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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan semua orang dalam 

kehidupan. Kegiatan berkomunikasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

bersosialisasi maupun berinteraksi kepada sesame dan keberadaannya diperlukan 

untuk menghindari kesalah pahaman bagi setiap aspek dan elemen yang beresiko 

menimbulkan permasalahan dalam lingkup sosial. Begitu pula peran komunikasi 

di dalam perusahaan ataupun dalam sebuah organisasi dan komunitas yang begitu 

kompleks, komunikasi menjadi hal yang penting karena komunikasi yang 

menopang segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut. 

Dalam berkomunikasi kita menciptakan persamaan mengenai informasi, 

pemikiran, ide, dan sikap kita terhadap orang lain (Rumanti, 2002: 86). 

Komunikasi terbagi dalam dua arah yaitu komunikasi verbal dan non verbal, 

komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan symbol verbal, baik 

secara lisan maupun tertulis symbol atau pesan verbal adalah semua jenis symbol 

yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan bicara yang 

kita sadari termasuk dalam kategori pesan verbal yang disengaja, yaitu usaha 

usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara 

verbal.  

Komunikasi verbal ditandai dengan ciri - ciri sebagai berikut : 
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1. Disampaikan secara lisan / bicara atau tulisan 

2. Proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah   

3. kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi 

non verbal 

seperti hal yang disimpulkan point nomor dua diatas, “proses komunikasi eksplisit 

dan cenderung dua arah” Komunikasi dua arah dapat menciptakan timbal balik 

atau respon terhadap komunikator. Demikian juga dalam suatu perusahaan 

diperlukan komunikasi yang bersifat dua arah, agar tercipta persamaan pengertian 

dan hubungan yang harmonis pada internal perusahaan. 

Melakukan komunikasi juga dibutuhkan oleh seorang praktisi public relation 

komunikasi yang efektif memberikan manfaat yang besar dalam hal yang 

berkaitan dengan kondusifnya kinerja dari setiap anggota. Pengelolaan kegiatan 

dan manajerial komunikasi alam sebuah organisasi dilakukan oleh divisi 

kehumasan atau yang biasa disebut Public Relations. 

Menurut IPRA ( International Public Relations Association), Humas adalah 

fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi 

dan lembaga swasta atau public untuk memperoleh pengertian, simpati, dan 

dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungan dengan penelitian 

opini publik di antara mereka. Humas adalah seni menciptakan pengertian publik 

yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik yang lebih baik 

sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau 

organisasi menurut Ruslan (1997:16).  
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Sebagai seorang Humas melakukan komunikasi dua arah tentu sangat penting 

digunakan terlebih lagi jika kita tengah berhubungan dengan pihak eksternal dari 

perusahaan, pihak eksternal organisasi tentu mempunyai pihak yang berbeda beda 

dan jauh lebih besar ruang lingkupnya, karena berhubungan baik dengan pihak 

eksternal membuat citra atau image  yang positif. Salah satu pihak ekesternal yang 

harus perhatikan adalah Community Relations, karna menjaga hubungan baik 

dengan para komunitas membuat image suatu organisasi lebih dipandang oleh 

jangkauan luas. 

1.1.1 Hasil Riset 

Pada hasil riset yang dilakukan terhadap beberapa anggota UKM Globies pada 

tanggal 22 Februari 2017 yang dilakukan di UKM Globies penulis menemukan 

bahwa UKM Globies Fisip belum mempunyai media internal sendiri karena 

selama ini UKM Globies Fisip Undip hanya mempergunakan akun media sosial 

dari UKM Globies sendiri, maka dari itu mahasiswa baru maupun mahasiswa 

lama dari Fisip Undip tidak mengetahui program atau kegiatan dari Globies. 

Menurutnya, majalah ini mampu menarik perhatian mahasiswa baru untuk 

bergabung dengan UKM Globies dan dibuatnya majalah inipun dikarenakan 

susahnya menarik anggota baru untuk UKM Globies. Disamping itu UKM 

Globies sendiri mempunyai suatu kegiatan internal sendiri seperti latihan bola 

basket yang diadakan sebagai sarana perekat sesama anggota Globies, UKM 

Globies mengadakan kegiatan eksternal seperti sparing, perlombaan Fisip Cup 

dan melakukan coaching clinic. 
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Pada karya bidang kali ini, UKM Globies sebagai objek dalam pembuatan 

media internal berupa majalah. UKM Globies adalah UKM yang bergerak di 

bidang olahraga yaitu basket di fakultas Fisip Undip. 

Melalui majalah ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, 

edukasi dan bisa menjadi sebuah media  bagi para mahasiswa baru  dan bagi para 

mahasiswa lama yang ingin mengembangkan kreatifitas mereka di bidang 

olahraga basket, majalah ini juga bisa digunakan untuk organisasi didalam 

ataupun diluar Undip sebagai media memperkenalkan salah satu UKM bidang 

olahraga basket “Globies Orange Campus Magazine”. 

