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BAB II 

GAMBARAN UMUM MAJALAH The Indonesian Doctor 
 

2.1 Profil Majalah The Indonesian Doctor 

 The Indonesian Doctor merupakan produk dari PT Geotimes Aksara 

Media yang mulai terbit sejak Februari 2016. PT Geotimes Aksara Media 

merupakan kelompok usaha media yang berkembang sejak tahun 2011. Selain 

memiliki majalah The Indonesian Doctor, PT Geotimes Aksara Media juga 

memiliki unit usaha media online, yaitu  www.geotimes.co.id. Sebelumnya 

media online tersebut terlebih dahulu diproduksi dalam versi cetaknya, yaitu 

The Geotimes Magazine  yang terbit seminggu sekali.  

 

Gambar 2.1 Logo Majalah Geotimes dan Geotimes Online 

 

 

 Konten dari majalah The Indonesian Doctor sangat berbeda dari majalah 

sebelunya yang di produksi PT Geotimes Aksara Media. Dalam majalah ini 

fokus membahas segala hal yang berkaitan dengan dunia kesehatan. The 

Indonesian Doctor juga merupakan produk hasil kerjasama dengan Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI). 

 Target pembaca dari majalah ini adalah orang-orang yang berkecimpung 

di dunia kesehatan atau masyarakat menengah ke atas. Meski demikian 

redaksi tetap menginginkan majalah ini dikemas dengan bahasa yang ringan 

agar tetap dapat diterima oleh masyarakat awam, yang tidak berhubungan 

dengan dunia kesehatan. 

 Majalah The Indonesian Doctor merupakan inovasi dari majalah kesehatan 

yang telah ada sebelumnya di masyarakat, yang mana biasanya majalah 

Proses penulisan artikel..., Crisma Putri, FIKOM UMN, 2016
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kesehatan dikemas seperti jurnal kesehatan dengan penggunaan bahasa yang 

sulit diterima masyarakat awam. Isi majalah ini secara keseluruhan 

menyajikan informasi-informasi seputar dunia kesehatan namun tetap memuat 

unsur-unsur humaniora dan tren dengan tulisan populer dan tetap mengacu 

pada standar jurnalistik. 

  Majalah The Indonesian Doctor lahir dari kesadaran bahwa kesehatan dan 

kedokteran terlalu penting hanya diketahui dan diserahkan kepada dokter 

semata. Oleh karenanya majalah ini merupakan kesediaan profesi dokter di 

bawah Ikatan Dokter Indonesia untuk bermitra dengan para jurnalis untuk 

bergaul secara sosial, terlibat dalam diskursus publik, serta memunculkan 

dokter sebagai manusia kebanyakan yang punya gaya hidup, preferensi sosial, 

dan unsur rekreasi di dalam dirinya. 

 Majalah ini baru terbit sebulan sekali tepatnya minggu kedua setiap 

bulannya, dengan jumlah halaman perdana sebanyak 100 halaman. Majalah ini 

pertama kali diterbitkan pada Februari 2016 dengan harga Rp 50.000,00. 

 

 

Gambar 2.2 Logo Majalah The Indonesian Doctor 
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2.1.1  Visi dan Misi PT. Geotimes Aksara Media 

 

VISI 

Menjadi kelompok usaha media yang menjadi referensi bagi 

masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang akurat dan 

terpercaya, tidak berpihak dan independen, mampu menyandingkan 

disiplin jurnalisme dan aktivisme sosial sekaligus berkontribusi bagi 

pemberdayaan masyarakat Indonesia. 

 

MISI 

 Menyebarluaskan berbagai ide, pemikiran, peristiwa di segala 

aspek dalam kehidupan masyarakat di Negara Indonesia. 

 Rujukan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi aktual dan 

berimbang. 

 Menyuguhkan konten informasi dan hiburan yang mendidik dan 

mencerdaskan. 

 Menjadi bagian dalam pertumbuhan industri kreatif melalui servis 

dan layanan serta kerjasama yang mengutamakan ide, kreatifitas dan 

profesionalisme. 

