
39 

BAB III 

TEMUAN PENELITIAN  

EVALUASI FUNGSI MAJALAH WARTA RESCUE SEBAGAI MEDIA 

KOMUNIKASI INTERNAL DI BADAN SAR NASIONAL KANTOR 

SEMARANG 

 

Bab ini menjelaskan fungsi majalah warta rescue sebagai media komunikasi 

internal di Badan SAR Nasional kantor Semarang. Peneitian ini menggunakan 

wawancara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara. Terdapat enam 

narasumber yaitu Agus Hariyono Kepala Kantor SAR Semarang, Eva 

Rachmawati Kepala Sub Bagian Umum Kantor SAR Semarang, Zulhawary 

Agustianto Pemimpin Redaksi Kantor SAR Semarang, Maulana Affandi Humas 

Kantor SAR Semarang, Hardi Amandurizal Rescuer Kantor SAR Semarang dan 

Natasya Maharani sebagai Arsiparis Kantor SAR Semarang.  

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. 

3.1 Fungsi Media Internal 

Media internal atau media cetak bisa digunakan dalam penyampaian pesan 

berkomunikasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan kepada intenal maupun 

eksternal oraganisasi. Majalah warta rescue biasanya lebih dikenal majalah bisa 

didesain  secara sistematis dengan isi pesan yang cukup jelas. Bisa diterbitkan 
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secara periodik, bulanan atau tiap 3 bulan sekali. Jika informasi informasi yang 

disampaikan terlalu lama, berita-berita yang dimuat harus dimuat perlu disesuaikan 

agar tetap terlihat up to date. Majalah ini juga ditujukan bagi para karyawan beserta 

keluarganya dan semua publik internal perusahaan lainnya. Agar karyawan tidak 

ketinggalan informasi dan selalu mengetahui kebijakan terbaru organisasi. Dalam 

hal pembuatan majalah ini, perlu ada penekanan terhadap informasi yang bersifat 

pandangan manajemen, bimbingan pendidikan, motivasi, dan isu moral. 

Media internal didalam organisasi sangatlah penting untuk membina hubungan 

yang harmonis dan sebagai media komunikasi dengan atasan dengan bawahan 

dengan atasan begitu sebaliknya. Media intenal tidak hanya membantu karyawan 

untuk memdapatkan informasi mengenai kebijakan organisasi saja, tetapi 

seharusnya juga membantu instansi untuk mengerti kebutuhan dan sarana 

menampung aspirasi sehingga komunikasi yang terjadi tidak hanya satu arah saja 

melainkan dua arah. Media internal menjadi sarana efektif untuk mengurangi 

perbedaan pendapat di kalangan internal.  

3.1.1 Sebagai media hubungan komunikasi internal atau eksternal. 

Pembuatan majalah internal berfungsi sebagai media untuk hubungan komunikasi 

internal ataupun eksternal. Majalah internal merupakan program rutin humas dalam 

menginformasikan kegiatan Basaranas setiap bulannya. Seperti yang dikatakan 

Zulhawary Pemimpin Redaksi Majalah Warta Rescue Badan SAR Nasional Kantor 

Seramarang. 

“Fungsi majalah warta rescue disini adalah sebagai sarana 

informasi bagi seluruh yang ada di lingkungan Basarnas 

mengenai semua hal yang sudah dilaksanakan oleh basarnas 

selama satu bulan. Semua kegiatan dalam waktu satu bulan 
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termasuk rekapitulasi bencara atau operasi SAR yang sudah 

dilakukan selama satu bulan terakhir.” 

Media internal ini bertujuan untuk menginformasikan semua kegiatan yang 

Basaranas Jawa Tengah dalam waktu satu bulan terakhir. Majalah warta rescue 

akan terbit pada minggu pertama bulan sesudahnya, contohnya majalah warta 

rescue bulan April akan terbit pada minggu pertama bulan Mei. Informasi yang 

ditampilkan yaitu berupa liputan kegiatan operasi SAR dan pelatihan potensi 

SAR. Media internal ini bukan hanya untuk internal saja, yaitu juga untuk 

mengkomunikasikan tugas dari basarnas setiap bulannya seperti melakukan 

kegiatan opersi SAR dan pelatihan SAR untuk melatih fisik rescuer, yaitu seperti 

yang dikatakan Eva Rachmawati Kepala Sub Bagian Umum Badan SAR Nasional 

Kantor Semarang. 