Kesimpulan hasil riset yang didapat bahwa menurut UKM Globies pembuatan 

media internal di UKM Globies sangat penting dikarenakan dengan adanya media 

internal berupa majalah di dalam UKM Globies tersebut akan mempermudah 

UKM Globies untuk melakukan kegiatan promosi untuk memperkenalkan UKM 

Globies 

1.2 Rumusan Masalah 

UKM Globies mempunyai sasaran target adalah mahasiswa angkatan baru 

namun  tidak memiliki media informasi untuk memperkenalkan UKM tersebut di 

Fakultas Fisip Undip. namun terhambatnya informasi tentang UKM Globies yang 

ada di Fisip membuat target tidak dapat mengetahui banyak tentang UKM Globies 

di Fisip, jadi menurut kami sebagai peneliti pokok permasalahan yang dialami 

UKM Globies adalah sedikitnya media promosi yang digunakan untuk 

menjangkau target sasaran dikarenakan mereka tidak memiliki media internal 
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sebagai media promosi, maka dari itu sebagai peneliti kami bekerja sama dengan 

UKM Globies untuk membuat media internal berupa Majalah Internal sebagai alat 

media promosi sebagai media yang memperkenalkan UKM Globies kepada 

mahasiswa baru. 

1.3 Tujuan 

Majalah komunitas organisasi “Globies Orange Campus Magazine” ini 

disusun bertujuan sebagai sarana informasi untuk menarik minat mahasiswa baru 

untuk bergabung dengan UKM Globies yang ada di Fakultas Fisip dan sebagai 

sarana informasi seputar UKM Globies dari segi kegiatan dan event rutin yang 

dilakukan UKM Globies secara menyeluruh, sehingga dapat menambah 

pengetahuan bagi pembaca tentang kegiatan rutin apa saja yang di lakukan di 

UKM Globies bagi mahasiswa yang belum mengetahui UKM Globies. 

1.4 Manfaat 

a) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan saran bagi 

UKM Globies Fisip Undip agar dapat membuat pengelolaan publikasi 

mengenai kegiatan UKM Globies Fisip Undip kepada mahasiswa baru 

melalui media internal. 

b) Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kegiatan 

promosi UKM Globies Fisip Undip dan dapat menyumbang suatu masukan 
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baru bagi pengembangan ilmiah mengenai pengelolaan publikasi UKM 

Globies Fisip Undip. 

c) Manfaat Sosial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempersatukan keseluruhan anggota 

supaya lebih erat dalam menjalin persaudaraan sesama pemain basket 

1.5 Kerangka Konsep 

Pengertian Media Internal adalah suatu sarana penyampaian dan penerimaan 

informasi di kalangan publik internal perusahaan, dan biasanya bersifat non 

komersial. Penerima maupun pengirim informasi adalah orang dalam atau orang 

dalam atau public internal, terdiri atas pimpinan, angota, pegawai, maupun unit-

unit kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Media internal bisa menjadi 

salah satu media komunikasi internal organisasi atau perusahaan. Media internal 

diterbitkan untuk keperluan organisasi terutama internal public organisasi.  

Tujuannya agar internal public tetap mendapat informasi seputar kebijakan 

dan kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Sehingga visi dan misi perusahaan 

dapat tersampaikan dengan baik melalui media internal. Jadi, penerbitan media 

internal ini merupakan kegiatan komunikasi untuk memenuhi kepentingan kedua 

pihak yaitu kepentingan organisasi atau perusahaan dengan kepentingan internal 

public. 

Sedangkan menurut Frank Jefkins dalam bukunya Essentials of Public 

Relation yang dikutip oleh Soleh Soemirat dan Ardianto terdapat 5 utama House 

Jurnal, yaitu: 
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1. The Sales Bulletin: Sebuah buletin yang berfungsi sebagai media 

komunikasi reguler antara seorang sales manager dengan salesmennya di 

lapangan. 

2. The News Letter: Berisi pokok-pokok berita yang diperuntukkan 

bagi pembaca yang sibuk. 

3. The Magazine: Berisikan tulisan berupa feature, artikel dan 

gambar, foto, diterbitkan setiap bulan. 

4. The Tabloid Newspaper: Mirip surat kabar populer (umum) dan 

berisikan pokok-pokok berita yang sangat penting, artikel pendek dan 

ilustrasi. 

5. The Wall Newspaper: Bentuk media komunikasi staf/karyawan di 

suatu lokasi pabrik, perusahaan, atau pasar swalayan. Di Indonesia dikenal 

dengan surat kabar / majalah dinding (Soemirat & Ardianti, 2008:23) 

Bentuk house journal yang sering dimanfaatkan organisasi untuk melakukan 

komunikasi dengan internal stakeholdernya adalah melalui penerbitan inhouse 

magazine atau majalah internal. Pesan yang disampaikan melalui medium ini 

umumnya berisikan hal-hal yang baik dan membangkitkan motivasi dalam 

kegiatan yang berkaitan dengan organisasi. House journal dalam format majalah 

tersebut merupakan satu alat PR, dikatakan demikian karena “Majalah adalah 

media yang digunakan untuk menghasilkan gagasan feature dan publisitas 

bergambar untuk bahan referensi di masa mendatang.” (Wardani, 2008:30). 

