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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Manusia menggunakan berbagai cara ketika berkomunikasi dengan orang 

lain.  Menurut Poe (2011:h.10) pada zaman dahulu orang-orang berkomunikasi 

secara tatap muka.  Berbicara langsung menjadi cara pertama bagi manusia untuk 

berkomunikasi selama lebih dari 150.000 tahun.  Kemudian seiring dengan 

perkembangan teknologi, cara manusia berkomunikasi juga telah berbeda.  

Manusia mulai menggunakan telepon genggam dan telegram untuk komunikasi 

jarak jauh.  Selain berbicara tatap muka dan menggunakan telepon, manusia juga 

bisa berkomunikasi melalui komunikasi massa. 

Menurut Bittner, seperti yang dikutip Romli (2016:h.2) komunikasi massa 

adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa terhadap sejumlah besar 

orang.  Komunikasi massa selalu melibatkan lembaga, dan komunikatornya 

bergerak dalam organisasi yang kompleks. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi massa harus menggunakan media massa untuk menyebarkan pesan 

yang ingin disampaikan kepada khalayak luas.   

Menurut Macnamara (2010:h.32) media massa adalah channel atau saluran 

yang mendistribusikan pesan dari organisasi/lembaga dengan tujuan menciptakan 

dan mempertahankan khalayak untuk tujuan komersil.  Media massa memiliki 

peran yang penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari 

komunikator kepada komunikan.   
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Ada berbagai jenis media massa yang dapat digunakan untuk menyebarkan 

informasi kepada khalayak.  Menurut McQuail (2010:h.221) media massa terdiri 

dari berbagai jenis berdasarkan medium teknologinya.  Media cetak menggunakan 

teknologi print  yang menghasilkan buku, majalah, dan koran.  Kemudian muncul 

media elektronik  seperti radio, televisi, dan film-film yang ditayangkan di bioskop.  

Kini ada media massa yang disebut sebagai media baru/media siber. Media baru 

memanfaatkan wahana internet untuk menyebarkan informasi.   

Dalam Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, 

media siber didefinisikan sebagai segala bentuk media yang menggunakan wahana 

internet dan melaksanakan segala kegiatan jurnalistik dan memenuhi persyaratan 

Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan 

Pers. (Sudibyo, 2013:h.90)  

Internet telah menjadi media massa yang paling banyak diakses semua 

orang.  Pada Juni 2009, terdapat 1,6 juta pengguna internet atau sebanyak 24,7% 

dari seluruh populasi dunia.  Sepuluh tahun kemudian, pengguna internet telah 

mencapai angka 4,5 juta yang merupakan 58.8% populasi di dunia. Tingginya 

penggunaan internet ini juga meningkat karena kemudahan mengakses internet 

lewat alat komunikasi. (Green, 2010:h.67) 

Salah satu alat komunikasi yang saat ini hampir dimiliki semua orang adalah 

perangkat seluler.  Meskipun belum merata, namun penggunaan ponsel telah 

berkembang pesat di dunia.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh GSM Association 

pada tahun 2018 mengestimasikan bahwa lebih dari lima miliar orang di dunia 

memiliki perangkat seluler.  Dilansir dari census.gov, populasi dunia di tahun 2018 
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telah mencapai angka 7,5 miliar.  Dari kedua penelitian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa lima dari delapan orang di dunia menggunakan perangkat seluler untuk 

mempermudah segala komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.  

Kemudahan mengakses internet dari alat komunikasi yang hampir dimiliki 

semua orang ini tentunya mengubah pola distribusi dan konsumsi berita.  

Mengakses informasi dan berita secara online menjadi lebih mudah karena mampu 

menghemat waktu, biaya, tenaga, serta lebih memungkinkan khalayak untuk 

mendapatkan perbaharuan informasi lebih cepat daripada media massa 

konvensional seperti surat kabar atau majalah.   

Gambar 1.1 
Data 10 negara dengan jumlah konsumsi media online tertinggi 

Sumber: globalwebindex.net 

Saat ini, Indonesia berada di urutan kelima dari 10 negara yang memiliki 

jumlah pembaca media online tertinggi di dunia setelah Brazil, Thailand, Vietnam, 

dan Saudi Arabia.  Dalam data yang diambil pada tahun 2016 dalam rentang usia 

16-64 tahun, dinyatakan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan 1 jam 12 

menit untuk mendapatkan informasi dari media online, dan mereka yang 

mendapatkan informasi lewat media cetak hanya menghabiskan waktu selama 42 
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menit saja setiap harinya.  Data statistik ini semakin menjelaskan mengapa banyak 

portal berita online yang muncul.  (Index, 2017,h.22) 

Tingginya konsumsi berita secara online menimbulkan dampak besar bagi 

industri media cetak.  Menurut data dari Serikat Perusahaan Pers,  penetrasi media 

online yang tinggi membuat oplah media cetak semakin menurun dari tahun ke 

tahun.  Hal ini bisa dilihat dari grafik oplah media cetak selama delapan tahun sejak 

2008 sampai 2015. 

