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ABSTRAK 

 

Majalah adalah salah satu media cetak konvensional yang bertahan hingga 
kini. Seiring perkembangan jaman, bentuk media juga berkembang menjadi 
berbagai macam seperti media elektronik, media daring, dan lain sebagainya. 
Mengikuti perkembangan teknologi yang ada, bentuk majalah juga mengalami 
perluasan ke berbagai lini seperti ke arah media sosial dan media daring lainnya 
seperti website, blog, dan lain sebagainya. Mengikuti perkembangan jaman yang 
ada, Citymagz berada di tengah-tengah hal tersebut dengan memperluas 
penyebaran melalui media daring. Dalam memperluas persebaran tersebut terjadi 
beberapa penyesuaian seperti dalam hal layout dan sebagainya. 

Kata Kunci : Majalah, Media Cetak, Layout 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak hal telah 

terjadi dalam ranah teknologi dan berdampak pada aspek persebaran 

informasi. Derasnya arus informasi yang bisa didapat dengan mudah 

pada media elektronik melalui koneksi internet berpengaruh besar 

terhadap eksistensi media cetak seperti koran dan majalah. Pada 

masa pra-internet, media cetak merupakan salah satu sumber 

informasi utama setelah televisi. Namun, pasca masifnya akses 

internet, berbagai informasi dapat mudah didapatkan melalui 

koneksi internet yang tersambung pada bermacam bentuk gawai. Hal 

tersebut pada akhirnya berdampak pada menurunnya minat 

masyarakat untuk membaca informasi melalui mediacetak. 

Berdasar data yang dihimpun oleh Dewan Pers Indonesia 

pada tahun 2016, 95,4 persen masyarakat membaca konten berita 

dari smartphone, dari TV 45,9 persen, 20,9 persen dari majalah dan 

koran. Rendahnya minat baca masyarakat pada media cetak, 

berdampak pada menurunnya penjualan media cetak. Menyikapi hal 

tersebut berbagai media cetak pada akhirnya melakukan beberapa 

penyesuaian-penyesuaian tertentu dengan tujuan menjaga eksistensi 

media tersebut. Beberapa penyesuaian tersebut di antaranya yaitu 

ekspansi ke ranah elektronik seperti adanya newsletter yang 

disebarkan melalui e-mail dan laman situs media itu sendiri serta 

memperbanyak jumlah iklan untuk mengatasi kendala ketimpangan 

biaya produksi dan jumlah penjualan dari media cetak tersebut.  

Iklan merupakan bagian dari ekonomi yang kini menjadi 

salah satu tren yang ada di industri media terutama pada media 

cetak. Iklan, merupakan setiap pernyataan yang secara sadar 

ditujukan kepada publik dalam bentuk apapun, yang dilakukan 
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peserta lalu lintas perniagaan untuk memperbesar penjualan barang-

barang dan jasa (Berkhouver dalam Bagong, 2017:225). Pada media 

cetak, iklan berperan penting sebagai sumber pendapatan untuk 

mempertahankan kontinuitas dari eksistensi media cetak tersebut. 

Media cetak dapat dimaknai sebagai media yang dieksekusi  

dengan teknik cetak dan merupakan sumber utama informasi selain  

televisi sebelum masifnya penetrasi internet ke dalam kehidupan 

masyarakat. Media cetak adalah segala barang yang dicetak dan 

ditujukan untuk umum. Sehingga yang dimaksud media cetak yaitu 

majalah, surat kabar dan berbagai bentuk barang cetakan yang 

tujuannya dibuat untuk menyebarkan informasi atau pesan 

komunikasi ke khalayak umum (Erik Barnouw; 2018). Sehingga, 

merujuk dari pernyataan Erik Barnouw di atas, segala hal yang 

dicetak merupakan media cetak, termasuk koran, majalah, pamphlet, 

booklet,hingga flyer. 