1.5.1 Fungsi Media Internal dan Penyusunan 

 Fungsi media internal 
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1. Sebagai media penyebarluasan informasi tentang operasional 

perusahaan, mensosialisasikan kebijakan perusahaan dan mengangkat 

isyu umum masalah-masalah perusahaan. 

2. Saat dimanfaatkan dengan baik, media internal mampu mendekatkan 

karyawan dan perusahaan. Pengukuran keberhasilan media internal 

adalah saat karyawan merasa menjadi bagian dari organisasi melalui 

media internal. 

3. Dapat membantu saling pengertian antar karyawan/sesama anggota. 

4. Menanamkan budaya organisasi, mempertahankan dan 

mensosialisasikan perubahan 

 Aspek-aspek penyusunan media internal 

1. Informasi: menambah pengetahuan (baru) bagi pembacanya, seperti 

berita tentang perkawinan, kelahiran, kesejahteraan karyawan, 

pertemuan, dan lain sebagainya. 

2. Pendidikan: memperkenalkan pada pembacanya tentang cara baru 

melakukan kegiatan atau cara-cara mengatasi masalah. 

3. Rekreasi: Informasi yang dikandung memiliki ganjaran psikologis, 

seperti anekdot, sentilan, cerita bersambung. 

Menurut Payton paxson dalam bukunya Mass Communication and Media 

Studies menyatakan bahwa komunikasi massa dilihat sebagai sumber hiburan dan 

komunikasi dan informasi, terlebih untuk menjangkau banyak orang dalam 

sewaktu waktu khususnya bagi sebuah komunitas. Menurut paxson, komunikasi 

massa mampu membangun dan menjaga sebuah kelompok. Hal ini dikarenakan 
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setiap pesan yang disampaikan melalui media massa tertentu yang ditujukan 

kepada kelompok dengan kepentingan tertentu yang dikemas sebagai kebutuhan 

kelompok tersebut, salah satunya dengan menggunakan jenis media massa yaitu 

majalah. 

Majalah merupakan salah satu jenis media printing yang digunakan sebagai 

salah satu sumber informasi yang langsung menargetkan kelompok tertentu 

dengan tujuan tertentu. Dengan harapan yang disampaikan tepat sasaran dan 

mudah diterima oleh khalayak (paxon,2010:98) tujuan tersebut merupakan tujuan 

pembuatan majalah internal Fisip Undip ini. Majalah yang diberi nama “Globies 

Orange Campus” ini dibuat dengan tujuan agar menarik minat mahasiswa Fisip 

Undip untuk mengikuti UKM Globies. Tidak hanya itu majalah tersebut juga 

untuk memperkenalkan UKM Globies agar lebih dikenal lagi oleh mahasiswa 

Fisip ataupun fakultas lain yang terdapat di Undip, termasuk setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh UKM Globies. Harapannya, agar para mahasiswa Fisip yang baru 

dapat mengetahui dan mengenal UKM Globies. 

Konsep dari media internal organisasi yang berupa majalah ini merupakan 

produksi pertama yang penulis buat untuk UKM Globies dengan mengangkat 

tema yang sesuai dengan organisasi UKM Globies yang ada di Fisip. Format 

majalah penulis buat dengan bahasa yang ringan dan santai serta tidak terlalu baku 

dan formal tetapi tetap mudah dipahami oleh para pembaca. Dengan begitu, para 

pembaca akan lebih tertarik dan tidak mudah jenuh membacanya. Isinya 

bervariatif dengan mengangkat informasi seputar kegiatan dari organisasi UKM 
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Globies, artikel dan serba serbi isi UKM yang dapat memberikan informasi, 

wawasan, serta memotivasi mahasiswa untuk bergabung. 

Seperti halnya media lain, majalah mempunyai karakteristik khusus yang 

dapat kita identifikasi. Beberapa ciri-ciri khusus tersebut merupakan keunggulan 

majalah yang belum tentu dimiliki oleh media lain. 

1. Mempunyai tema khusus 

Majalah berdasarkan temanya contohnya yaitu: majalah olahraga, majalah 

gaya hidup, majalah wanita, majalah kecantikan, majalah fashion, majalah 

kuliner, dan sebagainya. Umumnya, majalah lebih diminati oleh orang yang 

mempunyai minat khusus terhadap bidang tertentu.  

2. Terbit secara berkala 

Tidak seperti surat kabar yang terbit setiap hari, frekuensi terbit majalah 

bervariasi. Ada majalah yang terbit dua minggu sekali, sebulan sekali atau dua 

bulan sekali.  

