
PERSEPSI PEMBACA TERHADAP MAJALAH GOGIRL! PASCA 

REBRANDING MENJADI GOGIRL! PLAYZINE  

Oleh: Putrika Santiaji (071411531009) 
Email: putrikasantiaji@gmail.com 

ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada persepsi pembaca terhadap perubahan majalah Gogirl! 
pasca rebranding menjadi Gogirl! playzine, yang meliputi desain sampul depan dan 
layout, tagline serta konten dalam majalah. Konsep playzine yang hadir sejak edisi 
Oktober 2016 ini memiliki keunikan karena pembaca tidak hanya mendapatkan 
informasi namun juga berkreasi dan melakukan aktivitas di dalamnya. Konsep ini 
dihadirkan Gogirl! ketika kompetitornya satu persatu gulung tikar atau bermigrasi ke 
media online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. 
Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam kepada pembaca majalah 
Gogirl! yang sudah membaca konsep lama dan konsep barunya. Beberapa teori yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain rebranding, elemen branding dalam majalah, 
persepsi konsumen, serta beberapa teori lainnya yang relevan. Berdasarkan hasil 
analisis, peneliti menemukan bahwa tiap informan memiliki persepsi yang unik dan 
beragam terhadap desain, konten, dan tagline dari Gogirl! Playzine sebagai hasil 
rebranding dari majalah Gogirl!. Perbedaan persepsi terjadi dikarenakan adanya 
perbedaan pengalaman serta latar belakang pendidikan, kebiasaan, dan minat dari para 
informan yang ikut berperan dalam proses persepsi yang meliputi seleksi, organisasi, 
dan interpretasi. 
Kata kunci: persepsi pembaca, product branding, rebranding, majalah 

PENDAHULUAN 
 Penelitian ini berfokus pada persepsi pembaca majalah Gogirl! terhadap 

rebranding Gogirl! menjadi bentuk playzine (play magazine) dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif tipe deskriptif dan metode studi kasus. Sejak Oktober 2016, 

Gogirl! melakukan perubahan pada konsep majalahnya. Tidak hanya memberikan 

informasi bagi para pembacanya, Gogirl! juga menyediakan ruang bagi pembaca untuk 

berkreasi dalam halaman yang disebut sebagai creative pages atau halaman kreatif. 

Selain perubahan dari konten majalahnya, dalam bentuk playzine terjadi beberapa 

perubahan signifikan lain yang dapat dilihat dari desain sampul depan atau cover, 

layout, dan tagline majalah. Konsep playzine ini unik, karena pembaca yang seringkali 

diasosiasikan sebagai audiens dari media massa yang pasif kini menjadi aktif dengan 

kehadiran dari halaman kreatif di majalah yang bisa diunggah ke akun media sosial 

mereka menggunakan hashtag #ggrep dan #ggplay. Hal ini sekaligus menunjukkan 
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kesiapan Gogirl! untuk berhadapan dengan dunia online. Yang dimaksud dengan 

pembaca dalam penelitian ini adalah remaja perempuan dalam rentang usia 15-22 tahun 

sesuai dengan target pembaca Gogirl! (Moran, 2013) yang sudah membaca konsep lama 

dan konsep baru berupa playzine dari majalah Gogirl!.  

 Majalah Gogirl! tidak hanya dipandang sebagai sebuah produk majalah, namun 

juga sebagai sebuah brand. American Marketing Association (AMA) dalam Keller 

(2013:30) mendefinisikan brand sebagai segala sesuatu yang meliputi nama, tanda, 

istilah, simbol, maupun kombinasi dari hal-hal tersebut yang bertujuan untuk 

mengindentifikasi produk maupun jasa yang dihasilkan pejual sehingga berbeda dengan 

pesaingnya. Brand menjadi alat diferensiasi produk yang mampu melekatkan nilai 

produk atau jasa kepada konsumen berdasarkan pengalaman yang dimiliki konsumen 

dengan produk (Keller, 2013). Pengalaman tersebut oleh Rakhmat (2007:51) disebut 

sebagai persepsi, yakni pengalaman mengenai objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Sedangkan Schiffman dan Kanuk (2004) mendefinisikan persepsi sebagai sebuah proses 

seleksi, organisasi, dan interpretasi stimulus sehingga individu dapat memaknai 

stimulus secara utuh. Van der Walt (1991) menambahkan bahwa persepsi dipengaruhi 

pula oleh frame of reference dari masing-masing individu yang meliputi keseluruhan 

pengalaman, kepercayaan, perasaan, motivasi, hingga hal-hal yang disukai maupun 

tidak disukai. Maka, persepsi dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai sebuah 

penilaian secara menyeluruh dari seorang individu terhadap sebuah objek, peristiwa, 

dan lingkungannya yang didasarkan pada apa yang telah ia ketahui dari pengalaman 

terdahulunya.  

