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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sejak awal kemunculannya, internet lekat dengan kehidupan masyarakat, 

tak terkecuali masyarakat Indonesia. Lekatnya internet dengan masyarakat dapat 

dibuktikan dengan adanya data perkembangan pengguna internet di Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet di Indonesia (APJII) pada tahun 

2020. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia 

mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 23,5 juta atau sebesar 8,9% 

dari dua tahun sebelumnya. Data tersebut diperoleh melalui survei terhadap 7.000 

sampel yang dilaksanakan pada bulan Juni 2020. Pengguna internet terbanyak 

berasal dari Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 35,1 juta jiwa, (Bayu, 2020, para. 1-

4). 

 Perkembangan data pengguna tersebut menunjukkan adanya perubahan 

pola konsumsi pembaca yang beralih ke platform digital yang sebelumnya 

memperoleh berita melalui media cetak. Salah satu media yaitu Tempo bahkan 

mengentikan versi cetaknya per Januari 2021 karena mengikuti perubahan pembaca 

lebih banyak mengakses e-paper. Survei dari Katadata Insight Center (KIC) 

menunjukkan bahwa masyarakat menjadikan media sosial sebagai salah satu 

sumber informasi.  Riset dari AC Nielsen pada Agustus 2020 menyatakan jumlah 

pembaca media daring lebih banyak dibadingkan dengan pembaca media cetak 

yaitu mencapai enam juta orang,  (Ekarina, 2020, para 1-27)   

Kehadiran media sosial membantu media daring untuk menampilkan 

potongan artikel berita, foto, maupun video yang dapat mengarahkan pembaca ke 

situs berita tersebut. Media daring yang berawal dari situs kini hadir dengan 

multiplatform, melalui media sosial Facebook, Twitter, Instagam, dan Youtube. 

Penayangan berita melalui media sosial juga dapat menarik lebih banyak pembaca 

karena media sosial dan media daring dapat dinikmati melalui berbagai perangkat 

seperti komputer, laptop, tablet, dan gawai tanpa terikat waktu. Satelitnews.id 
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merupakan salah satu portal berita daring yang memanfaatkan media sosial dalam 

pemberitaannya. Satelitnews.id membagikan beritanya melalui Facecook 

(SatelitNewsIDN), Twitter (@satelitnewsid), Instagram (@satelitnewsid), dan 

Youtube (Satelit News). Berita, foto, dan video yang ada dalam media-media sosial 

tersebut menampilkan berita yang sebelumnya diterbitkan dalam artikel pada situs 

satelitnews.id. Berita yang awalnya hanya berbentuk gambar dan teks yang kaku 

kemudian diolah menjadi semenarik mungkin dan dinaikkan di berbagai sosial 

media.   

Berdasarkan hasil survei di Indonesia, China, dan Jepang, video berperan 

penting dalam penyajian berita di media daring. Penelitian ini menemukan bahwa 

98 persen responden menggunakan mesin pencari untuk mencari berita secara 

teratur. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa penyedia konten harus mencari data 

agar beritanya dilihat oleh pembaca, konten berita dengan kemasan video dapat 

menarik konsumen media. Asia sebagai tempat pertumbuhan berbagai bidang 

teknologi dan penetrasi internet menjadikan pasar media daring yang besar. 

Penyediaan konten menarik seperti video daring akan memainkan peran vital dalam 

menciptakan pengalaman berita yang menarik bagi konsumen media. 93 persen 

konsumen video berita daring di asia berpendapat bahwa video sangat penting bagi 

situs berita karena terlihat lebih menarik dan meningkatkan pemahaman akan 

sebuah berita, (Video akan berperan penting di media online, 2013, para. 1-9).  

Berdasarkan pengamatan penulis, secara garis besar, konten satelitnews.id 

merupakan isu daerah yang umum dibahas oleh media-media daerah lainnya. 

Namun, satelitnews.id masih butuh mengembangkan media daringnya terutama 

untuk menghadirkan konten-konten visual berupa foto dan video di media sosial 

sebagai salah satu media untuk mempublikasikan berita-beritanya. Oleh karena itu, 

penulis ingin terjun langsung untuk merasakan pengalaman kerja tim digital content. 

Penulis memilih satelitnews.id yang terhitung sebagai media baru sebagai media 

belajar karena media baru yang belum memiliki pakem tertentu dalam 

penyuntingan konten memberikan kebebasan bagi penulis untuk mengeksplorasi 

kemampuan editing. Penulis bertujuan untuk belajar dan mengetahui alur kerja tim 

digital content yang masih merintis media daring dan media sosialnya. Laporan ini 
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akan membahas bagaimana peran tim digital content, khususnya video editor di 

dalam tim digital content. Laporan ini juga akan membahas bagaimana 

satelitnews.id menjadi wadah pembelajaran penulis dalam praktik kerja magang 

sesuai kaidah jurnalistik dan bagaimana merintis media daring.  

 

1.2 Tujuan Kerja Magang 

Selain bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Internship, 

praktik kerja magang ini juga bertujuan untuk: 

1. Menambah pengalaman kerja sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja 

ketika lulus dari universitas.  