3. Cover/sampul majalah yang menarik 

Selain informasi yang terdapat pada isi majalah, daya tarik majalah lainnya 

adalah sampul depan atau covernya. Cover majalah biasanya dicetak dengan 

kualitas kertas yang bagus sehingga terlihat elegan dan eksklusif. Untuk 

menambah kesan mewah, cetakan cover majalah dilapisi dengan laminating 

doff atau glossy dan ditambah pula dengan finishing seperti emboss atau spot 

UV. 
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4. lnformasi lebih mendalam 

Kehadiran majalah yang terbit secara berkala, membuatnya mampu 

memuat informasi yang lebih detail dan mendalam. Informasi yang dikemas 

pun disajikan secara menarik sehingga pembaca dapat menikmatinya. 

5. Nilai aktualitas lebih panjang 

Waktu terbit majalah yang lebih lama dibandingkan dengan koran 

membuat majalah memiliki nilai aktualitas yang lebih panjang pula.  

6. Gambar/foto lebih bagus 

Majalah umumnya dicetak berwarna atau full colour dengan kualitas kertas 

yang lebih baik daripada koran. Itu merupakan keunggulan majalah yang 

menjadi daya tarik tersendiri dan mendorong minat calon pembaca untuk 

membelinya.  

Banyaknya jenis-jenis majalah tersebut memperlihatkan keterbukaan 

informasi yang semakin lebar. Dengan jumlah eksemplar dan pembaca yang 

banyak, majalah menjadi media yang menarik bagi para pengiklan. Meskin 

demikian, majalah bukannya tidak memiliki kekurangan. Lebih jelasnya kita 

simak kelebihan dan kelemahan majalah di bawah ini. 

1.5.2 Perbedaan Majalah dan Tabloid 

Kelebihan Majalah 
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Majalah, media yang terbit secara berkala menyajikan berbagai macam 

informasi yang menarik dan kaya dengan informasi. Waktu terbit majalah bisa 

bervariasi, bisa seminggu sekali, dua minggu sekali, satu bulan sekali bahkan ada 

yang terbit tiga bulan sekali. Dengan waktu terbit yang relatif lebih lama 

dibandingkan koran, majalah mempunyai waktu baca yang lebih lama pula (long 

life span). Informasi yang ditampilkan di majalah pun dikemas secara lebih 

menarik dan mendalam. 

Berbeda dengan koran yang dapat mencakup banyak kalangan, majalah 

mempunyai pembaca yang lebih selektif. Majalah yang mempunyai segmen 

spesifik dinilai lebih efektif menjangkau khalayak pengiklan. Apalagi jika majalah 

telah memiliki prestise yang tinggi, maka citra merek pengiklan dapat terangkat. 

Kelebihan majalah yang lain yaitu tampilan majalah yang lebih eksklusif. Ya, 

satu hal yang membuat majalah terlihat menarik yaitu tampilannya. Dengan jenis 

kertas yang lebih bagus, kualitas gambar yang tampil di kertas terlihat lebih jelas. 

Gambar-gambar dan teks yang ditampilkan di halaman majalah umumnya 

semuanya berwarna (full colour). 

Untuk menarik minat pembaca, majalah menampilkan sampul depan atau 

cover yang selalu berganti dari satu edisi ke edisi lainnya. Salah satu caranya yaitu 

memperlihatkan model yang cantik atau ganteng di bagian sampul majalah. 

Model sampul majalah itu merupakan model, artis sinetron atau bintang iklan 

terkenal yang banyak jadi idola banyak orang. Hal itu biasanya banyak kita lihat 

di majalah-majalah gaya hidup atau fashion. 
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Kelemahan Majalah 

Majalah sebagai media yang populer, mempunyai beberapa kelemahan yang 

dapat menurunkan minat beli masyarakat. Misalnya, harga jual majalah yang 

relatif tinggi membuat orang berpikir beberapa kali untuk membelinya. Harga jual 

majalah yang mahal salah satunya disebabkan oleh kualitas kertas dan cetak yang 

tinggi. Selain itu, pendistribusian majalah tidaklah merata di setiap wilayah 

sehingga tak mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. 

Berkembangnya platform atau aplikasi yang menampilkan majalah secara 

online juga menyebabkan majalah cetak semakin berkurang pembelinya. 

Walaupun media cetak majalah semakin tersaingi oleh media alternatif online, 

majalah masih tetap memiliki pelanggan yang setia.  

Perkembangan Tabloid di Indonesia merupakan generasi ketiga munculnya 

jenis media cetak setelah surat kabar dan majalah. Seperti kita ketahui keberadaan 

surat kabar di Indonesia ditandai dengan perjalanan lima periode dimulai pada 

tahun 1828 ( Zaman Belanda ), lalu kemudian majalah dimulai pada periode 

kemerdekaan, tahun 1945. Ada beberapa sumber mengatakan bahwa Tabloid 

dikatakan generasi ketiga karena Tabloid beredar pada tahun 1982, yang artinya 

periode pemerintahan orde baru. 

