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BAB IV 

COMPANY PROFILE 

4.1 Profil Magic Wave 

Magic Wave Surf Community Magazine, merupakan salah satu media dalam bentuk 

majalah di Indonesia yang mengangkat komunitas surfing. Beberapa artikel dalam 

majalah ini menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Konten 

yang terutama dalam majalah ini adalah berita, hiburan seputar selancar, skate, dan 

olahraga ekstrim lainnya dengan dukungan foto dari kontributor fotografer profesional 

dan artikel. 

 Diterbitkan sekitar 3000 eksemplar dalam setiap edisi, dengan banyak 68 (enam puluh 

delapan) halaman termasuk cover depan dan belakang. Komposisi penuh warna sangat 

menarik untuk dibaca dan dengan cetakan majalah yang mudah disimpan dan dibawa 

kemana-mana. Majalah ini dapat dimiliki secara gratis oleh siapa saja dari kalangan mana 

saja. Magic Wave menyajikan berita-berita terbaru yang dilengkapi dengan berbagai 

informasi menarik dan selalu ditunggu-tunggu oleh banyak pecinta surfing, skateboard, 

kite-surfing, tocross dan lain lain. Majalah Magic Wave dapat ditemukan di beberapa 

tempat seperti bar, hotel, restaurant / cafe, kantor pemerintah, barber shop, warnet, travel 

agent, mini market dan masih banyak lagi. Juga, majalah ini didistribusikan ke berbagai 

wilayah di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Lombok, Sumbawa, Nias, Papua, 

Surabaya, Banyuwangi dan tentunya menyebar di wilayah Bali.  

  

4.1.1 Sejarah Magic Wave 

 Pada awal tahun 70-an, olahraga selancar / surfing mulai berkembang pesat di segala 

penjuru Pulau Bali.  Peluang tersebut pun menjadi lahan bisnis di pulau ini, maka dari itu 

banyak yang ikut terlibat dalam industri ini mulai dari lokal hingga warga negara asing dari 

berbagai penjuru dunia.  Berangkat dari fenomena itu, pada awal tahun 2002, Bagus Made 

Irawan yang kerap disapa dengan panggilan Piping mulai merintis karirnya di media 

komunitas yang awalnya berbentuk koran.  Berawal dari bentuk koran tidak berwarna, 

majalah ini mulai berkembang menjadi koran berwarna.  Dan baru pada akhir tahun 2013, 

Magic Wave mengambil bentuk cetakan majalah dalam edisinya yang ke 132. 
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4.1.2 Visi dan Misi Magic Wave 

Visi dan misi Magic Wave Surf Community Magazine adalah untuk menyiapkan media 

sekaligus forum yang matang dan dapat digunakan oleh para komunitas surfing dimana 

sangat berguna sebagai media berbagi pengalaman dan informasi seputar surfing dan 

olahraga ekstrim lainnya.  Segala sesuatu yang mendukung dan dibutuhkan para komunitas 

peselancar lokal, dan internasional dari seluruh dunia turut dalam kebersamaan membangun 

komunitas selancar. 

4.1.3 Logo Magic Wave 

 

Gambar 5 Logo Magic Wave Surf Community 

 Gambar Logo: 

Gambar pada logo merupakan gambar dari surfboard dan ombak di satu lingkaran yang 

memiliki arti Magic Wave menyatukan seluruh penikmat ombak nusantara dalam suatu 

lingkaran atau majalah untuk berbagi. 

 Asal Nama Magic Wave: 

Nama Magic Wave diambil dari nama ombak yang berada di Sanur (salah satu surf spot).  

Tempat itu sendiri dinamakan Magic Wave karena ombaknya yang susah ditebak 

kemunculannya namun ketika ombaknya datang, ombak keluar sangat bagus. 

4.1.4 Struktur Organisasi dan Job Description 

Berikut ini merupakan susunan divisi redaksi majalah Magic Wave Surf Community 

Newspaper : 

 

 

 

Gambar 6 Struktur Organisasi 
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Chief Editor, adalah pimpinan utama dalam manajemen redaksi majalah Magic Wave. 

Dimana semua keputusan final ada pada posisi ini, sekaligus pertanggung-jawaban 

terhadap konten majalah. 

Editor, adalah penanggung jawab utama dalam proses pasca produksi peliputan dan 

penulisan konten majalah. Dalam proses tersebut editor akan didampingi oleh Editor 

Assistant guna mengoptimalkan proses penyuntingan akhir sebelum konten diserahkan 

kepada Graphics Designer. Editor adalah posisi yang bertugas untuk memastikan tidak 

ada kesalahan pada konten tulisan dan grafis maupun foto yang diberikan sebelumnya. 

