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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Distribusi informasi memiliki perkembangan yang maju berkat teknologi 

yang berkembang sejak awal abad ke-21. Dari yang sebelumnya khalayak 

mendapatkan informasi dan berita dari platform cetak, sekarang khalayak dapat 

menerima informasi dengan mudah dari gadget yang khalayak miliki dengan 

koneksi internet. Komunikasi massa pun memiliki peran penting dalam 

perkembangan distribusi informasi ini. Bittner (2007 : 3) menjelaskan bahwa 

komunikasi massa adalah suatu proses di mana organisasi media menyebarkan 

pesan berupa informasi kepada khalayak banyak. Jadi dari definisi tersebut kita 

dapat menyimpulkan, bahwa komunikasi massa memiliki hubungan dengan media 

massa, karena media massa memungkinkan komunikasi massa untuk menyebarkan 

informasi dengan cakupan yang lebih luas. 

Menurut Vivian (2008 : 4), Media massa adalah jenis media yang secara 

khusus dibuat untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Media massa tersebut 

dibagi menjadi dua aspek, yaitu media cetak, radio, TV, dan juga media elektronik 

seperti halnya e-book dan media online. Namun, perkembangan media massa 

tersebut membuat media elektronik lebih dikonsumsi oleh khalayak daripada media 

cetak. Maka dari itu, new media memiliki peran untuk penyampaian informasi yang 

aktual pada abad ke-21 ini. 
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McQuail (1987 : 16) menjelaskan bahwa new media atau juga disebut sebagai 

media baru adalah suatu bentuk dari media yang dilakukan menggunakan 

komputer, dan mengandalkan komputer tersebut untuk mendistribusikan informasi. 

New media merupakan media penyampaian informasi yang berdasar pada teknologi 

dan juga internet, informasi tersebut memiliki impact yang kuat, seperti feedback 

dari komunikan (menjawab, dan berbagi informasi kepada khalayak), dan juga 

informasi lebih fleksibel, dari isi dan juga penggunaan. Secara jelas, internet pada 

new media membuat media online menjadi tercipta sebagai medium di dunia maya. 

Menurut Romli (2012 : 30), Media online tersebut merupakan suatu wadah 

informasi yang dibantu oleh teknologi seperti internet, media online dibuat untuk 

membuat para khalayak memiliki akses ke situs yang telah disediakan di internet, 

seperti portal web, radio dan televisi online. Meskipun demikian, medium seperti 

halnya portal web harus disertakan dengan jurnalisme agar informasi tersebut lebih 

aktual. 

Menurut jurnal ‘The Secrets of Multimedia and Online Journalism’ karya 

Akinreti, menjadi jurnalis di media online juga memiliki karakteristik yang berbeda 

dibandingkan dengan jurnalis di media cetak maupun televisi. Seperti contohnya 

memberikan kepada pembacanya sebuah grafis berbasis foto maupun video, 

penyampaian informasi yang konstan dan up-to-date, tidak memiliki batas untuk 

sebuah informasi, dan juga semua informasi yang telah di publish dengan aman 

disimpan di dalam berkas online yang dapat diakses dengan mudah menggunakan 

search engine. Jadi tidak heran bila inovasi tersebut membuat media cetak ingin 

mengadopsi media online. 
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Menurut jurnal ‘The Web and Its Journalisms’ karya Deuze, banyak sekali 

perusahaan media cetak yang beradaptasi menjadi media online, atau media online 

yang terbentuk secara independen. Seperti contohnya Kompas yang beradaptasi 

menjadi Kompas.com, atau Detik.com yang terbentuk secara independen tanpa 

mengadopsi dari media lama. Membuat media online pun harus menggunakan kode 

etik jurnalisme, seperti media cetak maupun televisi. Sebagai salah satu media 

online, Merahputih.com pun ikut serta dalam perkembangan jurnalistik online. 

Merahputih.com adalah salah satu media online yang terbentuk secara murni, 

tanpa menerbitkan versi media cetak maupun televisi. Media Merahputih.com juga 

sebagai media yang memiliki ciri yang sama dengan media lain dalam segi 

informasi, penulisan, maupun cara penyampaian menggunakan teknologi internet. 

Tetapi Merahputih.com juga memiliki suatu inovasi yang terbilang cocok untuk 

diterapkan di era milenial ini, yaitu ketertarikan untuk mendatangkan para kawula 

milenial yang sedang melakukan program magang untuk ikut serta dalam 

memberikan informasi kepada khalayak yang memiliki kesan fresh dan juga cocok 

untuk dibaca semua orang. 

Berita yang diberikan dari Merahputih.com kepada pembaca sama seperti 

media online yang sudah ada di dunia. Menurut Sumadiria (2005 : 65), ada tiga 

kategori berita yang disuguhkan kepada khalayak oleh media online: hard news, 

soft news, dan juga feature. Hard news adalah suatu berita penting yang harus 

disampaikan secara langsung kepada publik, soft news sebagai berita yang jika 

dilihat dari segi struktur penulisan relatif lebih luwes, dan nyaman untuk dibaca, 

dan yang terakhir feature sebagai hasil reportase yang menginformasikan tentang 
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objek ataupun peristiwa yang mendidik, menghibur, meyakinkan, serta 

mengunggah simpati atau empati pembaca.  