Layaknya surat kabar dan majalah, tabloid juga merupakan bagian jurnalisme 

konvensional. Keberadaan Tabloid  ditandai dengan keberadaan perusahaan 

penerbitan majalah Tempo, PT. Grafiti Pers dengan direktur utama ketika itu Eric 

FH Samola. PT. Grafiti Pers berpusat di Jawa Timur. Perusahaan tersebut 
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kemudian mengalami kebangkrutan, sehingga lima tahun kemudian ( 1988 ) PT. 

Grafiti Pers diambil alih oleh Jawa Pos News Network ( JPNN ), yang merupakan 

satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia, dimana sudah memiliki lebih dari 

80 surat kabar, tabloid, dan majalah. Dengan Tabloid pertama “Swara Surabaya “. 

Karakteristik Tabloid 

Berbicara tentang karakteristik Taboid, tentu terkadang banyak yang masih 

terjebak dengan bayang – bayang surat kabar ataukah masih oportunis dengan 

majalah. Sebelum menemukan karakteristik dari tabloid, kita review sekilas apa 

itu karateristik surat kabar dan majalah. 

Majalah sudah pasti ditentukan oleh sasaran khalayak yang dituju. Artinya 

sejak awal redaksi sudah menentukan siapa yang akan menjadi pembacaanya, 

apakah anak-anak, remaja, wanita dewasa, pria dewasa atau untuk pembaca 

umum. Bisa juga dapat ditargetkan sasaran pembaca berdasarkan hobi tertentu, 

seperti bertani, beternak dan memasak. 

1. Penyajian lebih dalam 

Frekuensi terbit majalah pada umumnya adalah mingguan. Selebihnya dwi 

mingguan, bahkan bulanan ( 1 X sebulan ). Majalah berita biasanya terbit 

mingguan, sehingga para reporternya punya waktu yang cukup lama untuk 

memahami dan mempelajari suatu peristiwa. 

2. Nilai aktualitas lebih lama 

Apabila nilai aktualitas surat kabar hanya berumur satu hari, maka nilai 

aktualitas majalah usung surat kabar kemarin atau dua hari yang lalu bila kita 
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baca saat ini. Akan tetapi kita tidak pernah menganggap using majalah yang 

terbit dua atau tiga hari yang lalu. Sebagaimana kita alumni bersama, bahwa 

dalam membaca majalah tidak pernah tuntas sekaligus. Pada hari pertama 

mungkin kita hanya membaca topic yang kita senangi atau topic yang relevan 

dengan profesi kita, hari esok dan seterusnya kita membaca topic lain sebagian 

referensi. 

3. Gambar / Foto lebih banyak 

Jumlah halaman majalah lebih banyak sehingga selain penyajian beritanya 

yang mendala, majalah juga dapat menampilkan gambar / foto yang lengkap, 

dengan ukuran besard an kadang-kadang berwarna, serta kualitas kertas yang 

digunakannya juga lebih baik. Foto-foto yang ditampilkan majalan memiliki 

daya tarik tersendiri. 

4. Cover sebagai daya Tarik 

Selain foto, cover atau sampul majalah juga merupakan daya tarik 

tersebdiri. Cover adalah ibarat pakaian dan aksesoris. 

5. Harga 

Harga majalah tergolong mahal dibanding Koran.Tabloid Sebagai 

Kombinasi beberapa karakteristik antara Surat Kabar ( Koran ) dan Majalah 

Ada beberapa karakteristik pada Tabloid : 

 

1. Publistas 

2. Aktualitas 
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3. TerdokumentasikanPenyajian Lebih dalam 

4. Nilai Aktualitas lebih lama 

5. Terdapat gambar lebih menarik 

6. Sampul depan memiliki daya tarik. 

7. Mudah mengeenali khalayaknya 

8. Semi Koran 

9. Semi majalah 

Fungsi Tabloid : 

1. To Inform 

2. To educate 

3. To entertaining 

Kelebihan Tabloid : 

1. Indept Reporting 

2. Menarik ( Eye catching 

3. Khalayak Mudah Dipantau 

4. Bersifat feature news dan straight News 

5. Terdokuementasikan 

6. Pemberitaan di Tabloid boleh dipesan 
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Kelemahan Tabloid : 

1. Pemberitaan Terbatas, biasanya satu tema besar menjadikan benang merah 

untuk setiap   rubrik ( terdapat korelasi per satu edisi ). 

2. Ukuran kertas terlalu lebar. 

3. Memiliki daya saing penjualan antara Koran dengan majalah. 

 

1.5.3 Jenis-jenis Layout Majalah  

1. Mondrian Layout  

Jenis design yang mengacu kepada karya Piet 

Modrian seorang pelukis asal Belanda, memiliki 

design yang asimetris, menggunakan warna dasar 

merah ,kuning ,biru serta garis hitam sebagai pemisah 

antar ruangn, unsur gambar di tempatkan dalam 

bidang segi empat. 