“pada intinya masyarakat tahu apa itu basarnas apa itu 

pelayanan SAR jadi lewat media itu kita dapat 

mengkomunkasikan kepada masyarakat kegiatan meliputi tugas 

pokok maupun penunjang dari basarnas khususnya di wilayah 

Jawa Tengah.” 

Dengan menampilkan kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Basarnas 

setiap bulannya agar masyarakat terbantu dengan adanya Basarnas di Jawa tengah 

ini. Masyarakat akan melihat jadi tugas pokok Basarnas seperti itu. Dengan begitu 

majalah warta rescue basarnas bertujuan untuk mensisialisasikan Basarnas kepada 

pihak luar, seperti yang dikatakan Agus Haryono Kepala Badan SAR Nasional 

Kantor Semarang. 

“jadi majalah warta rescue itu kami terbitkan sebagai sarana 

untuk sosialisasi dan pemasyarakatan kantor SAR Semarang, 

kemudian juga sosialisasi tentang SAR dan keselamatan disana 

kita sampaikan kepada masyarakat tugas pokok dan fungsi 

basarnas.” 

Media Internal juga berperan penting untuk mensosialisasikan kegiatan apa 

saja yang dilakukan basarnas semuanya di jelaskan disana. Media internal sangat 
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penting memperkanalkan basarnas kepada intenal dan eksternal organisasi. Kantor 

SAR Semarang mempunyai tugas melaksanankan siaga SAR, tindak awal, dan 

operasi SAR, pengelolaan komunikasi, latihan SAR, pembinaan potensi, dan 

pemasyarakatan SArasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, 

menolong, dan serta koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam 

rangka opeenyelamatkan jiwa manusia yang hiang atau dikhawatirkan hilang atau 

menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, bencana dan musibah lainnya. 

Berita yang ditampilkan di majalah warta rescue yaitu hampir semua kegiatan 

yang dilaksanakan di Kantor SAR Semarang. Kegiatan yang biasanya kita 

lansanakan di Kantor SAR Semarang adalah berupa kegiatan operasi SAR yang 

membahayakan jiwa, pelatihan SAR untuk kesiapan rescuer dalam menghadapi 

musibah. Sepertinya dulu juga pernah ditampilkan tips-tips SOP SAR tapi itu 

sudah lama tidak ditampilkan lagi. Seperti yang dikatakan Hardi Amandurizal 

Rescuer Kantor SAR Semarang.  

“ada tapi jarang tidak setiap terbit ada, Semisal ada beberapa 

tips-tips SOP SAR secara garis besar itu perlu ditampilkan itu 

jadi lebih bagus. Jadi semisal ada potensi yang membaca bukan 

kita saja, jadi potensi yang membaca minimal mereka 

mempunyai kemampuan lebih dari hasil dari adanya rubrik 

khusus tips tentan SOP-SOP SAR.” 

Majalah warta rescue akan menjadikan pembacanya pintar dan berwawasan 

luas apabila didalamnya informasi yang disampaikan lebih lengkap dn mearik 

dengan adanya Tips tips SOP SAR, berita atau indormasi yang berhubungan 

dengan Kantor SAR Semarang dapat diperoleh dengan mudah. Seperti yang 

dikatakan Natasya Maharani Karyawan Kantor SAR Semarang. 

“Media informasi yang ada di basarnas mudah diperoleh 

melalui majalah warta rescue, mading, media informasi untuk 

keluar itu sperti sosial media facebook, twitter dan web.” 
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Informasi yang berhubungan dengan Kantor SAR Semarang dapat diperoleh 

dari majalah warta rescue dan sosial media Kantor SAR Semarang. Berita yang 

disampaikan sudah komplit dan dijelaskan di majalah warta rescue. Seperti yang 

dikatakan Natasya Maharani Karyawan Kantor SAR Semarang. 

