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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini kebutuhan akan teknologi dan informasi memang sudah 

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Saat ini, perkembangan teknologi 

dan informasi semakin melahirkan masyarakat yang cenderung semakin 

konsumtif dalam hal memperoleh kebutuhan informasi. Dengan  

perkembangan teknologi dan informasi juga sangat membantu dan 

mempermudah kehidupan masyarakat sehari-hari dalam mendapatkan 

informasi. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi pada era digital 

yang melanda dunia seperti sekarang ini, hampir setiap individu 

mengandalkan internet dan juga gadget yang dimiliki, sehingga seluruh 

informasi dengan sangat mudahnya dapat diakses dan menyebar secara global 

tanpa mengenal waktu dan jarak. 

 

Menurut Romli (2012, h.12) internet adalah suatu sistem jaringan 

komputer yang saling terhubung. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat 

membutuhkan teknologi dan internet untuk menunjang kehidupan mereka, 

seperti untuk memberikan hiburan, memberikan informasi, membeli barang, 

berkomunikasi dengan orang lain, hingga membantu meringankan pekerjaan 

mereka. 

 

Begitu juga dengan perkembangan media massa saat ini, tuntukan arus 

informasi yang cepat dan gampang diakses membuat media massa saat ini 

berlomba-lomba untuk beralih dari media konvensional ke media online, atau 

membuat media baru dengan konten yang sama tetapi versi online. Dengan 
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kemajuan teknologi yang pesat ini, media massa juga turut ikut berkembang. 

Media massa pada saat ini telah banyak melibatkan teknologi di dalamnya, 

yaitu internet. Menurut (KPI, 2013, h. 165) teknologi internet dalam 

perspektif konvergensi media, bukan hanya sekadar peralihan dari media 

konvensional ke media terkini, melainkan lebih pada langkah besar untuk 

mencapai satu tujuan, yakni dalam rangka untuk semakin memudahkan orang 

dalam mendapatkan informasi. 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang tak lepas 

dari kehidupan manusia inilah, yang mendasari hadirnya berita-berita 

mengenai perkembangan teknologi dan juga hadirnya media berita online. 

Kini berita mengenai teknologi sudah banyak kita jumpai, mulai dari cetak, 

siaran televisi, hingga internet. Kini berita sudah menjadi kebutuhan sehari-

hari masyarakat dalam mencari atau mendapatkan informasi,  

Termasuk berita mengenai teknologi yang bukan hanya menarik untuk 

dibaca, tetapi juga berguna bagi masyarakat untuk memahami perkembangan 

teknologi yang ada. Selain itu, media berita online kini juga sudah melekat di 

masyarakat karena tingkat kecepatan beritanya dan juga sifatnya yang praktis 

dapat dibaca kapanpun dan di manapun.  

Menurut Yunus (2012, h.32),  media online sendiri merupakan salah 

satu jenis media massa yang sangat populer bersifat khas yang tidak hanya 

berisikan tulisan, tetapi juga terdapat foto, video dan suara di dalamnya. 

Media online memiliki keunggulan yakni dari segi informasinya yang bersifat 

up to date, real time, dan praktis dapat diakses di manapun selama terhubung 

dengan internet. Selain itu, media online kini menjadi media alternatif yang 

mempermudahkan seluruh masyarakat mendapatkan akses informasi atau 

berita.  
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Dalam hal proses pembuatan suatu berita di media massa online juga 

tidak terlepas dari yang namanya peran atau profesi wartawan. Menurut 

Morrisan (2008, h. 48-49) peran reporter adalah mengumpulkan informasi, 

menentukan lead berita, menulis berita dan menyiarkannya. Menurut Ishwara 

(2011, h. 18), tugas reporter dalam jurnalisme yaitu sebagai pelapor 

(informer), pemberi penafsiran (interpreter), wakil dari publik (representative 

of the publik), peran jaga atau pengkritik terhadap pemerintah (watchdog). 

Menurut Yunus (2012, h.38), terdapat suatu istilah-istilah yang dapat 

digunakan untuk wartawan, seperti contohnya pemburu berita, pewarta, 

jurnalis, reporter, newsgetter, dan pressman. Sedangkan, menurut Romli 

(2012, h. 32) media online adalah media massa yang penyajian beritanya 

disajikan secara online pada situs website internet. Media online sendiri telah 

berbasis telekomunikasi dan multimedia seperti komputer dan internet. 

Kategori dalam media online adalah portal, website, radio online, TV online, 

dan email. Media online menyajikan karya jurnalistik seperti berita, artikel, 

dan feature secara online. 

Dari hal inilah yang mendasari penulis untuk mengambil kesempatan 

magang sebagai repoter media online di CHIP.co.id. Pemilihan media online 

CHIP.co.id sebagai tempat proses kerja magang karena sebagai portal berita 

media online yang aktual dan bisa dipercaya kredibilitasnya, dengan 

menyajikan berita terbaru mengenai teknologi dari dalam dan luar negeri 

secara cepat.  

