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Abstrak: 

 

Industri majalah di Indonesia dewasa ini telah mengalami pertumbuhan yang cukup 

signifikan ditandai dengan semakin banyaknya penerbitan majalah baru, baik yang 

membidik segmen yang sama sekali baru atau memasuki segmen yang sudah memiliki 

pesaing. Kemunculan majalah baru memberikan lebih banyak pilihan kepada pemasang 

iklan untuk menjangkau target audien tertentu yang sesuai dengan target konsumen 

merek produk bersangkutan. Namun demikian, industri majalah juga menghadapi 

tantangan yang tidak kecil, misalnya ongkos cetak yang semakin mahal karena harga 

kertas dan tinta menunjukkan kecenderungan untuk meningkat terus setiap tahun.  

Tulisan ini akan menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi masa depan industri 

majalah yang mencakup: isi atau artikel (editorial) majalah, manajemen sirkulasi, 

kesepakatan antara majalah, pemasaran basis data, kemajuan teknologi dan metode 

penyampaian. Majalah yang mampu meningkatkan kemampuan dan kualitas dari 

keenam faktor tersebut akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan mencapai 

keberhasilan.  

 

Kata kunci: majalah, strategi  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Mercu Buana 

Jl. Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat 

www.mercubuana.ac.id 

 

 

 

ajalah telah menjadi media untuk beriklan selama lebih dari dua abad. Selama 

bertahun-tahun, pada awal kelahirannya, mejalah bersama surat kabar bahkan pernah 

menjadi satu-satunya media massa yang tersedia bagi para pemasang iklan. Seiring dengan 

pertumbuhan media penyiaran, khususnya televisi, kebiasaan membaca media cetak menurun. 

Konsumen kemudian beralih ke media televisi yang menjadi sumber utama tidak saja untuk 

mendapatkan hiburan tetapi juga berita dan informasi. Walaupun dewasa ini televisi memegang 

peran dominan dalam dunia periklanan namun surat kabar dan majalah tetap memiliki peran 

penting bagi pembaca dan pemasang iklan. Kedua media tersebut  mampu memenuhi kebutuhan 

pembacanya dalam banyak hal.  

Dewasa ini majalah terus berusaha memenuhi kebutuhan audiennya dengan beragam 

ketertarikan, minat dan gaya hidup termasuk juga kebutuhan kalangan industri (bisnis) dan 

profesi. Majalah menjadi media spesialisasi dengan target pembaca dari kalangan tertentu. Hal 

ini akan menarik pemasang iklan jika majalah dan pemasang iklan memiliki target konsumen 

yang sama. Namun surat kabar masih mengungguli majalah dalam hal penerimaan iklan dan 

jumlah pemasang iklan. Surat kabar memiliki peran penting sebagai media bagi iklan lokal yang 

umumnya berasal dari perusahaan kecil. Namun tidak sedikit perusahaan besar memanfaatkan 

surat kabar sebagai media untuk beriklan. 

Majalah dewasa ini, telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Banyak 

orang bergantung pada majalah untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal. Majalah 

merupakan salah satu referensi untuk mendapatkan informasi produk. Banyak orang yang 

membaca lebih dari satu majalah setiap bulannya untuk mendapatkan lebih banyak informasi 

atau sekedar mencari hiburan. Tidak sedikit orang yang bekerja dalam berbagai bidang 
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bergantung pada satu atau beberapa majalah bisnis agar mereka tetap dapat mengikuti 

perkembangan yang terjadi pada industri tempat mereka bekerja dan perkembangan bisnis secara 

umum. 

Sebagaimana media komersial lainnya, majalah adalah media yang hidupnya bergantung 

pada iklan. Tanpa dukungan iklan majalah tidak mungkin dapat bertahan. Di Indonesia, 

menjelang tahun 2000, puluhan surat kabar dan majalah terbit, khususnya di kota-kota besar, 

namun tidak banyak dari mereka yang dapat bertahan karena tidak mampu menarik pendapatan 

iklan untuk mendukung operasi mereka. Media cetak harus mampu menarik pembaca atau 

audien tertentu, atau dengan kata lain target pembaca tertentu, agar dapat menarik minat 

pemasang iklan. 