Graphics Designer and Photography, adalah penyelaras akhir yang bertugas membuat 

desain tampilan majalah dari cover hingga back-cover. Graphics Designer juga bertugas 

membuat mock-up atau reka majalah saat pra produksi agar mempermudah proses 

penulisan nantinya. Divisi ini merangkap sebagai Photografer untuk mendapatkan foto-

foto yang nantinya akan dijadikan bahan desain layout ataupun desain iklan. Pada 

Penyelaras akhir dari Graphics Designer-lah yang kemudian akan dibawa untuk dicetak 

setelah mendapat persetujuan akhir dari Chief Editor. 

Marketing, adalah divisi yang cukup penting yang kemudian akan memasarkan majalah 

dibantu dengan divisi Distributor. Divisi ini sekaligus sebagai pembuka peluang untuk 

pemasangan iklan atau bentuk kerja sama lainnya dengan pihak Magic Wave. 

Reporter, adalah divisi yang bertugan turun ke lapangan dan melakukan proses peliputan 

dan penulisan untuk mengisi konten majalah. Reporter yang sudah menulis harus 

menyerahkan tulisannya ke Editor Assistant jika perlu diterjemahkan sebelum masuk ke 

meja editing. 

Contributor, selain reporter, penulis artikel dalam konten majalah adalah kontributor 

Magic Wave yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Contributor bekerja sama 

dengan Magic Wave untuk mengisi artikel yang berada di seluruh negeri dan dengan suka 

rela memberikan informasi seputar surfing di dalam maupun di luar Pulau Bali. 

Photographer, divisi ini biasanya bertugas sendiri dan tidak terlalu terikat oleh redaksi 

Magic Wave. Photographer dalam divisi ini bertugas menkontribusi foto-foto seperti foto 

saat surfing yang nantinya akan digunakan untuk photo gallery, cover story dan poster 

Magic Wave. 
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4.2 Rubrikasi Magic Wave 

4.2.1 Surf Talks 

Surf Talks merupakan forum diskusi mengenai berbagai isu yang terjadi di Indonesia maupun 

dunia.  Topik bahasan ini dihantarkan kepada masyarakat melalui akun Facebook Magic 

Wave. 

4.2.2 Surfer Profile 

Surfer Profile merupakan tulisan-tulisan yang berisikan profil surfer yang ingin 

diperkenalkan Magic Wave pada khalayak.  Profil surfer ini bentuknya beragam, ada yang 

berupa cerita lengkap mengenai surfer tersebut namun juga ada yang hanya berbentuk deretan 

biodata.  Profil surfer ini terdiri dari surfer anak-anak hingga dewasa. 

4.2.3 News & Event 

News & Event merupakan kumpulan berita mengenai kegiatan-kegiatan komunitas surfing 

yang terjadi, baik wilayah lokal Bali maupun daerah lainnya di Indonesia. 

4.2.4 Resto Review 

Resto Review berisikan ulasan mengenai beberapa restoran yang direkomendasikan oleh 

Magic Wave bagi para surfer sebagai tempat untuk bersantai setelah surfing.  Sebutan lain 

kegiatan ini adalah After Surf. 

4.2.5 Surf Photography 

Surf Photography merupakan kumpulan fotografi surfing dari berbagai fotografer surfing.  

Rubrik ini bertujuan sebagai salah satu ajang pamer kebolehan sang juru foto untuk 

kepentingan promosi. 

4.2.6 Iklan 

Rubrikasi ini berisikan berbagai macam iklan dan bersifat terbuka, pengiklan tidak hanya 

bagi pelaku industri surfing. 

4.2.7 Surf Event Report  

Surf Event Report merupakan laporan dari berbagai macam perlombaan surfing ataupun 

event yang terkait dengan perkembangan dunia selancar yang terjadi baik di wilayah lokal 

Bali ataupun seluruh Indonesia. 

4.2.8 Tide Chart 

Tide Chart merupakan tabel informasi mengenai pasang surut air laut sehingga surfer dapat 

memprediksi kapan saja waktu ketika ombak sedang tinggi ataupun rendah.  
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4.2.9 Community Report 

Community Report berisikan kumpulan artikel ataupun berita mengenai kegiatan komunitas 

yang mendukung masih terkait dengan surfing ataupun komunitas yang mendukung majalah 

Magic Wave. 


