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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berita merupakan sarana informasi yang sangat penting bagi 

seluruh lapisan masyarakat. Di mana semua peristiwa, baik yang sudah lama 

maupun yang paling terbaru disajikan melalui catatan atau laporan dari 

seorang wartawan. Masyarakat memandang berita sebagai sebuah fakta di 

lapangan yang kemudian disajikan apa adanya oleh media. Keanekaragaman 

jenis berita yang ada sekarang ini juga menjadi nilai tersendiri bagi 

masyarakat. Setiap orang dapat dengan bebas  untuk memilih berita – berita 

yang memang menjadi favorit mereka, mulai dari politik, budaya, pendidikan, 

hiburan, olahraga, dan lain – lain. Kemasan berita juga mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan, yang pada awalnya hanya berupa 

tulisan diatas kertas biasa, saat ini sudah hadir berita – berita dengan bentuk 

elektronik menggunakan media televisi, radio hingga internet. 

Pada era globalisasi sekarang ini, suka atau tidak suka kita harus 

menerima bahwa terpaan informasi mampu merubah semua tatanan 

kehidupam manusia. Satelit komunikasi mampu mempercepat penyampaian 

informasi, peristiwa yang berlangsung di satu benua dapat diketahui dibenua 

lainnya hanya dalam hitungan detik saja. Kemajuan teknologi mendorong 

perkembangan media massa sehingga memungkinkan informasi dijadikan 



ajang bisnis. Dalam mengidentifikasi kemajuan teknologi era globalisasi, 

intinya adalah mendekatkan jarak antara pelanggan dengan penerbit. 

Perusahaan penerbitan pers harus sadar adanya implikasi dari kemajuan 

teknologi komunikasi dan informasi. Penerbit surat kabar atau majalah pun 

harus secara sungguh – sungguh memenuhi selera konsumen melalui bentuk 

dan cara – cara kerja yang inovatif
1
. 

Tidak dapat dipungkiri perkembangan internet dewasa ini semakin 

pesat. Banyak hal dapat dilakukan dengan internet, seperti browsing, email, 

download, bahkan telepon pun dapat dilakukan melalui internet. Akses 

internet pun semakin mudah, berbagai teknologi telekomunikasi seperti 

handphone, smartphone, tablet PC, komputer dapat digunakan untuk 

mengakses internet. Selain itu operator seluler juga berlomba-lomba 

memberikan tarif internet murah dan hemat. Hal tersebut tentu saja 

memanjakan para pengguna internet, mereka dapat mengakses internet 

dengan mudah, nyaman, dan tanpa khawatir mengeluarkan biaya besar. Hal 

ini rupanya juga berpengaruh pada gaya hidup masyarakat terutama dalam 

budaya membaca. Sebelum maraknya internet, surat kabar harian sangat 

berjaya dan memiliki pembaca setia, namun sekarang pembaca surat kabar 

mulai beralih ke media online. Portal-portal berita online banyak 

bermunculan dengan menyajikan berita yang sangat aktual dengan selisih 

waktu per menit, bahkan per detik. Sifatnya yang aktual mungkin menjadikan 
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media online ini sebagai yang tercepat dalam menyajikan berita dan informasi 

dibanding media massa lainnya. Media online juga dapat menyajikan 

berbagai konten seperti teks, visual, audio, maupun audio visual. Meskipun 

masih terjadi perdebatan, perkembangan ini adalah realitas dalam lapangan 

kerja jurnalisme.Yang awalnya hanya dimonopoli oleh media cetak, sekarang 

sudah bertambah dengan media elektronik seperti televise dan radio
2
. 

Dengan kondisi seperti itu, maka pemilik industri media massa 

harus segera bertindak dan melakukan inovasi terhadap produk yang akan 

mereka berikan kepada masyarakat. Pengorganisasian tentang bagaimana 

berita yang akan diproduksi dan dimuat mendapatkan perhatian cukup besar. 

