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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Menjelang era millennium tiga ini pemikiran yang berorientasi pasar 

merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Era tersebut dapat ditandai 

dengan munculnya fase pertumbuhan yang makin tidak menentu. Salah satu 

penyebabnya adalah tingginya tingkat persaingan di dunia bisnis lokal maupun 

global.Perusahaan juga semakin giat mencari cara untuk mempertahankan 

pelanggannya.Yang mana kita ketahui bahwa usaha-usaha yang dilakukan 

tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit.perusahaan memasarkan 

produknya melalui iklan di berbagai media massa. Bagi sebagian besar 

perusahaan,iklan menjadi suatu pilihan yang menarik, disamping sebagai 

sumber informasi iklan juga dipandang sebagai media hiburan dan media 

komunikasi yang efektif terutama jika ditayangkan di televisi. Periklanan 

merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh perusahaan maupun 

perseorangan. Dalam periklanan, pihak yang memasang iklan (disebut sponsor) 

harus mengeluarkan sejumlah biaya pada media. Jadi menurut Rhenald Kasali 

dalam “Manajemen Periklanan” (1995,hal 51)Periklanan adalah suatu 

komunikasi massa dan harus dibayar untuk menarik kesadarann,menanamkan 

informasi,mengkembangkan sikap/mengharapkan adanya suatu tindakan yang 

menguntungkan bagi pengiklan. 
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 Sebenarnya apa arti periklanan itu ? Periklanan adalah suatu 

penyampaian pesan dari seorang sponsor melalui sebuah metode impersonal 

kepada khalayak orang.Sedangkan tujuan periklanan adalah untuk menciptakan 

respon perilaku dipasaran yang ditandai dengan tindakan pembelian. Periklanan  

dapat dikatakan berhasil bila berdasarkan dasar  pemasaran dan komunikasi 

persuasi iklan yang mempunyai arti mengingat (to warn), mengumumkan (to 

inform), menarik perhatian (to call attention), mempopulerkan dengan maksud 

menjual (to make know), dan menciptakan public ( to make public).  

 Media memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi kegiatan 

periklanan, karena melalui media suatu pesan dapat diwujudkan dan 

disampaikan sehingga dapat ditangkap panca indera konsumennya.Demikian 

juga pentingnya pesan media pada suatu proses komunikasi global dewasa ini. 

Didalam periklanan media penyampaian pesan dibedakan menjadi 2 pengertian 

,yaitu :  

a.Media Lini Atas (Above The Lini Media) yang terdiri dari iklan-iklan yang 

disampaikan lewat media cetak (surat kabar, majalah, brosur, leaflet, poster dan 

lain sebagainya). Media elektronik baik media audio maupun audio visual 

(radio, televise,film, video, internet dan lain sebaginya), serta media luar ruang 

atau outdoor media ( billboard, spanduk, noen sign, painted bulletin dan 

sebagainya) 

b.Media Lini Bawah ( Bellow the line media) yang terdiri dari media seperti 

direct mail, exhibition (pameran), kalender, agenda, gift/tanda mata(gantungan 

kunci dan lain-lain) serta point of sale display.  
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 Keberhasilan iklan adalah sebagai alat penyampaian pesan yang efektif 

untuk sebuah produk/jasa mulai dari pasca produksi sampai iklan tersebut 

dimuat pada suatu media yang ditentukan.  

B. ALASAN MELAKUKAN KULIAH KERJA MEDIA (KKM) 

 Penulis memilih di MAJALAH SUAVE sebagai tempat praktek Kuliah 

Kerja Media (KKM), karena sesuai dengan jurusan yang penulis ambil di 

Universitas Sebelas Maret Surakarta yaitu Periklanan. MAJALAH SUAVE 

merupakan majalah bulanan berskala nasional yang mensupport semua kegiatan 

komunitas kreatif di Indonesia pada umumnya. Dengan lebih banyak artikel, 

liputan, foto ,iklan dan feature yang kreatif. 

 Penulis  memilih pada divisi kreatif karena untuk mengembangkan 

bakat dan minat penulis agar dapat meneruskan pada jenjang yang berikutnya 

yaitu terjun di dunia kerja yang sesungguhnya. 

 KKM adalah mata kuliah yang megorientasikan pada keterlibatan 

mahasiswa secara langsung dengan dunia kerja dilapangan agar mahasiawa 

dapat menerapkan dan mempraktekan secara langsung ilmu-ilmu yang selama 

ini sudah diperoleh di perkuliahan. 

 

C. TUJUAN MELAKUKAN KULIAH KERJA MEDIA (KKM) 

 Kegiatan Kuliah Kerja Media yang dilaksanakan mahasiswa di berbagai 

instansi yang mempunyai tujuan sebagai berikut : 
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· Untuk mengetahui tugas dan cara kerja divisi kreatif dalam sebuah 

majalah. 

· Menambah pengalaman dan pengetahuan yang belum pernah didapat 

selama dalam masa perkuliahan. 

· Sebagai pelatihan pribadi agar terbiasa sehingga terampil dalam kerja 

nyata. 

· Bisa belajar bekerja sebagai teamwork. 

· Saran penyusunan Kuliah Kerja Nyata sebagi syarat kelulusan dalam 

memperoleh gelar Ahli Madya di bidang Komunikasi Terapan 

Periklanan ,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

 

D. SISTEMATIKA PENULISAN 

· Bagian Muka  

Pada bagian ini berisikan tentang Halaman Sampul, Halaman Perseetujuan 

oleh Pembimbing, Halaman Pengesahan oleh Pembimbing, Penguji dan 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 

Maret,Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Ucapan Terima 

Kasih, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran. 

1. BAB I. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan mencakup beberapa sub. Bab antara lain : Latar 

Belakang, Tujuan dan Sistematika Penulisan 

2. BAB II.Tinjuan Pustaka 
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Meliputi beberapa sub bab antara lain : Definisi Periklanan, Manfaat Iklan  

3. BAB III.Deskripsi Majalah Suave 

Meliputi beberapa sub bab antara lain : Sejarah Perusahaan , Lokasi, Detail 

majalah, Target Pembaca, Misi dan Visi, Mengapa beriklan di Suave, Isi 

Majalah Suave ,Deskripsi Tugas ,Klien, Circulation dan Struktur 

Organisasi. 