 Persepsi pembaca sebagai konsumen dari majalah Gogirl! memiliki peranan 

penting berkaitan dengan kegiatan rebranding. Dobni dan Zinkhan (dalam Kirmani dan 

Zeithaml, 1993:143) berpendapat bahwa persepsi konsumen ini dapat membangun citra 

dari sebuah merek atau brand image, yang merupakan konsep perseptual dari sebuah 

brand yang terjadi dalam benak konsumen. Hatch & Schultz (2000) juga menjelaskan 

bahwa konsumen menjadi pihak yang perhatiannya harus didapatkan dan dukungannya 

diperlukan dalam product branding, yang mana dalam hal ini Gogirl! merupakan 
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produk majalah. Penilaian dari konsumen inilah yang kemudian dapat menentukan 

bagaimana publik yang lebih luas sebagai konsumen potensial dari sebuah brand 

memandang brand itu sendiri. Mengacu pada model rebranding yang dikemukakan oleh 

Muzellec dan Lambkin (2006:805), majalah Gogirl! melakukan evolutionary 

rebranding, yang berarti bahwa perbahan yang terjadi hanya meliputi perubahan minor, 

yakni pada tagline-nya.  

 Kegiatan rebranding yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada 

perubahan-perubahan signifikan yang terdapat dalam konsep Gogirl! Playzine. 

Perubahan Gogirl! dalam konsep playzine meliputi elemen-elemen yang di branding 

dalam majalah, seperti desain dan konten. Desain menjadi elemen branding terpenting 

dalam majalah, terutama desain sampul depan yang digunakan untuk mengirimkan 

pesan kepada pembaca mengenai isi dari majalah tersebut sekaligus menjual isu yang 

diangkat pada setiap edisinya (Spiker, 2015). Pada konsep playzine ini, Gogirl! merubah 

tampilan desain sampul depan sekaligus desain layout di dalam majalahnya. Bersamaan 

dengan itu, konten dalam majalah pun berubah karena adanya tambahan halaman kreatif 

dan halaman kutipan (quotes) diantara rubrik yang telah lebih dulu ada, seperti gaya 

hidup, selebritis, fashion, pengembangan kepribadian, dan kecantikan (Moran, 2013). 

Perubahan terakhir yang sekaligus menandai kegiatan rebranding dari majalah Gogirl! 

adalah tagline yang berganti dari “Magazine For Real” menjadi “Inspired to be 

Impactful”. Ketiga elemen yang di branding dalam majalah tersebut saling 

berhubungan satu sama lain, mengingat bahwa perubahan pada tagline juga berdampak 

pada tampilan desain serta penyajian konten pada majalah.  

PEMBAHASAN 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2004) proses persepsi meliputi seleksi, 

organisasi, dan interpretasi yang dalam prosesnya melibatkan pengalaman masa lalu 

individu. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Van der Walt (1991), 

bahwa individu akan mempersepsi stimulus berdasarkan dengan frame of reference-nya 

masing-masing. Lebih lanjut, Van der Walt menjelaskan bahwa untuk sampai pada suatu 

persepsi, seorang individu tidak hanya sekadar mengindera suatu stimulus namun juga 
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mampu mengaitkannya dengan frame of reference yang dimilikinya, “Merely seeing or 

hearing, however cannot be referred to as perception. Perception is seeing or hearing it 

in terms of a person’s frame of reference” (Van der Walt, 1991: 295-296). 

 Guna mengetahui persepsi pembaca terhadap Gogirl! Playzine, peneliti 

melakukan wawancara pada tujuh orang informan yang telah memenuhi kriteria awal, 

yakni remaja perempuan berusia 15-22 tahun dan sudah membaca majalah Gogirl! pada 

konsep lama dan konsep barunya kini dalam bentuk playzine. Hasil wawancara tersebut 

disajikan dalam bentuk transkrip wawancara dan kemudian dianalisis sesuai dengan 

teori yang relevan. Adapun ketujuh informan dalam penelitian ini antara lain Salpe, 

Ilma, Ovi, Nena, Nabila, Cussa, dan Cynthia. Persepsi dari para informan terhadap 

Gogirl! Playzine meliputi elemen branding dalam majalah yakni desain, konten, dan 

tagline sebagai stimulus yang dipersepsi oleh para informan.  

 Bagian dari majalah yang didesain sebagai alat branding adalah sampul 

depannya. Berbeda dengan media massa lainnya, majalah sangat bergantung pada 

sampul depan untuk melakukan dua hal, yakni mengirimkan pesan kepada pembaca 

tentang isi dari majalah tersebut dan menjual isu yang diangkat setiap edisinya (Spiker, 

2015:377). Sejak edisi pertama terbit pada Februari 2005 hingga akhirnya berganti 

konsep menjadi playzine, sampul depan majalah yang digunakan selalu sama, yakni 

menggunakan model hollywood. Penggunaan model ini identik dengan tipe majalah 

yang didominasi oleh konten fashion, salah satunya majalah remaja (Mileta, 2014). 

