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BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

Pada tahun 2019, industri media massa di Indonesia semakin berubah akibat 

berkembangnya pengguna Internet di Indonesia. Menurut data yang didapatkan dari we 

are social, saat ini jumlah pengguna Internet di Indonesia berjumlah 56% persen dari 

penduduk Indonesia, yaitu sejumlah 150 juta orang pengguna Internet di Indonesia 

(Wearesocial.com, 2019). 

 

Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia     

 Sumber: wearesocial.con,2019 

 

Dapat dilihat dari data di wearesocial.com, internet telah menjadi hal yang 

penting dan mengubah berbagai hal bagi masyarakat Indonesia.  Ini disebabkan karena 
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di tahun 2019 terdapat 268.2 juta pengguna Internet di Indonesia yang merupakan  56% 

dari total jumlah penduduk di Indonesia.  Sebagian besar penggunaan Internet di 

Indonesia diakses menggunakan ponsel yang juga merupakan pengguna aktif media 

sosial.  

Dengan penggunaan internet yang sangat aktif ini, terdapat berbagai hal yang 

berubah.  Salah satunya adalah pola konsumsi media oleh masyarakat Indonesia.  Jika 

dahulu sebelum adanya internet media massa terbatas pada media cetak dan juga media 

elektronik, hadirnya internet media sebagai media membuat media online seperti portal 

berita, TV online, radio online, dan sebagainya. Menurut Yunus (2010, h.32) yang 

dimaksud dengan media online sebagai media massa adalah: 

Media online adalah salah satu media massa yang popular dan bersifat khas. Kekhasan media 

online terletak pada keharusan memiliki jaringan teknologi dengan menggunakan perangkat 

komputer atau gadget lainnya. Beberapa keunggulan yang dimiliki media online adalah 

informasi yang bersifat up to date, real time dan praktis.  

 

Menurut Romli (2012, h.30) juga memberikan definisi media online sebagai media 

massa, yaitu:  

Media online disebut juga media siber, media internet, dan media baru, dapat diartikan sebagai 

media yang tersaji secara online di situs web internet.  Yang termasuk kategori media online 

adalah portal, situs web, blog dan media sosial (Facebook, Twitter, dll), radio online, TV online, 

dan e-mail. 

 

Berdasarkan kedua definisi para ahli, dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan media online adalah media penyebaran informasi kepada massa yang memiliki 

kekhasan yaitu hanya dapat diakses melalui teknologi dan internet.  Selain itu bentuk 

media online merupakan perkembangan dari media konvensional.  Media dengan 
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bentuk yang lama memang tidak hilang, namun terdapat pilihan bentuk media baru 

akibat adanya internet.  

Saat ini masyarakat Indonesia lebih memilih untuk mengakses media online 

karena umumnya media online dapat membagikan banyak informasi seperti yang 

sedang trending dan terbaru, politik, ekonomi, hingga kecantikan dan kesehatan serta 

informasi yang diberikan lebih real time atau sangat cepat informasi diberikan dari 

kejadian asli berlangsung.  Selain itu media online bisa diakses kapan pun dan dimana 

pun selama ada internet.  Hal inilah yang membuat masyarakat lebih memilih media 

online karena fleksibilitas dan real time.  

 Dengan berkembangnya jumlah pengguna internet di Indonesia, para 

perusahaan di industri media massa melihat hal ini sebagai sebuah tantangan dan juga 

kesempatan untuk semakin mengembangkan bisnisnya.  Salah satu perusahaan yang 

melihat kesempatan ini adalah Merah Putih Media yang mendirikan MerahPutih.com 

sebagai portal berita elektronik.  Dalam portal berita media elektonik, proses yang ada 

di media cetak seperti peliputan, penulisan, penyuntingan, lalu baru dicetak akan 

disederhanakan dan menjadi lebih cepat karena dalam portal berita kecepatan dan 

ketepatan menjadi nilai nomor satu.   

 MerahPutih.com berdiri pada tahun 2016 dengan semangat untuk memberikan 

inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Dengan semangat tersebut, Merahputih.com 

berfokus untuk selalu menghadirkan informasi yang positif serta inspiratif kepada 

setiap pembaca melalui berbagai rubrik yang dimiliki dalam portal berita elektronik 
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miliknya. Beberapa rubrik yang dimiliki oleh Merahputih.com adalah rubrik News, 

Indonesiaku, Gaya Hidup, Olahraga, Foto, Musik serta Kecantikan dan Kesehatan. 

(MerahPutih.com, 2019).  Memiliki rubrik kecantikan dan kesehatan, MerahPutih.com 

merupakan salah satu media massa yang dapat berpengaruh bagi industri kecantikan di 

Indonesia.  

 Kecantikan merupakan sebuah konsep yang terus berkembang dan berubah di 

masyarakat. Kecantikan merupakan sebuah konsep dinamis dimana akan terus 

berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat di suatu daerah.  Kecantikan 

merupakan sebuah persepsi yang hidup di masyarakat dan setiap masyarakat memiliki 

standar kecantikannya masing masing termasuk dengan masyarakat di Indonesia. 