4. BAB IV.Pelaksanaan Magang 

Meliputi beberapa sub bab antara lain : Posisi Kerja, Waktu Kerja, Software 

yang dipelajari serta tugas dan kegiatan selama magang 

5. BAB V.Penutup 

Kesimpulan dan Saran 

6. BAB AKHIR 

Meliputi : Daftar Pustaka,Lampiran-lampiran yang berisi tentang Surat 

Keterangan telah melaksanakan magang, Laporan Periodik,Hasil Magang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. DEFINISI PERIKLANAN 

 Sebagai media komunikasi komersial periklanan diartikan sebagai “ 

Keseluruhan proses yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan penyampaian iklan”.Menurut pendapat Harold D.Lasswel 

(Pendapat Tentang Komunikasi,Google, 2009) bahwa cara yang baik untuk 

memahami komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan : Who says what 

in which channel to whom whit what effect ? Pertanyaan ini mengandung 5 

unsur dalam komunkasi yaitu :  

· Siapa mengatakan ? ( komunikator, pengiriman atau sumber ) 

· Apa ? ( message : pesan , ide , gagasan ) 

· Dengan saluran mana ? ( media, channel, sarana ) 

· Kepada Siapa ? ( konsumen, penerima, atau alamat ) 

· Dengan hasil atau dampak apa ? ( Effect, hasil komunikasi ) 

Maka dapat disimpulkan bahwa arti kominikasi adalah seni penyampaian info ( 

pesan , ide , gagasan, sikap) dari komunikator untuk merubah serta membentuk 

perilaku komunikan  

( pola  , sikap, pandangan dan pemahamannya ) ke pola pemahaman yang 

dikehendaki komunikator.Jadi , proses penyampaian info itu berdaya guna 

terhadap komunikan maupun komunikator. 
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Untuk lebih memahami peranan sebuah majalah atau salah satu bentuk media, 

perlu diketahui bahwa majalah atau media melaksanakan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1. What ( Positioning ). Apa yang ditawarkan dari produk yang di 

iklankan, atau ingin dijual sebagai apa. 

2. Who (Segmentasi konsumen). Siapa yang cocok dijadikan sasaran pasar 

dilihat dari segi demografi dan psikografi. 

3. How ( Kreatifitas ). Bagaimana membujuk calon pembeli agar tertarik, 

menyukai, dan loyal. 

4. Where ( Media ). Dimana saja daerah pasar yang perlu digarap, serta 

media dan kegiatan apa yang cocok untuk daerah pasar tersebut. 

5. When ( Penjadwalan ) Kapan kegiatan tersebut dilaksanakan dan akan 

memerlukan waktu berapa lama. 

6. How Much ( Anggaran ). Seberapa jauh intensitas kampanye atau 

berapa banyak dana yang tersedia untuk membiayai. 

 Setelah iklan tersebut sudah memenuhi kriteria tersebut diatas maka 

iklan juga memiliki 3 ( tiga ) dimensi yang harus dilakukan secara serius. 

Ketiga dimensi itu adalah : strategi, kreatif dan eksekusi. Yang pertama perlu 

dilakukan adalah penerapan strategi.Penerapan strategi yang baik akan 

memantapkan pelaksanaan periklanan pada langkah-langkah selanjutnya. 

Langkah selanjutya, seperti Rhenald Kasali. 

 “Apa yang terjadi selama ini umumnya membuktikan bahwa produk-

produk yang sukses di pasar selalu dibarengi dengan pemunculan iklan yang 
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tidak sembarangan sebagi media.Iklan-iklan seperti ini biasanya adalah iklan-

iklan yang di dasari oleh strategi kretif yang tepat” (Rhenald Kasali, 1995: 80) 

 Yang perlu di perhatikan adalah strategi kreatif dan strategi periklanan 

adalah dua hal yang berbeda.Strategi kreatif lebih spesifik dari strategi 

periklanan.Strategi kreatif fokus pada apa  yang akan di sampaikan secara 

terinci dan jelas. Sedangkan strategi periklanan mencakup keseluruhan strategi 

selama proses periklanan dan penyiapan, perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan penyampaian iklan.Strategi kreatif berjalan dari pengembangan 

brief menjadi pesan yang di lakukan oleh orang-orang kreatif. 

 

B. MANFAAT IKLAN 

 Kita hidup karena iklan, itulah yang kita hadapi dalam kehidupan kita 

sehari-hari. Di manapun kita berada pastilah kita menemukan iklan di berbagai 

media baik itu cetak, maupun elektronik.Tidak dapat kita pungkiri kalau 

informasi kita dapatkan melalui iklan. 

Iklan adalah publikasi atau penyiara yang berupa media, pemberitahuan atau 

pernyataan yang bersifat bukan berita dengan maksud memperkenalkan atau 

memberitahukan sesuatu melalui mass media. 

 Adapun manfaat iklan bagi pembangunan masyarakat dan ekonomi 

menurut Rhenald Khasali, 1996 : 16 , yaitu sebagai berikut : 

1. Iklan memperluas alternative bagi konsumen. 

  Dengan adanya iklan, konsumen dapat mengetahui adanya 

 produk, yang  dapat  menimbulkan pilihan. 
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2. Iklan membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi 

konsumennya. 

  Sering di katakana “Tak Kenal Maka Tak Sayang” iklan-iklan 

 yang  secara gagah tampil di hadapan masyarakatdengan ukuran besar 

 dan  logo yag cantik menimbulkan kepercayaan yang tinggi bahwa 

 perusahaan yang membuatnya bonafid dan produk yang bermutu. 

3. Iklan membuat orang kenal, ingat dan percaya. 

  Setelah kita mengetahui manfaat iklan, maka untuk 

 memproduksi iklan  kita juga harus memperhatikan elemen-elemen 

 yang ada dalam unsure periklanan yaitu : 

a). Attention ( perhatian ) 

 Untuk menarik perhatian , iklan memerluan bantuan yang dapat berupa 

 ukuran untuk media cetak, warna spot atau full colour, lay out, typografi 

 ataupun sound effect. 

b). Interest ( minat ) 

 Memerlukan rangsangan untuk menimbulkan daya tarik orang terhadap 

 iklan. 

c). Desire ( Keinginan ) 

 Iklan harus bisa membangkitkan keinginan konsumen untuk menikmati 

 iklan sehingga konsumen dapat tertarik. 

d). Conviction ( Rasa percaya ) 

 Pada tahapan ini harus bisa memberikan kepercayaan pada calon 

 konsumen.Misalkan dengan testimonial atau yan lain. 
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e). Action ( Tindakan ) 

 Pada tahap ini kita harus bisa membuat calon konsumen melakukan 

 suatu tindakan terhadap produk yang kita iklankan. 

 

C. CREATIVE DEPARTMENT 

 Bagian kreatif merupakan tokoh yang sentral dalam dunia periklanan, 

karena segala sesuatu tentang proses pembuatan iklan mulai dari konsep dasar 

yang di dapat dari Brain storming sampai dengan layout iklan akan dikerjakan 

pada bagian kreatif. Bagian kreatif tugasnya menjual ide  atau gagasan yang 

sesuai dengan keinginan konsumen. 

