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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada kemudahan dalam 

mengakses sebuah informasi. Informasi mengenai kejadian yang terjadi di 

belahan bumi yang lain dapat diketahui dengan cepat oleh masyarakat. Media 

massa, seperti halnya pesan lisan dan isyarat sudah menjadi bagian tak 

terpisahkan dari komunikasi manusia. Dalam hal ini, media massa memiliki 

peranan penting dalam penyebaran informasi fenomena-fenomena yang terjadi. 

Media massa telah bertransformasi menjadi sebuah sumber informasi terkini baik 

bagi individu maupun kelompok. 

Pada saat ini media masa bukan saja sebagai pelengkap pendukung 

aktivitas kaum urban. Media massa telah berubah menjadi sebuah kebutuhan yang 

tak terpisahkan dari aktivitas komunikasi manusia dalam perannya sebagai 

penyampai informasi, edukasi, opini, dan ilmu pengetahuan kepada para 

pembacanya. Hingga pada akhirnya, media merupakan perpanjangan tangan yang 

berjasa meningkatkan kapasitas manusia untuk mengembangkan struktur 

sosialnya. 

Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori yakni 

media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa diyakini memiliki 

kekuatan yang tidak bisa dipungkiri dalam mempengaruhi pengetahuan, sikap dan 

perilaku masyarakat. Bahkan media massa dengan mudah dapat mengarahkan 
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masyarakat membentuk opini akan suatu peristiwa yang selanjutnya akan terjadi. 

Media massa mampu mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi kehidupan 

di masa kini dan dimasa mendatang 

Kini, media massa telah memasuki dunia keemasan, karena teknologi 

internet telah membawa praktisi media mampu mencapai khalayak sasarannya 

secara langsung tanpa campur tangan dari pihak lain yang biasanya melakukan 

penyesuaian terhadap pesan informasi bagi pasarannya. Internet sebagai media 

jurnalistik telah banyak digunakan. Penyajian yang real time seperti halnya radio 

dan televisi, membuat perkembangan media menggunakan teknologi internet 

semakin menjamur. 

Media massa online merupakan hasil dari perkembangan teknologi 

komunikasi yang semakin canggih. Walau terkadang kecanggihan tersebut disalah 

gunakan sehingga menyebabkan media massa memiliki peran ganda yaitu 

memperburuk sisi kemanusiaan seseorang (dehumanisasi) atau memperkuat dan 

menajamkan sense of humanity (humanisasi). Kehadiran media online ini jelas 

telah mengubah paradigma baru pemberitaan, yakni event on the making. 

Maksudnya, berita yang muncul tidak disiarkan beberapa menit, jam, hari, atau 

minggu, tetapi begitu terjadi langsung dimasukkan ke dalam situs web media 

online. 

Di Indonesia, peralihan sistem penyebaran informasi dan berita melalui 

publikasi online ini kian banyak di gandrungi oleh para awak media dari beragam 

segmentasi pasar pembacanya. Hingga kini tercatat lebih dari 10 media massa 

online telah melakukan kegiatan produksi berita online seperti, LKBN Antara, 
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Detikom, Inilah.com, Kaskus, Inilah.com, Okezone, Vivanews.com, Media 

Indonesia, Analisa Daily, Jawa Pos, Medan Punya.com, Madani Online, Star 

Berita, Waspada Online, serta Gadis Online. Seluruh portal media online tersebut 

berlomba untuk menghadirkan berita dan informasi yang menarik, cepat, aktual 

serta memberikan kepuasan bagi para pembacanya dengan memberikan sesuatu 

yang ekslusif. 

Dengan mengkorvengensi diri ke medium baru yaitu internet, majalah 

Gadis sebagai salah satu vendor majalah remaja di Indonesia yang telah lama 

berkiprah, kini telah mengembangkan aktivitas komunikasinya melalui fitur 

online. Hal ini bertujuan untuk menarik minat pembaca, yang didominasi oleh 

kaum remaja, yang kini telah sangat akrab dengan dunia online. Dengan tidak 

merubah gaya penulisan dan informasi khas bagi remaja yang santai, spontan, dan 

menarik.  

Memiliki kesamaan dengan media online kebanyakan, Gadis Online juga 

menerapkan kecepatan sebagai keunggulannya. Informasi yang diperoleh harus 

dengan segera sampai ke redaktur dan di publish. Bahkan dalam hitungan detik 

sebuah peristiwa/kejadian terkini bisa tersaji ke situs Gadis Online. Gadis Online 

di dalam publikasinya terbagi menjadi segmentasi-segmentasi rubrik yang 

menjadi ciri khas dari majalah online ini. Rubrik utama yang terdapat pada Gadis 

Online ini antara lain terdiri dari rubrik gaya, rubrik gaul, dan rubrik gossip. 

Banyak media cetak maupun online menggunakan feature sebagai gaya 

penulisan pada artikel mereka. Maka tidak heran jika penulisan rubrik-rubrik pada 

Gadis Online ini di dominasi oleh jenis penulisan ini. Gaya khas penulisan feature 
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yang menggunakan metode penceritaan menambah warna tersendiri pada artikel-

artikel yang di publish pada Gadis  Online ini. 

Berdasarkan latar belakang ketertarikan penulis sebagai remaja untuk 

menyumbangkan kontribusinya dalam dunia jurnalistik, maka penulis 

memutuskan untuk bergabung dengan Gadis Online sebagai penulis artikel pada 

segmen feature yang banyak dikonsumsi oleh para remaja saat ini. Penulisan 

artikel feature pada Gadis Online ini sekaligus menjadi sarana implementasi ilmu 

yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan. 

 

I.2. Tujuan Magang 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, tujuan dari 

pelaksanaan kegiatan magang di Gadis Online ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui serta mempelajari proses produksi Gadis Online. 

2. Untuk mengetahui bagian produksi serta pembagian tugas pada Gadis Online. 

 

I.3.  Ruang Lingkup dan Batasan 

Ruang lingkup kegiatan penulis dalam pelaksanaan magang pada media 

Gadis Online ini adalah sebagai penulis feature pada rubrik gaul. Adapun batasan-

batasan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan magang di fokuskan kepada penulisan feature rubrik gaul online 

pada media Gadis Online. 

2. Kegiatan ini sebagai sarana pembelajaran dan penerapan ilmu jurnalistik 

sesuai dengan jurusan penulis pada perkuliahan. 
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3. Objek pembaca feature rubrik gaul online ini adalah remaja terutama remaja 

perempuan dalam rentang usia 13-17 tahun. 

 

I.4.  Lokasi dan Waktu Magang 

Pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan penulis telah memenuhi 

satndar durasi pelaksanaan yaitu 640 jam kerja. Adapun lokasi dan waktu 

pelaksanaan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut: 

 

I.4.1. Lokasi Magang 

Lokasi pelaksanaan magang bertempat di Gedung Femina dengan alamat 

Jalan HR. Rasuna Said Blok B kav 32-33, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. 

 

I.4.2. Waktu Magang 

Kegiatan magang ini dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan, 

terhitung dari tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 20 September 2013. Pada 

waktu normal, jam kerja penulis dimulai dari hari Senin-Jumat pukul 09.00-17.00, 

akan tetapi jika di perlukan penulis juga melaksanakan kegiatan magang ini pada 

hari libur. 




