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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin maju, menuntut manusia untuk 

mendapatkan informasi yang serba cepat dan mudah. Hal ini mempengaruhi 

media untuk membuat terobosan agar masyarakat mendapatkan informasi dengan 

mudah. 

Seperti yang ditulis oleh Masri Sareb Putra (2006, h.16) manusia 

membutuhkan berita dan informasi tentang manusia dan tentang dunia di 

sekitarnya yang melingkupi dan mempengaruhi kehidupan. Oleh karena itu, 

media online hadir sebagai pembuka bagi masyarakat untuk mendapatkan 

informasi secara cepat, mudah, dan luas.  

Hal ini menyebabkan semua media bersaing untuk menarik peminat pembaca 

dalam jumlah yang besar. Dewasa ini, media tidak hanya memberikan informasi 

melalui media cetak atau elektronik. Media membuat kemudahan untuk khalayak 

agar dapat mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia dengan cara yang 

lebih mudah. 

Munculnya media online di Indonesia tidak lepas dari kemunculan internet 

pada 1990. Indonet memiliki peran sebagai pengembang layanan internet komersil 

pertama di Indonesia yang berdiri pada 1994 (Margianto dan Syaefullah, h. 23).  

Karena perkembangan internet semakin cepat, kelompok-kelompok media cetak 

mulai melirik media online sebagai medium penyebaran berita yang cepat. 

Awalnya, media online hanya memindahkan berita dari berita cetak ke media 

online. 

Akibat berkembangnya internet dari tahun ke tahun, situs-situs berita cepat 

menjadi situs yang paling banyak dilihat, beberapa di antaranya berafiliasi dengan 

media cetak atau media elektronik (Craig, 2005, h. 7). Media online pertama di 
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Indonesia adalah Detikcom yang menjadi pelopor berdirinya media online yang 

lain. Detikcom didirikan oleh empat orang yaitu Budiono Darsono, Yayan 

Sopyan, Abdul Rahman dan Didi Nugrahadi pada tahun 1998 (Anggoro, 2012, 

h.17). Detikcom pertama kali menulis berita mengenai Munas Golkar yang ditulis 

oleh Budiono Darsono dengan data lapangan dari Sapto Anggoro (Anggoro, 2012, 

h.2). Momen perubahan sosial politik setelah runtuhnya masa Orde Baru 

menggerakkan Budiono untuk membuat sebuah media yang tidak mudah dibredel 

dan mampu memberikan informasi secepat mungkin tanpa harus menunggu 

dicetak. 

Berita di Detikcom lebih banyak bergaya presicion journaslim, straight to the 

point, rigid, dan tidak menggunakan bahasa yang berbunga-bunga. Sapto 

Anggoro mengatakan tak jarang Detikcom hanya mengandung 3w. What 

happened, when, dan where (Anggoro, 2012, h.viii). Media watch merasa tidak 

keberatan dengan ketidaklengkapan unsur 5W+1H ala Detikcom. Media daring 

seperti Detikcom menerapkan apa yang disebut continous reporting: berita cepat, 

kurang lengkap, disusul berita-berita berikutnya (Anggoro, 2012, h.ix). 

Dua karakteristik yang membedakan media online dengan media cetak yaitu 

media online menawarkan multimedia dan kemampuan yang dapat terus 

memperbarui berita secara cepat (Craig, 2005, h.8). Media online memproduksi 

berita tidak jauh berbeda dengan media cetak. Perbedaan yang sangat terlihat dari 

kedua media tersebut adalah kecepatannya.   

Media online dapat memperbarui berita dalam waktu yang sangat cepat. 

Dalam penyajiannya, media online harus menulis yang singkat, padat dan jelas. 

Media online dapat langsung dengan cepat menampilkan berita-berita terkini, 

walaupun berita awal tidak lengkap. Namun, karena berita terus diperbarui, berita 

sebelumnya dapat melengkapi data-data untuk berita selanjutnya.  

