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BAB 2
Latar Belakang Masalah
2.1 Profil Ngebaca.com
Ngebaca.com pertama kali diterbitkan pada agustus 2013 oleh Erri Nugraha.
Salah satu jurnalis yang tergabung dalam beberapa media di Indonesia. Ngebaca.com
sendiri berfokus pada berita soft news atau feature dimana tidak memuat berita hard
news. Sejak awal perintisan ngebaca.com memiliki konsep seperti berita-berita
majalah yang menarik untuk dibaca memberikan berita yang sesuai dengan anakanak, professional muda dan dewasa.
Didirikan oleh Erri Nugraha S.sn yang pernah menjadi penulis berita T3
Magazine dan sebagai wartawan harian majalah, juga pernah sebagai web design dari
PC Gamers Magazine Indonesia yang berkantor pusat di Amerika. Pada mulanya Erri
mengumpulkan beberapa orang untuk memulai membangun sebuah website ini
dengan merekrut beberapa

rekan wartawan

lamanya yang sudah resign

dari

perusahaan mereka bekerja seperti diantaranya John Patrick S.Kom, Tri Ismardiko W.
S.Kom, Destyan Prabowo S.S, dan beberapa rekan yang kini menjadi redaktur di
ngebaca.com. Web ini sendiri memiliki konsep kasual media yang secara
taampilannya berusaha memudahkan pembacanya dalam menelusuri situsnya. Saat ini
ngebaca.com terus mencoba mengembangkan situs ini dari tahap ke tahap dengan
mulai merekrut staf baru untuk menunjang citra ngebaca.com kepada orang-orang.
*Latar belakang ngebaca..com penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan
Pemimpin Redaksi ngebaca.com*
Gambar 2.1
Logo Ngebaca.com

Sumber: Ngebaca.com
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Gambar 2.2
Tampilan Web

Selama berkembangnya situs ini, ngebaca.com terus mengembangkan design
webnya dari fitur dan lainnya.

Dengan lahirnya website ini, ngebaca.com

ingin

membuktikan pada masyarakat bahwa ngebaca.com mampu memberikan kepuasan bagi
pembaca dalam mencari informasi menarik yang tidak kalah dengan situs lainnya.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan
Adapun visi dan misi dari perusahaan yang harus didukung bersama oleh seluruh
pihak yang ambil bagian dalam ngebaca.com.
Visi:
-

Menyebarkan informasi dan mengedepankan pengetahuan

Misi:
-

Menjadi situs online yang paling dipercaya

-

Menjadi website pilihan bagi setiap kalangan.

Motto:
-

Percepat kecerdasanmu dengan membaca
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2.3. Struktur Organisasi Perusahaan
Gambar 2.3\Struktur Organisasi
Pemimpin Redaksi
Erri Nugraha

Sekretaris Redaksi
Dhian Wulandari
Redaktur Excecutive
David Sitompul S.kom
Koord. Pelaksana dan
Periklanan
Redaktur

Redaktur Foto

Redaktur

Destyan Prabowo
S.S.

John Patrick S.Kom

Tri Ismardiko W. S.Kom
Yoga Wisesa S.Sn

Reporter

Reporter

Reporter

Internship
Internship/Penu
lis
Internship

*Setiap struktur Penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Pemimpin Redaksi
ngebaca.com*

2.3.1 Peran Dan Tugas
Pemimpin Redaktsi:
Dalam Ngebaca.com seperti pada umumnya, pemred bertugas sebagai pengambil
keputusan dan kebijakan dalam organisasi baik dari atas kebawah ataupun dari
bawahan ke atasan. Selain itu pemimpin redaksi mengawasi mekanisme dan aktivitas
kerja keredaksian sehari-hari, dalam hal mengawasi isi seluruh berita yang akan
dipublish ataupun sudah dimuat dalam ngebaca.com.
Sekretaris Redaksi:
Sekretaris bertugas dalam penataan jadwal undangan bagi ngebaca.com jika
mendapatkan undangan pers dari media. Selain itu sekretaris juga yang menghubungi
sumber berita atau instansi untuk pendaftaran rekan media, konfirmasi,
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atau pembatalan undangan, wawancara, dan kehadiran reporter ngebaca.com dan
mengatur rapat redaksi dan jajarannya.