 

PERAN MAJALAH  

Dalam perencanaan media (media plan), majalah memiliki posisi yang berbeda dibandingkan 

dengan media penyiaran. Hal ini disebabkan majalah memungkinkan pemasang iklan untuk 

menyajikan informasi secara lebih detil atau rinci yang dapat diolah menurut tingkat kecepatan 

pemahaman pembacanya. Media cetak tidak memiliki sifat yang terlalu intrusif,
1
 dalam arti 

terlalu masuk dalam kehidupan audiennya, sebagaimana televisi. Media cetak membutuhkan 

upaya dari pihak pembaca agar iklan yang disajikan mampu memberikan efek. Untuk alasan 

inilah, surat kabar dan majalah disebut juga dengan ‘media dengan keterlibatan tinggi’ (high-

involvement media). 

Sebagaimana radio yang sudah terspesialisasi, majalah merupakan media penting untuk 

menjangkau konsumen tertentu atau khusus. Walaupun surat kabar dan majalah adalah sama-

                                                 
1 Intrusif berarti terlalu berpengaruh dalam kehidupan pribadi seseorang atau bersifat sangat interuptif 
dalam cara yang sebenarnya agak mengganggu.  
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sama media cetak, namun keunggulan dan kelemahan kedua media tersebut ternyata tidaklah 

sama, begitu pula tipe atau jenis iklan yang dapat ditarik oleh masing-masing media.  

Selama beberapa tahun terakhir, industri majalah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan 

yang cepat melayani kebutuhan pendidikan, informasi dan hiburan para pembacanya yang datang 

dari berbagai macam latar belakang sosial. Pembaca majalah juga datang dari kalangan industri 

yaitu para karyawan, professional, pebisnis atau usahawan. Walaupun beberapa majalah 

memiliki target pembaca bersifat umum seperti Tempo atau Gatra namun secara umum majalah 

adalah media yang paling terspesialisasi dibandingkan dengan media lainnya. Hampir setiap 

majalah saat ini diterbitkan untuk memenuhi hampir segala tipe audien berdasarkan segmentasi 

tertentu seperti segmentasi demografis atau gaya hidup tertentu atau pada aktivitas, minat atau 

ketertarikan pada bidang tertentu. Beberapa majalah diterbitkan untuk kalangan pebisnis atau 

industri tertentu atau untuk kebutuhan individu yang berasal dari berbagai profesi. 

Jenis atau tipe majalah yang luas dan bermacam-macam ini menjadikan majalah sebagai 

salah satu media yang menarik bagi banyak pemasang iklan. Walaupun televisi merupakan 

media terbesar untuk beriklan namun terdapat kecenderungan semakin banyak perusahaan besar 

atau kecil yang tertarik untuk beriklan di majalah dari pada media lainnya.  

 

Tantangan Majalah 

Industri majalah di Indonesia dewasa ini telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 

ditandai dengan semakin banyaknya penerbitan majalah baru, baik yang membidik segmen yang 

sama sekali baru atau memasuki segmen yang sudah memiliki pesaing namun dinilai masih 

membuka peluang bagi majalah baru yang sejenis. Kemunculan majalah baru ini sekaligus 

memberikan lebih banyak pilihan kepada pemasang iklan untuk menjangkau target audien 
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tertentu yang sesuai dengan target konsumen merek produk bersangkutan. Namun demikian, 

industri majalah juga menghadapi tantangan yang tidak kecil, misalnya ongkos cetak yang 

semakin mahal karena harga kertas dan tinta menunjukkan kecenderungan untuk meningkat terus 

setiap tahun. Menurut Belch dan Belch (2001), masa depan industri majalah sangat ditentukan 

oleh enam faktor berpengaruh yang mencakup
 2

 :  

1. Isi majalah  

2. Manajemen sirkulasi 

3. Kesepakatan antara media 

4. Basis data pemasaran 

5. Kemajuan teknologi  

6. Metode online  

Majalah yang mampu meningkatkan kemampuan dan kualitas dari keenam faktor tersebut akan 

memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan mencapai keberhasilan.  

 

Isi Majalah. Majalah dengan isi atau editorial yang kuat yang dapat menarik minat dan 

memenuhi kebutuhan demografis serta gaya hidup konsumen yang terus berubah memiliki posisi 

yang kuat untuk menarik pembaca dan pemasang iklan. Pada masa lalu, mungkin sulit bagi kita 

membayangkan akan terbitnya majalah yang isinya khusus membahas mengenai tata rias 

perkawinan, namun saat ini sudah ada beberapa majalah yang menyajikan editorial yang khusus 

membahas mengenai tata rias pengantin (Bazaar, Perkawinan, Wedding Indonesia dan 

sebagainya).     