Sayangnya, bagi Salpe yang memiliki latar belakang di bidang jurnalistik dan Ovi yang 

tengah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi ini, penggunaan model 

tersebut membuat Gogirl! terlihat sama dengan majalah lainnya. Persepsi keduanya 

sesuai dengan pendapat Andrew Losowsky (dalam Spiker, 2015:381) yang menyatakan 

sebuah ironi bahwa majalah seringkali ingin mendapatkan gambar sampul depan yang 

terbaik, namun pada akhirnya justru menjadi terlihat identik dengan kompetitornya 

sehingga pembaca sulit membedakannya. Kini dengan hadirnya konsep playzine, Salpe 

dan Ovi dapat dengan mudah membedakan majalah Gogirl! dengan majalah lainnya. 

Elemen stimulus yang mempengaruhi persepsi keduanya dalam hal ini adalah kontras, 

yakni ketika sebuah objek berbeda dengan objek lain disekelilingnya. 

!4



 Sementara itu, kedua informan dengan latar belakang jenjang pendidikan 

berbeda, yakni Ilma yang telah menyelesaikan studi S1-nya dan Cussa yang sedang 

disibukkan oleh tahun terakhirnya di SMA, dapat dengan mudah mengetahui apa yang 

menjadi fokus bahasan dalam setiap edisi karena desain sampul depannya yang rapi dan 

representatif. Sedangkan Nena, yang merupakan mahasiswi dengan minat di bidang 

jurnalisme, justru beranggapan bahwa sampul depan Gogirl! Playzine kini lebih rapi 

dengan beberapa tulisan yang mendeskripsikan poin mengenai isi dalam majalahnya, 

sehingga tidak terlihat mainstream sebagaimana majalah remaja lainnya yang seringkali 

menonjolkan banyak tulisan headline di sampul depannya. Berbeda dengan persepsi 

dari Nena, Cynthia yang memahami web design untuk kebutuhan start up-nya dan 

Nabila yang memang gemar membaca majalah serta buku fiksi maupun non fiksi, justru 

beranggapan bahwa kini Gogirl! mengikuti perkembangan desain saat ini yang 

mengarah pada desain minimalis sejak munculnya majalah Kinfolk. 

  

Gambar 1. Sampul depan majalah Gogirl! konsep lama (kiri) dan konsep baru (kanan) 
Sumber: gogirl.id  

Apabila merujuk pada kategorisasi sampul depan majalah milik Johnson dan Prijatel 

(dalam Spiker, 2015: 380), maka desain sampul depan majalah Gogirl! berubah dari 

kategori multi-theme, one image (beberapa judul artikel dengan satu gambar dominan) 

ke kategori one theme, one image (sedikit kalimat untuk membantu pembaca 

mengidentifikasi gambar sampul depan). Pada konsep lamanya, Gogirl! menggunakan 

seluruh halaman sampul depan dengan foto model dan tulisan, namun pada konsep 

playzine ini Gogirl! menggantinya dengan gambar ilustrasi yang diletakkan pada bagian 
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tengah dari sampul depan sehingga pada tiap sisinya dibingkai oleh warna latar serta 

dengan mengurangi tulisan berisi headline artikel. Tujuan utama dari perubahan ini 

tentu saja untuk mendapatkan perhatian dari para pembacanya, sebagaimana yang 

disampaikan oleh Gibson dalam Robika (2013) bahwa semakin berbeda sebuah objek 

maka akan semakin mudah objek tersebut menarik perhatian individu. 

 Selain desain sampul depan, layout dalam majalah pun mengalami perubahan. 

Ambrose dan Harris (2007:6) menyatakan bahwa layout merupakan serangkaian elemen 

desain grafis seperti objek, gambar, dan tipografi, yang diletakkan oleh desainer dalam 

satu halaman. Keseluruhan desain dalam majalah Gogirl!, baik sampul depan maupun 

layout, berubah sesuai dengan konsep minimalis sebagaimana yang disampaikan para 

informan di atas. Bagi Ilma, ketika berbicara tentang desain maka hal tersebut akan 

kembali pada selera masing-masing pembaca. Meskipun beranggapan demikian, Ilma 

mempersepsi dengan positif perubahan desain layout majalah Gogirl! yang minimalis. 

Sementara itu, Ovi yang memiliki kebiasaan untuk membaca majalah berulang kali pada 

akhirnya merasakan kejenuhan atau yang oleh Claveland (dalam Holstead, 2015: 394) 

diistilahkan dengan visual power, yakni ketika pembaca sudah terbiasa dengan desain 

yang dimunculkan dalam majalah maka kekuatan stimuli visualnya akan berkurang. 

Perasaan jenuh yang dialami Ovi ini berkaitan dengan salah satu elemen stimulus yang 

mempengaruhi persepsi yakni intensitas. 

