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BAB II

OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai reporter di majalah MyMagz

sebagai obyek penelitian.

A. Reporter MyMagz

Penulis melakukan wawancara melalui email dengan Editor in Chief

majalah MyMagz, Ryu Deka mengenai tugas-tugas reporter MyMagz selama

mereka bekerja melalui email tanggal 17 Januari 2013. Berdasarkan hasil

wawancara tersebut maka dapat diperoleh paparan karakteristik dan reward dari

reporter MyMagz.

1. Karakteristik

Pada saat penelitian dilakukan (Januari-Februari 2013) reporter MyMagz

terdiri dari 3 orang. Dua reporter adalah berstatus reporter tetap, dan satu adalah

reporter magang. Reporter tetap di MyMagz berstatus sebagai pegawai tetap di

dalam grup perusahaan Swaragama Group.

Kesehariannya, reporter MyMagz bekerja dari hari Senin hingga Sabtu

dengan jam kerja menyesuaikan selama 8 jam (hari Senin-Jumat) dan 3 jam (hari

Sabtu). Menyesuaikan dalam hal ini adalah reporter tidak wajib berada di dalam

kantor selama jam kerja. Reporter bisa mengatur waktu mereka secara fleksibel

untuk melakukan peliputan, dan penulisan berita.
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Setiap minggu reporter dan tim redaksi melakukan rapat redaksi untuk

menentukan isu yang akan diangkat, melihat perkembangan penulisan berita

setiap reporter, dan melakukan pembagian tugas peliputan. Rapat redaksi biasanya

dilakukan setiap hari Rabu, jam 13.00 sampai selesai.

Tugas-tugas reporter MyMagz adalah melakukan peliputan, dan penulisan

berita/artikel dari rubrik-rubrik yang sudah dibagi saat rapat redaksi.

a. Peliputan

Peliputan yang biasa dilakukan reporter MyMagz biasanya sudah

ditentukan saat rapat redaksi. Reporter sudah mengetahui berita apa yang ingin

diangkat dalam setiap edisinya, sehingga reporter bisa mempersiapkan hal-hal

yang dibutuhkan untuk peliputan seperti membuat janji dengan narasumber,

menyusun daftar pertanyaan, mencari narasumber yang sesuai dengan isu yang

akan diangkat, dan lain sebagainya. Dalam liputan, reporter MyMagz melakukan

observasi lapangan, dan interview dengan narasumber-narasumber terkait. Selain

liputan yang sudah ditentukan, reporter MyMagz juga melakukan liputan event.

Redaksi MyMagz biasanya diundang untuk menghadiri berbagai undangan

liputan, press conference, dan yang lainnya yang diluar dari agenda yang telah

direncanakan dalam rapat redaksi. Selama peliputannya, reporter MyMagz

dibantu oleh fotografer.

b. Penulisan

Setelah melakukan peliputan, reporter MyMagz berkewajiban melakukan

penulisan berita hingga menghasilkan produk jurnalistik. Bentuk tulisan yang
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ditulis oleh reporter MyMagz biasanya berupa feature, soft news, atau in depth

interview. Setiap bulan reporter wajib menyelesaikan tugas peliputan dan tulisan

jurnalistiknya setiap tanggal 10 untuk dimuat di edisi bulan berikutnya. Selain itu,

reporter juga membantu fotografer dan tim artistik untuk melakukan pelengkapan

ilustrasi, foto jika diperlukan, atau memberikan arahan ilustrasi atau foto apa yang

diinginkan reporter untuk melengkapi dan memperkuat tulisan mereka.

2. Pemberian reward

Status reporter MyMagz adalah pegawai tetap yang tergabung dalam

Swaragama Group, dan di bawah naungan Gama Multi Usaha Mandiri.

Dalam pemberian reward, reporter MyMagz mendapatkan gaji bulanan

yang diberikan di tanggal terakhir setiap bulan (antara tanggal 30 atau 31). Jika

tanggal terakhir setiap bulan jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka

pemberian gaji akan dilakukan satu hari lebih awal.

Sistem pemberian gaji dilakukan melalui Bank BNI sama seperti pegawai

Gama Multi Usaha Mandiri yang lainnya. Reporter akan dibukakan rekening baru

di Bank BNI dengan status rekening pegawai, dan akan mendapatkan sebuah

ATM sekaligus berfungsi sebagai kartu identitas pegawai Gama Multi Usaha

Mandiri yang dapat digunakan sebagai kartu penarik tunai.