Hubungan antara media cetak dan iklan merupakan sebuah 

hubungan simbiosis mutualisme dimana setiap pihak dapat 

diuntungkan melalui transaksi-transaksi yang terjadi. Pihak media 

cetak, diuntungkan dengan adanya kapital yang masuk untuk 

mendukung keberlanjutan media tersebut dan pihak pengiklan juga 

diuntungkan karena dapat memperluas lini pemasaran dari produk 

yang mereka tawarkan yang berdampak pada meningkatnya brand 

awareness terhadap produk tersebut. 

Pada media cetak dengan konten iklan yang cukup dominan, 

layout atau tata letak patut diperhitungkan karena hal tersebut 

berdampak pada tingkat pembacaan informasi sehingga audiens 

dapat membaca tiap informasi dengan nyaman tanpa adanya distorsi 

dari iklan-iklan yang ditawarkan. 

Sebagai salah satu media cetak yang telah berkiprah selama 

15 tahun di dunia media massa, Citymagz mengambil peluang 

tersebut sebagai perantara untuk mengakomodir kebutuhan simbiosis 
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mutualisme antar pemilik usaha dengan media cetak untuk 

memperluas dan mempromosikan bidang usaha dari para pengiklan. 

Sebagai anak perusahaan dari Mix Media, pick-up point Citymagz 

telah tersebar di berbagai kota besar di Indonesia seperti Bali, 

Surabaya, Malang, hingga Jogja. Sebagai media massa yang terus 

berinovasi mengikuti perkembangan zaman, Citymagz juga 

menerbitkan rilisan mingguan yang disebarluaskan melalui website 

dan e-mail. 

Pada kerja praktek yang dilakukan di Citymagz regional 

Surabaya, penulis diberi tanggung jawab untuk menata letak konten-

konten yang ada pada majalah Citymagz, serta memastikan bahwa 

setiap konten yang disajikan dapat dibaca dengan mudah serta sesuai 

kaidah-kaidah desain yang telah diajarkan di mata kuliah yang 

disajikan di Universitas Dinamika seperti adanya komposisi, spasi, 

alur, dan emphasis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka rumusan masalah pada laporan kerja praktik 

ini adalah: 

“Bagaimana merancang desain tata letak pada majalah Citymagz 

sesuai kaidah- kaidah desain, dengan mengutamakan kemudahan 

pembacaan serta sesuai dengan tema pada tiap rubrik yang 

disajikan?” 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas, maka ditentukan batasan-

batasan permasalahan agar laporan ini terfokus dan tidak meluas 

terlalu jauh. Batasan- batasan masalah tersebut antara lain: 

Perancangan tata letak dengan memperhatikan 

kemudahaan pembacaan konten yang disajikan kepada pembaca. 

Perancangan tata letak dengan memperhatikan tujuan konten 
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berdasar setiap tema rubrik pada majalah Citymagz. 

Perancangan tata letak pada media online mingguan 

sebagai kisi-kisi dari media cetak bulanan. 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah perancangan tata letak 

pada media cetak serta media online (newsletter) untuk majalah 

Citymagz dengan memperhatikan kaidah-kaidah layout serta 

bertujuan untuk mempermudah audiens dalam membaca setiap 

konten yang disajikan. 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai referensi keilmuan khususnya bagi 

masyarakat akademik bidang desain atau sejenisnya. 

b. Dapat menjadi referensi keilmuan khusunya dalam hal 

merancang tata letak pada media cetak khususnya majalah 

yang memiliki tema khusus di setiap rubriknya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Secara praktis, hasil perancangan ini bisa menjadi evaluasi 

pencapaian materi perkuliahan yang telah dikuasai oleh 

mahasiswa. 

b. Hasil perancangan ini dapat diterapkan pada perusahaan dan 

meningkatkan efektifitas tata letak untuk mempermudah 

penyajian materi kepada pembaca disesuaikan dengan rubrik 

yang tersedia. 
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1.6 Pelaksanaan 

1.6.1 Detail Perusahaan 

Pelaksanaan kerja praktik ini: 