Setiap media pers pasti memiliki organisasi manajemen tertentu. Tidak peduli 

berapapun ukurannya, dari media lokal sampai media nasional, cetak dengan 

elektronik, mainstream ataupun media baru. Pengorganisasian kerja media 

pers tidak hanya memproduksi kerja berupa berita. Tetapi juga mencakup 

pekerjaan administrasi perusahaan, teknis pencetakan atau produksi siaran 

dan elektronis. Serta beberapa cakupan lainnya. Maka dibutuhkanlah sebuah 

kerangka manajemen yang agak berbeda dengan sistem kerja perusahaan 

pada umumnya. Pada pers, manajemen meliputi bagian-bagian yang spesifik, 

menuruti kebutuhan institusi yang bertugas sebagai lembaga yang 

memproduksi / melaporkan informasi. Maka biasanya manajemen pers 

terbagi ke dalam berbagai departemen (editorial, periklanan, percetakan / 
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produksi  siaran atau tampilan layar situs, sirkulasi, dan manajemen 

perusahaan). 

Baik media cetak, elektronik maupun interaktif, membuat beberapa 

pelaku industri media massa semakin berpacu dalam meraih perhatian para 

audience. Mereka saling berebut  kecepatan dan aktualitas dalam 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sehingga hal tersebut menuntut 

pengusaha media massa untuk lebih canggih lagi dalam mengemas 

produknya. Setiap orang memiliki kebutuhan informasi yang berbeda – beda. 

Kebutuhan akan informasi tersebut bisa terpenuhi ketika mereka 

mengonsumsi media yang menyajikan informasi seputar kebutuhan mereka 

tersebut. Masyarakat sebagai konsumen pers, sangat selektif memilih 

informasi. Jika penyajian pers tidak sesuai dengan kebutuhannya, jangankan 

untuk membaca, membeli pun tidak. Minat baca masyarakat terhadap suatu 

produk pers sangat berpengaruh terhadap kehidupan pers itu sendiri. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang menerpa pada 

industri media massa, maka saat ini informasi berita yang dapat di nikmati 

oleh masyarakat tidak hanya melalui media-media pemberitaan  mainstream, 

tetapi juga sempat menjadi pembahasan diatas tadi, yaitu munculnya media 

baru (new media) ditengah-tengah audience. Internet memperkenalkan 

perubahan-perubahan utama mengenai cara-cara perusahaan yang 

menjalankan bisnis media massa. Internet menciptakan pengurangan biaya 

secara dramatis untuk pengembangan, pengiriman dan penyampaian 

informasi secara luas. Beribu-ribu orang dapat saling bertukar informasi 



dalam jmlah yang besar secara langsung, instant, dan tanpa biaya apapun. 

Informasi yang dulu selalu terikat erat dengan rantai nilai fisik untuk produk 

dan jasa, saat ini telah berubah karena kehadiran internet
3
. Dengan 

menggunakan internet dan multimedia web, perusahaan bisa denga cepat dan 

murah menyediakan informasi produk secara rinci dan informasi khusus lain 

kepada sejumlah besar pelanggan secara simultan. 

Berbicara tentang new media, maka kita akan berhubungan langsung 

dengan internet, dimana setiap data, mulai dari audio, video, gambar, 

dokumen, dan lain – lain, dikemas secara menarik. Pada media massa, 

penggunaan internet untuk menyampaikan berita sudah banyak dilakukan 

oleh beberapa kalangan, baik yang memang dari jurnalis itu sendiri, maupun 

dari masyarakat yang mencoba untuk menjadi seorang jurnalis dengan 

menulis segala sesuatu yang berhubungan tentang berita menggunakan media 

blog maupun website. Sehingga kemudian, khalayak yang gemar menulis 

berita tersebut dikategorikan sebagai jurnalisme warga (citizen journalism), 

dimana warga biasa yang menjalankan fungsi selayaknya jurnalis profesional 

yang pada umumnya menggunakan channel media baru yaitu internet untuk 

menyebarkan informasi dan berita yang mereka dapat. Sedikit berbeda 

dengan ciri – ciri yang diatas, jurnalisme online (online journalism) adalah 

praktek jurnalistik yang juga menggunakan channel internet, tetapi bisa jadi 

online jurnalism dilaksanakan oleh jurnalis profesional yang bekerja di 
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sebuah situs berita formal dan bisa juga dilakukan oleh jurnalis warga yang 

menulis di blog-nya. Kemudian munculah portal berita, forum, blog, situs 

komunitas, dan sebagainya, sebagai wujud dari online journalism tadi. 