 

2.1.2 Data Umum Majalah The Indonesian Doctor 

- Ukuran  : 20,5 cm x 27,5 cm 

- Jenis Kertas  : Light Weight Coated Paper ( LWC) 

- Cover    : Art Paper 120 gram 

- Jumlah Halaman  : 100 Halaman 

Proses penulisan artikel..., Crisma Putri, FIKOM UMN, 2016
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- Harga   : Rp. 50,000,00 

- Frekuensi Terbit  : Bulanan 

- Target Pembaca : Dokter dan tenaga kesehatan Indonesia 

- SES   :  A, A+ 

 

 

Gambar 2.3 Majalah The Indonesian Doctor 

 

 

 

2.1.3 Rubrikasi Majalah The Indonesian Doctor 

Tabel 2.1 Rubrikasi Majalah The Indonesian Doctor 

Rubrik Keterangan 

Laporan Utama Mengulas persoalan utama kedokteran dan kesehatan 

dari sisi kebijakan, pelayanan, dan kedokteran secara 
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popular 

Feature Mengupas lebih dalam tentang kisah-kisah seputar 

dunia kedokteran, kesehatan dan rumah sakit.  

Infografik Aktual Mengulas data atau informasi aktual seputar medis 

dan kesehatan 

How to Treat Artikel bergaya popular khusus berbicara isu suatu 

penyakit dan penanganannya mengandalkan 

kepakaran atau penelitian dokter 

Medical Device Mengulas teknologi-teknologi kedokteran mutahir 

yang bagus dengan tulisan pendek dan bersifat galeri 

Medical Science Update Mengulas update perkembangan-perkembangan 

medis dunia kedokteran dan kesehatan yang bagus 

dengan tulisan pendek dan bersifat galeri 

Survei/jajak pendapat Melakukan survei atau jajak pendapat sederhana 

namun akurat tentang dunia kesehatan, dokter, rumah 

sakit, pelayanan dan lain-lain 

Teknologi  Mengulas teknologi-teknologi kedokteran termutakhir 

Interview Mengulas masalah-masalah urgen kebijakan dan 

pelayanan kesehatan dan kedokteran melalui lidah 

pakar/tenokrat/aktivis/praktisi 

Ethic Berbicara tentang persoalan seputar etik dan hukum 

kedokteran. Mengandalkan insight dari IDI 

Buku Mengulas buku-buku termutahir yang relevan dengan 

kedokteran atau berisi wawasan seputar kesehatan.  

Film Ulasan film-film bagus yang jalan ceritanya relevan 

dengan dokter dan kesehatan 
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Asuransi atau BPJS 

Update 

Mengupas persoalan asuransi dan perkembangan 

BPJS 

Parenting Konsep-konsep parenting yang bagus. Terutama 

berbasis penelitian yang mengedepankan kecerdasan 

emosional dan social 

Hospital Mengupas trend dinamika pengelolaan rumah sakit 

yang layak dipuji karena manusiawi dan berorientasi 

publik maupun yang layak dikritik 

Medical Tourism Mengulas model-model pengobatan terbaru/alternatif 

yang memadukan medis dengan unsur lain 

Digital  Mengulas produk-produk yang potensial atau telah 

mencuat menjadi gaya hidup, seperti: gadget, arloji, 

otomotif 

Profesi  Mengulas kiprah, tantangan, perbaikan, atau advokasi 

isu yang terjadi seputar profesi dokter dan asosiasi 

seperti IDI 

Kolom atau Perspektif Tulisan bersifat opini yang memberi tawaran ide dari 

kalangan dokter, mahasiswa kedokteran atau peneliti 

Leisure Tulisan bersifat galeri yang mengulas tentang 

berbagai tema hiburan yang cocok untuk dokter: 

travel, food,music, sport. 