 Seorang kreatif harus mampu memunculkan ide atau gagasan yang 

komunikatif dan sesuai dengan unsure-unsur desain yang ada. Desain iklan 

yang dihasilkan harus mampu mempengaruhi konsumennya dan dibuat 

semenarik mungkin sesuai dengan segmen pasar yang dijual atau ditawarkan. 

Iklan yag dibuat juga tidak boleh melanggar kode-kode etik periklanan yag 

sudah di tentukan, maka seorang desainer harus mengerti tentang kode0kode 

etik periklanan. Jika desain iklan yang sudah di setujui oleh konsumen maka 

iklan siap dimuat pada media yang ditentukan. 
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BAB III 

DESKRIPSI MAJALAH SUAVE 

 

A. SEJARAH MAJALAH SUAVE 

 Majalah SUAVE yang hadir di kota Bandung tepatnya Jl.Gempol 

Wetan No.50 ini pada awal tahun 2004 ini adalah majalah bulanan berskala 

nasional yang mensupport semua kegiatan komunitas kreatif di Indonesia pada 

umumnya. Kata SUAVE yang diambil dari vocabulary bahasa Inggris. Arti dari 

SUAVE sendiri adalah well-manner, polite dll. Kata “SUAVE” sendiri 

sebetulnya juga ada dalam kamus bahasa spanyol yang kurang lebih punya arti 

sama, kira-kira artinya smooth, halus. Majalah SUAVE merekam semua 

perkembangan fashion, budaya dan kreativitas kaum muda dengan gaya yang 

ringan, menghibur namun tetap terlihat cerdas. 

Kantor yang awalnya berdiri hanya dengan modal Rp.1.500.000 saja ini  

bermula dari sebuah ide kecil dari TJOEK WIDHARYOKO untuk membuat 

sebuah katalog distro gratis yang menarik orang untuk mencari. 

Setelah 4 taun perjalanannya, di awal 2008 kami mengubah konsep KATALOG 

SUAVE menjadi MAJALAH SUAVE. Dengan lebih banyak artikel dan rubrik 

baru yang menarik SUAVE memberi subtittle majalahnya sebagai Indonesian 

Youth, Culture and Creative Magazine. Dengan lebih banyak artikel, SUAVE 

lebih memberikan banyak artikel mengenai kultur anak muda masa kini. 

Perkembangan secara majalahnya, dari edisi awal yang hanya 14 klien dan 24 

halaman dan dengan 1 orang karyawan. Kali ini SUAVE rata-rata perbulan 
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mencapai 120 halaman dengan lebih dari 50 klien setiap bulannya dalam 1 

tahun terakhir ini. Pekerja SUAVE juga saat ini 21 orang di 3 kota, Jakarta- 

Bandung- Jogja. Tentang jumlah halaman, pernah juga SUAVE mencapai 206 

halaman di bulan September 2008 lalu. Majalah gratis paling tebal.. 

SUAVE berevolusi dari KATALOG GRATIS SUAVE menjadi MAJALAH 

SUAVE. Dengan lebih banyak iklan, artikel, liputan, foto dan feature yang 

kreatif, SUAVE pastinya memenuhi dahaga akan catatan informasi trend 

budaya anak muda yang berkembang di Indonesia. 

Dengan rata-rata lebih dari 120 halaman, SUAVE hadir di minggu pertama 

setiap bulannya dalam 3versi yaitu : 

1. versi cetak gratis yang bisa didapatkan gratis di  pickup point (distro 

atau tempat hang out).  

2. versi cetak jual dengan bonus cd berisikan digital version dari SUAVE.  

3. versi digital yang bisa dirunduh gratis di www.suavecatalogue.com . 

B. DETAIL MAJALAH 

· Terbit tiap bulan 

· 15000 eksemplar versi cetak (80% gratis, 20% jual) 

· Unlimited eksemplar versi digital 

· Rata-rata lebih dari 120 halaman   

C. SPESIFIKASI TEKNIS 

· Size : 17 cm x 24 cm  

· Offset printing full colour 
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· Material : 

- Cover : Art Carton 210 gr 

- Content : Art paper 85 gr  

· Saddle stiched (jahit kawat) 

· Printed by PT.Senibudaya Sejahtera Offset 

 CAKRAWALA MEDIA 

D. TARGET PEMBACA 

Gender :  50%  Pria 

    50%  Wanita 

Usia  :  15% = 15 -18 tahun 

  75% = 18 - 27 tahun 

 10% = >27 tahun 

S.E.S :  B dan C  

Profession :  Mahasiswa, Pelajar, Profesional dan pekerja muda 

 

E. VISI DAN MISI MAJALAH SUAVE 

Konsep dasar dari suave adalah media promosi yang punya visi dan misi 

memajukan local clothing secara professional. Artinya, sudah saatnya mereka 

harus berpromosi secara serius. Jadi visinya memajukan local clothing ,secara 

brand image dan penghasilan juga tentunya. 
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Oleh karena itu SUAVE dibikin dengan format yang cukup simple, berkesan 

ekslusif. Karena pasar yang akan disentuh SUAVE adalah orang-orang diluar 

komunitas distro & clothing.  

· Pertama dari kover, kover selalu SUAVE buat semenarik mungkin, 

dengan kualitas foto yang bagus dan tidak seadanya. Jadi begitu melihat 

SUAVE dari jauh, semua orang sudah tertarik. 

· Kedua dari layout didalamnya. SUAVE mengamati & menganalisa dari 

street brand katalog yang tebal. Kenapa katalog itu tebal, tapi pembaca 

tidak capek melihat produk-produknya. Maka, setiap halaman katalog 

produk, SUAVE set dengan sesimpel mungkin, dan dengan format yang 

sangat baku . 

Misi di 2009 ini adalah ”EVERYBODY TALKING ABOUT SUAVE”. 

Tagline yang SUAVE pikir akan mencakup ke semua aspek yang berhubungan 

dengan perkembangan majalah ini. 

 

F. MENGAPA BERIKLAN DI SUAVE? 

· Market SUAVE adalah market kaum muda yang merupakan 

potensial buyer yang besar 

Dengan kelas ekonomi menengah, market SUAVE adalah market yang 

konsumtif dan selektif dalam memilih produk 
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· Market SUAVE adalah market yang spesifik dan segmentasi yang 

jarang tersentuh media lain, berbasis dari komunitas – komunitas 

kreatif yang ada di Indonesia 

SUAVE berangkat dari basis komunitas kreatif, sehingga ada ikatan 

yang cukup kuat antara aspek-aspek yang berkaitan. SUAVE menjadi 

salah satu media terdepan dalam ruang industri kreatif di Indonesia 

· Market SUAVE merupakan market yang loyal 

SUAVE mengakomodir kebutuhan kaum muda dari segmen pasar yang 

spesifik dan unik ini. Dengan tampilan yang layout dan artikel yang 

sangat catchy dan eksklusif, SUAVE menjadi produk yang collectible. 