Periode Waktu  : 22 Juli – 22 Oktober 2019 

Hari dan Tanggal  : Senin – Jumat, 22 Juli – 22 Oktober 2019 

Tempat   : Citymagz Regional Surabaya Skale Creative Space  

Jl. Sonokembang 02, Surabaya – Indonesia 

Email  :dhimas@mixmedia.co.id 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja 

praktik di Citymagz adalah membantu merancang, menata letak 

konten majalah serta newsletter untuk Citymagz. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan kerja ini terdiri dari 5 bab, yang masing-masing 

bab terdiri dari sub bab-sub bab yang menjelaskan inti dari 

pembahasan dalam penyusunan laporan ini. Adapaun sistematika 

penulisan laporan ini adalah sebagai berikut.  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (dalam sub-bab manfaat dibagi lagi 

menjadi sub-bab manfaat teoritis dan praktis), dan sisteamtika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan tempat 

dilaksanakannya kerja praktik yaitu CityMagz Mixmedia. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Landasan teori pada bab III mendevinisikan berbagai macam teori, konsep, 

mailto:dhimas@mixmedia.co.id
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dan pengertian yang menjadi dasar kuat dalam sebuah laporan kerja praktik dan 

perancangan karaktermaskot. 

BAB IV : IMPLEMENTASI KARYA 

Pada bab empat ini akan dibahas mengenai pekerjaan yang dilakukan selama 

pelaksanaan kerja praktik di Citymagz Mixmedia. Selain itu, akan dibahas pula 

penjelasan dan hasil rancangan yang ada dalam sebuah implementasi karya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan membahas kesimpulan dan saran. Pada sub-bab kesimpulan 

akan meringkas keseluruhan hasil laporan kerja praktik dalam satu kesimpulan yang 

terkait dengan permaslahan dan solusi yang ditawarkan penulis. Pada sub-bab saran, 

penulis akan memberikan masukan terkait masalah yang diangkat dalam laporan 

kerja praktik. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi informasi terkait daftar referensi yang digunakan 

sebagai acuan dalam penulisan laporan kerja praktik ini berupa buku, jurnal, 

maupun e-book, website, dan lain-lain 

LAMPIRAN 

Berisi keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi karya ilmiah seperti 

dokumen khusus, instrument/questioner/alat pengumpul data, ringkasan hasil 

pengolahan data, table, peta atau gambar. Keterangan tambahan ini dimaksudkan 

agar pembaca pendapat gambaran lebih menyeluruh akan proses dari penyusunan 

karya ilmiah. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Profil Perusahaan 

PT. Mixmedia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidan media 

serta industri kreatif. Didirikan sejak tahun 2004 di Bali, PT. Mixmedia telah 

memiliki anak cabang di 2 kota, Surabaya dan Jogja. Berkiprah selama 16 tahun, 

PT. Mixmedia mencetak beberapa judul majalah yang disesuaikan dengan lokasi 

kantor cabang dan area distribusi. Beberapa judul majalah tersebut di antaranya 

adalah My Magz untuk area DIY Jogjakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya, Tropical 

Life untuk area Bali dan sekitarnya, dan juga Citymagz untuk area Surabaya dan 

sekitarnya. Selain memroduksi media cetak, PT. Mixmedia juga mengelola media 

daring, radio, serta industri kreatif lainnya. 

Citymagz, merupakan salah satu nama majalah yang dikelola oleh PT. 

Mixmedia. Beroperasi di kota Surabaya, Citymagz mengulas tentang gaya hidup, 

rekomendasi tempat hiburan dan hotel, serta menginformasikan mengenai event-

event terkini. Terbit setiap 1 bulan sekali, Citymagz bisa didapatkan secara gratis di 

drop point yang telah dipilih seperti hotel, café, restaurant, dan juga tempat hiburan 

malam. 

 

2.2  Alamat dan Kontak Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT Mixmedia  

Alamat   : Skale CreativeSpace  

Jl. Sonokembang 02, Surabaya – 60119, Indonesia 

Email    : info@mixmedia.co.id 

Website : www.citymagz.net 

HariKerja : Senin s.d Jumat 

mailto:info@mixmedia.co
http://www.citymagz.net/
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JamKerja : 09:30 – 17:00WIB 

2.3 Sejarah Perusahaan 

Perusahaan ini berdiri pada tahun 2004 dan bermula di Bali, Indonesia 

dengan nama CV. Mixmedia.CV. Mixmedia merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang media dan industri kreatif. Pada awalnya, CV. Mixmedia hanya 

memroduksi media cetak berbentuk majalah, seiring berkembangnya perusahaan 

ini, kini CV. Mixmedia mengelola 9 media cetak, 5 radio, 2 media daring, dan 

beberapa perusahaan yang bergerak di bidang media dan industri kreatif . 