Selain gaji bulanan, reporter MyMagz juga berhak mendapatkan bonus

tahunan perusahaan yang perhitungannya menyesuaikan dengan kebijakan

perusahaan. Setiap tahunnya, reporter MyMagz juga mendapatkan Tunjangan
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Hari Raya dengan syarat bahwa reporter MyMagz sudah bekerja di Swaragama

Group minimal setahun dari tanggal hari raya.

B. Indentifikasi Responden Penelitian

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah reporter MyMagz.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Editor in Chief majalah MyMagz, Ryu

Deka pada tanggal 17 Januari 2013 melalui email, reporter MyMagz terdiri dari

tiga orang yang masih berstatus mahasiswa, yaitu: Siska Raharja, Woro Agustin,

dan Edwina Primananda. Identifikasi responden penelitian adalah sebagai berikut:

1. Siska Raharja

Siska Raharja adalah reporter MyMagz yang saat ini masih berstatus

mahasiswa di Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Sosial dan Politik Universitas

Gadjah Mada. Siska Raharja menjadi reporter pada MyMagz sejak tanggal 27

April 2011. Siska Raharja merupakan reporter yang masih berstatus mahasiswa

dan merupakan mahasiswa asli Yogyakarta. Selain sebagai reporter dan

mahasiswa, Siska adalah seorang produser, production manager, sutradara, dan
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dosen di dua akademi di Yogyakarta. Siska memiliki sebuah production house

bernama KOLASE yang kini menjadi ELORA. Siska banyak berkontribusi di

MyMagz dalam bidang seni dan budaya. Siska Raharja menjalankan tugasnya

sebagai reporter dengan bertanggung jawab atas beberapa rubrik seperti

reportase tentang seni, event, reportase utama, Jogja Trivia, dan artikel lepas.

2. Woro Agustin

Woro Agustin adalah reporter MyMagz yang saat ini masih berstatus

mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya

Yogyakarta. Selain sebagai reporter MyMagz, Woro mengisi waktunya sebagai

Bassist sebuah band indie dari Yogyakarta bernama Suddenly Sunday. Ia

bersama komunitas jurnalis juga membuka warung roti bakar di kawasan

Mrican, Gejayan. Selain sebagai reporter Majalah MyMagz, Woro juga

menjadi kontributor majalah Hai. Woro memberikan kontribusi besar dalam

tulisan MyMagz terutama di bidang musik. Woro Agustin menjadi reporter
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pada MyMagz sejak tanggal 1 Juli 2012. Woro Agustin merupakan reporter

yang masih berstatus mahasiswa dan merupakan mahasiswa asli Yogyakarta.

Woro Agustin menjalankan tugas-tugas reportase tentang musik, event,

referensi, artikel lepas, dan artikel utama.

3. Edwina Primananda

Edwina Primananda adalah reporter magang yang masih berstatus mahasiswa

di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Edwina

Primananda menjadi reporter magang sejak tanggal 1 Oktober 2012. Edwina

Primananda merupakan reporter yang masih berstatus mahasiswa dan

merupakan mahasiswa pendatang dari kota Tangerang, Banten, Jawa Barat.

Kesehariannya, ia masih menjalankan kuliah, dan aktif di berbagai kegiatan

kampus seperti KOMAKO UGM, Bulaksumur Pos, dan yang lainnya. Edwina

berkontribusi untuk MyMagz terutama di bidang kampus, komunitas, dan

kuliner.

C. Sejarah Perusahaan
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Dalam majalah edisi ulang tahun MyMagz yang pertama (Majalah

MyMagz Edisi Agustus, 2011: 04), dijelaskan bahwa embrio majalah MyMagz

adalah newsletter “Kabar Aje” yang terbit perdana di bulan Desember 2008.

Newsletter tersebut pada edisi perdana menginformasikan bencana angin ribut

pada Jumat 7 November 2008 yang memporakporandakan area UGM yang

berimbas pada runtuhnya tower Swaragama FM. Neswletter “Kabar Aje”

diterbitkan untuk menjadi salah satu media promo dan komunikasi antara radio

Swaragama dengan pendengarnya. Pada tahun itu Swaragama sedang melebarkan

sayapnya lebih tinggi lagi dengan membentuk beberapa pengembangan unit usaha

sekaligus, mulai dari S Pro! yang meng-handle event baik nasional maupun lokal,

Swaragama Training Center hingga radio baru dengan segmen keluarga

JogjaFamily.