Dengan tampilan catalog yang menghadirkan produk-produk fashion 

terbaru, maka kehadiran SUAVE selalu ditunggu oleh para penikmat 

fashion dan majalah SUAVE sendiri merupakan majalah yang dikoleksi 

oleh pembacanya, karena informasi di SUAVE sendiri penting tidak 

hanya untuk sekarang tetapi juga untuk di masa depan. 

· Market SUAVE tidak akan berhenti berkembang 

 Suave berawal sebagai sebuah media yang mewadahi komunitas anak 

 muda dengan gaya hidup kreatif independent yang memiliki 

 eksklusifitas tersendiri. Kemudian, Seiring dengan waktu, gaya hidup 

 tersebut berkembang dengan signifikan, dan  dapat diterima menjadi 

 sebuah trend gaya hidup berskala nasional. Dan oleh karena  itu, sebagai 

 sebuah media yang dijadikan panutan komunitas kreatif independent, 
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 market suave akan terus berkembang seiring perkembangan gaya hidup 

 tersebut. 

· SUAVE sangat berperan terhadap perkembangan industri kreatif 

indonesia  

SUAVE sangat identik dengan  komunitas distro dan segala aspek yang 

berhubungan dengan komunitas ini , seperti musik, desain, seni atau 

fotografi. Dalam perjalanannya SUAVE sudah banyak membantu 

komunitas-komunitas kreatif ini berkembang secara profesional  

· SUAVE merupakan media yang sarat dengan informasi, edukasi 

dan menghibur  

Dengan tampilan layout yang asyik, menyegarkan dan editorial yang 

menggunakan bahasa yang ringan tapi tetap intelek, informasi yang 

SUAVE sampaikan lebih mudah diterima di pembaca. Tampilan image-

image yang apik juga membuat SUAVE lebih enak dibaca. 

· SUAVE merupakan media dengan eksemplar yang tak terbatas 

SUAVE sejak Oktober 2006 sudah didukung oleh website 

www.suavecatalogue.com, dan menjadi media print lokal pertama yang 

menyediakan versi digital untuk didownload GRATIS, maka SUAVE 

menjadi media yang unlimited atau tidak terbatas. Setiap orang bisa 

mendownload semua edisi  SUAVE secara cuma-cuma. Lebih dari 5000 

eksemplar digital version SUAVE dirunduh setiap bulannya. 
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G. ISI MAJALAH SUAVE 

The catalogue 

Content yang paling ditunggu setiap bulannya. Menghadirkan rata-rata lebih 

dari 500 produk baru setiap bulannya.  

Suave Fresh 

Berisi tampilan inovasi-inovasi produk baik asli dari dalam negeri maupun dari 

luar negeri. Ditampilkan secara singkat, padat dan jelas. Lengkap dengan 

panduan literature. Suave fresh juga berisi tidak hanya produk fashion tetapi 

juga hal-hal lain yang berhubungan dengan lifestyle, seperti gadget bahkan 

sampai tempat hang out penting di kotamu. 

People 

Menampilkan figure-figure muda yang berbakat dan berprestasi baik itu secara 

nasional dan internasional. Rubrik ini sangat inspiratif, diharapkan dapat 

memacu kaum muda pembaca SUAVE untuk lebih berprestasi 

Jalan-jalan 

Liputan ringan tentang spot-spot atau jalan yang menjadi landmark kota 

tertentu. Dikemas secara menarik dengan informasi yang padat. Rubrik ini 

sudah mengulas tempat-tempat di Bandung, Jakarta, Jogjakarta, Makasar 

bahkan sampai London. 

Suave reviews 

Beberapa literature yang kami rekomendasikan. Ada film, buku dan musik yang 

wajib dikonsumsi oleh para pembaca SUAVE. 

Look who’s talking 
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Salah satu rubrik interaksi paling menarik di SUAVE. SUAVE mencegat para 

fashionista secara spontan dan melontarkan pertanyaan trivia untuk mereka 

jawab. Terkadang pertanyaan yang begitu mudah tapi beberapa orang tidak bisa 

menjawab. Bukan untuk menjudge tapi sekedar refreshing saja. 

Salah tempat 

Artikel yang selalu tidak ada hubungannya dengan dunia fashion atau dunia 

kreatif. Lebih banyak menghadirkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah 

dilupakan orang. 

Showcase 

Sebagai halaman untuk menampilkan karya-karya mutakhir dari seniman, 

desainer, fotografer muda di Indonesia. Halaman yang selalu menjadi inspirasi 

kaum muda dari komunitas yang berhubungan. 

Head to head  

Satu lagi artikel yang menghibur. Head to head berisi 2 orang public figure 

yang beradu tebakan. Selain menghibur, artikel ini menambah perbendaharaan 

teka-teki atau tebakan pembaca SUAVE. 

Ad quiz 

Iklan yang semakin lama semakin membaik, dibuatnya juga semakin serius, 

maka sudah selayaknya diberikan penghargaan. Ad Quiz adalah salah satu 

penghargaan  yang kami berikan untuk para pembuat iklan di SUAVE. Dengan 

system polling, para pembaca dipersilakan memilih iklan terbaik di edisi itu 

menurut mereka. Terbukti dengan adanya rubrik ini, para pengklan makin 

terpacu untuk membuat iklan yang lebih baik lagi di kemudian hari. 
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Content lain di SUAVE : Fashion article, Event reviews ,Snapshot, Fashion 

spread, Music profile 

 

H. DESKRIPSI PEKERJAAN  

· EDITOR IN CHIEF 

1. Bertindak sebagai pimpinan MAJALAH SUAVE  

2. Membawahi semua pekerja-pekerja MAJALAH SUAVE (Production, 

Creative, Marketing dan Promotion) 

3. Mengorganisasi pekerja-pekerja MAJALAH SUAVE secara 

keseluruhan sesuai dengan struktur organisasi 

4. Mengkoordinir jalannya produksi, marketing sampai distribusi SUAVE 

5. Bertanggung jawab atas kelancaran oprasional MAJALAH SUAVE dari 

pra produksi – produksi sampai pasca produksi 

6. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas SUAVE diluar kepentingan 

produksi seperti Promotion dan Distribusi 

7. Bertanggung jawab kepada staff direktur yaitu : Managing Director, 

Managing Partner dan Research and Development 

8. Bertanggung jawab atas content MAJALAH SUAVE secara 

keseluruhan. 