“ya bagus udah komplit maksudnya kayak berita tentang operasi 

itu udah dijelaskan dan kejadiannya seperti apa. Pokoknya 

semuanya dijelaskan semua berdasarkan 5W+1H.” 

Berita yang dimunculkan di majalah warta rescue perpedoman pada 5W+1H. 

Berita yang ditampilkan dijelaskan sesuai dengan kejadian sebenarnya. 

3.1.2 Sebagai ajang komunikasi khusus antar karyawan. 

Media internal sebagai ajang komunikasi khusus untuk karyawan agar terciptanya 

hubungan harmonis antara sesama karyawan, maupun antara atasan dengan 

bawahan. Misalnya seperti ucapan selamat ulang tahun, informasi kelahiran bayi 

dari keluarga karyawan, adanya pegawai/karyawan baru, kegiatan olahraga, wisata, 

keagamaan, kesehatan hingga berita duka cita dan kegiatan sosial lainnya. Seperti 

yang dikatakan oleh Natasya Staff Arsiparis Badan SAR Nasional Kantor 

Semarang. 
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Gambar 3.1 Rubrik Selamat Ulang Tahun di majalah warta rescue 

“bagus sih, jadi semua karyawan bisa tahu siapa aja sih dibulan 

ini yang berulang tahun, akan tetapi terlalu kecil, seharusnya 

agak lebih di besarkan sedikit lagi, agar orang lain bisa melihat 

itu” 

Didalam majalah warta rescue tersedia rubrik ucapan selamat ulang tahun 

untuk semua karyawan agar karyawan lain atau orang lain yang membaca majalah 

warta rescue ikut mendoakan mereka yang berulang tahun. Dengan demikian ada 

tingkat kepedulian antar sesama karyawan dan komunikasi terjalin secara baik.  

Tujuan dari media internal itu sendiri bukan hanya untuk menginformasikan 

kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Basarnas akan tetapi seharusnya media 

internal adanya komunikasi dua arah akan tetapi di basarnas belum adanya rubrik 

khusus untuk aspirasi karyawan seperti yang dikatakan Zulhawary Agustianto 

Pemimpin Redaksi Majalah Warta Rescue Badan SAR Nasioanl Kantor 

Semarang. 



45 

“Selama ini belum ada rubrik khusus, tapi kita tetap 

mencantumkan kotak saran, kita tetap membuka kritik dan saran 

bagi teman-teman yang ingin menyampaikan uneg-unegnya atau 

aspirasi mereka. Akan tetapi kalau rubrik khusus kita belum 

sediakan.” 

Majalah Warta Rescue dalam sebuah organisasi akan berjalan dengan baik 

apapila adanya komunikasi dua arah bukan hanya untuk menginformasikan akan 

tetapi dalam media internal. Seharusnya didalam majalah warta rescue disediakan 

rubrik khusus untuk aspirasi karyawan dan juga seharusnya dalam majalah warta 

rescue disediakannya rubrik khusus untuk karyawan yang mengirimkan artikel 

yang berhubungan dengan SAR. Akan tetapi didalam majalah warta rescue belum 

disediakannya rubrik khusus karawan tersebut 

Majalah warta rescue lebih fokusnya kepada eksternal Kantoe SAR Semarang 

seperti yang dikatakan Eva Rachmawati Kepala Sub Bagian Umum Kantor SAR 

Semarang. 

“kalau lebih fokusnya majalah itu lebih fokusnya eksternal, juga 

untuk internal yaitu misalkan waktu itu kita tidak ikut kegiatan kita 

jadi tahu, sudah dilaksanakan kegiatan operasi SAR di wilayah 

kita kemudian ada pelatihan-pelatian beberapa potensi di 

kabupaten-kabupaten dilingkup propinsi Jawa Tengah. 

Malajah warta rescue lebih memfokuskan menyampaikan atau 

memperknalkan Basarnas kepada eksternal Basarnas. Akan sebenarnya juga untuk 

menyampaiakn informasi kepada internal bagi meraka yang tidak mengikuti 

kegiatan. Untuk media atau rubrik khusus untuk aspirasi karyawan bekum 

disediakan di majalah warata rescue, kami dari bidang kepegawaian mempunya 

media sendiri untuk suara karyawan. Seperti yang dikatakan Eva Rachmawati 

Kepala Sub Bagian Umum Kantor SAR Semarang. 