 

2. Axial Layout 

Tata letak yang memiliki tampilan visual yang kuat di 

tengah halaman dengan tampilan element pendukung 

di sekeliling gambar utama biasanya berupa gambar 

atau tulisan yang berhubungan dengan tampilan di 

tengah halaman sebagai titik pusatnya. 
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3. Picture Window Layout 

Tampilan gambar yang besar menjadi ciri utama tata 

letak ini, dan di ikuti dengan headline ,keterangan 

gambar hanya memiliki porsi yang kecil 

 

 

 

 

4. Big type Layout  

Jenis tata letak yang menggunakan huruf yang besar 

sebagai unsur utama, gambar yang digunakan hanya 

berfungsi sebagai unsur pendukung saja. 
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5. Silhouette Layout  

Tata letak tulisan yang mengikuti alur bentuk gambar 

yang di gunakan menjadi ciri design jenis ini. dan 

kadang di gunakan juga tampilan negatif gambar 

(silhouette) untuk menguatkan pesan yang 

disampaikan. 

 

 

 

6. Frame Layout  

Menggunakan bingkai sebagai unsur utama design ini, 

dimana pesan atau gambar utama diletakan di dalam 

bingkai, atau bingkai tersebut menjadi tema dalam 

design yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

 

7. Circus Layout  

Susunan yang “tidak beraturan” dalam penempatan 

gambar/tulisan tapi tertata dengan baik, tampilan 

biasanya berupa banyak gambar produk dalam satu 

halaman. 

 

 

 

 

8. Rebus Layout  

Gambar dan tulisan saling menjalin di dalam design, 

menggunakan gambar sebagai penggati tulisan misal: 

tulisan smile diganti dengan gambar. 
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9. Story Board Layout  

Sesuai dengan namanya tata letak jenis ini mengandung 

unsur cerita mengenai pesan yang akan 

disampaikan,terdiri dari beberapa panel yang simetris, 

dan tiap gambar dapat di berikan keterangan atau 

‘caption’ 

 

 

10.  Type Speciment  Layout  

Menggunakan Satu macan jenis huruf tertentu 

(Font).Tulisan diatur sedemikian rupa untuk 

menampilkan pesan secara visual dan literal. Dan 

biasanya design jenis ini di dominasi oleh tulisan. 
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1.6 Target Khalayak 

Sasaran pembaca majalah “Globies Orange Campus” ini dapat dikelompokkan 

menjadi tiga berdasarkan kontribusi yang diharapkan dari mereka yaitu Sekunder, 

Premier, Tersier. 

I. Sekunder 

 Segmentasi sekunder seluruh mahasiswa perjurusan Fisip Undip baik dari 

progam sarjana maupun diploma yang masih aktif, terutama mahasiswa tahun 

pertama yang sebelumnya merupakan SMA/SMK hingga pada angkatan ke 

tiga Fisip Undip sekarang. 

II. Premier 

 Mahasiswa mahasiswa di luar Fakultas Fisip Undip sebagai media yang 

memperkenalkan  UKM Globies kepada Fakultas lainnya yang ada di Undip. 

III. Tersier 

 Dosen yang mengajar di Fisip Undip atau di luar Fisip sebagai informasi 

atau panutan untuk mengetahui UKM Globies. 

 Alumni Fisip yang mungkin ingin berkontribusi di UKM Globies. 

 Media massa yang ingin meliput kegiatan UKM ataupun yang ingin 

mempublikasikan UKM Globies ke masyarakat luar. 
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1.7 Strategi 

1.7.1 Pra Produksi 

1. Pengajuan perizinan untuk menjalankan riset pada sejumlah organisasi 

UKM globies Fisip. 

2. Membuat rincian kebutuhan yang dibutuhkan selama proses pra produksi 

sampai dengan pasca produksi baik dari waktu dan biaya.  

3. Menentukan nama majalah UKM Globies Fisip Undip kepada ketua prodi 

4. Menentukan  konsep majalah beserta dengan segmentasi pembaca. 

5. Membuat rincian data yang dibutuhkan untuk dimasukan kedalam majalah. 

6. Mengumpulkan data berupa informasi dan para narasumber untuk diolah 

menjadi berita. 

7. Wawancara terhadap narasumber mengenai pembuatan majalah dari layout, 

font, pewarnaan, isi berita, serta profil anggota inti. 

1.7.2 Produksi  

1. Mengembangkan data yang sudah diperoleh dengan cara memilih dan 

mengelompokan data menjadi beberapa sub topic yang lebih spesifik. 

2. Mengolah data dan refrensi sebelum memasukannya pada halaman rubric 

majalah internal organisasi. 
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3. Menentukan artikel yang akan dimuat dalam majalah dan 

mengelompokannya dalam beberapa rubric. 

4. Memperbaiki dan mengedit data yang sudah ada untuk menjadi berita yang 

dapat disajikan secara menarik. 

5. Menentukan konsep layout yang sesuai dengan tema majalah. 

6. Melakukan finishing dengan memperhatikan setiap hal detail baik tulisan 

edisi, tanggal, nomer halaman dan judul pokok. 