9. Bertindak sebagai editor untuk MAJALAH SUAVE, yaitu cek dan ricek 

content MAJALAH SUAVE sebelum naik cetak 

10. Wajib memenuhi target yang diberikan oleh Managing Director 
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· FINANCE MANAGER 

1. Bertanggung jawab langsung kepada Managing Director 

2. Bertanggung jawab atas keluar-masuk uang perusahaan  

3. Bertanggung jawab atas pembukuan keuangan MAJALAH SUAVE  

4. Bertanggung jawab atas kestabilan keuangan MAJALAH SUAVE  

5. Bertanggung jawab atas jumlah uang kas MAJALAH SUAVE  

6. Bertanggung jawab atas penagihan dan ketepatan waktu bayar untuk 

para klien 

7. Bertanggung jawab atas invoice untuk klien dan memastikan invoice 

sampai ke tangan klien (-bukan tanggung jawab marketing) 

8. Bertanggung jawab atas iuran bulanan kantor seperti telp, listrik dan 

iuran lain 

9. Wajib memberikan laporan keuangan kepada directors setiap tanggal 10 

tiap bulannya 

· MARKETING MANAGER 

1. Bertanggung jawab langsung kepada Editor in Chief 

2. Membawahi Account Executive(Bandung dan Jakarta) 

3. Mengatur traffic penjualan iklan di MAJALAH SUAVE 

4. Bertanggung jawab atas proposal keluar dan kontrak pengisi 

MAJALAH SUAVE  

5. Wajib memberi tugas dan target kepada AE 

6. Wajib memenuhi tugas dan target yang diberikan oleh Editor in Chief 
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7. Bertanggung jawab atas kelangsungan kontrak klien. Reminder untuk 

kontrak baru. 

8. Bertanggung jawab atas penentuan pengisi contents dan jumlah pengisi 

contents sesuai dengan koordinasi dengan Editor in Chief 

9. Bertanggung jawab atas penjualan iklan diluar Distro, Clothing ataupun 

barter promosi acara. 

10. Bertanggung jawab atas maintenance klien 

11. Bertanggung jawab atas kelengkapan materi iklan dari klien 

12. Bertanggung jawab atas jumlah materi produk yang akan dikembalikan 

ke klien 

· ACCOUNT EXECUTIVE 

1. Bertanggung jawab kepada Marketing Manager 

2. Wajib memenuhi tugas dan target yang diberikan oleh Marketing 

Manager 

3. Memprospek target yang telah ditentukan oleh Marketing Manager dan 

follow up 1-3 hari kemudian 

4. Bertanggung jawab atas kelengkapan data barang masuk dan materi 

iklan sampai ke Creative Division 

5. Wajib mempertanyakan kepada pengisi iklan jika ternyata ada 

kekurangan pada materi yang diberikan pengisi iklan 

6. Berkoordinasi dengan tim kreatif tentang kelengkapan data dan materi 

7. Wajib memfollow up klien sampai membuat kontrak  untuk klien baru 
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· PRODUCTION MANAGER 

1. Bertanggung Jawab langsung kepada Chief Editor 

2. Membawahi divisi kreatif 

3. Bertanggung jawab atas isi MAJALAH SUAVE diluar contents pengisi 

iklan seperti : Kover, Fashion, Kuis, Artikel, Kuis iklan dan pemenang 

iklan, Suave News 

4. Bertanggung jawab atas produksi catalog dari print, masuk film sampai 

film masuk pecetakan 

5. Bertanggung jawab atas Purchase Order 

6. Bertanggung jawab atas merchandise Suave untuk di catalog yang dijual 

7. Bertanggung jawab atas merchandise Suave untuk dijual 

8. Harus menyelesaikan foto kover sebelum tanggal 10 setiap bulannya. 

9. Memproduksi segala keperluan untuk aplikasi promosi, seperti : 

Spanduk, Banner, ID Card, Poster, Display, Fashion Card Kit, 

Merchandise MAJALAH SUAVE dll 

10. Bertanggung jawab atas pengadaan inventori kantor 

11. Bertanggung jawab atas content Showcase di Katalog dan Web site 

· PRODUCTION STAFF 

1. Bertanggung jawab kepada Production Manager   

2. Bertanggung jawab atas stok barang merchandise untuk Suave yang 

dijual 

3. Bertanggung jawab atas stok barang merchandise Suave 
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4. Bertanggung jawab atas stok barang merchandise Suave untuk 

keperluan promosi 

5. Mengurusi produksi merchandise dan produksi Suave 

6. Mengurusi produksi segala keperluan untuk aplikasi promosi, seperti : 

Spanduk, Banner, ID Card, Poster, Display, Fashion Card Kit, 

Merchandise MAJALAH SUAVE dll 

· CREATIVE DIRECTOR 

1. Bertanggung jawab langsung kepada Editor in Chief 

2. Membawahi Creative Division 

3. Bertanggung jawab atas artistik dan kelengkapan contents pengisi iklan 

MAJALAH SUAVE  

4. Bertanggung jawab atas template layout Suave 

5. Bertanggung jawab atas model produk 

6. Bertanggung jawab atas foto fashion 

7. Berhak meminta tim marketing untuk mempertanyakan pada pengisi 

iklan jika ternyata ada kekurangan dari materi yang diberikan 

8. Bertanggung jawab atas kelengkapan content MAJALAH SUAVE 

sampai jadi FA (Final Artwork) 

9. Wajib cek dan ricek semua kelengkapan isi dan content MAJALAH 

SUAVE  

10. Wajib memenuhi target yang telah ditentukan setiap bulannya 

· CREATIVE DIVISION  
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1. Bertanggung jawab langsung kepada Creative Director 

2. Bertanggung jawab atas tampilan layout MAJALAH SUAVE 

3. Bertanggung jawab atas tampilan dan kualitas foto – foto yang ada di 

MAJALAH SUAVE  

4. Bertanggung jawab atas foto produk 

5. Memoto produk, membuat layout dan grafis pada MAJALAH SUAVE 

6. Bertanggung jawab atas kelengkapan data & nama produk dalam layout 

MAJALAH SUAVE 

7. Wajib memenuhi target yang telah ditentukan setiap bulannya 

· PROMOTION STAFF #1 

1. Bertanggung jawab langsung kepada Editor ini Chief. 

2. Bertanggung jawab atas semua yang berhubungan dengan event 

3. Bertanggung jawab atas kelancaran event yang dibuat oleh MAJALAH 

SUAVE  

4. Bertanggung jawab atas kelancaran event yang dibuat oleh MAJALAH 

SUAVE dan klien MAJALAH SUAVE 

5. Mengkoordinir traffic untuk barter promo dan placing di halaman 

MAJALAH SUAVE  

6. Bertanggung jawab untuk meliput event klien MAJALAH SUAVE jika 

diminta oleh klien tersebut  

7. Berhak menentukan sistem promosi untuk sounding MAJALAH 

SUAVE 

8. Bertanggung jawab atas kopi sore 
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9. Bertanggung jawab atas event-event MAJALAH SUAVE 