Dalam majalah edisi ulang tahun MyMagz yang pertama (Majalah

MyMagz Edisi Agustus, 2011: 04), dijelaskan bahwa “Kabar Aje” yang

merupakan cikal bakal Terbitnya MyMagz pada awalnya hanya berupa newslleter

satu halaman yang kemudian dibagi dalam 3 kolom bolak-balik dengan berisi

berbagai informasi seputar kegiatan Swaragama Group, tidak hanya kegiatan radio

saja. Mengambil tema bulanan dari Swaragama FM, newsletter ini semakin

mendekatkan pendengar dengan kru Swaragama.

Edisi ke-14 “Kabar Aje” mengalami pergantian format cetak. Format

newsletter berubah menjadi format mini magazine dengan jumlah 12 halaman.

Format ini bertahan selama 4 edisi saja karena di bulan Juni majalah ini tidak

terbit. Hal ini disebabkan Swaragama Group sedang merancang sesuatu yang baru
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untuk majalah ini. Akhirnya, Agustus 2010 terbitlah majalah “Kabar Aje” yang

sudah berganti nama dan format menjadi “MyMagz”. Ide awal untuk nama

majalah ini adalah “My Free Magz”, yang kemudian disederhanakan menjadi

MyMagz yang sederhana dan mudah diingat. Konsep majalah ini ingin

memberikan sense of belonging dan juga rasa keakraban pada diri pembacanya.

Tema awal yang diangkat pada waktu itu adalah “Kingdom of Freedom”

karena bertepatan dengan bulan kemerdekaan Indonesia. Saat itu jumlah halaman

majalah adalah 52 halaman dan ukurannya 21 cm x 27,5 cm. Majalah MyMagz

merupakan free monthly magazine yang dipilih pembaca muda sebagai panduan

untuk menikmati Jogja, lengkap dengan keunikan lifestyle, culture, dan komunitas

yang ada di dalamnya.

Pada bulan Mei 2012, MyMagz meluncurkarkan format baru. Ukurannya

lebih kecil yaitu 17 cm x 23 cm dengan tebal halaman sebanyak 80 halaman.

Kertas yang digunakan juga berubah. Awalnya MyMagz menggunakan art paper

100 gram, kini menjadi folio 100 gram. Alasan perubahan fisik tersebut adalah

MyMagz ingin terlihat lebih muda, dan dinamis untuk menyesuaikan dengan

pembaca MyMagz yang berusia dari 18 hingga 30 tahun. Di bentuk baru ini

MyMagz juga lebih tebal untuk memperbanyak porsi konten dan iklan agar

MyMagz semakin lengkap untuk memenuhi kebutuhan pembaca dan enak dilihat.

D. Redaksi

Majalah MyMagz yang beralamat redaksi di Swaragama Group,

Kompleks Bulaksumur Blok H No. 5 Yogyakarta ini memiliki beberapa staf
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karyawan yang masih berusia muda dan ada beberapa yang masih berstatus

mahasiswa. Susunan Direksi majalah MyMagz adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama : M. Amirulah, ST.

2. Direktur : M. Astaman Herlambang, SET.

3. Direktur : Ariyanto Hanantoseno, SE.

4. Marketing Manager: Dewy Poespo

5. Account Executive: Daniel Wibowo

Mengenai susunan redaksi majalah MyMagz adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Umum: M. Amirulah, ST.

2. Editor in Chief : Ryu Deka

3. Editor : Ivan Loviano

4. Reporter : Siska Raharja dan Woro Agustin

5. Photographer : Niken Pamikatsih

6. Art Designer : Bayu R. Ananda

7. Digital Image Artist : Wang Santoso

8. Social Media Officer : Dito Dewa

E. Rubrikasi

Adapun rubrikasi majalah MyMagz adalah sebagai berikut:

1. Editor’s Note adalah tulisan singkat dari Editor in Chief. Biasanya tulisan

yang dihadirkan berisi tentang tema dari edisi tersebut.

2. Content of This Month adalah daftar isi majalah MyMagz di edisi itu.
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3. Cover Story adalah profil cover majalah MyMagz edisi itu. Cover biasanya

tokoh, model, atau seseorang yang berkaitan dengan tema majalah

MyMagz edisi itu.