“kalau untuk suara pegawai itu kita ada media sendiri, seperti 

apa, setiap berapa tahun sekali kita ada kayak membagikan 

koesioner kepada pegawai jadi biar mengetahui aspirasi 
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karyawan itu sendiri. Selain itu kita juga menyelanggrakan 

rapat bersama secara rutin. 

Majalah warta resce bukan tempat untuk menyelesaikan masalah internal 

basarnas dan dipublikasikan, untuk menyelesaikan masalah internal Kantor SAR 

Semarang mempunyai media sendiri. Kalau yang ditampilkan di majalah warta 

rescue rubrik-ribriknya suda ditentukan, rubrik yang ditampilkan di majalah warta 

rescue seperti yang dikatakan Natasya Maharani Karyawan Kantor SAR 

Semarang.  

“Rubrikya ada sikapur sirih, terus apa namanya 

berita-beritanya, teus ada shood and record jadi kayak tentang 

kumpulan cerita-cerita dalam satu bulan itu, sama itu di situ 

juga ada data musibah juga di bulan tersebut.” 

Rubrik yanag ditampilkan belum begitu banyak akan tetapi hampir sama 

dengan majalah internal organisasi lainnya. Kegiatan yang ditampilkan majalah 

warta rescue setiap bulannya hampir semua kegiatan Kantor SAR Semarang 

dalam waktu satu bulan tersebut, seperti yang dikatakan Natasya Maharani 

Karyawan Kantor SAR Semarang.  

“hampir semua kegiatan sih, dalam satu bulan itu dari semua 

kegiatan ada operasi, pelatihan, ada MOU ada 

kegiatan-kegiatan Dharmawanita terus mungkin ada 

pengamanan kayak karnaval apasih kayak auditkeselamatan 

gitu-gitu deh.” 

Tiap-tiap kegatan Kantor SAR Semarang Humas selalu dilibatkan dan 

mendokumentasikan kegiatan atau acara tersebut an membuat rilis acara guna 

untuk mengisi artikel dimajalah warta rescue.  

3.1.3 Sebagai sarana media untuk “pelatihan dan pendidikan” 

Membuat artikel berita tugas pokok humas untuk di publikasikan kepada media 

ataupun kita terbitkan sendiri di majalah warta rescue. Selain digunakan untuk 

menginformasikan kegiatan juga di manfaatkan sebagai media pelatihan dan 

pendidikan sebagai media dalam bidang tulis menulis bagi karyawan, serta staf 
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humas yang berbakat atau berpotensi sebagai penulis ilmiah popular. Hal yang 

paling penting dalam pembuatan rilis itu seperti yang dikatakan Maulana Affandi 

Staff Humas Badan SAR Nasioanl Kantor Semarang. 

“kalau bagaimana membuat rilis yang baik itu yang pasti harus 

ada 5w+1h disitu semua dijelaskan paling tidak kita mempuai 

data yang lengkap agar kita gampang menggambarkannya 

dalam bentuk tulisan. Misalkan kejadiannya apa, jam berapa, 

kronologinya seperti apa, kejadiannya dimana, korbannya ada 

berapa?” 

 

Gambar 3.2 Contoh Rilis yang dibuat Humas terbit di Majalah Warta Rescue. 

Dalam pembuatan rilis yang baik agar orang tertarik untuk membaca berita 

tersebut harus mengandung 5W+1H. baik itu lisi untuk majalah warat rescu 

maupun untuk di publis kepada rekan-reakn media cetak maupun media online. 

Majalah warta rescue merupakan kepanjangan tangan dari basarnas pusat, seperti 

yang dikatakan Agus Haryono Kepala Kantor SAR Semarang. 

“bukan, jadi pusat mereka punya majalah sendiri, kami 

didaerah-daerah juga menerbitkan majalah sendiri. Kami 

mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan dipusat, 
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misalnya kita tidak boleh memuat yang mengandung isu-isu sara 

misalnya”.  