· PROMOTION STAFF #2 

1. Bertanggung jawab langsung kepada Editor in Chief 

2. Bertanggung jawab atas penambahan dan maintenance merchant2 

Fashion Card 

3. Bertanggung jawab atas data pemegang Fashion Card 

4. Bertanggung jawab atas traffic pengiriman dan retur majalah Concept di 

distro2 

5. Bertanggung jawab atas data pelanggan MAJALAH SUAVE dan 

maintenance pelanggan 

6. Bertanggung jawab atas kelancaran Kuis2 di Suave. Data pemenang, 

pengadaan hadiah dan system kuis 

7. Bertanggung jawab atas sirkulasi MAJALAH SUAVE yang dijual di 

toko2 buku 

· EDITORIAL 

1. Bertanggung jawab atas content web + forum 

2. Bertanggung jawab atas content warta MAJALAH SUAVE 

3. Bertanggung jawab atas liputan diluar barter promo 

· DISTRIBUTION MANAGER  

1. Mengatur traffic pengiriman distribusi MAJALAH SUAVE 

2. Berhak menentukan mana yang menjadi pick up point baru untuk 

MAJALAH SUAVE 
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I. KLIEN 
 

· OINK!THE PIGGEST 

COMPANY  

· FLAME ( ELECTRIC 

MONEY ) 

· FIREBOLT 

· AHMED 

· BRAIN MANUFACTURE 

· MAVENSLEAGUE.COM 

· AIRPLANE SYSTM 

· ARENA 

· WADEZIG! 

· 10DENCIES 

· ENDORSE 

· BLOOP 

· DISTRICTSIDES 

· SCREAMOUS 

· GEE EIGHT 

· DLOOPS 

· CHISEL 

· THUNDERSTAR 

· SLACKERS 

· BLACK JACK 

· NEPS 

· MARMELLO & DART 

· SEEPHYLLIZ INFECTION 

· DIERY 

· EMOTIC 

· UNPOSED 

· FLEA 

· REBEL YOUTH 

· TWO 17 

· POST 

· BLACK ID 

· GANBATTE 

· ONEWAY 

· ROWN DIVISION 

· EASY DIVISION 

· COSMIC 

· UNFOLD 

· MUGABE 
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· REBELSTAR 

INDUSTRIES 

· PREMIUM NATION 

· SEMON 

· KIMO KIDS AND MOM 

WEAR 

· HIGHLIGHT WORKS 

· ISTHISIT 

· ROBINET 

· ROGUE 

· BREED COOLCATS 

· MEJIKU 

· FOOD DEVELOPMENT 

· MAVICK 

· INSPIRED 

· RAVAWEAR 

· BARBEL 

· JAIL BODY INSIDE 

· SNACTH 

· OGLEA 

· SILVERSIDE 

· MORUKA
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J. CIRCULATION 

DISTRIBUTION AREA

Bali
1%

Bandung
25%

Kalimantan
4%

Jabodetabek
20%

Jawa Barat (Kota Kecil)
8%

Jawa Tengah
10%

Jawa Timur
12%

Jogjakarta
8%

Sulawesi
1%

Malang
5%

Sumatra
6%

 
 

DISTRIBUTION OUTLET

Distro
60%

Outlet
10%

Café/Resto
8%

Toko Buku
2%

Lapak
20%
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K. STRUKTUR ORGANISASI 
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BAB IV 

PELAKSANAAN MAGANG / KULIAH KERJA MEDIA 

 

A. POSISI KERJA 

 Pelaksanaan Kerja Media di laksanakan mulai tanggal 10 Februari 2009 

sampai dengan 10 Maret 2009 di MAJALAH SUAVE, penulis bekerja pada 

divisi kreatif (Creative Division). Dalam pelaksanaannya penulis bekerja 

langsung di bawah pengawasan Giovanni Pramudito,S.sn., selaku Creative 

Director di MAJALAH SUAVE. Penulis belajar bagaimana awal 

melayout,reporter  sebuah majalah sampai pada proses naik cetak. 

 

B. WAKTU KERJA 

 Jam kerja untuk SUAVE tidak terpatok pada jam-jam kerja biasanya. 

Biasanya para perkerja SUAVE masuk dari jam 10pagi sampai jam 5 sore.Lalu 

pada tanggal-tanggal 1 sampai 9 biasanya hanya bagian Account Executive 

yang sering datang ke kantor karena untuk bagian yang lain seperti divisi 

kreatif  maupun bagian-bagian lainnya masih menunggu barang-barang orderan 

dari klien yang biasanya sampai kantor pada tanggal 10 keatas.Sistem kerja 

Suave selalu mengerjakan Edisi bulan depan pada bulan ini. 

 

C. TUGAS DAN KEGIATAN SELAMA MAGANG 

I. MINGGU PERTAMA 

· Pengarahan Tugas dan Mendata Klien 
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 Hari pertama saya masuk kantor masih terlihat sepi karena saya masih 

terlalu pagi sampai ke kantor yaitu jam 8 pagi.Sedangkan para pekerja SUAVE 

yang seperti bagian creative dan lainnya ternyata biasa masuk sekitar jam 10 

pagi ke atas.Tetapi Creative Director yaitu Mas Gio selaku penanggung jawab 

anak magang ,sudah ada di kantor untuk memberikan penjelasan tentang tugas 

pertama yang harus saya lakukan.Mas Gio menjelaskan terlebih dahulu 

pekerjaan atau tugas-tugas bagian creative antara lain 

·  Bertanggung jawab langsung kepada Creative Director 

· Bertanggung jawab atas tampilan layout MAJALAH SUAVE 

· Bertanggung jawab atas tampilan dan kualitas foto – foto yang ada di 

MAJALAH SUAVE  

· Bertanggung jawab atas foto produk 

· Memoto produk, membuat layout dan grafis pada MAJALAH SUAVE 

· Bertanggung jawab atas kelengkapan data & nama produk dalam layout 

MAJALAH SUAVE 

· Wajib memenuhi target yang telah ditentukan setiap bulannya 

Dan pada hari itu juga saya langsung diberi tugas pertama yaitu memasukkan 

data-data klien yang sudah ada di kantor ke dalam komputer .Selain itu,pada 

hari itu juga saya diberi tugas oleh Mas Gio untuk memberi nama produk-

produk dari klien yang sudah difoto.Selama kurang  lebih satu minggu saya 

mendata dan merename produk-produk 40  klien Suave. 
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II. MINGGU KEDUA 