 Bagi Nena yang pernah menjadi kontributor untuk website Gogirl! dan Cynthia 

yang memiliki pemahaman mengenai desain, konsep lama majalah Gogirl! tidak 

memiliki komposisi jarak yang cukup antara tulisan dengan gambar, gambar dengan 

gambar, serta tulisan dengan tulisan. Padahal, yang seharusnya ditawarkan oleh majalah 

kepada pembacanya adalah keseimbangan antara visual dan tekstual (Holstead, 

2015:392). Namun kini keduanya sepakat bahwa layout di konsep playzine membuatnya 

jadi lebih mudah dibaca. Persepsi serupa juga muncul dari Nabila dan Salpe, yang 

menyampaikan kalau desain layout kini lebih ringkas dengan penyajian warna yang 

lembut. Elemen warna tersebut rupanya berpengaruh terhadap respon dan mood dari 

para pembacanya. Warm colors seperti merah, kuning, dan oranye dapat mendorong 

keinginan untuk melakukan aktivitas dan kegembiraan, sementara cool colors seperti 
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biru, hijau dan ungu muda cenderung lebih menenangkan (Hoyer dan MacInnis, 2008: 

81). Ketika pembaca menemukan warna-warna yang termasuk dalam cool colors, ia 

akan lebih merasa tenang sebagaimana yang dirasakan oleh informan Salpe, Nena, 

Nabila, dan Cynthia. 

 Sedangkan bagi Cussa, desain layout Gogirl! Playzine merupakan caara 

menunjukkan posisi majalah Gogirl! dibandingkan dengan majalah lain yang menjadi 

kompetitornya. Persepsi Cussa ini, oleh Keller (2013: 83) didefinisikan sebagai point of 

differences (PODs), yakni ketika konsumen percaya bahwa ada satu hal dalam sebuah 

brand yang tidak dapat ditemui pada brand lainnya. Dalam hal ini, keunikan desain 

yang ditampilkan oleh majalah Gogirl! pada konsep playzine menjadi sesuatu yang 

tidak dapat ditemukan Cussa di majalah lainnya. Lebih lanjut, Keller (2013:83) juga 

menambahkan bahwa pilihan konsumen yang sesungguhnya terhadap sebuah brand 

bergantung pada keunikan yang diasosiasikan konsumen terhadap brand tersebut. 

Dengan demikian, desain dalam majalah Gogirl!, baik dari desain sampul depan 

maupun tata letak atau layout di dalam majalahnya menjadi keunikan tersendiri yang 

belum dimiliki oleh brand majalah remaja lainnya. 

 Elemen branding selanjutnya dalam majalah adalah konten dalam majalah. 

Secara umum, Peirce (dalam Willemsen 1998:852) menyatakan bahwa majalah remaja 

putri memiliki konten yang didominasi oleh fashion, kecantikan, kuliner, dekorasi, dan 

hubungan dengan lawan jenis. Beberapa konten umum tersebut memang tetap hadir di 

majalah Gogirl!, namun beberapa artikel lainnya mencoba mengangkat hal-hal yang 

cukup berat seperti lingkungan hidup, pengembangan kepribadian, enterpreneurship, 

money management hingga isu yang sedang ramai diperbincangkan meskipun tetap 

diselingi dengan beberapa artikel ringan dari dunia hiburan, selebritis, fashion, dan 

kecantikan (Moran, 2013). 

 Sebelum berganti konsep, majalah Gogirl! memiliki 56 rubrik yang 

dikelompokkan dalam 6 kategori yakni: (1) feature; (2) fashion; (3) celebrity; (4) 

routine; (5) beauty; dan (6) easy read. Jumlah tersebut kemudian mengalami 

pengerucutan saat Gogirl! hadir dengan konsep playzine. Saat ini terdapat 35 rubrik 

yang dikelompokkan ke dalam 5 kategori, diantaranya: (1) feature; (2) lifestyle; (3) 
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fashion; (4)beauty; dan (5) routine. Pemangkasan rubrik ini dilakukan karena dalam 

konsep playzine terdapat halaman kreatif (creative pages) berupa kerajinan tangan yang 

dapat dibuat sendiri atau yang sering disebut dengan DIY (Do It Yourself) dan halaman 

kutipan (quotes pages) mengenai kehidupan sehari-hari yang membawa pesan motivasi 

serta refleksi untuk pengembangan diri yang disediakan oleh majalah Gogirl! di setiap 

edisinya.  

 Nabila menganggap bahwa quotes yang ditampilkan dalam halaman kutipan 

sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan kehidupannya sehari-hari, karea ia 

memang cenderung lebih suka dengan bacaan berupa buku biografi. Sementara bagi 

informan Cussa, Ilma, Nena dan Ovi, quotes yang ditunjukkan pada halaman kutipan 

dapat menjadi penyemangat, motivasi, dan nasihat walaupun memang tidak semuanya 

sesuai dengan kejadian yang mereka alami dalam hidup. Tampilan halaman kutipan 

yang juga disertai dengan ilustrasi yang mendukung dipersepsi oleh informan Nena 

dapat mempermudah dirinya dalam menerima maksud pesan yang disampaikan. 