Penbuatan majalah warta rescue adalah program yang memang dari tiap-tiap 

Kantor SAR yang ada diseluruh indonesia. Kegiatan kehumasan yang ada di 

tiap-tiap Kantor SAR yang tersebar di Indonesia merupakan kepanjangan tangan 

dari basarnas pusat. Untuk dana pembutan majalah warta rescue tidak begitu 

banyak seperti yang dikatakan Agus Haryono Kepala Kantor SAR Semarang. 

“tidak banyak salah satunya kami gunakan untuk penerbitan 

majalah warta rescue itu. Kami hanya mampu menerbitkan 

sebulan sekali dan jumlahnya juga tidak banyak setiap 

produksinya. Karena keterbatasan anggaran di bagi-bagi tidak 

hanya untuk membuat majalah saja juga untuk yang lain-lain.” 

Karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan khumasan jadi untuk 

penyetakan majalah warta rescue setiap bulannya hanya 60 eksemplar. Berita 

yang layak ditampilkan itu seperti yang dikatakan oleh Zulhawary Agustianto 

Pemimpin Redaksi Majalah Warta Rescue Kantor SAR Semarang.  

“Disini saya sebagai filter juga memilah berita mana yang bisa 

kita tampilkan. Jadi disitu saya melakuan penilaian, saya 

melakukan filter layak atau tidak informasi diterbitkan. 

Termasuk layout dari majalah, tata letak gambar, gambar apa 

yang patut ditampilkan, saya yang melakukan klasifikasinya.” 

Setiap berita yang ditampilkan dimajalah warta rescue harus dipilah terlebih 

dahulu sebelum di cetak. Kendala yang sering dihadapi saat pembuatan majalah 

warta rescue kurangnya bahan materi dilapangan, seperti yang dikatakan oleh 

Zulhawary Agustianto Pemimpin Redaksi Majalah Warta Rescue Kantor SAR 

Semarang. 

“Yang menjadi kendala kita ya di situ dan kita harus lebih 

menjadi proaktif lagi untuk bertanya pada kantor kita yang ada 

didaerah bagimana kronologinya ataupun semua informasi 

tentang operasi dan pelatian SAR.” 
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Minimnya informasi yang di dapat menjadi kesulitan dalam membuat rilis, 

seperti yang dikatakan oleh Zulhawary Agustianto Pemimpin Redaksi Majalah 

Warta Rescue Kantor SAR Semarang. 

“Yang menjadi hambatan itu terutama dari segi bahan tulisan 

dan bahan gambar. Karena materinya sendiri berisi informasi 

SAR yang ada diseluruh wilayah kerja Basarnas Jawa Tengah, 

seperti keterlambatan berita yang masuk kemudian gambar yang 

juga sangat kurang itu menjadi hamabtan bagi kita.” 

Keterlambatan berita yang yang masuk menjadi salah satu hambatan dalam 

pembutan majalah warta rescue. Cara mengatasi hambatan tersebut dengan cara 

mencari referensi lain di internet dan mencantumkan sumbernya seperti yang 

dikatakan oleh Zulhawary Agustianto Pemimpin Redaksi Majalah Warta Rescue 

Kantor SAR Semarang. 

“Ya solusinya bila memang tidak layak mau tidak mau kita 

mencantumkan gambar lain yang kita cari di internet dan itu kita 

cantumkan sumbernya dan memberi ilustrasi kalau memang 

gambarnya kita tidak mendapatkannya. Karena keterbatasan 

personil yang mengambil gambar dan personil yang menulis itu 

kami sangat terbatas. Jadi mau tidak mau kalau gambarnya 

kurang layak ya kita mengambil dari internat atau stok yang 

lama tapi kita tuliskan itu ilustrasi.” 

Keterbatasan personil juga merapakan salah satu kesulitan dalam membuat 

rilis. Yang biasa diwawancarai untuk bahan rilis itu biasanya seperti yang 

dikatakan Hardiamandu Rizal Rescuer Kantor SAR Semarang. 

“kami dari humas akan mewawancarai koordinatornya 

menanyakan terkait mengenai pelatihan itu tujuannnya kemana,  

peralatannya, medannya atau SDMnya bagaimana, humas 

sudah memposisikan sendiri untuk mereka dan menggali 

informasi tentang pelatihan pelatihan yang memang fokus di 

medan sulit.” 