 

                                                 
2 George E. Belch & Michael A. Belch, Advertising and Promotion: An Integrated  Marketing 
Communications Perspectives, Fifth Edition,  Irwin/Graw Hill, New York 2001. Hal 414 
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Manajemen Sirkulasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pengelola majalah adalah 

upaya meningkatkan atau bahkan mempertahankan tingkat sirkulasi. Selain iklan, pendapatan 

utama majalah adalah dari penjualan oplah majalah yang nilainya sangat ditentukan oleh tingkat 

sirkulasinya. Bagi sebagian besar majalah, sirkulasi merupakan sumber pendapatan terbesar 

kedua setelah iklan. Upaya untuk meningkatkan sirkulasi sangat bergantung pada bagaimana 

menarik pembaca/pelanggan baru dan tetap mempertahankan pembaca/pelanggan yang sudah 

ada. Banyak majalah yang berupaya memberikan perhatian lebih besar pada upaya meningkatkan 

sirkulasi dengan asumsi bahwa semakin tinggi sirkulasi maka tarif iklan akan semakin mahal. 

Namun pengelola majalah dewasa ini telah menyadari bahwa biaya yang dikeluarkan untuk 

promosi agar dapat menarik lebih banyak pelanggan sekaligus mempertahankan sirkulasi yang 

sudah ada seringkali lebih besar dari pada tambahan pendapatan yang dihasilkan dari 

penambahan pelanggan baru. Hal ini disebabkan upaya menarik pelanggan baru membutuhkan 

biaya antara lain pemberian diskon berlangganan, biaya pengiriman surat secara langsung dan 

sebagainya. 

Tidak sedikit majalah yang ternyata tidak terlalu mengkhawatirkan persoalan sirkulasi 

sehingga mereka tidak terlalu terobsesi dengan keinginan untuk memperoleh jumlah pelanggan 

yang besar. Beberapa penerbit majalah percaya bahwa mereka dapat menaikkan harga majalah 

dengan lebih mudah jika mereka memiliki pelanggan setia yang menjadi pembaca inti (core 

readers) majalah bersangkutan. Dengan kata lain, harga tidak menjadi persoalan pokok bagi 

pembaca setia majalah tersebut. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pemasang iklan yang 

ingin menjangkau audien khusus atau audien yang terfokus sesuai dengan target konsumen 

produk mereka. Pemasang iklan lebih tertarik menjangkau lebih sedikit audien dari pada 

membayar majalah bersirkulasi besar dengan tarif mahal tetapi sirkulasi besar itu ternyata hanya 
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menghasilkan sirkulasi yang tidak efisien (inefficient circulation). Banyak majalah yang 

mengalihkan anggaran yang seharusnya dipakai untuk promosi peningkatan sirkulasi kepada 

upaya peningkatan kualitas isi majalah yang diharapkan akan dapat menarik lebih banyak 

pembaca baru -dan pemasang iklan.  

 

Kesepakatan Antara Media. Faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan pengelola majalah 

adalah kemungkinan perkembangan baru dalam cara menjual ruang iklan. Dengan semakin 

banyaknya kelompok usaha (holding company) yang memiliki berbagai jenis usaha media massa 

membuka kemungkinan penjualan iklan secara paket yang mencakup lebih dari satu media, baik 

media sejenis maupun media berlainan jenis. Paket penawaran iklan pada lebih dari satu media 

ini disebut dengan ‘iklan lintas media’ (cross-media advertising). Misalnya suatu kelompok 

usaha yang memiliki tiga jenis media yang berbeda -televisi, radio dan majalah- menawarkan 

paket iklan kepada pemasang iklan dengan tarif lebih murah jika bersedia beriklan di ketiga 

media tersebut. Bagi pemasang iklan, tawaran tersebut sangat menarik dibandingkan memasang 

iklan satu per satu di berbagai media dengan tarif kumulatif yang bisa jadi lebih mahal. Iklan 

lintas media ini pada dasarnya tidak hanya berlaku pada satu kelompok usaha saja tetapi juga 

dapat diterapkan pada dua perusahaan media dengan pemilik yang berbeda. Namun upaya ini 

biasanya membutuhkan usaha yang lebih kompleks untuk dapat mewujudkannya.  

 

Basis Data Pemasaran. Dewasa ini semakin banyak pemasang iklan yang beralih ke majalah 

karena media tersebut dinilai mampu menjangkau audien tertentu atau khusus dengan cara yang 

paling efisien. Peran majalah sebagai media untuk beriklan semakin dapat diandalkan ketika 

perusahaan pemasang iklan berencana memperluas pangsa pasarnya dengan membidik segmen 
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konsumen tertentu lainnya atau memasuki suatu wilayah pemasaran baru. Hal ini disebabkan 

kemampuan majalah untuk meminimalisir atau bahkan menghindari jangkauan iklan sia-sia 

(wasted coverage). Majalah sering kali menggunakan kemajuan teknologi dan basis data 

pemasaran (database marketing) untuk memilah-milah audien mereka berdasarkan segmentasi 

demografis, psikografis dan geografis. Pemasang iklan dapat menggunakan basis data majalah 

untuk menentukan target audien yang diinginkan. 