1.7.3 Pasca Produksi 

1. Menyocokan desain majalah secara keseluruhan dengan pihak UKM 

Globies. 

2. Mencetak majalah yang telah dibuat dengan format soft file menjadi hard 

file untuk dilakukan penjilidan. 

3. Menyerahkan hasil majalah kepada UKM Globies. 

4. Menyusun Lembaran Pertanggung jawaban (LPJ) pembuatan menjalah 

majalah organisasi “Globies Orange Campus Magazine” 

1.8 Taktik 

1.8.1 Deskripsi Media 

UPK Globies Fisip Undip merupakan organisasi pecinta olahraga bola basket 

mahasiswa fisip undip. Komunitas ini mewadahi para pecinta olahraga bola 

basket dari berbagai macam usia dan berbagai macam jurusan yang di fisip 
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undip .Banyaknya kegiatan yang diikuti oleh UPK Globies ini tidak lepas dari 

kontribusi anggota dan stakeholder atau pihak – pihak yang telah membantu 

mereka. Hal ini karena adanya komunikasi dan hubungan yang baik sehingga 

menciptakan jalinan relasi yang hangat dan kekeluargaan antara anggota UPK 

Globies Fisip Undip ini. 

1.8.2 Konten Media 

Majalah ini terdiri dari 24 halaman dengan pembagian 22 halaman isi dan 2 

halaman adalah cover akan dibuat dengan acuan majalah terbit satu bulan sekali, 

dalam posisi potrait dan ukuran kertas A4, Dalam pembuatan majalah ini 

terdapat lima tahapan kerja yaitu: 

1. Persiapan 

2. Produksi naskah 

3. Desain 

4. Cetak 

5. Evaluasi 

Konsep rubrikasi dalam majalah internal organisasi UKM Fisip ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Cover  

Cover dibuat dengan menyertakan nama majalah “Globies Orange Campus 

Magazine” dan bertuliskan konten isi berita majalah “Globies Orange Campus 

Magazine” serta terdapat logo Undip di bagian pojok kanan atas dengan cover 

warna paduan orange desain modern dan stylish sebagai pemanis cover. 
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Kemudian di bagian cover belakang kami menyertakan beberapa foto dan 

pendapat tentang hadirnya majalah ini. 

2. Tim Redaksional  

Redaksional adalah konten yang berisi kata pengantar dari redaksi majalah 

Globies Orange Campus Magazine dan terdapat susunan redaksi didalamnya. 

Berisi daftar konten yang terdapat didalam majalah agar dapat memudahkan 

pembaca untuk menentukan halaman mana yang ingin dibaca terlebih dahulu. 

3. Sambutan Ketua UKM Globies 

Berisi tentang sambutan yang diutarakan oleh ketua Globies 

4. Profile, Artikel UKM  

Dalam rubrik ini terdapat profil dari segala organisasi UKM yang ada di 

Fisip Undip secara keseluruhan baik dari sejarah terbentuknya organisasi 

hingga kegiatan rutin dalam organisasi ini. Kemudian dilanjutkan dengan profil 

dari ketua setiap UKM. 

5.  Artikel Berita 

Dalam rubrik ini diisi dengan Berita Bola Basket dalam negri, sebagai 

bahan untuk menambah wawasan tentang perkembangan bola basket di dalam 

negri. 

6. Saran & Kritik 

Dalam rubrik ini berisikan tentang kritik dan saran dari mahasiswa. 
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7. Profil Anggota  

Dalam rubik ini berisikan profil struktur organisasi anggota Globies 

 

1.8.3 Format Majalah 

1. Jumlah Halaman : 24 halaman (Dilengkapi dengan Cover) 

2. Ukuran Kertas  : Panjang 27cm x Lebar 22cm (A4) 

3. Jenis Kertas  :  

a) Cover : Kertas Ivory 

b) Isi Majalah : Kertas CTS 
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1.8.4 Tampilan Media 
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1.9 Action 

1.9.1 Job Description 

 Pelaksana 

 Andika Pratama Ammari S 14030112060109 

 Aditya Herdiansyah  14030112060125 

Pembuatan Majalah Internal Globies Orange Campus Magazine ini 

dilakukan oleh Tim keredaksian yang terdiri dari dua orang dengan 

pembagian tugas sebagai berikut: 

1. Reporter (Aditya Herdiansyah) 

2. Redaktur (Aditya Herdiansyah) 

3. Desain Layout (Andika Pratama Ammari S) 

4. Editor (Andika Pratama Ammari S) 

 Reporter  

Secara umum, reporter adalah orang yang bekerja untuk mencari tahu 

lebih dalam tentang kebenaran suatu informasi yang dapat  dijadikan suatu 

berita yang layak dikonsumsi publik. Reporter biasanya dahulu pokok 

bahasan apa yang akan diangkat dan menentukan goal setting (tujuan) dari 

berita tersebut bertugas untuk menggali informasi tentang suatu hal dengan 

cara mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan hal yang akan 

diberitakan ke publik. Mempunyai tanggung jawab dalam hal 

mengumpulkan data berupa informasi atau berita teraktual sebagai bahan 

pengembangan gagasan serta mengolah data untuk dijadikan sebagai isi 
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majalah. Tugas yang menjadi tanggung jawab reporter dapat dirincikan 

sebagai berikut : 

1. Membuat rincian kebutuhan dari proses pra produksi hingga pasca 

produksi maupun dokumentasi yang dibutuhkan. 