CV. Mixmedia menyajikan info mengenai lifestyle, resto dan event terupdate 

pada tiap bulannya. Dicetak hingga 1 juta eksemplar per bulan dan dibagikan gratis 

di tiap drop point seperti hotel, restaurant, dan café. 

2.4 Logo Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo PT. Mixmedia 

(Sumber : Arsip PT. Mixmedia, 2019) 
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2.5 Visi dan Misi Perusahaan 

2.5.1 Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan media cetak yang paling unggul di Indonesia 

2.5.2 Misi Perusahaan 

• Menjalankan kegiatan prusahaan dengan standar etika yang tinggi dengan 

kejujuran dan integritas. 

• Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan selalu menyediakan produk yang 

berkualitas tinggi danhandal. 

• Menyediakan informasi yang akurat dan berharga, oleh tenaga tenaga ahli 

yang terlatih, demi pemahaman yanglengkap. 

• Menyediakan sarana berkarya untuk para karyawan dalam suasana kerja yang 

profesional, sejahtera dan secara individu yangbermartabat. 

• Bekerja dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

tempat berusaha. 

 

2.6 Anak Perusahaan Citymagz 

Citymagz merupakan salah satu majalah yang dikelola oleh PT. Mixmedia. 

Berdiri sejak tahun 2009, Citymagz merupakan majalah yang mengulas mengenai 

gaya hidup, rekomendasi tempat makan, maupun tempat nongkrong anak muda 

seperti café dan tempat hiburan malam. 

Majalah Citymagz dicetak sekitar 1.000 eksemplar tiap bulannya dan bisa 

didapakan secara gratis di drop point yang tesedia di penjuru kota Surabaya. 

Citymagz terdiri dari 6 rubrik, yaitu City Icon, Editor’s Choice, City Living, City 

Spot, Getaway, dan Relax, Citymagz mengulas mengenai rekomendasi tempat 

hiburan, hotel, dan juga event terbaru saat ini. Hingga kini, majalah Citymagz telah 

berkiprah selama 11 tahun dan menjadi salah satu majalah gratis yang membagikan 

info terkini yang bisa didapatkan oleh kawula muda Surabaya dan sekitarnya. 
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Gambar 2.2 Logo Citymagz Surabaya 

 

 

2.7 Struktur Perusahaan 

 

Area Manager 

 

Operasional 

Editor 

 

Fotografer 

 

Gambar 2.3 Struktur Perusahaan Citymagz 

(Sumber : Area Manager Citymagz, 2019) 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

Dalam bab ini, berisi landasan teori yang relevan terhadap perancangan 

desain tata letak majalah dan newsletter untuk Citymagz dalam kegiatan kerja 

praktik di Citymagz Surabaya. Kajian berupa teori, konsep, maupun prosedur 

yang berkaitan dengan perancangan akan dipaparkan dalam bab ini. 

3.1 Media 

Menurut Heinich, dkk dalam Hermawan (2007:3), Media berasal dari 

bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari “Medium” yang berarti perantara, 

yaitu perantara sumber pesan (a source) dan juga penerima pesan (a receiver). 

Sedangkan menurut Mcluhan dalam Wibawa (1991:7), media adalah semua 

saluran pesan yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dari seseorang ke 

orang lain yang tidak ada di hadapannya. Sehingga berarti media adalah sebuah 

perantara menyampaikan pesan dan informasi antara sumber pesan dan penerima 

pesan yang keduanya tidak perlu ada di tempat maupun zona waktu yang sama. 

Media dibagi 2 menjadi media cetak dan media elektronik. Media cetak 

merupakan perantara pesan melalui rilisan yang dicetak seperti koran, majalah, 

buku, dan brosur, sedangkan media elektronik merupakan perantara pesan yang 

ditampilkan menggunakan alat elektronik seperti televisi, radio, dan lain-lain. 

