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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Magic Wave merupakan majalah komunitas ditujukan sebagai sarana penghubung 

layanan informasi dengan masyarakat serta komunitas selancar di Bali maupun seluruh 

Indonesia sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.  Berita-berita serta rubrik yang ada 

banyak mengangkat mengenai isu nasional, komunitas serta kegiatan-kegiatan yang 

mendukung selancar lokal.  Sebagai media, ia menjalankan fungsi perannya untuk 

menginformasikan kejadian yang sebenarnya terjadi.  Dan berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan dengan menggunakan analisis framing model Gamson dan Modigliani terhadap 

Surf Profile dan Surf Event Report Magic Wave Surf Community Magazine, penulis 

menemukan beberapa garis besar yang menjadi titik perhatian Magic Wave.  Permasalahan-

permasalahan tersebut merupakan isu yang menjadi perhatian penggiat selancar lokal 

kemudian ditekankan secara berkala oleh Magic Wave.  Untuk mempengaruhi dan 

meyakinkan khalayak bahwa perkembangan selancar perlu didukung maka dalam 

pemberitaan berita bersifat profil penulis menemukan: 

 Magic Wave menulis berita mengenai banyaknya peselancar lokal yang berprestasi, 

kemampuan tersebut bahkan dapat disandingkan dengan peselancar dunia. 

 Selancar mampu memberikan banyak pengalaman bagi pelakonnya, terdapat banyak 

keuntungan yang bisa didapatkan dari dunia selancar. 

 Selancar perlu mendapatkan perhatian dan sokongan dari pemerintah karena selancar, 

sebagai salah satu olahraga dari wisata bahari merupakan salah satu daya tarik yang 

mampu menyokong perekonomian daerah. 

 Dan sebagaimana yang telah disampaikan melalui Media Package-nya. Pada berita 

yang bersifat profil, Metaphors akan senantiasa berisikan informasi bagaimana Indonesia 

memiliki perkembangan selancar yang lebih baik dan didukung juga dengan ombak yang 

bagus, kemudian Catchphrases berisi mengenai arti selancar bagi para peselancar, yaitu 

semangat yang memberikan tujuan hidup. Exemplar menyatakan apapun pekerjaan lain yang 

dimiliki peselancar, selancar tetap menjadi olahraga yang digeluti. Depictions menjelaskan 

selancar merupakan olahraga menantang yang memberi banyak pengalaman. Sedangkan 

Visual Images berisikan toto-foto aksi dan portrait.  Foto aksi tersebut merupakan foto 
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peselancar yang berselancar dengan ombak yang baik dan kokoh, serta memberikan beragam 

aksi.  Foto-foto tersebut diambil baik itu secara long shot ataupun close up.  Sedangkan foto 

portrait berisikan foto narasumber ketika di luar air. Untung Reasoning Devices-nya, Roots 

menceritakan prestasi, alasan seseorang menggeluti selancar dan kurangnya perhatian 

perhatian pemerintah daerah, sedangkan Appeal To Principle berisi harapan agar selancar 

nusantara dapat berkembang lebih maju.   

 

 Sedangkan dalam pemberitaan yang bersifat surf event report, Magic Wave mengajak 

masyarakat untuk sadar bahwa; 

 Bali bukan satu-satunya pulau yang memiliki potensi selancar, melainkan beberapa 

daerah lain juga memiliki potensi tersebut sehingga selancar perlu dikembangkan dan 

digalakkan. 

 Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengadakan kompetisi selancar 

menjadi sarana ampuh untuk mengkampanyekan wilayah pesisir daerah tersebut. 

 Dari kompetisi, diharapkan ditemukannya bibit-bibit peselancar baru untuk terus 

didukung agar menjadi peselancar profesional di kemudian hari. 

