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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jurnalisme dimulai pada masa pemerintahan Julius Caesar zaman Romawi 

kuno (100-44 SM) saat itu ada acta diurna. Acta diurna adalah papan 

pengumuman yang berisi hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap hari. 

Berita yang ada di acta diurna lalu disampaikan kepada masyarakat. Orang yang 

bekerja membuat catatan tentang hasil rapat ini disebut diurnarii. Kata acta 

diurna dianggap sebagai cikal bakal kata jurnalistik. Jurnalistik secara etimologis 

berasal dari kata diurnal (Latin) yang berarti catatan harian. Dari kata diurnal lalu 

diambil ke bahasa Prancis menjadi Du journ dan bahasa Inggris Journal dengan 

arti catatan harian atau laporan. Sedangkan kata jurnalis diambil dari kata 

diurnarii yang diserap menjadi journalist (Sumadiria, 2014: 2).   

Jurnalisme kini tumbuh jauh melebihi surat kabar sejak kelahirannya. 

Majalah mulai berkembang sejak dua abad lalu. Pada tahun 1920 radio komersial 

dan majalah berita muncul ke atas panggung. Televisi mulai muncul setelah 

perang dunia II (Kusumaningrat, 2009: 17). 

Perkembangan teknologi meningkatkan kecepatan berita untuk diakses oleh 

masyarakat. Media cetak kalah cepat dengan media elektronik. Kehadiran internet 

membuat informasi lebih cepat disampaikan. Internet menghadirkan online 

journalism yang tidak memiliki kendala ruang dan waktu. Berita disampaikan 

dengan cepat dan bisa terus diperbarui (Iswara, 2011: 72). 

Sudarsono menyatakan bahwa internet mulai hadir di Indonesia pada tahun 

1994. Situs berita online yang hadir pertama di Indonesia adalah republika online 

(www.republika.co.id). 

Proses kerja reporter..., Arnoldus Kristianus, FIKOM UMN, 2016



 Republika online berdiri pada tanggal 17 Agustus 1994. Tahun 1996 

pegawai tempo yang mendirikan situs berita sendiri yaitu 

www.tempointeraktif.com karena majalah mereka diberedel oleh pemerintah. 

Lalu muncul portal lain seperti Bisnis Indonesia, Waspada Online, dan 

Kompas.com. Portal berita yang disebut di atas merupakan generasi awal 

munculnya situs berita online. Saat itu isi dari situs berita sama dengan yang ada 

di edisi cetak (2015: 49). 

Salah satu portal berita yang membawa terobosan pada media online di 

Indonesia adalah Detik.com. Media ini hadir tanpa sokongan dari media cetak. 

Mereka mengenalkan model berita baru yang singkat dan langsung. Model berita 

ini yang menarik minat pembaca saat itu. Memasuki tahun 2003 situs berita 

tampil lebih interaktif. Adanya website web 2.0 menghadirkan interaksi langsung 

antara penulis dan pembaca. Pembaca dapat langsung memberikan tanggapan 

mereka di kolom komentar. Bahkan portal berita seperti Kompas.com dan 

Detik.com memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat lebih bebas 

dalam layanan blogging dalam Detikblog dan Kompasiana (Sudarsono,2015 : 

50-52). 

Jurnalisme online adalah cara penyampaian berita dengan memakai internet 

sebagai medium sehingga memudahkan wartawan dalam bekerja. Berbeda dengan 

jurnalisme cetak dan elektronik jurnalisme ini berada pada media baru yang 

memiliki karakter berbeda dalam hal isi, bentuk, mekanisme, dan hubungan 

penerbit dengan pengguna (Sudarsono,2015: 56). 

Suara Pembaruan adalah koran sore yang terbit pada tanggal 4 Februari 1987. 

Awalnya Suara Pembaruan hadir karena ada pemberedelan harian Sinar Harapan. 

Wartawan Sinar Harapan lalu mendirikan koran sore lagi bernama Suara 

Pembaruan.  
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Berdasarkan data dari company profile perusahaan, Suara Pembaruan yang 

sebelumnya dikenal sebagai koran sore mulai membuat portal berita sendiri pada 

tahun 2001. Portal Suara Pembaruan hadir untuk mempermudah pembaca dalam 

mengakses berita. Pembaca bisa melihat berita dari gawai mereka tanpa harus 

membeli koran. 

Saat awal berdiri tampil dengan isi yang sama dengan edisi cetak kini portal 

Suara Pembaruan tampil mandiri dan memiliki ciri khas tersendiri. Dalam portal 

yang beralamat di sp.beritasatu.com ini ada beberapa desk yaitu politik dan 

hukum, metropolitan, nasional, ekonomi dan bisnis, internasional, olah raga, 

hiburan, kiprah, gaya hidup, dan inovasi. 

Penulis ditugaskan di desk metropolitan. Dalam desk ini penulis bertugas 

meliput tentang isu-isu perkotaan. Dengan bekerja di desk ini penulis mendapat 

pembelajaran baru tentang praktik langsung meliput di lapangan.   

1.2 Tujuan Kerja Magang 

Tujuan kerja magang ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan mata 

kuliah internship dengan bobot empat sistem satuan kredit (sks). Dari praktik 

kerja magang ini penulis bisa menerapakan ilmu yang didapatkan saat kuliah. 