Seringkali, halaman kutipan ini dijadikan sebagai objek untuk properti foto yang 

diunggah ke Instagram oleh informan Salpe dan Cynthia. Bahkan, Cynthia 

mempersepsi bahwa keberadaan dari halaman kutipan tersebut memang ditujukan 

Gogirl! dengan maksud agar pembaca menggunggahnya ke media sosial, tidak hanya 

karena sepakat atau sedang merasakan hal yang digambarkan oleh quotes namun juga 

karena desainnya yang begitu instagramable. 

 Pengetahuan Cynthia mengenai hal ini karena memang ia sendiri merupakan 

salah satu pengikut akun instagram @gogirl_id dan beberapa kali melakukan interaksi 

dengan memberikan komentar maupun likes terhadap postingan yang diunggah Gogirl!. 

Menurut Hoffman dan Fodor (dalam Burmann, 2017: 221), aktivitas yang dilakukan 

Cynthia melalui media sosial Instagram tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan 

jangka panjang antara individu dengan sebuah brand. Berbeda dengan Cynthia, Ilma 

justru lebih pasif melakukan aktivitas di media sosial Gogirl! karena ia hanya sekadar 

mengikuti akun tersebut lalu menikmati kontennya saja, sesekali ia likes jika memang 

ada yang menarik baginya. Dengan demikian, pendapat Hoffman dan Fodor mengenai 

hubungan jangka panjang antara konsumen dengan brand tidak menjadi jaminan bahwa 
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konsumen memiliki hubungan yang kuat dengan brand hingga mendorong mereka 

untuk menyukai atau pun memberikan komentar dari konten yang diunggah di media 

sosial.  

 Sehubungan dengan kiat menggaet konsumen untuk berinteraksi melalui media 

sosial, melalui akun instagram @gogirl_id, para followers sering diajak untuk 

mengunggah foto majalah maupun rekomendasi tempat hangout dan makan dengan 

hashtag #ggrep dan #ggplay untuk beragam aktivitas yang dilakukan para pembaca di 

halaman kreatif serta #ggsaying yang digunakan ketika Gogirl! mengunggah kembali 

foto yang berisi kutipan. Penggunaan hashtag tersebut dilakukan untuk memudahkan 

pencarian.  

  

Gambar 2. Postingan di akun Instagram @gogirl_id menggunakan hashtag #ggsaying 
Sumber: instagram.com/gogirl_id	

 Selain halaman kutipan dalam majalah, terdapat juga halaman kreatif dalam 

majalah. Menurut Cussa, halaman kreatif dalam majalah Gogirl! juga dianggapnya 

menjadi penyebab menghilangnya artikel-artikel yang sebelumnya sudah ada di majalah 

Gogirl!. Ia sendiri sebetulnya cukup antusias dengan adanya halaman kreatif yang 

menjadi ruang beraktivitas bagi para pembaca, namun ketika ditanyakan mengenai 

kesediannya melakukan aktivitas dari halaman kreatif tersebut, Cussa langsung 

menyatakan ketidakinginannya karena untuk bisa beraktivitas di halaman kreasi tersebut 

terkadang ia harus menggunting beberapa bagian dari majalah. Baginya, hal tersebut 

akan mengganggu kegiatan membaca majalah karena ada beberapa halaman yang juga 

ikut terpotong meskipun ia sendiri sebetulnya memiliki minat dibidang kerajinan 
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tangan. Persepsi serupa juga disampaikan oleh Nabila karena baginya keberadaan 

halaman kreatif lebih terkesan seperti sesuatu yang dipaksakan untuk memenuhi konten 

dalam majalah. Persepsi ini muncul karena Nabila sejak pertama kali membaca majalah 

Gogirl! terbiasa dengan konten yang padat artikel meskipun didalamnya juga terdapat 

beberapa konten fashion yang menjadi ciri khas dari majalah remaja. Pendapat Nabila 

tersebut dirasa wajar mengingat majalah sendiri sebagai media produk media massa 

tidak berfokus pada fungsi informasi saja namun juga hiburan dan persuasi (Ardianto et 

al,  2017). 

 Berbanding terbalik dengan ketidaksetujuan yang dilontarkan oleh Nabila dan 

Cussa, Ovi justru merasa bahwa halaman kreatif yang ada di majalah Gogirl! tidak 

mengganggu dan menjadi terobosan baru yang belum banyak dilakukan oleh majalah 

remaja perempuan lainnya. Walaupun memberikan apresiasi, Ovi sama sekali tidak 

tertarik melakukan aktivitas di halaman kratif karena padatnya jadwal kuliah serta 

aktivitasnya sebagai seorang penyiar radio di Colors FM dan Master of Ceremony 

(MC). Sementara informan Cynthia yang memiliki kebiasaan membaca majalah sejak 

kecil memaklumi berkurangnya artikel dalam majalah Gogirl! dan sebagai gantinya 

lebih banyak memunculkan visual berupa gambar, halaman kreatif, dan halaman 

kutipan karena memang disesuaikan dengan konsep minimalis yang diusung oleh 

majalah Gogirl! walaupun sebetulnya ia sendiri merasakan kehilangan beberapa rubrik.  