2. Menentukan tema majalah dengan kerjasama tim. 

3. Mengumpulkan data premier dan sekunder. 

4. Membuat jadwal liputan dan melakukan liputan sesuai jadwal. 

5. Menganalisa data dan mengolah data menjadi berita yang dapat 

dimasukan kedalam majalah. 

 Peliputan  

Tugas dari tim peliputan antara lain : 

1. Mengumpulkan data berupa informasi dari narasumber yang 

bersangkutan. 

2. Membuat jadwal liputan dengan membuat janji terlebih dahulu 

dengan narasumber dan melakukan liputan sesuai jadwal yang 

ditentukan. 

3. Menganilisis data dan mengolah data tersebut menjadi berita yang 

akan dimuat dalam majalah. 

 Grafis desain 
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Tugas seorang desain pada majalah ini adalah mengeksekusi berita, foto 

yang siap untuk didesain sesuai dengan karakteristik majalah. Menyusun 

tata letak foto ataupun tulisan dan menciptakan sebuah layout yang menari, 

karena desain sangat membantu pembaca untuk lebih menikmati dalam 

membaca majalah. 

 

1.9.2 Anggaran 

Pemasukan  

No  Deskripsi Jumlah Pemasukan Total Pemasukan 

1 

 

Pendanaan dari 

seluruh anggota 

globies 

100 orang 

 

Rp 20.000 

 

Rp 2.000.000 

 

Total Anggaran Rp 2.000.000,00 

 

Pengeluaran 

No Deskripsi Kuantitas Durasi Biaya Total 

1 Alat Produksi     

 Sewa     

 Kamera Canon 60 D 1Unit  1 Hari Rp Rp 125.000,00 
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125.000,00 

 Lensa Fisheye 10 - 17 1 Unit 1 Hari Rp 

70.000,00 

Rp 70.000,00 

 Lensa Fix 85mm f1.8 1 Unit 1 Hari  Rp 

70.000,00 

Rp 70.000,00 

 Lensa kit 18-55 is II 1 Unit 1 Hari Rp 

15.000,00 

Rp 15.000,00 

Total Biaya Sewa Kamera Rp 280.000,00 

CETAK 1 MAJALAH 

 Cetak majalah: 

Cover  : Ivory 

A3  1 Lembar @ 

6500 

 

 

 

Ivory: 

1 lembar bagian 

luar ( 2 hal) 

1 lembar bagian 

dalam (2 hal) 

3 Hari Ivory  

Rp 

6500,00x2 

 (cetak) 

 

 

 

Rp 13.000,00 
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 Isi : CTS 190 

gram A3/Rp 

5500 

 

CTS: 

5 lembar bagian 

isi  

( 20 hal) 

  CTS  

Rp 

5500,00x1

0  

( cetak) 

 

Rp 55.000,00 

Total biaya 1 majalah Rp 68.000,00 

 Print + jilid TA     Rp 

150.000,00 

Rp 150.000,00 

 Bensin untuk 

Transportasi  

Rp.20.000 x 

3 hari 

    Rp 60.000 Rp 60.000,00 

 Snack untuk 

narasumber 

Rp 20.000 x 

5 orang 

  Rp 100.000 Rp 100.000,00 

 Dana tak terduga Rp 200.000    Rp.200.000,00 

TOTAL BIAYA Rp 858.000,00 
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CETAK 100 MAJALAH 

 CTS 190 Gram 

A3 60-100 

lembar/ Rp.3000 

 

CTS: 

500 lembar 

Bagian isi  

   CTS Rp 3000 x 

500 = Rp 

1.500.000 x 2 

(bolak – balik) 

Rp 3.000.000,00- 

  Ivory 220 Gr A3 

60-100 Lembar/ 

Rp 3500 

100 lembar 

bagian cover  

  Ivory Rp 3.500 x 

100 lembar = Rp 

350.000 x2 ( 

bolak-balik ) 

Rp 700.000,00 

Total biaya 100 majalah Rp 3.700.000,00 

 

1.10 Evaluasi 

Media organisasi yang berupa majalah internal organisasi UKM 

Globies dibuat sebagai Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan 

kelulusan dalam Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP. Selain itu 

majalah ini akan dapat dimanfaatkan sebagai : 

1. Media dalam promosi dan publikasi UKM Globies yang ada di Fisip 

Undip kepada mahasiswa baru maupun angkatan ketiga. 

2. Media untuk menambah informasi yang belum diketahui oleh para 

mahasiswa mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. 