Gambar 1.2 
Grafik oplah dan jumlah media cetak 2008-2015 

Sumber: tirto.id 
 

Fenomena penurunan oplah dan jumlah media cetak ini mengakibatkan 

beberapa media cetak harus gulung tikar karena kalah saing dengan media online.  
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Media cetak tersebut antara lain adalah koran Indonesia Finance Today, Harian 

Bola, majalah Trax, dan juga majalah Rolling Stone Indonesia.   

Meskipun begitu, ada beberapa perusahaan media cetak yang mengadopsi 

format digital agar bisa bertahan di era kontemporer.  Salah satunya adalah koran 

terkemuka asal Amerika Serikat yang telah terbit sejak tahun 1851, yaitu New York 

Times.  Dilansir dari cnbcindonesia.com, Mark Thompson selaku CEO New York 

Times menyatakan bahwa perusahaannya akan terus menerbitkan koran versi cetak 

selama mungkin seiring dengan perkembangan bisnis koran digital yang juga 

dijalankan.  Dilansir dari connecticuthistory.org, koran tertua di Amerika Serikat 

yang masih memproduksi media cetak adalah The Hartford Courant yang telah 

berdiri sejak 29 Oktober 1764.   Surat kabar The Harford Courant juga mengadopsi 

bentuk digital lewat situs resminya courant.com.   

Di Indonesia, ada beberapa surat kabar cetak yang mengadopsi media 

digital seperti Tempo yang menerbitkan Tempo.com.   Arif Zulkfli selaku Direktur 

Pemberitaan PT Tempo Inti Media menyatakan bahwa Tempo tetap akan hadir 

dalam versi cetaknya baik koran maupun majalah, namun akan diperkaya dengan 

format digital.  Langkah ini diambil guna untuk mengatasi kelemahan media cetak 

yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk sampai ke tangan para pembaca.   

Meskipun begitu, ada juga surat kabar yang menghentikan media cetaknya 

dan beralih ke media online sepenuhnya.  Dilansir dari JakartaGlobe.id, koran 

Jakarta Globe yang telah terbit sejak 12 November 2008 berhenti menyediakan 

koran cetaknya sampai 15 Desember 2015.  Surat kabar yang merupakan bagian 

dari Berita Satu Media Holdings Lippo Group ini kemudian beralih ke media online 
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lewat situs jakartaglobe.id.  Ada juga beberapa media cetak lain yang juga beralih 

sepenuhnya ke media online seperti koran Sinar Harapan yang telah berdiri sejak 

1961, koran The Independent asal Inggris yang telah berdiri sejak 1986, dan koran 

Rocky Mountain asal Amerika Serikat yang telah berdiri sejak 1859.  

Terlepas dari media cetak yang beralih ke media online, ada juga portal 

media yang memang murni berbasis digital seperti tirto.id, detik.com, 

tribunnews.com, kapanlagi.com, dan merdeka.com.  MerahPutih.com juga 

termasuk sebagai salah satu media online yang telah memulai industri media dalam 

platform digital sejak awal.   

Sesuai dengan tagline-nya “Berani Menginspirasi!”, MerahPutih.com 

memiliki visi misi untuk bisa menyemangati pemuda-pemudi Indonesia untuk bisa 

menginspirasi banyak orang dan juga berani memulai gerakan positif yang mampu 

mengubah bangsa ini secara perlahan ke arah yang lebih baik.  Di redaksi 

MerahPutih.com, terdapat dua divisi, yakni news dan feature.  Seperti portal berita 

pada umumnya, news membahas topik mengenai bisnis, politik, perang, kejahatan, 

bencana alam, serta segala peristiwa up-to-date yang membutuhkan pelaporan 

segera.  Sedangkan feature membahas topik seputar hobi, gaya hidup, hiburan, 

kecantikan, kesehatan, teknologi baik yang bersifat up-to-date maupun yang 

timeless atau tidak lekang oleh waktu.   

