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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Saat ini siapapun bisa mencari berita dengan mudah, berita sudah menjadi 

konsumsi sehari-hari bagi manusia, namun tidak semua informasi yang kita 

dapatkan termasuk ke dalam bentuk berita. Menurut Dja’far Assegaf dalam Barus 

S.W (2010:26), berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang terkini, yang 

dipilih oleh wartawan untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca. 

Entah karena luar biasa, entah karena pentingnya atau karena akibat yang 

ditimbulkannya, atau entah karena mencakup segi-segi human interest seperti 

humor, emosi dan ketegangan.  

 Setiap media memiliki karakteristik yang berbeda. Meski demikian, dalam 

sebuah berita harus mengandung unsur peristiwa, fakta yang aktual, menarik 

perhatian, dilaporkan dan juga dimuat pada media tertentu. Jika tidak dilaporkan 

atau diberitakan melalui media massa dan tidak disampaikan kepada umum, maka 

hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai berita (Barus S.W, 2010:27).  

 Sindo Weekly (sebelumnya bernama Trust) adalah nama majalah 

mingguan yang berasal dari Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 

2002 dan diterbitkan oleh PT Hikmat Makna Aksara. Majalah ini diterbitkan dalam 

Bahasa Indonesia dan berada di bawah naungan Sindo Media. Majalah Sindo 

Weekly menyajikan berbagai macam berita, dan selalu ada berita utama dalam 

setiap terbitannya. Berita utama didefinisikan oleh Djunaedy dalam Herlina 

(2006:84), adalah suatu berita yang dianggap paling layak untuk dimuat di halaman 

depan, dengan judul yang menarik perhatian dan menggunakan tipe huruf lebih 

besar dari suatu surat kabar. 

Menurut Reza Rohadian sebagai Pemimpin Redaksi pada Majalah Sindo 

Weekly, berita utama jelas sangat penting keberadaannya karena merupakan pokok 

bahasan dari sebuah majalah. Sebagai majalah mingguan idealnya berita yang 

dibahas adalah isu yang paling panas pada pekan itu, namun hal tersebut tidak bisa 

dijadikan sebagai pegangan karena media cetak harus jeli mencari isu yang luput 

dibahas oleh media online. Majalah Sindo Weekly bertujuan untuk melahirkan 

inovasi baru dalam penyajian berita utama. Hal tersebut menarik penulis untuk 

membuat laporan mengenai Proses Pemilihan Berita Utama. Segment pembaca 

Majalah Sindo Weekly adalah kalangan ekonomi kelas menengah ke atas yang 

terdiri dari : profesional, karyawan kantor, pengusaha, politikus, mahasiswa, dan 

ibu rumah tangga. 
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Sebagai mahasiswa jurusan Jurnalistik maka penting bagi penulis 

mengangkat topik tersebut. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini, penulis jadi 

lebih bisa memahami secara praktik seperti apa Proses Pemilihan Berita Utama 

yang dijalankan pada Majalah Sindo Weekly sebagai salah satu media cetak yang 

masih bertahan ditengah-tengah perkembangan teknologi digital. Dan hal tersebut 

akan penulis tuangkan di dalam Praktik Kerja Lapangan ini, dengan tujuan agar 

mahasiswa khususnya jurusan ilmu jurnalistik dapat ikut sama-sama mengetahui 

seperti apa Proses Pemilihan Berita Utama yang dijalankan di sebuah majalah. 

1.2 Topik Laporan 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis akan 

membahas lebih lanjut mengenai “Proses Pemilihan Berita Utama Pada Majalah 

Sindo Weekly”. Periode 6 September hingga 8 November 2019. 

1.3 Tujuan Kuliah Kerja Praktik 

Tujuan penulis dalam melakukan Kuliah Kerja Praktik sebagai jurnalis adalah 

1. Ingin merasakan dan mendapatkan pengalaman langsung bagaimana 

menjadi seorang jurnalis dalam sebuah media cetak  

2. Untuk mengevaluasi dan juga mengimplementasikan ilmu yang sudah 

didapatkan selama proses pembelajaran sebagai seorang mahasiswi jurusan 

Jurnalistik di Universitas Esa Unggul 

3. Mengetahui proses pemilihan berita utama pada Majalah Sindo Weekly 

4. Sebagai syarat untuk memenuhi mata kuliah Kuliah Kerja Praktik (KKP) 

dengan bobot 3 SKS 

1.4 Manfaat Kuliah Kerja Praktik 

 1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Menambah wawasan penulis khususnya mengenai bidang jurnalistik 

2. Kuliah Kerja Praktek ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

di bidang jurnalistik 

3. Dapat mengaplikasikan langsung ilmu yang telah didapatkan ketika hendak 

turun ke lapangan 

4. Laporan ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa lain dengan bidang yang 

sama 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Mengetahui secara langsung proses pemilihan berita utama pada majalah 

Sindo Weekly 

2. Mendapatkan pengalaman menjadi seorang jurnalis pada sebuah media 

massa 

3. Laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi penulis 

4. Sebagai pedoman bagi mahasiswa jurnalistik lain yang akan menyusun 

KKP 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, topik laporan, tujuan kuliah kerja 

praktik, manfaat kuliah kerja praktik, serta sistematika penulisan. Pada latar 

belakang, penulis menjelaskan alasan mengapa memilih proses pemilihan berita 

utama sebagai masalah untuk diteliti.  

BAB II KERANGKA TEORI  

Terdiri dari dua sub-bab yaitu tentang tinjauan pustaka dan prosedur teoritis proses 

penulisan berita.  

BAB III GAMBARAN PERUSAHAAN TEMPAT KULIAH KERJA 

PRAKTIK  

Terdiri dari lima sub-bab yaitu tentang sejarah perusahaan, gambaran dan ruang 

lingkup perusahaan, gambaran unit kerja tempat Kuliah Kerja Praktik, Struktur 

Organisasi dan job desk, serta pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Praktik sesuai 

perusahaan.   

BAB IV PEMBAHASAN  

Terdiri dari dua sub-bab yaitu tentang gambaran kegiatan mahasiswa selama Kuliah 

Kerja Praktik, dan pembahasan perbandingan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja 

Praktik antara teori dengan prkatik.  

BAB V PENUTUP  

Terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran-saran. 

 

 