Public Health Mengulas  isu-isu kebijakan dan pelayanan kesehatan 

yang inklusif, berkualitas dan berorientasi publik 

Kampus  Menceritakan kiprah dan kisah dan kehidupan sekolah 

kedokteran yang bisa jadi rujukan baik di dalam 

maupun luar negeri 
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Beauty and Wellness Mengulas trend-trend kecantikan dan kesehatan  

Farmasi  Mengulas dinamika dan trend pengobatan-pengobatan 

yang bagus untuk umum dan anak  

Sosok  Mengulas sosok dokter yang berkiprah karena 

dedikasi, pengabdiannya yang nyata kepada public 

Agenda  Hasil-hasil seminar yang bagus di dunia kedokteran 

terutama yang diselenggarakan IDI 

Nursing Mengupas seputar alat-alat keperawatan/manajemen 

rumah sakit dan homecare 

Dental Membahas seputar gigi terutama produk dan penyakit 

pada gigi 

Medical Environtment Mengulas penyakit atau wabah terkini, cara mencegah 

dan menanggulangi dalam kehidupan sehari-hari 

Medical Economy  Mengulas segala kebijakan ekonomi yang 

berhubungan dengan dunia kesehatan 

Bisnis Manajemen Mengulas segala macam bisnis dan manajemennya 

yang berhubungan dengan kesehatan 

History Menulas cerita masa lampau mengenai tokoh atau 

penemuan masa penting di masa lampau 
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Gambar 2.4 Contoh Halaman  Rubrikasi Majalah The Indonesian Doctor 
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2.1.4 Struktur Organisasi The Indonesian Doctor 

 

Bagan 2.1.4 Struktur Organisasi The Indonesian Doctor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Struktur Organisasi Majalah The Indonesian Doctor 

JABATAN NAMA 

PEMIMPIN UMUM Farid Gaban 

WAKIL PEMIMPIN UMUM Dr. Nurhidayat Pua Upa, MARS 

PEMIMPIN REDAKSI Hertasning Ichlas 

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Dr. Dien Kurtanty, MKM 

SENIOR EDITOR Ibrahim Ali Fauzi, Surya Kusuma 

Peserta Magang 
CRISMA PUTRI 

Pemimpin Umum 

Sekretaris 

Pemimpin Redaksi 

Account Executive 

Advertising Manager 

Distribution 

       Editor       Art Director Photografer 

       Reporter Graphic Designer 
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EDITOR BAHASA Arwani 

REPORTER Lutfi Anshori, Gilang Helindro, 

Mulyani Hasan, Dewi Cholidatul, Tito 

Dirhantoro, Reja Hidayat 

ART DIRECTOR Zulkifli Faiz 

GRAPHIC DESIGNER Agus Sudaryono 

PHOTOGRAPHY Idham Rahmanarto, Andrey Gromico 

SECRETARY Yully Suryawan 

ADVERTISING MANAGER Fery Dermawan 

ACCOUNT EXECUTIVE Rama Julian Saputra, Dr. Mariya 

Mubarika 

DISTRIBUTION MANAGER Zahari 

PENASIHAT Farid A Moeloek (Prof, Dr, dr, SpOG-

K), Ilham Oetama Marsis (Prof, dr, 

SpOG), Fachmi Idris (Prof, Dr, dr, 

MKes), Zaenal Abidin (dr, SH, MH), 

Aru W Sudoyo (Prof, Dr, dr, SpPD), 

Hardi Yusa (dr, SpOG, MARS), Prijo 

Sidipratomo (Dr, dr, SpRad), 

Hasbullah Tabrani (Prof, Dr, dr, 

MPH), Muchtaruddin Mansyur (Prof, 

Dr, MS, SpOK), Kadarsyah (dr, MS) 

REDAKSI AHLI Daeng M. Faqih (dr, SH, MH), Djoni 

Darmadjaja (dr, SpB, MARS), 

Muhammad Akbar (dr, SpS-K, PhD), 

Henry Salim Siregar (Dr, dr, SpOG), 

Adib Khumaidi (dr, SpOT), Marcel 

Simadibrata (Prof. Dr. dr, SpPD), Budi 

Wiweko (Dr, dr, SpOG-K), Agung 

Sutiyoso (dr, SpOT). Husniah R Akib 
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(dr, MS, MKes, SpA), Rudy Sapulete 

(dr, Akp, SH, MH, MBA), Fathema 

Djan (Dr, dr, SpB, SpBTKV), Prasetyo 

Widi Bhuono (dr, SpPD, KHOM), 

Rosita Rivai (dr.) 

REDAKSI PELAKSANA DOKTER Alfian Zainuddin (Dr, dr, MKM), Fery 

Rahman (dr.), Erin Destrini (dr.), Halik 

Malik (dr, MKM, Ardiansyah Bahar 

(dr.) 

