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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Raymond S. Ross dalam Mulyana (2005:62) mengungkapkan bahwa  

komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-

simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna 

atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator. 

 Diperlukan sarana penunjang untuk memperlancar komunikasi, salah 

satunya adalah media massa. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi 

yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas 

dan heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain 

adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu 

menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. 

 Seperti yang dijelaskan oleh West dan Turner dalam Pengantar Teori 

Komunikasi, (2008:41), bahwa media massa merupakan saluran-saluran atau cara 

pengiriman bagi pesan-pesan massa. Media massa bisa dikelompokkan  menjadi 

dua, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak 

meliputi surat kabar dan majalah. Sedangkan media massa elektronik meliputi 

radio televisi, dan internet. 

  Majalah pertama kali terbit dan berasal dari Inggris pada tahun 1731, 

yaitu Gentleman Magazine. Membahas mengenai sastra, politik, kritisme hingga 

biografi. Majalah di Indonesia sendiri ada berbagai macam ragam dan memiliki 

segmentasi dan target yang berbeda. Mulai untuk anak hingga orang dewasa, dan 

majalah memang dijual secara umum sehingga sangat mudah didapat oleh 

masyarakat. Kategori majalah antara lain, majalah remaja, anak-anak, bisnis, 

politik, gaya hidup, komputer, satwa, gadget, game, travelling, dan fotografi. 

Keanekaragam karakteristik tersebut menyebabkan bahasa yang digunakan oleh 

setiap majalah sangat berbeda-beda dan disesuaikan dengan segmentasi. 

 Majalah adalah terbitan berkala yang berisi beragam artikel dengan tema 

bervariasi. Artikel-artikel dalam majalah pada umumnya menggunakan gaya 
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bahasa yang mudah dimengerti banyak orang. Menurut Assegaff dalam buku 

Jurnalistik Masa Kini, (1983:127), majalah diartikan sebagai publikasi atau 

terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis.  

 Majalah sebagai media massa melakukan fungsi junalistik. Jurnalistik 

merupakan kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita 

kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Menurut Effendy, dalam buku 

Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (1993:102) menyatakan bahwa jurnalistik 

merupakan kegiatan pengolahan laporan harian yang menarik minat khalayak, 

mulai dari peliputan sampai penyebarluasannya kepada masyarakat. 

 Menurut Bernard C.Cohen dalam Ishwara, (2005:7) menjelaskan bahwa 

peran umum yang dijalankan pers diantaranya: 

- Sebagai pelopor, disini pers bertindak sebagai mata dan telinga publik, 

melaporlan peristiwa-peristiwa yang di luar penegetahuan masyarakat 

dengan netral dan tanpa prasangka. 

- Intrepreter, yaitu pers juga memiliki peran sebagai intrepreter yang 

memberikan penafsiran atau arti pada suatu peristiwa. Misalnya 

analisis berita atau komentar berita. 

- Wakil dari publik, dianggap benar bagi politikus yang menganggap 

laporan atau berita mengenai reaksi masyarakat adalah barmeter 

terbaik bagi berhasilnya suatu kebijaksanaan. 

- Peran jaga / watchdog yang berperan sebagai pengritik terhadap 

pemerintah. 

- Advokasi, tampak pada penulisan editorial dan artikel, selain juga 

tercermin dari jenis berita yang dipilihnya untuk ditulis oleh para 

wartawannya dan cara menyajikannya.  

Menurut Ronald Buel dalam Ishwara, (2005:91), menjelaskan bahwa 

jurnalisme memiliki lima lapisan keputusan dalam melakukan penulisan berita 

atau artikel, yaitu: 

! Penugasan (data assignment) 

! Pengumpulan data (data collecting) 

! Evaluasi (data evaluation) 

! Penulisan (data writing) 
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! Penyuntingan (data editing) 

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu mempengaruhi 

perkembangan media massa. Perkembangan inovatif  bidang teknologi informasi 

dan komunikasi bukan hanya menantang produk dan layanan yang lebih dulu ada 

dipasar. Teknologi ikut mempengaruhi gaya hidup masyarakat, termasuk dalam 

pola konsumsi media, seperti beralihnya pembaca surat kabar cetak ke media 

online.  

 Fenomena yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi saat ini yang 

berdampak kepada bentuk media massa disebut juga konvergensi media. Seperti 

yang dikatakan Burnett dan Marshall (2003) konvergensi media merupakan 

pencampuran media, industri telekomunikasi dan komputer, dan kedatangan 

bersama semua jenis komunikasi yang termediasi dalam format digital. 

 Ishwara dalam buku Catatan-catatan Jurnalisme Dasar, (2011:72), 

menjelaskan bahwa media cetak seperti surat kabar dan majalah kalah bersaing 

kecepatan dengan media elektronik seperti radio, televisi, dan internet.  