 Perasaan kehilangan tersebut juga dirasakan oleh Nena yang begitu menantikan 

rubrik cerita fiksi setiap kali majalah akan terbit. Kini setelah Gogirl! hadir dengan 

konsep playzine, rubrik tersebut kemudian dialihkan menjadi konten di website majalah 

Gogirl! yakni Gogirl! Weekend Web Story dengan cerita-cerita yang masih ditulis 

langsung oleh para pembacanya. Nena mempersepsi bahwa halaman kreatif dalam 

majalah Gogirl! bermanfaat bagi pembaca untuk mengasah kreativitasnya. 

Pengalamannya sebagai seorang kontributor untuk website gogirl.id sedikit banyak 

mempengaruhi persepsi Nena tersebut. Ia juga mengetahui bahwa pada beberapa edisi 

Gogirl!, halaman kreatif didukung oleh sponsor yang utamanya merupakan brand 

produk remaja, seperti Laurier dan Biore. Menurut Sar dan Rodriguez (2015: 179) 

menyatakan bahwa bagi sebagian besar majalah, iklan merupakan sumber pemasukan 
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utama yang menyokong keberlangsungan majalah. Iklan juga kemudian dijadikan 

sebagai tolak ukur dari kesuksesan sebuah majalah yang dapat dilihat dari seberapa 

banyak iklan yang termuat dalam sebuah issue majalah. Dengan demikian, halaman 

kreatif tersebut tidak hanya memberi ruang bagi para pembaca untuk berkreasi namun 

juga ruang bagi para pengiklan untuk memasarkan produknya. 

 Elemen terakhir sekaligus yang terpenting yang menandai rebranding majalah 

Gogirl! menjadi Gogirl! Playzine adalah tagline yang diusungnya. Sejak pertama kali 

terbit, majalah Gogirl! mengusung tagline “Magazine For Real” hingga akhirnya 

berubah menjadi “Inspired to be Impactful” sejak hadir dengan konsep playzine ini. 

Knapp (2001) mendefinisikan tagl ine sebagai kal imat s ingkat yang 

mengkomunikasikan informasi mengenai sebuah merek secara deskriptif maupun 

persuasif. Biasanya tagline beriringan dengan nama dari sebuah brand. Lebih lanjut, 

Keller (2013:158) berpendapat kalau tagline merupakan salah satu elemen merek kuat 

dan yang dapat di-branding karena singkat dan efisien sehingga mempermudah 

konsumen untuk mengerti apa yang sebetulnya ingin diberikan oleh sebuah brand. Hal 

ini juga didukung oleh argumentasi dari Muzellec dan Lambkin (dalam Zahid, 2014: 

58) mengenai evolutionary rebranding yang salah satunya ditandai oleh perubahan 

tagline. 

 Ketujuh informan rupanya tidak menyadari adanya perubahan tagline dari 

majalah Gogirl! karena posisi tagline-nya sendiri yang memang tidak lagi diletakkan di 

bagian bawah nama majalah, namun bagian pinggir majalah dan ditulis dengan huruf 

kecil namun tetap terbaca. Kondisi tersebutlah yang kemudian menjadi salah satu faktor 

pembaca luput menyadari perubahan tagline. Menurut Gibson (dalam Robika, 2013:11), 

ukuran serta posisi dari suatu objek merupakan faktor eksternal yang berpengaruh 

terhadap persepsi individu terhadap objek tersebut. Meskipun begitu, ketika ditanyakan 

mengenai kesesuaian antara tagline dengan konsep barunya ini, masing-masing 

informan menyampaikan persepsinya masing-masing.  

 Bagi Salpe, Ilma, Cussa, dan Cynthia, tagline baru majalah Gogirl! sesuai 

dengan konten yang ada di dalamnya. Lebih lanjut, Ilma menaruh harapan mengenai 

apa yang akan dirasakan para pembaca dengan hadirnya halaman kreatif atau yang 
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disebutnya sebagai halaman DIY (Do It Yourself). Dalam kaitannya dengan persepsi 

konsumen, Setiadi (2003:107) menjelaskan bahwa ekspektasi dari konsumen muncul 

ketika terjadi perubahan dari sebuah merek atau brand. Sehingga, perubahan Gogirl! 

lewat konsep playzine membuat Ilma sebagai salah satu pembacanya menaruh harapan 

bahwa konsep ini akan lebih disukai.  

 Pendapat serupa juga disampaikan oleh Cynthia yang selalu merasa bahwa 

Gogirl! mampu menjadi trendsetter di kalangan kompetitornya. Ia memaparkan kata 

“impactful” dalam tagline baru Gogirl! dan dibandingkan dengan apa saja inovasi yang 

telah dilakukan Gogirl! hingga akhirnya diikuti oleh beberapa kompetitornya. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam mengorganisasikan stimulus yang diterima, Cynthia 

mencoba untuk menggabungkannya sesuai dengan kesamaan (similarity) antara 

stimulus. Dalam hal ini, kesamaan tersebut ia lihat dari ukuran majalah. Menurut Setiadi 

(2003:105), kesamaan merupakan salah satu dari tiga prinsip grouping selain kedekatan 

(proximity) dan konteks (context). Sementara Salpe dan Cussa beranggapan jika kata 

“impactful” dalam tagline baru Gogirl! merujuk pada keterlibatan pembaca dan figur 

publik berpengaruh dalam mengisi konten di majalah. Keterlibatan sosok yang dekat 

dengan pembaca sebetulnya sudah sering dilakukan oleh media cetak guna menjangkau 

para audiensnya, tidak terkecuali majalah. Strategi ini sedikit banyak memiliki 

keterkaitan dengan kemahsyuran tokoh sebagai salah satu unsur dalam nilai berita 

(Ishwara, 2005). 

