkan bahwa tanpa disadari teknologi 

dari new media sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan, dan di 

satu sisi kehidupan sehari-hari, diumpamakan sebagai sebuah situs di mana makna, 

dan penggunaan media baru yang populer dinegosiasikan dan dimainkan. 

       Ketika new media sudah menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat modern yang 

haus akan informasi, maka peran media online dalam mendukung kebutuhan manusia 

akan informasi menjadi semakin kuat. Kecenderungan penggunaan new media pada 

masyarakat modern dalam mengakses informasi dari media online tidak dapat 

dipungkiri telah membuka ruang sosial, dan menuai dampak yang besar. Situs berita 

online jika dimanfaatkan dengan benar, dapat memberikan kontribusi informasi asli, 

merangsang debat publik tentang berbagai masalah, dan memunculkan berita media 

yang penting serta adanya kekuatan sosial (Christian, 2000 dikutip dalam Salwen, 

Garrison dan Driscoll, 2004, h.49). 

       Michael B. Salwen, menjelaskan dalam buku Online News and The Public alasan 

information society beralih pada media online. Situs berita online memiliki 

keunggulan tertentu dibandingkan situs offline, termasuk dengan ruang yang tidak 

terbatas dan kemampuan untuk melaporkan berita setiap saat. Hal ini juga diperlukan 

untuk meninjau tren berita online selama beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan 

ide di mana media akan menyediakan konteks untuk studi empiris yang membentuk 

inti sebuah buku (Salwen, Garrison dan Driscoll, 2004, h.49). 

       Berbagai website media online akan terus berkembang, dan bermunculan. 

Persaingan untuk memberikan konten yang menarik dalam media online juga 

semakin tinggi. Sejumlah website media online berlomba-lomba menyajikan menu 

baru untuk information society dengan berbagai aspek kebutuhan informasi.  

       Qubicle.id merupakan salah satu website media online yang memberikan varian 

informasi yang menarik dengan gaya baru yang berbeda, contohnya seperti 

penggabungan antara media online dengan media sosial. Pengguna website Qubicle.id 

yang terdaftar dapat secara langsung berinteraksi dengan sesama pengguna lainnya, 
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sehingga dapat bertukar informasi atau memasukkan karyanya dalam website 

Qubicle.id. Dengan kelebihan yang dimiliki ini Qubicle.id berharap mampu 

menghadirkan sebuah media online yang bukan hanya dapat memuat informasi yang 

layak dan bermanfaat, tetapi menjadi wadah ide penggunannya yang bisa ambil 

bagian dari website Qubicle.id. 

       Hal tersebut mendorong penulis untuk menjajal media online dengan konsep 

multimedia yang menyajikan penggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio dan 

video yang memiliki perbeda dengan media online lainnya. Pada umumnya website 

media online,  seperti Fimela.com yang mengusung konteks majalah online, memiliki 

rubrik yang cukup menarik. Tetapi Fimela.com tidak menggunakan konsep 

multimedia melainkan artikel dan gambar saja. Dengan adanya kelebihan multimedia 

yang dimiliki Qubicle.id penulis merasa tertarik melaksanakan kerja magang di 

Qubicle.id. 

       Dalam pelaksanaan magang penulis yang bekerja sebagai reporter pada divisi 

artikel, selain melakukan wawancara dan liputan, juga membuat artikel melalui 

teknik agregasi dan kurasi. Jurnalisme agregasi dan kurasi merupakan teknik 

menggunakan konten dari sumber lain untuk menyediakan konten untuk audiens 

perbedaan di antara keduanya adalah agregasi melakukan mengumpulkan informasi 

melalui jaringan internet atau wawancara, sementara kurasi memastikan bahwa 

pembaca memiliki informasi yang terbaik (Mcadams,2013, para.2). 