 Majalah AREA adalah salah satu majalah yang terbit di Indonesia. Gaya 

penulisan di tabloid ini relatif menggunakan jenis penulisan feature agar mudah 

dimengerti dan menarik untuk dibaca. Namun tetap menjalankan fungsinya yaitu 

memberi informasi sekaligus menghibur pembaca. 

  Seperti yang dijelaskan oleh Sumadiria, dalam buku Bahasa Jurnalistik, 

Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis, (2006:149), feature termasuk dalam soft 

news, pengertian ringan pada feature tidak terletak pada materinya, melainkan 

pada teknik penyajiannya. 

 Fenomena perkembangan teknologi yang begitu pesat akhirnya menuntut 

Majalah AREA untuk menambah format dengan membuat situs resmi miliknya 

yaitu Areamagz.com pada tahun 2011. Sebuah website dari Majalah AREA yang 

bertujuan untuk mempermudah para pembaca untuk mengakses segala informasi 

di dalamnya.  

 Konten dan rubrik yang dimiliki antara Majalah AREA dengan 

Areamagz.com tidak jauh berbeda. Hanya saja pada versi website pembaca dapat 

membaca artikel terbaru setiap harinya berbeda dengan Majalah AREA yang 

terbit dua minggu satu kali. Untuk masing-masing rubrik, setiap liputan akan 
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dihadirkan di situs, namun hanya beberapa yang akan diterbitkan di cetak sesuai 

dengan keputusan redaktur pelaksana. 

 Melihat latar belakang atau karakteristik dari Majalah AREA penulis 

memilih majalah ini. Alasan penulis memilih Majalah AREA karena Majalah 

AREA merupakan salah satu majalah favorit penulis. Selain kaya akan informasi, 

target pembaca Majalah AREA juga sesuai dengan keadaan penulis, yaitu 

perempuan berusia 20 hingga 35 tahun, berdomisili di Jakarta. Dengan demikian 

penulis berharap bisa lebih memahami keinginan target pembaca Majalah AREA 

dan menghasilkan tulisan yang baik dan bermanfaat untuk pembaca. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Selain untuk memenuhi syarat akademik dari Universitas Multimedia 

Nusantara, kerja magang juga dilakukan penulis untuk maksud dan tujuan yang 

berdampak positive bagi penulis, seperti : 

1. Mengetahui alur kerja sebagai wartawan di dunia jurnalistik 

sesungguhnya. 

2. Mengaplikasikan langsung teori yang selama ini didapat penulis di 

universitas langsung ke dalam dunia jurnalistik. 

3. Menambah ilmu dari para ahli yang telah menekuni di bidangnya. 

4. Memahami hubungan public relations dengan wartawan. 

5. Mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

  Selama dua bulan penulis melakukan kerja magang yang dimulai 

pada tanggal 1 Juli 2013 sampai 30 September 2013 sebagai reporter di 

Majalah AREA. Jam kerja magang adalah dari hari Senin sampai Jumat, 

pukul 09.00 - 18.00 WIB, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa 

penulis akan mendapatkan tugas di hari Sabtu dan Minggu dan di luar jam 
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kerja. Kantor Majalah AREA berlokasi di Media Satu Group, Plaza Bona 

Indah Blok A2/A1, lantai tiga, Jl Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta 

Selatan 12440. 

 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

 Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan  penulis dalam  

melaksanakan kerja magang:  

1. Penulis mencari perusahaan yang tentunya sesuai dengan jurusan. 

2. Penulis mengajukan surat permohonan magang kepada Ketua 

Program Studi, dan setelah mendapat persetujuan berupa tanda 

tangan Ketua Program Studi, Ibu Bertha Sri Eko. 

3. Penulis mengirimkan surat lamaran magang CV, surat permohonan 

magang, dan beberapa portfolio ke dua perusahaan yang dituju 

yakni Majalah AREA dan Majalah CHIC pada bulan Juni 2013. 

4. Penulis mendapat panggilan pada tanggal 28 Juni 2013 oleh HRD 

Majalah AREA yaitu Mbak Yasnimar dan Ade Susanti, untuk 

datang ke kantor dan mengisi formulir magang. Formulir tersebut 

menyatakan bahwa penulis akan melakukan kerja magang di 

redaksi. 

5. Penulis segera menyerahkan surat kepada Ketua Program Studi, 

penulis mendapatkan Form Kartu Kerja Magang, yakni KM 03 

sampai KM 07. Berupa Form Penilaian Keja Magang, Form 

Kehadiran Kerja Magang, dan Form Laporan Realisasi Kerja 

Magang dari universitas. 

6. Sesuai dengan kesepakatan oleh pihak perusahaan, penulis mulai 

melakukan kerja magang sejak tanggal 1 Juli 2013, dengan 

bimbingan Putri Ningrum (Mba Puni) dan Martin Johnindra 

(Martin) selaku Managing Editor. 

7. Setelah dua bulan berakhir, penulis melakukan konsultasi dan 

bimbingan kepada dosen pembimbing, Bapak Rony Agustino 

Siahaan, M.Si untuk membuat laporan kerja magang.  
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