 

3.1.1 Media Cetak 

Media cetak merupakan salah satu bentuk media massa yang telah ada sejak 

200 tahun yang lalu. Pertama kali diterbitkan di Eropa 70 tahun yang lalu, media 

cetak berkembang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. 

Media cetak merupakan salah satu media massa yang pertama kali ada di 

dunia. Beragam contoh dari media cetak di antaranya adalah koran, majalah, 

brosur, poster, dan lain sebagainya. 
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3.1.2 Media Elektronik 

Media elektronik adalah media yang membutuhkan perangkat 

elektromagnetis sebagai perantaranya. Berbeda dengan media cetak, media 

elektronik membutuhkan perangkat khusus sebagai perantara penyampaian pesan 

kepada audiensnya. Perantara tersebut bisa berupa televisi, radio, atau komputer. 

Kelebihan dari media elektronik ini di antaranya adalah, memiliki jangkauan yang 

lebih luas dan cenderung lebih menarik audiens karena informasi dapat disajikan 

melalui banyak bentuk seperti gambar gerak dan suara. 

  

3.1.3 Majalah 

Majalah didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai kumpulan artikel, berita, 

iklan, dan sebagainya yang dijilid dalam bentuk buku dan diterbitkan secara 

berkala. Menurut Djafar H. Assegaff dalam bukunya Jurnalistik Masa Kini, 

majalah diartikan sebagai publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat 

artikelartikel dari berbagai penulis (1983: 127) Selain memuat artikel, Majalah 

juga merupakan publikasi yang berisi cerita pendek, gambar, review, ilustrasi atau 

fitur lainnya yang mewarnai isi dari majalah. Oleh karena itu, majalah dijadikan 

salah satu pusat informasi bacaan yang sering dijadikan bahan rujukan oleh para 

pembaca dalam mencari sesuatu hal yang diinginkannya. 

Sejarah berkembangnya majalah di Indonesia dimulai pada 1945. Majalah 

dengan nama “Pantja Raja” yang dipimpin oleh Markoem Djojohadisoeparto dan 

diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantoro adalah majalah pertama yang ada di 

Indonesia. Setelah itu, seiring berjalannya jaman, majalah Indonesia mulai 

bermunculan pada jaman orde baru. 

 

3.1.4 Layout 

Menurut Harimurti Kridalaksana dalam Kamus Istilah Periklanan (1996: 

74), layout adalah penataletakan atau pengorganisasian atau strukturisasi dari 

beberapa unsur desain agar teratur dan tercipta hierarki yang baik guna 
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mendapatkan dampak yang kuat dari yang melihat. Layout merupakan hal 

penting dalam dunia desain grafis karena berkaitan dengan penataan letak 

gambar dan tulisan sehingga proses penyampaian pesan terhadap audiens dapat 

berlangsung secara maksimal. 

Prinsip dasar layout sama dengan prinsip dasar desain grafis. Prinsip-

prinsip tersebut diterapkan untuk mempermudah keterbacaan informasi pada 

suatu media. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah: 

 Sequence/urutan Banyak juga yang menyebutnya dengan istilah: 

hierarki/flow/aliran. Diperlukan adanya urutan, karena bila semua informasi 

itu ditampilkan sama kuatnya, pembaca akan kesulitan menangkap pesannya. 

Dengan adanya sequence akan membuat pembaca secara otomatis 

mengurutkan pandangan matanya sesuai dengan yang kita harapkan 

(Surianto Rustan, 2008:74). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di 

wilayah-wilayah pengguna bahasa latin, orang membaca dari kiri ke kanan 

dan dari atas ke bawah. Karena itu pada materi-materi publikasi, urutan/alur 

disesuaikan dengan alur membaca untuk mempermudah 

penyampaianinformasi. 

 Emphasis (titik berat): dalam menarik upaya perhatian pembaca, setiap pesan 

pada layout harus memiliki daya tarik yang tinggi. Jika tidak, pembaca akan 

cepatberpaling. 