· Perkenalan, Mengedit Foto dan Melayout Artikel 

 Pada minggu kedua kedatangan saya kali ini diawali untuk perkenalan 

para  Pekerja Suave dan suasana kantor sudah cukup ramai karena dateline 

kerja masing-masing divisi harus sudah masuk pada editor in chief untuk 

diperiksa kembali apabila ada kesalahan tidak terlalu mepet dengan tanggal 

cetak.Pada minggu kedua ini tugas yang diberikan Mas Gio kepada saya adalah 

untuk membantu Mas Andi dan Mas Ian selaku production staff untuk memoto 

semua produk yang kurang lebih dari 40 klien sekitar 400 buah produk .yang 

sudah masuk ke kantor agar langsung dapat dilanjutkan untuk mengecrop dan 

meretouch semua foto produk klien agar terlihat lebih menarik dan sempurna 

nantinya di dalam cetakan.Setelah semua produk selesai kami foto tugas saya 

selanjutnya adalah saya mengecrop satu persatu foto produk menggunakan 

Adobe Photoshop yang sebelumnya ukuran masing-masing foto saat pada 

masuk computer berbeda-beda, disamakan ukurannya menjadi 300 pixel x 8 

agar semua ukuran sama dan lebih mudah dalam menempatkan di halaman 

template layout dengan menggunakan Adobe Ilustrator nantinya.Setelah 

pengecropan sudah saya selesaikan ,saya langsung meretouch semua produk 

agar terlihat lebih menarik, apabila ada foto yang kurang terang saya 

menambahkan level penerangan untuk foto produk itu dan menghapus 

background putih yang tadi digunakan dalam pemotretan yang mana 

background putih tersebut berguna untuk memudahkan dalam meretouch foto 

produk jadi lebih cepat.Pada minggu ini tugas bagian divisi creative cukup 
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padat, setelah saya meyelesaikan semua tugas diatas saya harus langsung 

memasukkan semua produk ke dalam template layout beserta masing-masing 

logo produk untuk ditata sesuai kode wilayah dari mulai Bandung, Jakarta, 

Solo, Jogja . 

 Produk terbanyak rata-rata dari sekitar Kota Bandung sendiri. Setiap 

halaman layout masing-masing berisi 15 buah produk dari mulai baju , tas, 

sepatu dan  acecories, tergantung setiap klien mengirimkan produk baru mereka 

yang ingin mereka iklankan di Majalah Suave ini. 

 Setelah semua tugas diatas saya selesaikan saya lanjut untuk 

mengerjakan layout article yang sebelumnya sudah disusun oleh Mbak Ykha, 

antara lain untuk edisi maret ini saya melayout article yang mengambil bahasan 

tentang “ANIMASI SIAPA SAJA BOLEH NONTON!”.Sebelumnya saya 

terlebih dahulu ditugaskan untuk mencari contoh-contoh gambar film animasi 

dan kurang lebih saya mengambil 7 buah karakter film animasi yang masih 

marak saat ini.Setelah itu saya meretouch semua karakter yang sudah saya cari 

untuk ditata di halaman layout article serta isi yang sudah disusun oleh Mbak 

Ykha ,yang berisi tentang sinopsis-sinopsis tentang film animasi dan pendapat 

anak muda sekitar bandung tentang film animasi favorit mereka.Dan masih 

banyak lagi artikel yang saya kerjakan. 

 Tugas terakhir minggu ini saya memilih dan memastikan iklan –iklan 

klien yang masuk agar tidak terjadi kesalahan diproses cetak nanti.Setelah 

sudah dipastikan saya langsung menempatkan dalam layout iklan yang mana 
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iklan terletak di bagian halaman majalah sebelah kanan,mengapa? Karena agar 

pembaca dapat lebih mudah menangkap apa yang diiklankan oleh klien. 

III. MINGGU KETIGA 

· Meliput dan menyusun artikel 

 Pada minggu ini saya dibantu dengan Mas Ncep untuk meliput kegiatan 

anak muda sekitar bandung.Untuk edisi ini Suave meliput seseorang yang 

disebut  sebagai dedengkot pendiri distro di Kota Kembang ini yang bernama 

DEDE.Selain itu saya dan Mas Ncep juga meliput sekelompok anak muda 

komunitas LOMONESIA yaitu sebuah kamera kuno yang kecil berbahan 

plastic dan sangat ringan Dan dihari ke4 minggu ini saya diajak Mas Ncep 

meliput di daerah Paris Van Java untuk memberikan sebuah pertanyaan kepada 

anak muda yang sedang berbelanja di sekitar dan tentunya yang berpakaian 

modis karena Majalah ini majalah yang berorientasi fashion, dengan pertanyaan 

yang sangat mudah tapi kadang disepelekan dan tak banyak dari mereka yang 

tidak mampu menjawab pertanyaan dari kami.Yang mana untuk edisi Maret ini 

Suave memberi pertanyaan “Apa Ibu Kota Amerika Serikat ?” 

 Hari kelima minggu ini saya ditugaskan untuk segera menyusun semua 

liputan-liputan yang sudah kami dapatkan selama 4 hari yang lalu.Tak lupa 

melayout di halaman yang sudah ditentukan oleh Mas Gio. 

IV. MINGGU KEEMPAT 

· Mendesain  Entering Majalah dan Katalog 
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 Minggu ke4, minggu yang sudah sangat dekat dengan deatline Majalah 

Suave.Minggu ini digunakan para Pekerja Suave untuk melakukan Rapat 

seluruh Para Pekerja Suave untuk memantapkan kembali kelengkapan isi 

Majalah Suave oleh Creative Director sampai jadi Final Artwork dan 

bertanggung jawab atas produksi catalog dari print, masuk film sampai film 

masuk pecetakan. 

 Lalu minggu ini untuk tugas terakhir kali saya ditugaskan untuk 

membuat sebuah desain pembatas isi majalah suave antara catalog dan 

majalah.Yang mana hasil yang saya buat akan digunakan untuk edisi bulan 

depan. 

 

D. TATA LETAK HALAMAN IKLAN DI SEBELAH KANAN PADA 

MAJALAH SUAVE 

 Sebuah iklan, yang  dipublikasikan melalui media cetak maupun media 

lainnya ,pada dasarnya mempunyai struktur.Struktur iklan untuk media cetak 

dan media penyiaran hampir sama,namun yang dapat dengan mudah dan jelas 

kita amati adalah struktur iklan untuk media cetak karena iklan seperti ini dapat 

kita tatap setiap saat, berulang kali, dan selama kita kehendaki. 

 Struktur baku sebuah iklan sebenarnya tidak ada, tapi kebanyakan iklan 

menampilkan dalam struktur sebagai berikut : 
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· Headdline 

 Headdline Juga sering disebut judul,adalah bagian penting dari sebuah 

iklan.Letaknya tidak selalu di awal ,tetapi merupakan bagian pertama yang 

sering dibaca orang 

· Subheadline 

 Subheadline harus mengatakan sesuatu yang penting pada calon 

pembeli. 

