
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM INSTANSI 

 

2.1       Profile Gereja Katolik St. Aloysius Gonzaga 

 Nama Instansi  :  Gereja Katolik St. Aloysius Gonzaga 

 Alamat Instansi :  Jl. Satelit Indah I Kav. HN. 1 

 Kota Tempat Instansi : Surabaya 

 Nomor Telepon : 031-7437040 

   031-7347767 

 Keterangan singkat : Gereja Katolik St. Aloysius Gonzaga adalah gereja 

yang terletak dikawasan perumahan yang berada di 

Surabaya Barat. Gereja ini sudah lama berdiri dan 

perkembangan Gereja dalam bidang multimedia pun 

cukup pesat. Gereja ini juga sudah memiliki website 

tersendiri dimana semua orang dapat mengakses dan 

melihat jadwal gereja di www.gerejaalgonzsby.org
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Gambar 2. 1 Eksterior Gereja      Gambar 2. 1 Interior Gereja  

Katolik St. Aloysius Gonzaga      Katolik St. Aloysius Gonzaga 

 

2.2 Deskripsi Pekerjaan 

 Redaksi pelaksana pembuatan majalah “WARTA PARAGONZ” ini terletak 

dibawah naungan kesekretariatan Gereja Katolik St. Aloysius Gonzaga. Pekerjaan 

yang ada didalam redaksi pelaksana ini ada: 

• Pembuatan majalah “WARTA PARAGONZ” 

Majalah “WARTA PARAGONZ” terbit tiap bulan, majalah ini menyangkup 

seputar liputan gereja, dan lain sebagainya.  Majalah ini dibuat sebagai sarana 

untuk mendekatkan gereja dengan umatnya. 

• Menerbitkan dan mendesain iklan untuk majalah 

Dalam majalah “WARTA PARAGONZ” ada iklan pada sesi awal, 

pertengahan dan akhir majalah. Iklan inilah yang menunjang biaya percetakan 

majalah “WARTA PARAGONZ”. Iklan ini bisa juga dari pemasang iklan yang 
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ada diluar jangkauan gereja, bias juga dari umat gereja sendiri yang memiliki 

perusahaan atau komunitas tertentu. 

• Menerima pembuatan banner serta iklan 

Pembuatan banner atau iklan ini biasanya adalah permintaan khusus dari para 

costumer. Pembuatan iklan atau banner ini hanya berkisar pada desainnya 

saja. 

• Membuat brosur dan poster acara gereja 

Setiap gereja selalu memiliki event tertentu. Agar event itu diketahui banyak 

orang maka dibuatlah poster-poster serta brosur. 

• Mencari artikel yang bermanfaat dan menginspirasi 

Artikel-artikel yang dikumpulkan ini adalah artikel untuk majalah “WARTA 

PARAGONZ”. Dimana artikel-artikel yang bermanfaat itu adalah artikel yang 

berisi tentang tips atau kata-kata yang membangun (menginspirasi). 

• Mencari artikel seputar gereja 

Artikel seputar gereja juga akan dimasukkan sebagai bahan artikel dalam 

majalah “WARTA PARAGONZ”. Artikel ini berfungsi agar umat tetap update 

(Tidak ketinggalan berita) 
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• Wawancara dengan para ahli yang ada digereja 

Hasil wawancara ini juga akan dimasukkan kedalam majalah “WARTA 

PARAGONZ” untuk menjadi refleksi bagi para umat. 

• Fotografi 

Dimana ada majalah tentu ada foto. Hal ini dilakukan agar menarik perhatian 

pembaca. 

• Dan lain sebagainya 

 
 