 Untuk pemberitaan yang bersifat surf event report, Metaphors berisi mengenai 

kompetisi atau kontes yang diadakan merupakan sarana untuk kampanye pemerintah dan 

wadah bagi para peselancar untuk berkompetisi.  Catchphrases memberitakan antusias serta 

kemeriahan yang dirasakan oleh para peserta kompetisi. Exemplar sebagai pelengkap inti 

cerita memberitahukan kemeriahan kompetisi yang dihadiri dan diikuti oleh banyak 

pengunjung dan peserta kompetisi.  Depictions merupakan kalimat yang menyatakan 

konotasi yang menyatakan kehebatan kemampuan peserta yang membuat pengunjung 

berdecak kagum. Visual Images berisikan foto-foto euforia antara peserta kontes dengan 

panitia, lokasi kompetisi dan peselancar yang sedang beraksi di air.  Untuk Reasoning 

Devices-nya, Roots menyatakan kompetisi sebagai sarana promosi daerah dan juga sebagai 

wadah bagi para peselancar, khususnya peselancar cilik agar menjadi seorang peselancar 

profesional.  Sedangkan Appeal To Principle-nya berisikan harapan agar semakin banyak 

orang yang datang berkunjung ke daerah yang dipromosikan dan juga semakin banyak 

ditemukan bibit baru dalam dunia selancar. 
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 Secara umum, konten yang dibuat sesuai dengan visi dan misi Magic Wave Surf 

Community Magazine yaitu untuk menyiapkan media sekaligus forum yang matang untuk 

dapat digunakan oleh para komunitas selancar khususnya penggiat selancar local.  5 terbitan 

yang ada cukup untuk menjadi representasi yang membuktikan bahwa benar Magic Wave 

mendukung perkembangan selancar lokal.  Dengan isi berita yang senantiasa fokus 

memampangkan peselancar lokal berbakat serta wilayah  lain pesisir Indonesia yang 

memiliki potensi selancar, masyarakat akan menjadi masyarakat yang informatif.  Dalam 

artian, kaya akan informasi khususnya pengetahuan serta pemahaman dalam bidang selancar.  

Dengan begitu besar kemungkinan masyarakat akan terpersuasif untuk menggeluti olahraga 

ini. 

 

6.2 Saran 

6.2.1 Saran Bagi Magic Wave Surf Community Magazine 

 Sebagai majalah komunitas satu-satunya yang pro terhadap selancar lokal, artikel 

yang dimuat harus senantiasa mengedepankan kreatifitas dan inovasi sehingga tidak 

monoton. 

 Manajemen Magic Wave perlu diperbaiki agar penerbitan majalah tetap stabil dan 

tidak terlalu bertumpu pada tenaga magang. 

 Job desk harus diperjelas agar pembagian kerja tidak tumpang tindih. 

 Masalah redaksi harus diperhatikan, banyak kalimat yang tata tulisnya tidak rapi.  Hal 

tersebut sering membuat rancu dalam memahami maksud dari kalimat yang 

dituliskan.  Editor harus mampu menyeleksi mana tulisan yang mumpuni untuk 

dimuat dalam majalah atau  tidak, editor juga harus mampu menyunting tulisan 

sampai detil agar kesalahpahaman dari kalimat dapat direduksi. 

 Artikel dengan dwi bahasa harus diperhatikan lebih seksama.  Baik artikel yang 

diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris ataupun sebaliknya.  Sering 

kali ditemukan kata yang kurang tepat dan logika tulisannya terbolak-balik sehingga 

menyulitkan pembaca memahami tulisan dengan mudah.  Pembaca harus membaca 

dua kali dan memproses ulang kalimatnya sendiri agar dapat memahami maksud dari 

tulisan yang dibaca. 
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6.2.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya  

 Ada banyak hal menarik yang dapat diteliti dari Magic Wave.  Majalah ini merupakan 

media komunitas yang memiliki daya jangkau luas, dalam artian distribusinya tidak hanya di 

Indonesia namun juga internasional.  Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai; 

 Pertama, sejauh apa pengaruh atau dampak kehadiran Magic Wave bagi dunia 

selancar. 

 Kedua, sebagai majalah selancar yang dikenal se-nusantara telah berdiri selama 14 

tahun, Magic Wave memiliki kelemahan besar di manajemennya.  Dalam hal ini, 

peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai manajemen media, komunikasi 

organisasi ataupun pola komunikasi perusahaan.  

 Ketiga, Magic Wave merupakan majalah yang memiliki pola pandang cukup berbeda 

dengan media selancar lainnya di Bali, peneliti telah mengkaji pola pandang ini 

melalui Framing dari Magic Wave Surf Community Magazine, maka selanjutnya 

dapat ditinjau dari segi Agenda Setting. 

 Keempat, peneliti selanjutnya juga dapat meneliti dari aspek pengembangan 

pemberdayaan masyarakat melalui selancar ataupun olahraga bahari lainnya. 

 