 Ketiga informan lainnya, yakni Nabila, Ovi, dan Nena memiliki persepsi yang 

berbeda. Nabila mempersepsi tagline yang kini diusung Gogirl! lebih sesuai dengan 

konten dalam konsep lamanya. Begitupun dengan informan Ovi yang merasa sangsi 

dengan tagline yang diusung oleh majalah Gogirl! sejak awal karena dampak yang 

diinginkan oleh Gogirl! untuk didapatkan pembacanya belum ia rasakan. Sementara 

Nena kini dapat lebih memahami maksud dari tagline baru majalah Gogirl! 

dibandingkan dengan tagline sebelumnya. Menurutnya, impact yang dirasakan tidak 

hanya dari versi cetak majalahnya namun juga dari konten media sosial Gogirl!.  

Keberadaan sosial media seiring perkembangan teknologi memiliki dampak terhadap 

perusahaan, produk, dan brand (Kaplan & Haenlein, dalam Muntinga et.al, 2011:13). 
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Menyadari hal tersebut, Gogirl! perlahan mulai aktif memproduksi konten di media 

sosial terutama di Instagram. 

 Kaplan dan Haenlein (dalam Laroche et.al, 2003:77) mendefinisikan media 

sosial sebagai sekelompok aplikasi yang menggunakan internet dan memberikan 

kesempatan kepada para penggunanya untuk berkreasi dan bertukar konten. Dari 

definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna media sosial jauh lebih aktif dalam 

berinteraksi satu sama lain karena ada beberapa hal yang dimungkinkan dalam media 

sosial, yakni memberikan komentar, memberikan likes, membagikan postingan tersebut 

(share), bahkan mengunggah kembali postingan yang sudah lebih dulu diunggah oleh 

pemilik akun lain (repost). Untuk menggambarkan betapa mudahnya media sosial 

sebagai medium dalam membagikan informasi dan penyebaran konten, Jenkins, Ford, 

dan Green (dalam Ariel dan Avidar, 2015: 25) menggunakan sebuah terminologi yakni 

“spreadable media” yang mana berarti bahwa konten apapun dalam media sosial dapat 

dibagikan untuk kemudian dinikmati seperti penggunaan hashtag #ggrep #ggplay 

#ggsaying.  

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa persepsi pembaca 

terhadap Gogirl! Playzine sebagai hasil rebranding dari majalah Gogirl! seringkali 

dilatarbelakangi oleh pengalaman terdahulu dari masing-masing informan. Hal ini 

terjadi karena para informan memang telah membaca majalah Gogirl! selama bertahun-

tahun. Selain itu, latar belakang dari tiap informan juga mempengaruhi bagaimana 

mereka mempersepsi perubahan dalam konsep playzine yang sekaligus merupakan 

elemen branding dalam majalah, yakni desain, konten dan tagline sebagai sebuah 

stimulus. Oleh karena itu, para informan seringkali merujuk dan secara tidak sadar 

kemudian membandingkan konsep lama Gogirl! dengan konsep playzine ini.  

 Proses persepsi yang meliputi seleksi, organisasi, dan interpretasi seringkali 

tidak disadari oleh para informan karena sifat persepsi yang subjektif dan individual. 

Persepsi antara satu informan dengan informan lainnya akan berbeda meskipun 

dihadapkan pada stimulus yang sama. Bahkan, informan yang sama pun dapat 
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memberikan persepsi yang berbeda ketika dihadapkan pada stimulus yang berbeda. 

Dengan demikian, pada penelitian ini persepsi yang diberikan oleh ketujuh informan 

tidak dapat dijadikan sebagai sebuah tolak ukur yang sebenar-benarnya mengenai citra 

dari majalah Gogirl!.  

 Informan Salpe dan Ovi mempersepsi perubahan desain dalam majalah Gogirl! 

secara positif karena pada konsep playzine ini sampul depan Gogirl! tidak lagi terlihat 

identik dengan majalah remaja lainnya. Sementara itu, informan Ilma, Cussa, dan Nena, 

yang juga mempersepsi secara positif perubahan ini menganggap bahwa tampilan 

desain sampul depan Gogirl! playzine jadi lebih rapi dan tidak mainstream dengan 

gambar yang representatif sesuai dengan isu yang diangkat di setiap edisinya. Akan 

tetapi, muncul pendapat berbeda mengenai desain sampul depan ini dari informan 

Chyntia yang menganggap bahwa justru kini Gogirl! menjadi mainstream dengan 

desain minimalis yang digunakannya. Hal ini karena, menurut Cynthia, desain 

minimalis sedang berkembang dan banyak digunakan setelah majalah gaya hidup dari 

Amerika, Kinfolk, berhasil mempeloporinya. Meskipun begitu, Cynthia tetap 

mempersepsi secara positif perubahan desain ini. Begitu pula dengan informan kelima, 

Nabila, yang menyambut baik desain sampul depan majalah Gogirl! yang kini terlihat 

lebih simpel. 