Nicolescu. (2016:h.126) memberikan pernyataan bagaimana media massa bisa 

mempengaruhi nilai di masyarakat, yaitu:  

These new qualities of bellezza were the result of a spectacular increase in diversification of 

goods and services related to beauty. Media and mass consumption proposed a popular 

engagement with the idea of beauty, style and glamour: virtually everyone could afford to 

beautify themselves.  

 

Dari pernyataan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa peran media 

massa sangat penting dalam menemukan standar dan kualitas dari kecantikan itu 

sendiri, karena melalui media massa (televisi, film, lagu, video streaming) 

memperlihatkan dan telah memilih mana orang – orang yang dianggap cantik dan layak 

untuk tampil sebagai komoditas konsumsi massa, maka orang – orang Indonesia 

menjadi terbiasa melihat kecantikan yang sesuai dengan standar yang ada di media dan 



 

 5 

mulai mengadopsi kecantikan itu sehingga mulai berkembanglah industri kecantikan 

di Indonesia dari media massa.  

Saat ini, banyak penulisan artikel yang membahas mengenai kecantikan dan 

gaya hidup.  Unsur – unsur kecantikan seperti tata rias wajah, perawatan wajah, dan 

sebagainya banyak dibahas di berbagai media salah satunya di media online. 

MerahPutih.com juga secara rutin menulis artikel-artikel mengenai kecantikan dan 

gaya hidup. Secara umum penulisan artikel kecantikan tidaklah jauh berbeda dari 

penulisan sebuah berita.  

 Pada proses penulisan berita, dapat dibagai menjadi dua jenis menurut 

informasinya yaitu hard news merujuk pada peristiwa yang mendesak serta menyita 

perhatian dan lebih merupakan informasi yang sangat faktual. Sedangkan soft news, 

sesuai dengan namanya, merujuk pada peristiwa yang lebih bertumpu pada unsur-unsur 

ketertarikan dan juga berita yang lebih ringan. Berbeda dengan berita hard news, 

penulisan softnews menitik beratkan bawa informasi ringan yang diberikan informasi 

– informasi tambahan.  

Penulisan artikel kecantikan di MerahPutih.com termasuk ke dalam penulisan 

softnews. Maka dari itu, topik yang akan dibahas oleh Pemagang adalah proses 

penulisan artikel kecantikan dan kesehatan di perusahaan MerahPutih.com untuk 

memahami karakteristiknya sebab dalam proses ini, setiap jurnalis memiliki teknik 

tersendiri dari mencari data sampai penulisan berita. Sehingga Pemagang tertarik untuk 
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mempelajari mengenai proses penulisan artikel dimana nilai kecepatan dan ketepatan 

menjadi nomor satu dan penulis merasa MerahPutih.com. 

1.2 Tujuan Magang 

 Tujuan penulisan laporan magang ini adalah:  

Mengetahui bagaimana proses produksi dan penulisan artikel pada bagian 

kecantikan dan kesehatan di perusahaan MerahPutih.com. 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

1.3.1 Ruang Lingkup  

 Ruang lingkup kerja Pemagang adalah pada bagian penulisan artikel di rubrik 

kecantikan dan kesehatan milik MerahPutih.com. Selama kerja lapangan ini, 

Pemagang menjabat sebagai jurnalis kecantikan dan kesehatan.   

I.3.2 Batasan Magang 

 Berdasarkan ruang lingkup, Pemagang ditugaskan untuk menjadi jurnalis 

junior yang masih berada dibawah bimbingan mentor atau yang biasa disebut dengan 

jurnalis dalam memproduksi artikel bagi rubrik kecantikan dan kesehatan pada 

perusahaan MerahPutih.com. Seperti reporter lainnya, batasan magang yang 

merupakan kewajiban Pemagang adalah bertanggung jawab dalam mencari ide 

teraktual serta membahas liputan – liputan yang akan menjadi bahan artikel 

selanjutnya. 
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 Selain menyumbangkan ide, Pemagang juga bertugas melakukan riset untuk 

mencari materi liputan, melakukan survei terlebih dahulu akan narasumber serta ruang 

lingkupnya sebelum mempresentasikannya kepada jurnalis senior dan juga Pemimpin 

Redaksi.  Selain menulis artikel kecantikan dan kesehatan, Pemagang terkadang 

ditugaskan untuk datang ke pameran atau acara penting kecantikan dan kesehatan.  

Kemudian Pemagang bertanggung jawab untuk membuat naskah berita, mencari dan 

mendiskusikan stock gambar dengan fotografer yang nantinya akan digunakan pada 

artikel. 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 Pemagang melaksanakan kerja magangnya di kantor MerahPutih.com, Cluster 

Paramount Hill Golf Jalan Gading Golf Timur Blok GGT No 112, Gading Serpong, 

Cihuni, Pagedangan, Tangerang, Banten.  Pemagang melaksanakan magang selama 4 

bulan dari tanggal 4 Januari 2019 – 6 Mei 2019. Hari kerja yang berlaku dari Senin 

hingga Jumat dengan jam kerja mulai pukul 09.30 sampai 18.00 WIB.  Namun ada 

kalanya Pemagang bekerja hingga melewati jam kerja yang telah ditentukan untuk 

meeting, atau menyelesaikan deadline penulisan artikel, atau masuk di hari Sabtu dan 

Minggu untuk melakukan tugas liputan ke event terkait kecantikan dan kesehatan.  

 

 

 