Dengan kehadiran media online membuat pola distribusi informasi menjadi 

semakin cepat. Masyarakat khususnya kawula milenial mengakses informasi 

melalui media online. Hal ini membuat media lama, khususnya media cetak 

menjadi terancam karena terbatas pada aktualitas. Menurut situs pada website 

Remotivi.com (2015) Oplah, surat kabar, semakin menurun, bahkan ada yang 

gulung tikar, seperti Sinar Harapan, Jakarta Globe, dan Koran Tempo Minggu, 

sejak tahun 2015, media cetak ini memberhentikan produksinya. Walaupun seperti 

halnya Tempo dan Jakarta Globe, mereka berinovasi menjadi media online. Tetapi 

Sinar Harapan benar-benar mengakhiri medianya, padahal media Sinar Harapan 

termasuk media yang terkenal pada tahun 1970 hingga 1980. 

Menurut pemagang, kontribusi dari kawula milenial tersebut memiliki 

pengaruh yang cukup besar, yang bertujuan untuk mampu bersaing dalam industri 

informasi di abad ke-21 ini. Dari segi hiburan dan gaya hidup, jika kawula milenial 

bisa melakukan eksekusi dengan baik, seperti halnya penulisan jurnalistik yang rapi 

dan baik, mengikuti etika jurnalistik yang sudah diterapkan di Indonesia, 

melakukan penulisan artikel dengan news value yang valid dan aktual, akan 

menjadi ide terbaik dalam memajukan suatu media. 
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1.2 Tujuan Magang 

Sebagai pemagang yang mendapatkan job desk berupa penulisan feature dan 

peliputan berita. Pemagang memiliki beberapa tujuan yang direncanakan sebelum 

datang ke perusahaan Merahputih.com, yaitu memahami proses penulisan feature 

di Merahputih.com dalam bidang hiburan, dan juga menerapkan konsep yang sudah 

dipelajari di Universitas Pelita Harapan dengan program magang di 

Merahputih.com. 

 

1.3  Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

1.3.1  Ruang Lingkup Magang 

Ruang lingkup magang terletak pada bagian penulisan feature di 

Merahputih.com. Dengan menjabat sebagai penulis berita dan feature, dan dibawah 

pengawasan para editor dan head editor Merahputih.com. Pemagang memiliki 

tugas untuk bertanggung jawab atas semua artikel yang diberikan oleh perusahaan, 

dari proses penulisan, editing, publishing, hingga reaksi dari para pembaca seperti 

halnya komentar, kritik, maupun saran yang diberikan oleh pemagang, yang bekerja 

sebagai penulis. 

 

1.3.2 Batasan Magang 

Di dalam batasan magang. Pemagang ditugaskan untuk menjadi penulis 

feature dan berita. Menulis dengan metode penulisan jurnalistik, dan diteruskan 

kepada editor Merahputih.com untuk di-edit dan dimasukkan ke dalam website 

Merahputih.com. 
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Pemagang juga memiliki peraturan yang ditetapkan oleh standar perusahaan. 

Antara lain: 

1. Pemagang diperbolehkan untuk menulis berita dan feature dengan sumber 

yang kredibel, dan melansir beberapa laman di luar negeri. Seperti contohnya: 

website Business Insider, The Verge, Polygon, Daily Mail, Wired, dan 

lainnya. Untuk melansir dari website resmi Indonesia. Merahputih.com 

memperbolehkan pemagang untuk melansir dari media partner, seperti 

Alodokter.com, KabarOto.com, KamiBijak.com, Side.id, dan BolaSkor.com. 

2. Meliput di luar kantor, sebagai bahan artikel yang akan dirilis untuk headline 

Merahputih.com. 

3. Penulisan dengan metode jurnalistik ( 5W +1H ), dan artikel juga harus 

memiliki news value pada artikelnya. 

4. Pemagang tidak diperbolehkan menulis hal-hal yang berbau kontroversi 

seperti agama, dan politik. 

5. Bertanggung jawab atas artikel yang telah dibuat, jika ada suatu hal yang 

terjadi, seperti: penulisan yang salah, artikel tidak kredibel, atau tidak relevan 

untuk media Merahputih.com. 
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1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Pemagang melaksanakan kerja magangnya di kantor Merahputih.com di 

bawah naungan PT. MERAH PUTIH MEDIA, Berlokasi di Cluster Paramount Hill 

Golf Jalan Gading Golf Timur Blok GGT No 112, Gading Serpong 15810, 

Tangerang, Indonesia, dengan nomor telepon (021) 2222 7536. Pemagang memulai 

bekarja dari tanggal 10 April 2019, hingga 10 Juli 2019. Hari kerja pada jam 

operasional, dari jam 09.00 WIB hingga 18.00 WIB. Pemagang juga memiliki 

waktu lepas untuk tidak bekerja selama satu hari setiap minggunya, dimana 

pemagang tidak perlu mengirim artikel ke redaksi. Namun, ada juga waktu lebih di 

luar jam kerja untuk liputan dengan waktu relatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