Penulis terjun langsung ke lapangan dalam menerapkan materi yang didapatkan 

dari bangku kuliah.  

UMN mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan kerja magang agar 

mahasiswa sudah terbiasa dengan dunia kerja dan tidak canggung lagi untuk 

bekerja saat sudah lulus nanti. 

 Saat kuliah penulis mendapatkan mata pelajaran penulisan berita, penulisan 

feature dan jurnalisme online. Waktu praktek kerja magang ini menjadi waktu 

untuk penulis mengaplikasikan materi kuliah ini secara langsung. Dalam praktek 

magang penulis sudah melakukan simulasi saat bekerja nanti. Dalam kerja 
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magang ini penulis bisa liputan langsung dan menambah relasi dengan 

wartawan-wartawan lain.  

Relasi yang sudah dibangun saat magang ini sangat berguna bagi penulis 

terutama dalam informasi tentang bahan liputan Media online merupakan media 

yang dikenal karena kecepatannya dalam menyampaikan berita kepada pembaca. 

Reporter dituntut untuk menyampaikan berita dengan cepat. Penulis bisa berlatih 

langsung dalam liputan dan membuat berita online.     

1.3  Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang  

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis melaksanakan kerja magang selama dua bulan pada 6 April 2016 

sampai 6 Juni 2016. Saat bekerja penulis ditempatkan di desk metropolitan. 

Kantor tempat penulis melakukan kerja magang beralamat di Gedung Berita Satu 

Plaza Jalan Jendral Gatot Subroto, Kavling 35-36 Jakarta.   

Waktu kerja selama lima hari dalam satu minggu yaitu dari Hari Senin 

sampai Jumat. Waktu kerja ini dibuat berdasarkan kesepakatan. Diluar itu penulis 

juga melakukan liputan jika ada kejadian yang bisa diliput misalnya saat demo 

hari buruh dan liputan sandera Abu Sayyaf. Dua liputan ini penulis lakukan saat 

hari libur. Jam kerja fleksibel dilihat berdasarkan liputan yang dilakukan pada hari 

itu.  

Saat kerja magang penulis tidak harus setiap hari pergi ke kantor. Kegiatan 

penulis lebih sering dilakukan diluar untuk meliput langsung kejadian yang 

terjadi. Liputan paling pagi yang pernah dilakukan penulis paling pagi biasa 

dilakukan setiap hari Senin jam 07.30 dan waktu liputan paling malam pukul 

20.00. Biasanya selesai liputan penulis langsung membuat artikel di gawai. 

Artikel langsung dikirim ke email redaktur.   
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1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis melakukan kerja magang sesuai dengan prosedur yang ada di buku 

panduan magang. Sebelum melakukan praktek magang penulis mendapatkan 

pembekalan dari kampus. Dalam pembekalan pihak kampus mengajarkan langkah 

apa yang harus dilakukan seperti cara membuat cv dan persyaratan yang harus 

dilakukan agar bisa melakukan praktek kerja magang. Awalnya penulis mencari 

perusahaan, lalu mengirim lamaran kerja ke divisi Human Resouce Development 

Berita Satu Media Holdings. Dalam surat lamaran penulis melampirkan surat 

keterangan magang dari kampus, curriculum vitae, dan portofolio. 

Tiga minggu kemudian penulis dihubungi oleh pihak HRD tepatnya tanggal 5 

April 2016. Keesokan harinya penulis mulai bekerja. Saat datang ke Perusahaan 

penulis bertemu dengan sekretaris redaksi. Dalam redaksi penulis ditempatkan di 

desk metropolitan di bawah bimbingan redaktur desk ini, Bernardus Wijayaka. 

Redaktur menempatkan penulis untuk bertugas di wilayah Bekasi. Di Bekasi, 

penulis dimentori oleh reporter desk metropolitan wilayah ini Mikael Niman. Saat 

bekerja di lapangan penulis dibimbing oleh Mikael Niman dan hasil tulisan 

dikirimkan ke redaktur. 

Penulis mulai bekerja dari tanggal 6 April 2016 sampai 6 Juni 2016. Setelah 

diterima penulis kembali ke HRD untuk meminta surat keterangan magang di 

media tersebut. Saat bekerja penulis lebih banyak liputan di lapangan. Penulis 

hanya datang ke kantor untuk meminta pengarahan tentang penulisan dari 

redaktur.    

Setelah selesai melakukan praktik magang penulis baru kembali ke kantor  

untuk bertemu pembimbing lapangan. Penulis memberikan lembar kehadiran 

kerja magang (KM 04) , realisasi kerja magang (KM 05), penilaian kerja magang 

(KM 06) untuk diisi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan yaitu 
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Bernardus Wijayaka. Pembimbing lapangan memberikan nilai dan mengevaluasi 

kinerja penulis saat magang.  

Penulis juga membuat laporan kerja magang. Laporan magang dibuat dengan 

berkonsultasi kepada Fx Lilik Dwi Mardjianto selaku pembimbing magang. 

Penulis mengumpulkan laporan magang di BAAK untuk diuji dalam sidang 

magang. Sidang magang yang akan menentukan kelulusan penulisan dalam mata 

kuliah ini. 
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