CHIP.co.id juga mengulas secara independen dan mendalam perangkat 

lunak atau perangkat keras terbaru, yang disajikan dengan tampilan yang 

lengkap lengkap berupa teks, foto, serta video review, untuk memberi 

informasi yang komprehensif kepada seluruh masyarakat baik kepada 

pembaca awam maupun kalangan profesional. Pada tulisan ini, penulis akan 

membahas mengenai peran dan fungsi reporter dalam membuat berita di 

CHIP.co.id.  
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1.2 Tujuan Kerja Magang 

       Tujuan penulis melaksanakan magang di CHIP.co.id adalah: 

1. Memberikan pengalaman serta pembelajaran kerja secara nyata tentang 

dunia jurnalistik di media online. Secara lansung mengimplementasikan 

teori-teori perkuliahan dalam praktik di lapangan untuk mencari relevansi 

antara teori perkuliahan dengan praktik di lapangan. 

2. Pematangan dalam mempelajari sistem kerja pada media online, 

khususnya sebagai reporter dalam melaksanakan proses kerja harus sesuai 

dengan waktu yang telah diterapkan. 

3. Meningkatkan keterampilan dalam kerja praktik di bidang jurnalistik 

media online. 

4. Untuk dapat belajar beradaptasi dengan kehidupan suasana kantor. 

Dengan begitu, peserta magang akan terbiasa dan tidak kaget ketika sudah 

mulai memasuki dunia kerja. 

5. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi materi perkuliahan.  

1.3  Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam prosedur magang 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, menyebutkan 

bahwa jangka waktu pelaksanaan magang minimal selama dua bulan dan 

maksimal selama empat bulan magang.  

 

 

 1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang  

Proses kerja magang dilakukan sejak 3 Agustus hingga 26 

Oktober 2015 di Jl.Panjang No.8A Kebon Jeruk, Jakarta. Kerja 

magang berlangsung selama empat hari dalam seminggu dan waktu 
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masuk ditetapkan dari jam 08.00 sampai dengan 17.00. Namun 

terkadang waktu pulang tergantung dari pekerjaan yang sedang 

dikerjakan, tidak selalu pulang tepat waktu. Sedangkan untuk hari 

Sabtu dan Minggu, kerja magang hanya dilakukan apabila mendapat 

permintaan peliputan dari pemimpin redaksi, redaksi pelaksana, serta 

editor sekaligus pembimbing tempat magang. 

 

  1.3.2 Prosedur  Pelaksanaan Kerja Magang 

Sebelum mengikuti proses kerja magang atau internship ada 

beberapa persyaratan dari kampus yang harus dipenuhi. Penulis harus 

memenuhi beberapa syarat dari kampus, salah satunya harus 

memenuhi jumlah SKS yang telah ditentukan oleh pihak kampus. 

Kemudian penulis mengikuti seminar magang dari kampus yang 

dibimbing oleh ketua program studi, kegunaan dari mengikuti seminar 

magang ini agar mahasiswa yang akan memulai kerja magang dapat 

mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dan tempat-

tempat magang apa yang di setujui oleh pihak kampus dan cocok bagi 

para pencari kerja magang atau internship.  

Setelah penulis mendapatkan tempat kerja magang di media 

online CHIP.co.id. Selanjutnya penulis segera mendaftarkan diri 

dengan memberikan sejumlah persyaratan antara lain seperti CV, surat 

lamaran dan surat resmi dari kampus yang menyatakan bahwa penulis 

akan melakukan proses kerja magang di tempat tersebut. 

Beberapa hari sebelum melakukan wawancara, penulis  datang 

ke kampus untuk mengurus surat-surat untuk magang yang juga 

menjadi prosedur magang. Penulis kemudian mengajukan form 

pengajuan kerja magang (KM 01) untuk ditandatangani oleh Ketua 
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Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, 

yaitu Bertha Sri Eko M., M.Si. Setelah ditandatangani Ketua Program 

Studi, penulis langsung mengajukan form kepada ibu Natalia untuk 

dibuatkan Surat Pengantar Kerja Magang dan ditandatangani kembali 

oleh Ketua Program Studi (KM 02). Selanjutnya surat pengantar kerja 

(KM.02) diberikan kepada perusahaan beserta CV, surat lamaran kerja 

magang, transkrip nilai dan portofolio penulis.  

Kemudian setelah itu, penulis melamar ke salah satu media di 

Jakarta Barat yaitu di CHIP, melalui Rakhmat Koesnandi, selaku 

Redaktur Pelaksana dengan membawa berkas-berkas persyaratan kerja 

magang. Setelah itu, sehabis melakukan sesi wawancara, atas arahan 

Rakhmat Koesnandi penulis di arahkan lagi ke bagian Human 

Resources Departement (HRD) untuk menyerahkan berkas-berkas 

persyaratan kerja magang untuk segera diproses oleh bagian HRD. 

Setelah itu, penulis dinyatakan dapat ikut kerja magang di CHIP 

sebagai reporter rubrik online. 

Penulis juga mendapatkan Form Kartu Kerja Magang (KM 

03), Form Kehadiran Kerja Magang (KM 04), Form Realisasi Kerja 

Magang (KM 05), Form Penilaian Keja Magang (KM 06), dan juga 

Tanda Terima Penyerahan Laporan Kerja Magang (KM 07) dari 

universitas setelah memberikan surat keterangan telah diterima kerja 

magang di CHIP.co.id. Form tersebut harus diisi sesuai dengan 

ketentuan dan diserahkan kepada pembimbing magang. Di awal kerja 

magang, penulis ditempatkan di bagian online CHIP.co.id, yang isinya 

membahas dan mengulas perkembangan teknologi dan gadget.  
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