 

Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi percetakan memungkinkan pemasang iklan untuk 

menyampaiakn pesan kepada target audien tertentu atau khusus secara lebih terarah dan cermat. 

Salah satu kemajuan teknologi yang dapat dinikmati industri media cetak khususnya majalah 

dewasa ini adalah selective binding yang merupakan proses produksi melalui komputer yang 

memungkinkan produksi ratusan kopi majalah dalam suatu urutan atau rangkaian yang tidak 

terputus. Pemilihan halaman majalah yang akan dijilid dilakukan secara selektif yang 

memungkinkan pengelola majalah mendistribusikan majalahnya kepada kelompok audien 

tertentu saja namun masih tetap dalam satu kesatuan sirkulasi. Teknologi ini memungkinkan 

operator mengirimkan edisi majalah yang sama namun dengan isi dan iklan yang berbeda sesuai 

dengan target audien yang hendak dituju. 

Teknologi percetakan yang menggunakan teknologi ink-jet imaging memungkinkan tampilan 

iklan menjadi lebih personal. Teknologi ini bekerja dengan cara memproyeksikan tinta ke atas 

kertas sehingga  tidak memerlukan lagi plat sebagaimana kebanyakan percetakan konvensional. 

Banyak penerbit majalah percaya bahwa kedua teknologi tersebut memungkinkan pemasang 

iklan menargetkan pesannya secara lebih baik sehingga lebih mampu bersaing dengan direct 

mail atau instrumen pemasaran langsung lainnya.   
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Kemajuan teknologi memungkinkan pengelola majalah untuk menawarkan ruang kreatif 

yang lebih luas kepada pemasang iklan. Dengan demikian pemasang iklan dapat memanfaatkan 

berbagai teknik percetakan terbaru yang lebih mampu merebut perhatian audien pembaca kepada 

iklan bersangkutan. Teknologi percetakan dewasa ini memungkinkan pemasang iklan 

menyajikan aroma atau bau, suara, gambar bergerak serta iklan majalah tiga dimensi kepada para 

pembacanya. Teknolgi percetakan akan terus menerus disempurnakan, teknologi baru terus 

diperkenalkan, sehingga apa yang pada awalnya mahal akan berubah menjadi lebih murah. 

Termasuk di dalamnya teknologi percetakan imej (gambar) di atas plastik bergelombang yang 

akan tampak bergerak kalau dimiringkan dan teknologi tinta sensitif yang terhadap tekanan dan 

panas sehingga dapat berubah warna jika disentuh. Teknologi ini memberikan peluang lebih 

besar kepada suatu iklan yang menggunakan teknologi tersebut untuk merebut perhatian 

pembacanya.    

 

Metode Online.  Banyak majalah dewasa ini yang menyajikan sebagian isinya di website 

Internet. Dalam upaya mengikuti perkembangan teknologi digital yang terus berkembang dan 

juga semakin besarnya minat masyarakat kepada teknologi cyber telah mendorong pengelola 

majalah untuk juga menyajikan majalah mereka dalam versi online. Majalah versi online dapat 

memberikan keuntungan kepada pengelola melalui sistem sponsor (sponsorship) sekaligus 

peluang iklan (banner ads) yang lazim muncul di suatu website. Namun masih harus dilihat 

apakah audien lebih menginginkan majalah mereka muncul secara online atau lebih menyukai 

membaca majalah melalui cara tradisional saja. Karena majalah versi online terus bermunculan, 

industri ini menghadapi tantangan berkenaan dengan pengukuran jumlah pembaca dan 

bagaimana menentukan konsumen yang terekspos dan berinteraksi dengan iklan online.  



Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Mercu Buana 

Jl. Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat 

www.mercubuana.ac.id 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

George E. Belch & Michael A. Belch, Advertising and Promotion: An Integrated  Marketing 

Communications Perspectives, Fifth Edition,  Irwin/Graw Hill, New York 2001. 

Morissan, Periklanan: Komunikasi Pemasaran terpadu, Prenada Media, 2010 

Tom Duncan, Principles of Advertising & IMC, Second Edition, McGraw Hill/Irwin, New York, 

2005  

 


