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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Perkembangan zaman dan teknologi membawa pengaruh besar 

kepada perkembangan industri media. Hal ini tergambar jelas dari 

munculnya media baru berbasis online. Dimana media online menjadi 

salah satu media mainstream untuk mendapatkan informasi. Kehadiran 

media online mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi 

yang di inginkan. Bahkan informasi yang sangat jauh dari mereka. 

Kecepatan dan kemudahan inilah yang membuat kebutuhan informasi 

masyarakat terpenuhi. Meluasnya kebutuhan akan informasi membuat para 

pelaku media diharuskan untuk berinovasi dalam konten beritanya. Tidak 

hanya seputar ekonomi, politik, dan sosial saja melainkan hal yang 

menyangkut kebutuhan akan pengetahuan.  

Dalam menulis sebuah konten tersebut, dibutuhkan sebuah proses 

agar mendapatkan informasi yang baik dan benar. Hal inilah yang disebut 

dengan proses pencarian dan penulisan. Proses pencarian dan penulisan 

harus melalui beberapa tahapan dan prosedur terlebih dahulu, seperti 

pemilihan topik, pemilihan narasumber,  mencari sudut pandang, dan 

melakukan observasi agar mendapatkan data yang lengkap dan kredibel.  

Salah satu media online tersebut adalah Liputan6.com. Dimana 

penulis dipercaya dan diamanahkan untuk berkarya dalam menyuguhkkan 

informasi kepada masyarakat. Penulis sangat merasakan besarnya 

pengaruh media online terhadap kebutuhan informasi masyarakat saat ini, 

seperti peristiwa apa yang sedang terjadi, isu-isu terkini dan menyentakkan 

pembaca melalui kisah-kisah inspiratif. 

Latar belakang pemilihan media tempat magang ialah 

Liputan6.com sebagai kantor multimedia yang termasuk cukup besar di 

Indonesia dan sudah dikenal oleh masyarakat luas dengan slogannya yaitu 

“Aktual, Tajam dan Terpercaya”. Selain itu, Liputan6.com salah satu 

media yang menyediakan kanal khusus dan mempunyai konten inspiratif 

bagi pembaca yaitu kanal Disabilitas. Hal ini berdasarkan atas menjunjung 

nilai-nilai kemanusiaan terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan 

baik itu fisik, kognitif, mentorik, emosional, perkembangan atau beberapa 

kombinasi dari ini. Maka dari itu, berita diolah sedemikian rupa agar 

menarik dan menyentakkan pembaca. 

Penulis ditempatkan pada kanal Disabilitas tersebut. Di kanal ini, 

kemampuan dan pengetahuan penulis dalam menggarab berita feature 

semakin tergali. Dari proses pencarian dan penulisan berita feature penulis 
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juga mengetahui hal apa saja yang harus diperhatikan, seperti gaya 

penulisan, stuktur penulisan dan batas-batas penulisan berdasarkan aturan 

Liputan6.com. 

Dari penjelasan diatas, dapat dibuat judul laporan kuliah kerja 

praktik ini adalah “Proses Pencarian dan Penulisan Berita Feature Pada 

Kanal Disabilitas di Liputan6.com”. 

1.2. Topik laporan 

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan maka penulis 

akan membahas lebih lanjut mengenai “Proses pencarian dan Penulisan 

Berita pada Kanal Disabilitas di Liputan6.com” 

 

1.3. Tujuan Kuliah Kerja Praktik  
Tujuan penulis dalam melakukan Kuliah Kerja Praktik sebagai jurnalis 

adalah  

1. Mengevaluasi seberapa jauh kemampuan penulis dalam 

mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama 

perkuliahan sebagai mahasiswi ilmu komunikasi, konsentrasi 

jurnalistik  

2. Untuk memenuhi penilaian mata kuliah, Kuliah Kerja Praktik 

(KKP) dengan bobot 3 SKS  

3. Mengenal lebih dalam profesi jurnalis 

4. Untuk mengetahui proses pencarian dan penulisan berita feature di 

Liputan6.com 

1.4. manfaat Kuliah Kerja Praktik  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

1. Kuliah Kerja Praktik ini berguna untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya bidang jurnalistik.  

2. Laporan ini menjadi bahan refrensi mahasiswa jurnalistik, serta 

menambah wawasan dan pengalaman penulis saat melakukan 

kuliah kerja praktik.  

3. Mengaplikasikan teori bidang jurnalistik di perkuliahan dengan 

kegiatan kerja praktik di lapangan.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Penulis dapat mengetahui cara kerja seorang jurnalis dan 

bagaimana mereka bekerjasama dalam membuat berita. 

2. Laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi penulis dan 

berbagi ilmu yang diperoleh penulis dalam pengalaman 

praktik kerjanya kepada pembaca  

3. Mengetahui secara langsung proses penulisan berita  
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4. Sebagai panduan atau pedoman untuk 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 penulisan  berita sebagai masalah untuk diteliti. 

 

BAB II KERANGKA TEORI 

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

 teoritis proses pencarian dan penulisan berita feature. 

 

BAB III GAMBARAN PERUSAHAAN TEMPAT KKP 

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 prakatik. 

 

BAB V PENUTUP 

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

 

 