Koordinator Pelaksana dan Periklanan:
Saat ini pada Ngebaca.com koordinator pelakasana merangkap sebagai pengamat
web, jika ada kesalahan tekhnis atau pemindahan server dan lain-lain Head IT yang
bertanggung jawab penuh sekaligus sebagai orang yang bertanggung jawab jika
terjadi masalah dari anggota pers ngebaca.com dengan media lain atau pihak
eksternal. Merangkap juga sebagai orang yang memenejemen iklan yang masuk
dalam web.
Redaktur Eksekutif:
Mengkoordinasi kerja para redaktur atau penanggungjawab rubrik/desk serta ikut
membantu redaktur dalam menyaring berita yang masuk. serta mengkoordinasi kerja
para redaktur atau penanggungjawab rubrik/desk
Redaktur:
Tugas utama redaktur adalah menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat dalam
situs ngebaca.com dan memimpin dan mengawasi reporter saat bertugas dilapangan.
Redaktur juga membuat lembar penugasan atau Term Of Reference (TOR) kepada
para reporter.
Reporter(Penulis):
Dibagian inilah penulis melakukan kerja praktek. Reporter sendiri merupakan jajaran
divisi terendah dalam sebuah media. Bertugas dilapangan mencari dan menulis berita
serta melakukan pengambilan gambar(fotografer). Penulis sebagai reporter juga
menghadiri acara press conferensi yang ditunjuk redaktur, atasannya atau atas inisiatif
sendiri. Beberapa kali penulis juga diberikan kesempatan untuk mempelajari job
redaktur dengan diberikan kesempatan melakukan editing berita dan foto.Seorang
reporter harus bersikap profeesional,karena pers memiliki hak istimewa dalam
menjalankan profesinya yang dilindungi hukum (buku dewan pers 2006:17).
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2.4 Ruang Lingkup Dan Struktur Website
Ngebaca.com juga ingin membuka paradigma masyarakat yang tak gemar membaca
yang mungkin dirasa membosankan dengan menghadirkan situs yang memberikan
pengetahuan namun dengan gaya yang menarik untuk dibaca, Seperti forum yang sudah
penulis jelaskan melaui table 2.3 dibawah.

Gambar 2.4/struktur website

Ngebaca.com

HOME

Ngereview

Ngesport

Ngelantur

ALL news

Lifestyle

Olahraga
a

Fashion

Ngegame

Ngemusik

Game

Musik

Edukasi

*Setiap struktur Penulis dapatkan dari hasil pantauan langsung pada website
ngebaca.com*
Penulis melakukan kerja praktek selama dua bulan di divisi redaksi sebagai reporter.
Penulispun diwajibkan bekerja sama dengan setiap divisi agar mampu menjalankan tugas
sebagi reporter dengan mudah. Dalam ngebaca.com saat ini terdapat enam forum utama
yaitu home, ngereview,ngesport,ngelantur,ngegame,dan ngemusik.
 Home menyajikan semua berita terbaru dan terupdate dari setiap forum utama yang
sudah dijelaskan diatas.
 Ngereview memuat berita-berita seputar lifestyle dan edukasi. Dalam forum lifestyle
berisi tentang berita yang mengulas gaya hidup, hoby, gadget, event-event.
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Sedangkan edukasi memuat berita-berita pengetahuan ringan seperti biografi,spot,
tokoh dan beberapa contoh lainnya.
 Ngesport khusus memuat berita-berita olahraga yang terbaru. Baik olahraga dalam
negeri maupun luar negeri dan semua jenis olahraga yang ada
 Ngelantur berisi tentang berita-berita santai seperti fashion.

Meskipun termasuk

lifestyle namun ngebaca.com mau memudahkan pembacanya mencari berita fashion
yang diinginkan dengan mudah.
 Ngegame memuat berita tentang aplikasi game/ permainan khususnya bagi pecinta
game. Ngebaca.com dalam forum game juga memberitakan game apa saja yang akan
keluar dan event game.
 Ngemusik berisi tentang berita seputar dunia music baik dalam music local atau
internasional, event musik dan acara-acara musik yang akan diselenggarakan secara
update.
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