 Unity (kesatuan): keseluruhan elemen pada sebuah layout harus saling 

memiliki satu dengan yang lainnya. Hal ini membantu menentukan 

banyaknya elemen yang ingin digunakan atau bagaimanapenggunaannya. 

 Balance/keseimbangan Pembagian berat yang merata pada suatu bidang 

layout. Bukan berarti seluruh bidang layout haru dipenuhi dengan elemen, 

tetapi lebih pada menghasilkan kesan seimbang dengan menggunakan 

elemen-elemen yang dibutuhkan dan meletakkannya pada tempat yang tepat. 

Tak hanya pengaturan letak, tapi juga ukuran, arah, warna, dan atribut-atribut 

lainnya. Ada dua macam keseimbangan suatu layout, yaitu: keseimbangan 

yang simetris (symmetrical balance/formal balance): keseimbangan yang 

dapat dicapai dengan pencerminan dan dapat dibuktikan secara matematis, 
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dan keseimbangan yan tidak simetris (assymmetrical balance/informal 

balance): keseimbangan yang bersifat optis atau “kelihatannya seimbang” 

(Surianto Rustan, 2008:75). Keseimbangan asimetris memiliki keunggulan, 

secara optis keseluruhan penampilannya jauh lebih efektif daripada simetris, 

memiliki kesan adanya movement atau dinamis dan tidak statis (Surianto 

Rustan,2008:80-82). 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

Implementasi karya berisi mengenai detail pekerjaan yang dikerjakan 

penulis selama melakukan kerja praktek di Citymagz. Ruang lingkup pekerjaan 

dibatasi pada bidang menata letak majalah untuk terbit 1 bulan sekali, dan juga 

menata letak newsletter untuk terbit berkala setiap 1 minggu sekali. Periode kerja 

praktek tersebut berlangsung mulai dari 22 Juli hingga 22 Oktober 2019. 

4.1 Majalah 

 

 

Gambar 4.1 Cover Majalah Citymagz 
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Majalah yang diterbitkan oleh PT. Mixmedia untuk regional Surabaya 

dan sekitarnya bernama Citymagz. Citymagz memiliki beberapa rubrik yang 

membahas banyak hal yang berbeda mulai dari rekomendasi tempat makan hingga 

rekomendasi tempat hiburan yang layak dikunjungi untuk menghabiskan waktu. 

Rubrik tersebut antara lain adalah: 

 

4.1.1 City Flash 

Rubrik City Flash mengulas event-event menarik yang telah diadakan di 

kota Surabaya dan sekitarnya. Berbagai acara menarik seperti konser, launching 

produk terbaru, hingga premiere screening film diulas di rubrikini. 
 

 

Gambar 4.2 Tampilan Rubrik Cityflash
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4.1.2 CityIcon 

Rubrik City Icon membahas mengenai tokoh lokal yang bisa dijadikan 

inspirasi untuk pembaca Citymagz. Mengulas profil tokoh dari berbagai profesi 

mulai dari musisi, seniman, hingga profesional muda, rubrik City Icon 

menampilkan sisi menarik dari tokoh tersebut sehingga dapat menginspirasi 

pembaca. 
 

 

Gambar 4.3 Tampilan Rubrik City Icon
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4.1.3 Cityliving 

Rubrik ini menawarkan rekomendasi tempat menginap yang terbaik di area 

Surabaya dan sekitarnya. 
 

 

Gambar 4.4 Tampilan Rubrik Cityliving 
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4.1.4 CityStyle 

Rubrik City Style membahas mengenai pilihan fashion item terkini. Rubrik 

ini menawarkan rekomendasi mengenai pilihan fashion item untuk kaum pria dan 

wanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Rubrik Citystyle 

4.1.5 CitySpot 

Rubrik ini menawarkan tempat-tempat terbaik untuk menghabiskan waktu 

kepada para pembaca. Berbagai tempat seperti kafe, kedai makan, hingga restoran 

dibahas pada rubrik ini sebagai rekomendasi kepada para pembaca untuk 

menghabiskan waktu luang. 
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Gambar 4.6 Tampilan Rubrik Cityspot 

 