· Amplifikasi 

 Amplifikasi adalah naskah atau teks iklan. 

 Dalam pembuatan iklan , untuk menghasilkan iklan yang baik, selain 

harus memperhatikan struktur iklan di atas, penting juga menggunakan elemen-

elemen dalam sebuah rumus yang dikenal sebagai AIDCA, yang terdiri dari : 

1. Attention (perhatian) 

2. Interest ( minat) 

3. Desire (kebutuhan/keinginan) 

4. Conviction (rasa percaya) 

5. Action (tindakan) 

 Attention .Iklan harus menarik perhatian khalayak sasarannya, baik 

pembaca , pemdengar, atau pemirsa.Untuk iklan memerlukan bantuan , antara 

lain berupa ukuran, penggunaan warna, tata letak (lay out), jenis-jenis huruf 

yang ditampilkan. 
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 Sebuah lay out yang baik mampu membuat pembacanya menilai produk 

yang ditawarkan merupakan produk yang bagus.Elemen-elemen iklan itu 

dirancang sedemikian rupa oleh orang kreatif hingga mampu menarik minat 

pembaca pada produk dan pesan yang disampaikan , dan bukan tertarik pada 

layout itu sendiri. 

 Setelah diamati dan dicermati lagi dalam rumus AIDCA, pada majalah 

SUAVE sudah menerapkan salah satu rumusnya yaitu Attention (perhatian)  

 Berdasar atas elemen-elemen atau unsure-unsur iklan yang menarik di 

atas , tata letak iklan pada majalah SUAVE setelah saya amati ,tak seperti 

majalah –majalah umum lainnya ,orang kretif di majalah SUAVE mempunyai 

strategi sendiri dalam menempatkan iklan-iklan dari kliennya yaitu semua iklan 

ditempatkan pada halaman sebelah kanan. Strategi yang diterapkan majalah 

SUAVE seperti ini dapat juga disebut dengan straregi kreatif  . Karena mereka 

megetahui bahwa isi dari majalah SUAVE ini sudah cukup padat dengan 

halaman catalog yang mungkin bisa membuat jenuh para pembaca. 

 Mengingat SUAVE ini sebuah catalog produk dan majalah, maka pada 

halaman di majalah SUAVE ini iklan juga yang diutamakan. Jadi strategi 

kreatif yang mereka gunakan untuk menempatkan semua iklan produk klien 

SUAVE  di letakkan di halaman sebelah kanan semua .Dan itu adalah suatu 

strategi yang sangat unik dan menarik karena tak semua media cetak sudah 

menerapkan strategi seperti pada majalah SUAVE ini. Karena dengan strategi 

seperti itu secara otomatis pembaca SUAVE selalu melihat iklan setiap 

membuka halaman per halaman majalah SUAVE ini. Dengan demikian 
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diharapkan setelah menerapkan strategi kreatif, diharapkan dapat lebih 

memberikan dan menyampaikan pesan dari iklan –iklan tersebut kepada para 

pembaca majalah SUAVE. Sehingga dapat lebih meningkatkan angka 

penjualan dari produk-produk klien yang memmpercayai Majalah SUAVE 

sebagai alat media promosi mereka 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Komunikasi merupakan bagian dai komunikasi pemasaran, yang 

memiliki tuuan pesan kepada konsumen. Begitu pula dengan periklanan 

memiliki tujuan untuk menciptakan respon perilaku di pasaran yang di tandai 

dengan tindakan pembelian. Media Cetak atau Majalah sebagai salah satu 

media promosi yang kita rasakan saat ini semakin marak adanya persaingan 

yang ketat maka masing-masing Majalah berusaha untuk mengembangkan dan 

melahirkan karya-karya yang kreatif dan inovatif sehingga menarik orang untuk 

memilki. 

 Mengapa iklan dapat diterima oleh konsumen adalah bukan hal yang 

mudah, untuk itu kita harus jeli untuk memahami bagaimana selera konsumen. 

Media cetak sebagai media promosi juga harus dapat menarik (attention), 

ketertarikan (interest), Keinginan (desire), Keyakinan (conviction), dan 

menimbulak tindakan berbuat (action) dari konsumen atau pembaca terhadap 

produk, jasa atau pesan yang di sampaikan./ di tawarkan. Kunci dari 

keberhasilan atau tidaknya iklan diterima oleh konsumen dari sebuah media 

cetak sebagai media promosi adalah dilihat dari konsep atau ide dasar dari 

sebuah layout majalah tersebut. Media cetak sebagai media promosi harus dapat 
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mengajak para pembaca atau konsumen agar tertarik dengan apa yang telah 

ditawarkan dalam media tersebut. 

 Dari sebuah rangkaian ide kreatif mulai dari lauyout, bahan, dan desain 

yang dirancang dengan pemikiran matang dan penuh konsep akan 

menghasilkan suatu karya yang menarik . Semua unsur yang digunakan diolah 

sehingga menimbulkan pesan yang komunikatif. 

 Dari uraian di atas penulis dapat memahami dan belajar bersama di 

MAJALAH SUAVE tentang bagaimana langkah sebuah media menciptakan 

sebuah promosi yang menraik.Ilmu yang telah di dapat dari Kuliah Kerja Media 

di MAJALAH SUAVE dapat dijadikan ketrampilan, wawasan dan pengalaman 

yang sangat berharga bagi penulis untuk dipraktekkan di dunia kerja nantinya. 

 

B. SARAN-SARAN 

 Kuliah Kerja Media memiliki dampak yang sangat positif bagi penulis 

karena, penulis dapat mempunya bayangan bagaimana menghadapi dunia kerja 

yang sesungguhnya. Selain itu penulis memiliki saran-saran : 

I. Kepada Lembaga Pendidikan 

· Para mahasiswa sangat perlu diajarkan banyak program desain seperti 3 

dimensi, proses editing, illustrator dan lain sebagainya mengingat 

bahwa semua Media cetak sudah banyak menggunakan progam tersebut 

supaya mahasiswa D3 Periklanan FISIP UNS memiliki bekal untuk 

melaksanakan magang tersebut. 
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· Pihak fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang memadai 

mengingat semakin berkembangnya teknologi. 

· Mata kuliah desain grafis harus ditambah jamnya dan diawali dari 

semester I sampai dengan semester V mengingat program desain yang 

harus dipelajari semakin  bertambah. 

 

II. Kepada MAJALAH SUAVE 

· Untuk pertama kalinya peserta KKM diajak keliling dan di perkenalkan 

kepada semua staf agar dapat mengenal lebih jauh dan beradaptasi 

bagaiman struktur kerjanya. 

· Tetap menjadi yang terbaik dan selalu memberikan inovasi yang terbaik 

bagi pembaca MAJALAH SUAVE. 
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