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BAB I 
  

  
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  
Masyarakat membutuhkan informasi untuk mengetahui segala sesuatu 

yang terjadi di sekitarnya. Untuk memenuhi kebutuhan nya tersebut, masyarakat 

pada umumnya menggunakan media massa. Menurut Macnamara (2010, h. 32),  

media massa adalah “saluran yang mendistribusikan pesan dari organisasi atau 

lembaga dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan khalayak untuk 

tujuan komersil.”  

Menurut McQuail (2011) 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.  

Zaman sekarang ini, media massa dapat diakses melalui internet, seperti 

menonton televisi secara online, membaca berita online dari situs-situs berita, 

dan lain sebagainya. Masyarakat cenderung lebih memilih internet karena 

praktis dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Alasan tersebut membuat 

media massa lainya, termasuk media cetak, menjadi kurang diminati. Meskipun 

begitu, hal ini tidak membuat media massa, termasuk majalah, yang sudah lebih 

lama berdiri menjadi pudar. 

Nielsen Consumer & Media View (CMV) melakukan survey kuartal III 

2017 di 11 kota dan mewawancara 17.000 responden. Hasilnya, saat ini media 

cetak (termasuk koran, majalah dan tabloid) memiliki penetrasi sebesar 8 persen 
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dan dibaca oleh 4,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, 83 persennya membaca 

koran. Sedangkan televisi masih merajai dengan penetrasi 96 persen atau dilihat 

52,8 juta orang sementara radio 37 persen atau 11,9 juta orang.  

Para pembaca pun masih memilih koran dengan alasan nilai berita yang 

dapat dipercaya. Sedangkan untuk tabloid atau majalah lebih kepada kisah nyata 

yang diulas. Jika dilihat dari profil pembaca, media cetak di Indonesia cenderung 

dikonsumsi oleh konsumen dari rentang usia 20-49 tahun (74 persen) dengan 

pekerjaan sebagai karyawan (32 persen) dan mayoritas pembacanya berasal dari 

kelas atas (54 persen). Survey yang dilakukan di atas merupakan bukti bahwa 

media massa selain internet masih diminati oleh masyarakat, dan salah satu 

media massa tersebut adalah majalah.  (www.beritasatu.com)  

Menurut Assegaff (1983, h. 125) pengertian majalah adalah “media 

publikasi yang memuat artikel–artikel dari berbagai penulis dan diterbitkan 

secara berkala. Selain artikel, majalah juga berisi publikasi lain yang memuat 

gambar, cerita, review, iklan dan fitur lainya untuk melengkapi informasi yang 

diberikan kepada pembaca.” Karena itulah majalah merupakan salah satu media 

massa yang digunakan masyarakat dalam mendapatkan informasi.  

Untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi, majalah 

biasanya terbagi dalam beberapa kategori. Menurut Suhandang (2004), majalah 

dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu majalah umum yang berisi tentang 

persoalan - persoalan yang mempunyai arti penting bagi banyak orang, dan 

majalah khusus yang mengemukakan masalah – masalah tertentu. Selain 

pembagian kategori majalah berdasarkan bidang, majalah juga bisa dibedakan 
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The Peak Indonesia sampai saat ini merilis edisi dengan tema berbeda – 

beda di setiap bulanya, dengan berbagai macam rubrik yang ada di dalam 

majalah tersebut, dan salah satu rubrik yang penting dari majalah tersebut adalah 

rubrik feature. Rubrik yang termasuk dalam feature dalam majalah The Peak 

Indonesia adalah Cover Story dan Hot Seat. Rubrik-rubrik ini dikerjakan oleh 

penulis yang bekerja di majalah The Peak Indonesia dengan melalui proses 

peliputan yang dilakukan dengan berbagai narasumber.  

Dengan proses penulisan majalah The Peak Indonesia, maka kegiatan 

tersebut sesuai dengan bidang konsentrasi pemagang, yaitu bidang konsentrasi 

Jurnalistik. Melalui aktivitas magang di majalah The Peak Indonesia, pemagang 

dapat mengetahui lebih lagi tentang proses penulisan majalah. Selain itu, 

terobosan-terobosan apa yang dilakukan untuk menarik minat pembaca, hal apa 

yang sebaiknya dilakukan penulis majalah, mendorong keinginan pemagang 

untuk menjadi penulis di majalah The Peak Indonesia. Pada akhirnya, pemagang 

akan lebih mengetahui tentang proses penulisan untuk sebuah majalah dan 

betapa pentingnya proses penulisan yang harus dilakukan oleh penulis untuk 

menulis berita di majalah.   

 

1.2. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah terlampir di atas, tujuan 

pemagang dalam melakukan aktivitas magang adalah sebagai berikut : 

1. Mempraktekan proses penulisan berita yang telah dipelajari selama kegiatan 

kuliah melalui majalah The Peak Indonesia. 
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2. Memiliki pengalaman jurnalistik yang lebih dalam lagi di dunia kerja . 

 

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

1.3.1. Ruang Lingkup Magang 

Ruang lingkup magang pemagang adalah pada bagian editorial majalah 

The Peak. Tim Editorial ini terdiri dari Editor-In-Chief atau Pemimpin Redaksi, 

Managing Editor, Penulis, dan Sekretaris Editorial. Pemagang ditempatkan 

sebagai penulis dan terlibat secara penuh bersama dengan penulis lainya. 

 

1.3.2. Batasan Magang 

Berdasarkan dari ruang lingkup magang di atas, pemagang bertugas 

membantu untuk menulis beberapa bagian untuk majalah The Peak dalam tim 

editorial. Dengan ini, batasan magang yang didapat pemagang adalah sebagai 

berikut :  

1.     Membantu penulisan untuk majalah dalam beberapa konten.  

2.  Menghadiri beberapa undangan press conference dan food review, atau ikut 

dalam melakukan liputan untuk penulisan majalah. 

3.  Membantu ide, konsep dan materi untuk penyelenggaraan acara ulang tahun 

majalah The Peak Indonesia  pada bulan Oktober 

 

1.4. Lokasi & Waktu Magang 

Pemagang melaksanakan kegiatan magang di kantor pusat majalah The 

Peak Indonesia yang bertempatan di gedung Berita Satu Plaza, Jl. Jendral Gatot 
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Subroto, RT.6/RW.3, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Jakarta 12950. Ruangan 

kerja pemagang berada di lantai 11 di Ruang Redaksi. 

Pemagang melaksanakan magang dalam kurun waktu Agustus - 

Desember 2019 (empat bulan), dan memenuhi jam magang dengan total 640 

jam. Pemagang bekerja dari hari Senin s.d. Jumat (pukul 10.00-18.00), ditambah 

dengan beberapa acara  yang dihadiri oleh Pemagang yang berkaitan dengan 

peliputan untuk majalah diluar jam kerja yang disebutkan sebelumnya, seperti 

pada hari Sabtu dan Minggu. Pemagang diberikan dispensasi untuk tidak masuk 

setiap hari Rabu karena ada aktivitas perkuliahan dan waktu tersebut telah 

disepakati oleh pihak majalah The Peak Indonesia. 

 