4.1.6 Getaway 

Rubrik Getaway menawarkan rekomendasi lokasi-lokasi wisata terbaik yang 

ada di Indonesia. Rubrik ini memgulas lokasi-lokasi wisata yang tersebar di 

seluruh Indonesia untuk menjadi inspirasi kepada para pembaca untuk berlibur. 
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Gambar 4.7 Tampilan Rubrik Getaway 
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4.1.7 Fashion Snap 

Rubrik Fashion Snap menampilkan foto-foto dengan “outfit of the day” 

terkini pilihan dari tim editor. Rubrik ini menawarkan inspirasi padu padan 

fashion terkini sebagai inspirasi pembaca untuk memadukan outfitsehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Tampilan Rubrik Fashion Snap 
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4.1.8 Design 

Rubrik Design mengulas inspirasi penataan interior dan eksterior untuk para 

pembaca. Rubrik ini menawarkan referensi untuk menata hunian semakin menarik 

dengan bekerja sama dengan Interior Consultant, Rooma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan Rubrik Design 

 

 



  24 

 

4.1.9 Finance 

Rubrik Finance mengulas mengenai tips-tips mengelola keuangan untuk 

para pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan Rubrik Finance 
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4.1.10 Healthy 

Rubrik Healthy membahas mengenai tips untuk menjaga kesehatan bagi 

para pembaca, khususnya yang tinggal di daerah urban seperti Surabaya dan 

sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Tampilan Rubrik Healthy 
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4.1.11 Citytainment 

Mengulas mengenai event-event terkini yang dilangsungkan di tempat- 

tempat hiburan malam, rubrik ini menyajikan informasi tentang acara-acara 

yang telah diadakan khususnya di tempat-tempat seperti kafe, klab, maupun 

tempat hiburan malam lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Tampilan Rubrik Citytainment 
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4.1.12 Cityhits 

Rubrik Cityhits menawakan informasi mengenai rekomendasi film terbaru 

yang sedang tayang di bioskop pilihan dari tim editor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Tampilan Rubrik Cityhits 
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4.1.13 Cityaddict 

Cityaddict membahas mengenai rekomendasi bisnis-bisnis lokal yang bergerak 

di bidang fashion item yang ada di kota Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan Rubrik CityAddict 

 

Rubrik-rubrik tersebut hadir pada setiap rilisan Citymagz setiap bulannya. 

Tugas penulis pada kerja praktek ini yaitu menyusun tata letak yang sesuai pada 

setiap rubrik dan menyesuaikan proporsi antara teks dan foto serta konsep pada 

setiap rubrik. 
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4.2 Newsletter 

Newsletter adalah salah satu rilisan dari majalah Citymagz yang diunggah 

setiap 1 minggu sekali di website Citymagz. Menampilkan kisi-kisi dari terbitan 

bulanan, rilisan ini juga mengulas mengenai promo-promo terbaru dan juga event- 

event terkini untuk para pembaca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan Newsletter 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari Perancangan 

Layout Citymagz yang di lakukan di PT. Mixmedia Surabaya 

5.1 Kesimpulan 

Berdasar dari laporan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Teks menjadi sebuah elemen penting dalam hal layout. Proporsi antara teks 

dan gambar harus disesuaikan agar gambar dan informasi dalam teks dapat 

tersampaikan secaramaksimal. 

2. Pemilihan font dan elemen warna harus disesuaikan dengan jenis rubrik serta 

palet warna pada halaman tersebut agar dapat tercapai desain tata letak yang 

tidak mengganggu mata pembaca dan informasi dapat tersampaikan dengan 

jelas. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penjelasan perancangan diatas, adapun saran penulis setelah 

melakukan kerja praktik di PT Mixmedia adalah : 

1. Perlunya komunikasi yang intensif dan konstan antara pihak perusahaan 

dengan desainer, antara desainer dan desainer serta antara desainer dan client 

agar diperoleh hasil akhir yang saling memuaskan pihak-pihak yangterkait. 

2. Kerja sama yang baik antara pihak-pihak tersebut dibutuhkan agar terjalin 

hubungan yang baik antara pihak yang terkait sehingga tidak menimbulkan 

kesalahan komunikasi. 
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