Setiap propinsi yang ada di Indonesia memiliki media massa lokal 

tersendiri, begitu juga dengan jawa timur, khususnya kota malang. Wowmagz 

digital magazine, merupakan satu-satunya majalah elektronik atau e-

magazine yang ada di malang. Sebuah jenis media yang menjadi wadah bagi 

orang - orang dengan minat dan hobi yang sama yaitu tentang desain, 

sehingga kemudian dinamakan sebuah komunitas. Komunitas desain biasanya 

digambarkan sebagai sekumpulan orang yang memiliki ide-ide kreatif tentang 

art (seni) untuk dituangkan kedalam media. Jenisnya bermacam-macam, 

mulai dari desain grafis, ilustrasi, fotografi, desain 3D, dan lain sebagainya. 

Keunikan dari majalah elektronik ini dengan majalah elektronik yang lain 

ataupun majalah konvensional, ada fasilitas latar belakang music  ketika kita 

membuka satu per satu halamannya. Fitur yang tidak kalah menarik adalah 

tersedia video dari para desainer, tentu semua ini tidak lepas faktor teknologi 

yang tertanam didalamnya. Komunitas ini anggotanya bersifat umum, karena 

memang awalnya didirikan atas dasar hobi dan rasa ingin tahu segala macam 

hal tentang dunia desain. Dari berbagai karya desain tadi, kemudian 

dikembangkan dengan ditampilkan dalam bentuk digital untuk dapat 

didownload dan dinikmati oleh para pembaca. 

Berdasarkan ulasan diatas, penulis ingin meneliti tentang “Manajemen 

Produksi Berita Pada Media Online Komunitas (Studi Pada E-Magazine 



Wowmagz Kota Malang)”, karena majalah elektronik Wowmagz merupakan 

pelopor media online berbasis komunitas pertama di kota Malang, yang 

berisikan segala macam liputan tentang karya desain dari berbagai daerah di 

Indonesia. Keberadaan media ini berdiri secara independen dan tidak bekerja 

sama dengan lembaga / instansi pemerintahan di kota Malang. 

Media ini merupakan salah satu komunitas online yang ada di 

Indonesia, khususnya majalah elektronik. Walaupun tergolong media kecil, 

namun karena isi yang ditampilkan focus terhadap segala hal mengenai dunia 

desain, maka anggotanya juga sangat banyak sekali. Walaupun demikian, 

eksistensi media ini tidak kalah dengan media lokal lain. Bahkan akhir – akhir 

ini, Wowmagz menjadi inspirasi beberapa situs online untuk menyisipkan 

sedikit informasi seputar desain.  Maka dari itu, penulis juga ingin meneliti 

apa saja usaha - usaha yang dilakukan pihak manajemen Wowmagz dalam 

pengembangan situs komunitasnya. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, 

peneliti sangat tertarik untuk melakukan pelitian, yaitu “Bagaimana proses 

manajemen produksi berita pada majalah elektronik Wowmagz kota malang?” 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan permasalahan 

yang ada, yaitu Untuk mengetahui proses manajemen produksi berita pada 

majalah elektronik Wowmagz kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dapat digunakan untuk menambah literatur penelitian kualitatif 

komunikasi dan lebih khusus lagi konsentrasi jurnalistik tentang 

manajemen produksi berita pada majalah elektronik 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Untuk membantu pembaca dalam mengetahui manajemen produksi 

berita pada media online komunitas, dalam hal ini WowMagz yang ada di 

kota malang. 