DOKTER KORESPONDEN Jawa Timur: Nurhaji (dr.) 

Jawa Barat: Soni Adam (dr.) 

Aceh: Rais Husni Mubarak (dr.) 

Nusa Tenggara Barat: Kurnia Akmal 

(dr.) 

Gorontalo: Ardiansyah (dr.) 

Medan: Ramlan Sitompul (dr, SpTHT) 

Kendari: Aslan (dr.) 

 

2.2 Ruang Lingkup Divisi Terkait 

Pada praktik kerja magang yang dilakukan, penulis bekerja sebagai 

reporter di The Indonesian Doctor. Tim redaksi The Indonesian Doctor 

terdiri atas pemimpin umum, wakil pemimpin umum, pemimpin redaksi, 

wakil pemimpin redaksi, senior editor, editor bahasa, reporter, art and 

graphic designer, dan photographer.  

Berbeda dengan produk majalah The Geotimes, majalah The 

Indonesian Doctor memiliki wakil pemimpin umum dan wakil pemimpin 

redaksi, yang mana mereka merupakan para perwakilan dari IDI. Para dokter 

dari ini berperan sebagai perencana dan penghubung yang membantu para 
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reporter untuk mendapatkan narasumber yang berkompeten dengan topik 

yang akan dibahas. 

Pemimpin umum dan wakilnya bertugas untuk mengawasi dan memberi 

arahan kepada pemimpin redaksi dan wakilnya dalam menentukan topik dan 

pokok-pokok pembahasannya. Reporter disini bertugas meriset, 

mewawancarai dan menulis artikel berita sesuai dengan topik yang telah 

ditentukan. Setelah deadline penulisan berakhir, selanjutnya yang bertugas 

adalah para editor, baik editor senior dan editor khusus bahasa. Sedangkan 

Photografer bertugas menentukan foto yang akan dimuat dalam tulisan, foto 

dapat berasal dari website-website resmi yang diambil atau hasil jepretan 

Photografer. Baru setelah itu semua, artikel dan foto-foto diserahkan kepada 

bagian art and graphic design. 

Dalam majalah The Indonesian Doctor penulis tidak ditempatkan pada 

divisi khusus. Penulis sebagai reporter magang di majalah tersebut 

mendapatkan tugas pada semua rubrik yang ada di majalah The Indonesian 

Doctor. Tugas yang diberikan bukan hanya menulis sebuah artikel, penulis 

juga diminta untuk meriset, mengumpulkan bahan berita atau mencari 

informasi terkait suatu topik atau pembahasan. 

Pengumpulan bahan berita tersebut dilakukan untuk membantu para 

reporter senior dalam proses menulis sebuah artikel. Sebuah artikel dapat 

ditulis oleh reporter ataupun dokter-dokter yang ditunjuk oleh wakil 

pemimpin redaksi, dimana wakil pemimpin redaksi tersebut merupakan 

perwakilan dari IDI. 

Tulisan yang ditulis oleh perwakilan dari IDI antara lain dalam rubrik 

ethic, how to treat, ataupun laporan utama. Siapa yang menulis dalam suatu 

rubrik ditentukan sendiri oleh pemimpin umum pada saat rapat redaksi setiap 

bulannya. Penentuan tersebut juga disesuaikan dengan angle topik yang akan 

diangkat. Di majalah The Indonesian Doctor, hampir semua merupakan 
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reporter lama yang juga pernah merupakan reporter dari unit usaha yang 

sudah ada sebelumnya, yaitu majalah The Geotimes. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa reporter di majalah The Indonesian Doctor tidak harus 

memiliki background dalam bidang kesehatan. Namun justru dalam majalah 

ini semua reporter harus memperluas wawasan mereka khususnya dalam 

bidang kesehatan.  

Sebelum majalah terbit, bahan contoh dari majalah The Indonesian Doctor 

biasanya akan dilihat oleh pihak IDI. Hal ini diperlukan agar informasi 

seputar kesehatan tidak melenceng, mengingat kesehatan merupakan hal yag 

sangat vital bagi manusia. 
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