 Sementara dari segi desain layout, Ilma menyampaikan persepsi positifnya yang 

menyukai desain layout dalam Gogirl! Playzine. Nena yang pernah menjadi kontributor 

untuk website Gogirl! dan Cynthia yang aktif mengembangkan website untuk startup-

nya memperhatikan faktor jarak dan komposisi layout dalam majalah. Keduanya 

mempersepsi bahwa Gogirl! playzine sudah jauh lebih baik karena lebih banyak jarak 

dan komposisi antara tulisan dan gambar memiliki porsi yang pas dalam sebuah artikel. 

Salpe dan Nabila mempersepsi desain layout dari penggunaan warna pastel yang 

dominan sehingga menimbulkan kesan rapi dan nyaman untuk dibaca.  

 Sedangkan menurut Cussa, desain layout Gogirl! playzine justru menunjukkan 

bagaimana posisi Gogirl! dibandingkan dengan majalah lainnya. Persepsi negatif 

muncul dari informan Ovi yang merasa jenuh dengan dominasi warna pastel. Kejenuhan 

ini muncul karena kebiasaan Ovi yang suka membaca majalah berulang-ulang. 
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Sehingga, desain layout sebagai stimulus yang diindera oleh penglihatan Ovi kemudian 

memiliki intensitas lebih untuk dipersepsi dan lambat laun ia merasa kebosanan dengan 

apa yang ditampilkan. 

 Diskusi menjadi lebih menarik ketika informan Cussa, Cynthia, dan Nena 

menjelaskan bahwa mereka sebetulnya merasa kehilangan beberapa artikel termasuk 

rubrik favorit mereka dalam konsep playzine ini karena hadirnya halaman kreatif. 

Sementara bagi informan Ovi, Salpe dan Ilma, konten dalam  Gogirl! Playzine menjadi 

lebih variatif karena diperkuat dengan adanya terobosan baru berupa halaman kreatif. 

Namun, persepsi berbeda disampaikan oleh informan Nabila yang mempersepsi 

keberadaan halaman kreatif ini sebagai sekadar pelengkap konten Gogirl! Playzine 

bersama dengan halaman kutipan yang sama sekali tidak sesuai dengan kejadian dalam 

hidupnya. Sedangkan informan Cussa, Ovi, Nena, Ilma, dan Cynthia, mempersepsi 

kutipan di dalam halaman tersebut sesuai dengan apa yang mereka alami dalam hidup 

dan menjadikannya sebagai sebuah nasihat dan pengingat. Informan Salpe justru 

menjadikan halaman kutipan tersebut untuk latar foto yang akan diunggahnya ke 

Instagram. 

 Segala bentuk perubahan Gogirl! Playzine bermuara pada satu perubahan utama 

yakni tagline. Sayangnya, perubahan tagline pada Gogirl! playzine tidak disadari oleh 

sebagian besar informan karena posisinya yang berada disamping majalah sehingga 

tidak terlalu terlihat. Berkaitan dengan perubahan ini, informan Salpe, Ilma, Nena, 

Cussa, dan Cynthia mempersepsi bahwa tagline “Magazine for Real” yang bertujuan 

memberikan dampak bagi para pembacanya sudah sesuai dengan konten yang ada di 

dalam majalah. Persepsi berbeda muncul dari Ovi dan Nabila yang mempersepsi bahwa 

tidak ada kesesuaian antara konten dengan tagline Gogirl! Playzine. Bagi Ovi, persepsi 

tersebut muncul karena ia memang tidak merasakan dampak apapun bahkan setelah 

membaca Gogirl! Playzine, sedangkan Nabila yang mengkritisi berkurangnya artikel 

dalam Gogirl! Playzine justru menunjukkan bahwa tidak ada dampak yang diberikan 

karena hal tersebut. 

 Secara keseluruhan, tiap informan memberikan persepsi positif pada Gogirl! 

Playzine karena dianggap lebih interaktif dengan pembaca meskipun ada pula informan 
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yang merasa kecewa karena beberapa rubrik dipindahkan ke website dan lebih banyak 

menampilkan visual daripada artikel. Perbedaan persepsi yang diberikan tiap informan 

ini dipengaruhi oleh perbedaan pengalaman serta latar belakang pendidikan, kebiasaan, 

dan minat dari para informan. Selain itu, elemen stimulus yang mempengaruhi persepsi 

juga ikut berperan didalamnya, seperti posisi dan kontras.  
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