Yang diwawancarai humas untuk materi rilis biasanya diperoleh dari safety 

officer yang pada saat kejadian terpilih pada operasi atau pelatihan pada saat itu. 
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3.1.4 Terdapat nilai tambah (value added)  

Media internal itu yang menjadi nilai tambahnya adalah dari segi isi berita dan 

judul berita yang menarik, kelengkapan yang ditampilkan dan juga cover depan 

untu menarik orang untuk membacanya, seperti yang dikatakan Hardi 

Amandurizal Rescuer Badan SAR Nasional Kantor Semarang.  

 

Gambar 3.3 Contoh gambar cover depan majalah warta rescue. 

“sudah baik, informasi yang disampaikan juga sudah lengkap, 

bahasanya mudah dimengerti, sudah cukup baiklah karena 

diambilkan dari berita yang musibah besar gitu. Jadi orang 

tertarik untuk membacanya, misalnya kayak musibah yang 

besar ini longsor di magelang dan nelayan yang hilang di 

Bandengan yang bersifat masal.”   

Majalah warta rescue basarnas sudah baik dari segi bahasa dan informasi 

yang disampikan mudah dimengerti. Dari segi bahasa yang digunakan juga sudah 

baik menyesuaikan dengan target audience yang membacanya, akan tetapi belum 

rutin terbit seperti yang dikatakan Natasya Maharani Karyawan Kantor SAR 

Sermarang. 
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“kurang rutin sebulan sekali kadang molor karna humas kan 

banyak tugas lainya gak hanya membuat najalah aja 

kerjaannya.” 

 

Gambar 3.4. Contoh gambar berita di majalah warta rescue. 

Media intenal basarnas sudah bagus dan minat pembacanya juga lumayan 

banyak, akan tetapi kekurangan dari media internal ini adalah konsisten terbitnya 

setiap bulannya. Karyawan selalu menunggu majalah warta rescue terbit setiap 

bulannya. Biasanya majalah warta rescue terbit pada minggu pertama bulan itu. 

Majalah warta rescue menjadi nilai plus untuk basarnas Semarang dimata 

Basarnas Pusat, seperti yang dikatakan Agus Haryono Kepala Kantor SAR 

Semarang.  

“oh iya, ini salah satu nilai plus kami dimata basarnas pusat 

karena penilaian para pimpinan dipusat majalah warta rescue 

kita sangat bagus sebagai sarana untuk mempromosikan, 

mengenalkan kantor SAR Semarang kepada masyarakat 

khususnya di Jawa Tengah dan dinilai isinya sangat bagus ya 

oleh pimpinan jadi ini menjadi penilaian yang positif dari para 

pimpinan.” 
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Majalah warta rescue Kantor SAR Semarang diharapkan mendorong Kantor 

SAR lainnya diseluruh Indonesia termotivasi untu menerbitkan majalah internal 

setiap bulannya. Dalam pemilihan gambar yang ditampilkan dimajalah warta 

rescue harus dipilah terlebih dahulu seperti yang dikatakan oleh Zulhawary 

Agustianto Pemimpin Redaksi Majalah Warta Rescue Kantor SAR Semarang. 

“Itustrasi grafis yang jelas komposisi antara gambar dan 

tulisan harus sesuai. Gambar juga harus dipilah sekali kareana 

kita bergerak dibidang musibah kita tidak bisa menampilkan 

gambar yang jelas gambar yang memperlihatkan 

korban-korbannya. Jadi sebisa mungkin tampilan korban kita 

samarkan dengan blur misalnya. Jadi kalau secara kode etik 

juga tidak boleh ditampilkan atau ditayangkan secara jelas dan 

fullgar makanya itu juga menjadi panduan kita dalam menbuat 

ilustrasi.” 

Karena foto yang ditampilkan tidak boleh fulgar harus di sensornjikalau 

foto-fotonya tidak layak di tampilkan karena kita bergerak dibidang SAR. Belum 

ada waktu khusus untuk mengadakan rapat redaksi seperti yang dikatakan oleh 

Zulhawary Agustianto Pemimpin Redaksi Majalah Warta Rescue Kantor SAR 

Semarang. 