      Buttry (2012, para.2) mengatakan pada dasarnya sejarah mengenai agregasi dan 

kurasi dalam jurnalistik sudah memiliki sejarah yang panjang, media seperti The New 

York Times, dan Washington Post juga memiliki sejarah panjang tentang penggunaan 

teknik agregasi. Menurutnya ini merupakan salah satu dari banyak daerah di mana 

praktik jurnalistik dan standar dapat berkembang, dan Buttry percaya standar seperti 

ini benar-benar dapat memperbaiki dalam banyak kasus. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Magang 

       Kegiatan praktik kerja magang yang dilakukan penulis, merupakan suatu 

kewajiban akademis dalam rangkaian proses belajar mengajar yang wajib dilakukan 

oleh mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Tujuan magang adalah untuk 

mengasah kemampuan mahasiswa secara profesional. Sehingga mahasiswa dapat 

melihat perbedaan yang nyata antara kegiatan dan proses belajar di dalam kampus 

dengan proses belajar di lapangan atau di dunia kerja. 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

    1.3.1 Skema Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

       Penulis melakukan praktik kerja magang selama tiga bulan, terhitung dari     

15 Februari 2016 hingga 15 Mei 2016. Waktu pelaksanaan kerja terhitung lebih 

fleksibel, dalam seminggu penulis dapat bekerja lima hari atau bisa menjadi 

enam hari jika ada kerja tambahan pada hari Minggu. Tugas liputan maupun 

tulisan disesuaikan dengan koordinator artikel. 

       Jam kerja di Qubicle antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00. 

Namun, semua itu juga dapat disesuaikan dengan jadwal liputan ataupun acara 

yang diselenggarakan. Beberapa kali penulis pernah bekerja dari pukul 12.00 

sampai pukul 22.00.  

    1.3.2   Prosedur Praktik Pelaksanaan Kerja Magang 

       Sebagaimana yang dilakukan oleh semua mahasiswa Universitas Multimedia 

Nusantara tingkat akhir yang wajib melaksanakan praktik kerja magang, penulis 

memutuskan untuk melaksanakan kewajiban tersebut pada semester 8, karena itu 

sejak semester 7 akhir penulis sudah mulai mencari beberapa tempat kerja 

praktik magang.  
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       Setelah mengirim surat izin kerja magang dan CV ke beberapa perusahaan 

media, pada 9 Februari 2016 penulis mendapatkan email dari SLATE salah satu 

situs dari media Qubicle.id, yang menyatakan penulis diminta untuk datang 

Briefing Internship pada Jumat, 12 Februari 2016 di QUBICLE CENTER - Jalan 

Senopati Raya No.79 – Jakarta. Community Engagement, Faisal Mochamad 

menyatakan peresmian diterimanya penulis resmi diterima praktik kerja magang 

di Qubicle.id, saat penulis datang dalam Briefing Internship, dan mulai bekerja 

pada 15 Februari 2015.  

       Selama melakukan praktik magang penulis mendapat bimbingan langsung 

dari Faisal Mochamad dan Martin Johnindra, yang menjadi mentor secara 

langsung baik dalam penugasan penulisan maupun peliputan penulis. Dalam 

menjalani masa praktik penulis bekerja di kanal SLATE yang membahas berita 

perfilman dari berbagai sisi. Penulis tidak hanya mengambil berita atau membuat 

tulisan dari peliputan saja, akan tetapi penulis juga melakukan proses agregasi 

konten yang diyakini dapat menjadi bagian informasi yang bermanfaat untuk 

pembacanya.  

       Pada akhir praktik kerja magang yang jatuh pada 15 Mei 2016 penulis 

memberikan keterangan usai magang kepada mentor di SLATE. Karena itu pada 

24 Mei 2016 penulis menyerahkan beberapa lembaran wajib yang harus diisi 

oleh penulis dan pihak Qubicle.id sebagai salah satu syarat dokumen 

kelengkapan magang. Setelah semua kelengkapan dokumen dan praktik kerja 

magang sudah dilaksanakan, penulis berkewajiban untuk menyusun laporan 

magang sebagai kelengkapan lain dalam memenuhi syarat penilaian praktik kerja 

magang.  
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       Laporan magang ini disusun sesuai dengan apa yang dialami oleh penulis, 

dan dikerjakan selama menjalani praktik kerja magang. Untuk menghasilkan 

laporan ini penulis juga mendapat bimbingan dari mentor penulis di SLATE – 

Qubicle.id dan juga dosen pembimbing magang penulis yakni, Camelia 

Catharina, S.Sos., M.Si. 

Alur kerja reporter..., Ananda Tri Elvina Putri, FIKOM UMN, 2016