Adanya media online di Indonesia, memberikan kemudahan bagi khalayak 

untuk mendapatkan informasi yang sangat banyak dan luas. Masyarakat dengan 

mudah menerima informasi tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. 
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Tugas reporter dalam jurnalisme bukan hanya sebagai pelapor tetapi sebagai 

penafsir, wakil dari publik, peran jaga atau pengkritik terhadap kebijakan 

pemerintah, dan pembuat kebijaksanaan dan advokasi (Ishwara, 2011, h.18). 

CNNIndonesia.com merupakan salah satu perusahaan media online yang saat 

ini berkembang di Indonesia. CNNIndonesia.com merupakan cabang dari CNN 

Amerika yang berafiliasi dengan Trans Media Grup sejak 2014. CNNIndonesia 

tidak hanya menyajikan berita melalui online, tetapi juga melalui media 

elektronik. 

CNNIndonesia.com menulis berita-berita aktual berkaitan dengan hukum, 

politik, internasional, hiburan, dan gaya hidup. CNNIndonesia.com tidak hanya 

menyajikan berita melalui tulisan, tetapi menyajikannya lewat infografis dan 

videografi agar pembaca tidak bosan untuk membaca berita. Hal ini, merupakan 

terobosan yang dibuat untuk mempermudah pembaca mendapatkan informasi 

yang lebih lengkap. 

Penulis bekerja sebagai penulis di media online CNNIndonesia.com di desk 

internasional. Pada saat bekerja, penulis bertugas menulis berita-berita 

internasional yang berkaitan dengan politik, konflik, dan human interest. Penulis 

lebih banyak menulis berita dengan gaya straight news dibandingkan dengan gaya 

feature. 

Desk internasional memberikan penulis kesempatan untuk menulis berita-

berita mancanegara. Kesempatan magang sebagai penulis di desk internasional 

CNNIndonesia.com, melatih penulis untuk dapat menerjemahkan dan memahami 

berita-berita internasional. 

 

1.2 Tujuan Kerja Magang 

Tujuan utama dari mata kuliah kerja magang ini adalah agar mahasiswa 

mendapat pengalaman kerja nyata dan dapat lebih mengembangkan bakat dan 

kemampuan yang dimiliki sehingga dapat bersaing dengan para wartawan lainnya. 
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Dalam kerja magang ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran dan 

kesempatan untuk mengembangkan diri dan menerapkan ilmu yang sudah 

dipelajari di masa perkuliahan, kerja magang juga dapat menjadi sarana bagi 

penulis dalam melihat kemampuan penulis dalam dunia kerja nyata. 

Penulis melakukan kerja magang dengan tujuan : 

1. Untuk menambah ilmu dan pengalaman di dunia kerja yang sesuai dengan 

bidangnya, 

2. Merealisasikan berbagai teori yang sudah dipelajari dengan praktek secara 

langsung 

3. Melatih kemampuan dalam menulis dan mencari sumber informasi, 

4. Memenuhi syarat kelulusan dalam program Strata-1 Program Studi Ilmu 

Komunikasi, Jurusan Jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis menjalani kerja magang di CNNIndonesia.com yang berada di 

gedung Aldevco Octagon Building di Jl. Warung Buncit Raya No.75 Warung 

Buncit, Jakarta Selatan. Penulis terhitung sebagai karyawan magang 

CNNIndonesia.com sejak 16 Maret 2016 sampai 16 Juni 2016 dengan waktu 

kerja dari Senin sampai Jumat dengan jam kerja pukul 09.00 sampai pukul 

17.00. 

 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis mengirimkan Curriculum Vitae beserta portofolio melalui 

email HRD Detikcom, Nanang Supriyatna pada 7 Maret 2016. Setelah 

mengirimkan data yang diperlukan ke HRD, penulis dipanggil untuk 

interview pada 9 Maret 2016 dan bertemu langsung dengan redaktur 

CNNIndonesiacom desk internasional, Ike Agestu. Pada 16 Maret, penulis 

diterima sebagai karyawan dan langsung bekerja di CNNIndonesiacom. 
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