“Waktu khusus kita belum ada rapat setiap bulan ya, tapi 

secara ga langsung kita koordinasi terlabih dahulu setiap hari 

bila nama kita kekuranagan bahan kita langsung merapatkan. 

Jadi tidak ada tanggal-tanggal khusus sejauh ini untuk 

melakukan rapat untuk evaluasi.” 

Perlu adanya kepastian tanggal terbit untuk diadakannya rapat redaksi setiap 

bulannya. Untuk layout majalah warta rescue dilakukan oleh pimred seperti yang 

dikatakan  Maulana Affandi Humas Kantor SAR Semarang. 

“untuk melayout majalah itukan tugas pimred, pimrednya itu 

melakukan editting rilis, foto, cover majalah itu sudah kita 

buat,  memasukkan foto ke majalah mengedit cover dan 

memainkan warna biar pembaca yang nantinya membaca bisa 

tertarik.”  
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Layout bertujuan untuk menarik hati pembaca agar membaca majalah warta 

rescue. Judul rilis juga berpengaruh besar untuk menarik hati sipembaca seperti 

yang dikatakan Maulana Affandi Humas Kantor SAR Semarang. 

“jadi rilis itu ada yang namanya lit, lit itu judul yang bisa 

menarik pembaca, misalkan simulasi pelatihan kita buat rilis 

seperti operasi SAR orang berpikirkan wah kok ini menarik, 

misalkan ada kapal tenggelam padahal disitu intinya hanyalah 

simulasi pelatihan kita”. 

Judul rilis yang menarik bisa mempengaruhi orang untuk membaca majalah 

warta rescue. Cover foto depan juga sangat berpengaruh agar orang lain mau 

membaca majalah warta rescue, seperti yang dikatakan Maulana Affandi Humas 

Kantor SAR Semarang. 

“misalkan foto untuk cover depan ada kejadian bencana atau 

ada yang menarik itu kita tampilkan karena sisi menariknya 

disitu ada, misalnya foto pelatihan heli rescue di Lanumad 

Ahmad Yani,  foto kegiatan yang menarik kita jadikan cover 

depan bulan itu”.  

Cover foto depan salah satu cara orang bisa tertarik untuk majalah warta 

rescue. Majalah warta rescue di terbitkan sekali dalam sebulan biasanya terbit 

setiap minggu pertama awal bulan sesudah bulan sebelumnya. Setelah majalah 

warta rescue di distribusikan di tiap-tiap ruangan yang ada di Kantor SAR 

Semarang dan dikirimkan kepada potensi-potensi SAR seperti yang dikatakan 

Natasya Maharani Karyawan Kantor SAR Semarang. 

“ke internal kita sendiri ditaro ditiap-tiap ruangan ke eksternal 

juga yaa, keluar juga kantor pusat juga kita ngirim dan 

potensi-potensi itu juga sih.” 

Majalah disebarkan di tiap-tiap ruangan yang ada di Kantor SAR Semarang 

dan juga di ruang tamu untuk tamu yang datang. Terbitnya sekali sebulan tapi 
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kadang molor seperti yang dikatakan Natasya Maharani Karyawan Kantor SAR 

Semarang. 

“kurang rutin sebulan sekali kadang molor karna humas kan 

banyak tugas lainya ga hanya membuat najalah aja 

kerjaannya.” 

Terjadinya kemoloran terbit majalah warta terjadi karena tugas humas tidak 

hanya membuat majalah saja. Dari segi covernya sudah menarik karena setiap 

bulannya covernya diganti-ganti seperti yang dikatakan Natasya Maharani 

Karyawan Kantor SAR Semarang. 

“bagus kok soalnya dalam setiap bulannya ganti-ganti, 

maksudnya untuk covernya, untuk isinya udah bagus sih. Isinya 

juga variatif beragam ga yang monoton itu-itu aja.” 

Cover yang pakai sudah menarik dan covernya setiap bulannya 

berganti-ganti. Isinya juga bervariatif beragam dan tidak monoton itu itu saja jadi 

divariasikan. Misalnya bulan agustus dengan bulan september temanya setiap 

bulannya berbeda beda. 

 

 

 

 

 

 

 

 