2. Mengaplikasikan teori-teori dan pengetahuan yang diberikan pada masa 

perkuliahan di lapangan seperti mata kuliah Digital Videogprahy, Visual 

Story Telling, TV Journalism, dan riset. 

3. Melatih kemampuan editing, voice over, teamwork, tanggung jawab, dan 

liputan mandiri. 

4. Mampu mendalami dan memahami alur kerja video journalist dan video 

editor di media daring.  

5. Berkontribusi dalam produksi konten di satelitnews.id. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaa Kerja Magang 

Praktik kerja magang berlangsung sejak dikeluarkannya surat 

penerimaan dari perusahaan yaitu pada tanggal 14 Agustus 2020 hingga 14 

November 2020 atau dengan durasi 90 hari kerja. Sebelumnya, penulis sudah 

diminta untuk mulai bekerja seminggu sebelumnya untuk beradaptasi dengan 

lingkungan kantor dan flow kerja yang ada di divisi digital konten.  

Pada akhir minggu, penulis hanya bertanggung jawab untuk mengelola 

konten media sosial. Namun, jika penulis melakukan liputan pada hari kerja, 

penulis diizinkan oleh pihak redaksi dan pembimbing lapangan untuk tidak 

datang ke kantor. Penulis melaksanakan praktik kerja magang di kantor 
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Satelitnews.id di Jl. M.H. Thamrin, Ruko Serpong Town Square Blok A1/2, 

Panunggangan, Pinang, Kota Tangerang, Banten. 

Dalam seminggu sekali atau seminggu dua kali akan ada rapat yang 

membahas tentang konten digital dan media sosial yang turut melibatkan 

penulis. Awalnya penulis memang melamar magang dengan posisi video 

journalist dengan jobdesc liputan berbentuk video dan editing, tetapi 

pemimpin redaksi juga mempercayakan pengelolaan media sosial kepada 

penulis. Rapat akan dilakukan bersama rekan-rekan satu divisi yang berisikan 

penulis, art director, IT, pemimpin redaksi, dan direktur.  

 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Sebelum mulai mencari lowongan kerja magang, penulis mengikuti 

seminar pembekalan magang terlebih dahulu agar lebih paham akan tahapan 

dan prosedur yang harus penulis lakukan untuk melakukan kerja magang. 

Sejak awal, penulis mencari semua tempat magang sendiri. Pencarian tempat 

cukup sulit, mengingat adanya pengurangan tenaga kerja di kantor media 

selama masa pandemi Covid-19. Penulis hanya mengajukan lamaran ke media 

daring karena stasiun televisi tidak membuka lowongan magang dengan alasan 

menghindari risiko penularan. Penulis mencari lowongan magang di area 

Jakarta dan Tangerang. Penulis mengirimkan Curriculum Vitae (CV), cover 

letter, dan transkrip nilai semester 1-6 ke 13 media daring.  

Tiga minggu berlalu tanpa ada respons dari HRD atau redaksi terkait 

email lamaran yang dikirimkan. Akhirnya, penulis mencari media di 

Tangerang dan menemukan satelitnews.id, anak perusahaan dari Jawa Pos 

Group. Saat diwawancara, penulis dijelaskan bahwa Satelit News berawal dari 

koran Tangerang dan sedang gencar merintis dan mempromosikan media 

daringnya melalui media sosial, webinar, dan konten berita feature digital. 

Penulis kemudian mengirimkan berkas langsung ke kantor Satelit News, 

kemudian di wawancara pada tanggal 5 Agustus 2020, dan diterima di Satelit 

News.  Penulis diwawancara langsung oleh pemimpin redaksi Satelit News, 

Deddy Maqsudi.  



15 
 

Penulis yang kurang yakin dengan job desc yang diberikan kemudian 

bertanya kepada Kaprodi Jurnalistik melalui pesan singkat dan disetujui. 

Penulis kemudian mulai bekerja pada tanggal 10 Agustus 2020 tanpa dihitung 

absensi magang karena belum keluarnya surat penerimaan dari perusahaan. 

Perusahaan belum mau mengeluarkan surat penerimaan jika belum ada surat 

pengantar (KM-02) dari pihak kampus.  

Setelah pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) semester tujuh 

berlangsung, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 2020, barulah penulis dapat 

mengurus prosedur administrasi magang yang dikeluarkan oleh pihak kampus. 

Penulis mengajukan KM-01 yang berisikan form daring pengajuan magang. 

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2020, surat 

pengantar magang dari kampus (KM-02) sudah keluar via email dan segera 

penulis serahkan kepada pemimpin redaksi sebagai syarat dibuatkannya surat 

penerimaan kerja magang dari kantor agar penulis dapat mengumpulkan data 

ke badan akademik (BIA) melalui situs my.umn.ac.id. Pada tanggal tersebut 

pula, penulis sudah mulai dihitung aktif magang dan dilakukan pencatatan 

absensi.   

 

 