Dalam penyajian berita di MerahPutih.com, terdapat beberapa proses 

penulisan berita sampai suatu artikel dianggap layak untuk dipublikasi.  Pertama-

tama, reporter harus mengikuti rapat untuk mendapatkan penugasan artikel.  

Kemudian reporter akan mencari sumber dari situs-situs terpercaya atau ditugaskan 
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untuk melakukan wawancara terhadap narasumber terpercaya yang kredibel untuk 

mendukung artikel yang akan dibuat.  Setelah teks dikirimkan ke tim redaksi, teks 

tersebut akan disunting oleh tim editorial yang kemudian akan dipublikasikan ke 

situs MerahPutih.com. 

 

I.2. Tujuan Magang 

Tujuan yang ingin dicapai pemagang dalam pelaksanaan magang adalah 

mempelajari proses penulisan dan peliputan berita feature yang dilakukan di 

Merahputih.com. 

 

I.3. Ruang Lingkup & Batasan Magang   

Pemagang melaksanakan kegiatan magang sebagai reporter berita feature 

di Merahputih.com.  Tugas utama Pemagang adalah membuat berita setiap hari.  

Pemagang juga bertanggung jawab untuk meliput berbagai event dan wawancara.  

Ketika meliput acara, Pemagang bertanggung jawab untuk menghadiri acara dari 

awal sampai akhir dan mendokumentasikan acara untuk melengkapi berita yang 

akan dilaporkan.  Ketika melakukan wawancara, Pemagang juga bertanggung 

jawab untuk melakukan persiapan wawancara meliputi pembuatan daftar 

pertanyaan, menghubungi serta mengatur jadwal dengan narasumber.  Seluruh 

peliputan dan hasil wawancara akan diolah oleh Pemagang menjadi berita yang 

kemudian dikirim ke tim editorial untuk disunting dan publikasikan.   

 

I.3.1 Ruang Lingkup  
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Ruang lingkup kerja Pemagang adalah bagian tim redaksi feature 

Merahputih.com di PT. Merah Putih Media.  Pemagang menjabat sebagai reporter 

yang bekerja di bawah pengawasan reporter berita feature senior, editor, serta 

pemimpin redaksi MerahPutih.com. 

 

I.3.2      Batasan Magang 

Berdasarkan ruang lingkup di atas, Pemagang ditugaskan sebagai seorang 

reporter dalam tim redaksi berita feature MerahPutih.com.  Berikut merupakan 

batasan magang Pemagang, yakni: 

1) Ikutserta dalam rapat redaksi mingguan yang diselenggarakan setiap hari 

Jumat bersama dengan oemimpin redaksi, tim editorial news dan feature, 

serta seluruh reporter untuk membahas topik apa yang akan dijadikan berita 

setiap harinya sesuai dengan tema besar bulanan sekaligus menyumbang ide 

untuk berita-berita tematik mingguan.  

2) Bertanggung jawab untuk membuat daftar pertanyaan, menghubungi, serta 

mewawancarai narasumber dan mengolah hasil wawancara menjadi sebuah 

berita. 

3) Menghadiri dan meliput acara-acara seperti pembukaan restoran, pameran, 

tempat wisata, konser, dll serta mengolah hasil liputan menjadi sebuah 

berita 

4) Melakukan penulisan berita feature minimal tiga artikel setiap hari untuk 

kanal Hiburan & Gaya Hidup dan Indonesiaku yang tersedia di situs 
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MerahPutih.com sesuai dengan standarisasi dan aturan dari 

MerahPutih.com.  

I.4. Lokasi dan Waktu magang 

Pemagang melaksanakan kerja magang di Merahputih.com yang 

merupakan anak media dari PT. Merah Putih Media yang berlokasi di Paramount 

Hill Golf blok GGT no. 112 Paramount Serpong, Pagedangan, Kabupaten 

Tangerang, 15332 Banten, Indonesia dengan nomor telepon 021-2222-7536.  

Pemagang melaksanakan magang mulai 6 Februari 2019 hingga 6 Mei 

2019.  Hari kerja yang berlaku dimulai dari Senin sampai Jumat dari pukul 09.00 

sampai 18.00 WIB.  Pada hari Minggu, Penulis tetap mengirimkan tiga artikel tanpa 

harus hadir di kantor saat hari libur.  Jika menghadiri liputan, penulis akan 

mengirimkan hasil liputan ke e-mail tim redaksi tanpa harus datang ke kantor.   

 
 

Gambar 1.3 Logo Merahputih.com 
Sumber: Merahputih.com 

 

 

 
 
 
 
 
 