4. My Agenda adalah daftar jadwal acara-acara yang akan berlangsung di

Yogyakarta dan sekitar pada bulan itu. Artikel ini biasanya berisi foto dan

ulasan singkat tentang acara yang akan dilaksanakan di kota Yogyakarta

dan sekitar.

5. Referensi Film adalah artikel tentang ulasan film terbaru, atau film yang

direkomendasikan oleh redaksi.

6. Referensi Buku adalah artikel yang berisi ulasan serta sinopsis buku-buku

terbaru atau buku yang direkomendasikan oleh redaksi.

7. Referensi Musik adalah ulasan band, album, atau musisi yang menurut

redaksi memiliki kualitas musik yang bagus dan layak didengarkan

pembaca sebagai referensi.

8. Referensi Gadget adalah artikel yang berisi tentang ulasan tentang

teknologi atau barang-barang elektronik terbaru seperti misalnya

handphone, kamera, komputer, televisi, dan yang lainnya.

9. My Travel adalah artikel yang berisi catatan perjalanan penulis baik itu

reporter ataupun kontributor tentang suatu tempat yang pernah dikunjungi.

10. My Travel Info adalah artikel ringan seputar berita-berita terbaru di dunia

pariwisata Yogyakarta dan dunia.

11. Jogja Trivia adalah artikel yang berisi fakta-fakta unik dan menarik seputar

kota Yogyakarta.
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12. Kuliner adalah artikel yang berisi ulasan makanan dari sejarah hingga

proses pembuatan, dan di mana makanan tersebut bisa didapat.

13. Reportase adalah rubrik utama majalah MyMagz yang berisi dari beberapa

artikel yang isinya sesuai dengan tema yang diangkat di edisi itu.

14. My Opinion adalah rubrik yang artikelnya ditulis oleh kontributor yang ahli

di bidangnya. Redaksi biasanya meminta kontributor untuk menulis tentang

isu-isu yang dikuasai oleh kontributor yang sesuai dengan tema majalah

edisi itu.

15. My Tips adalah rubrik yang berisi tips-tips singkat dan mudah dilakukan

oleh pembaca tentang bermacam-macam hal.

16. Big 5 adalah rubrik yang berisi tentang 5 hal menarik tentang apa saja yang

bisa menambah informasi pembaca.

17. Komunitas adalah rubrik yang berisi tentang profil komunitas yang ada di

Yogyakarta dan sekitar.

18. Kampus adalah rubrik yang berisi tentang profil universitas, kegiatan-

kegiatan yang ada di kampus, dan apapun yang masih berkaitan dengan

dunia kampus.

19. Fashion Spread adalah rubrik foto yang berisi tentang foto-foto fashion

yang dibuat oleh redaksi.

20. Fashion for Her adalah artikel ringan yang berisi tentang informasi fashion

untuk perempuan.

21. Fashion for Him adalah artikel ringan yang berisi tentang informasi fashion

untuk laki-laki.
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22. Flash Fiction adalah rubrik sastra yang berisi cerpen dalam satu halaman.

23. Art Section adalah rubrik seni yang mengangkat profil dan karya dari

seniman-seniman Yogyakarta.

24. Art Info adalah rubrik yang berisi informasi seputar dunia seni di

Yogyakarta dan dunia.

25. Profil Karir adalah rubrik yang berisi profil seorang tokoh yang sukses

dalam karir ataupun bisnisnya.

26. Fun Facts adalah rubrik yang berisi tentang fakta-fakta unik dan menarik di

seluruh dunia.

27. Interview adalah rubrik yang berisi tentang profil serta wawancara redaksi

dengan selebriti atau publik figur.

28. My Friends adalah rubrik yang berisi tentang artikel seputar pertanyaan-

pertanyaan singkat yang dijawab oleh para pembaca MyMagz.

29. Make Over adalah rubrik yang mengajak pembaca MyMagz untuk

melakukan sesi foto seperti halnya foto fashion.

30. My Article adalah rubrik yang berisi artikel lepas yang manarik untuk

pembaca.

31. My Events adalah rubrik yang berisi tekumpulan artikel pendek tentang

event-event yang sudah terjadi di Yogyakarta dan sekitar.

32. The Group adalah rubrik yang berisi tentang profil perusahaan grup dari

Gama Multi Usaha Mandiri

33. The Group Profile adalah profil dari salah satu staff Swaragama Group.

 

 


