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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Penulis ditempatkan sebagai reporter di desk feature and entertainment 

majalah CHIC. Hal ini dikarenakan penempatan kerja magang harus disesuaikan 

dengan jurusan yang penulis ambil selama di universitas. 

Selama menjadi reporter magang di CHIC, penulis berada di bawah 

pengawasan dan bimbingan Ika Nurul Syifaa, selaku managing director serta 

editor desk feature and entertainment majalah CHIC. Meskipun demikian, 

penulis juga turut dibimbing oleh editorial staffs desk feature and entertainment 

lainnya selama mengerjakan tugas yang diberikan.  

Sebagai yang mengkoordinasi desk feature and entertainment, Ika Nurul 

Syifaa akan memberikan undangan liputan kepada editorial staffs yang kemudian 

akan disampaikan kepada reporter-reporter magang termasuk penulis. Setelah 

menerima undangan liputan, penulis akan melihat jadwal serta alamat tempat 

event tersebut digelar. Selanjutnya, penulis akan melakukan liputan ke event 

yang telah ditentukan. Dalam liputan tertentu, penulis akan ditemani oleh 

fotografer.  

Setelah melakukan liputan, penulis akan kembali ke kantor redaksi untuk 

memulai membuat artikel. Artikel yang ditulis ada dua kategori yaitu kategori 

cetak yang akan dimuat di majalah CHIC dan kategori online yang akan dimuat 

di website CHIC. Artikel yang akan dimuat di majalah CHIC biasanya 

merupakan „pesanan‟, baik telah bekerja sama atau yang berpotensi menjadi 

klien CHIC. Sedangkan artikel dalam CHIC online merupakan artikel yang berisi 

informasi-informasi terbaru yang harus segera diberitakan, misalnya saja berita 

mengenai konser yang akan digelar atau event yang baru saja berlangsung.

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013
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 Artikel yang telah ditulis akan langsung di kirim ke salah satu editorial 

staffs yang nantinya akan mengoreksi tulisan penulis. Jika masih banyak terdapat 

kesalahan, editorial staffs akan memberitahu penulis untuk memperbaikinya.  

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama menjalankan kerja magang  sebagai reporter di desk feature and 

entertainment  majalah CHIC, penulis mendapatkan kesempatan meliput  dan 

menulis berbagai rubrik yang ada di majalah CHIC, di antaranya PSST, Go 

Green, Most Wanted CD, Hangout, Frame, Figure, New Comer, Gadget, dan 

Travel. Tak hanya artikel di majalah, penulis pun pernah menulis artikel di 

website CHIC. Berikut penulis jabarkan tugas-tugas yang telah dikerjakan 

selama kerja magang: 

 

Tabel 3.1   Tugas yang Dilakukan Mahasiswa 

Waktu Kerja Magang Minggu 

ke- 

Jenis Pekerjaan yang 

Dilakukan Mahasiswa 

Keterangan 

Selasa, 2 Juli 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mempelajari CHIC  

b. Melakukan liputan 

launching promo 

ramadhan Sushi Tei di 

Lotte Shopping Avenue 

 

Rabu, 3 Juli 2013 a. Meliput event Candy Pop 

Blueband di Hotel 

Dharmawangsa 

b. Menulis artikel “Buka 

Puasa Ala Jepang” untuk 

rubrik Frame 
 

Artikel “Buka Puasa Ala 

Jepang” dimuat di CHIC edisi 

146 (24 Juli 2013) 

Kamis, 4 Juli 2013 a. Menulis artikel “Warna 

Permen di Kue Lebaran” 

a. Artikel 

“Warna Permen di Kue 

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013
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1 

b. Menulis artikel rubrik 

PSST 

c. Menulis artikel Most 

Wanted CD 

Lebaran” dimuat di CHIC 

edisi 147 (7 Agustus 

2013) dan di website 

CHIC (8 Juli 2013) 

b. Artikel 

rubrik PSST tidak dimuat 

c. Most 

Wanted CD dimuat di 

CHIC edisi 147 (7 

Agustus 2013) 

 

Jumat, 5 Juli 2013 a. Meliput launching Rumah 

Sakit Jantung Jakarta 

b. Menulis artikel “Soft 

Launching Rumah Sakit 

Jantung Jakarta” 

a. Artikel “Soft Launching 

Rumah Sakit Jantung 

Jakarta” dimuat di website 

CHIC (8 Juli 2013) 

Minggu, 7 Juli 2013 a. Meliput roadshow Campus 

to Campus Buavita 

bersama majalah CHIC di 

Kampus Anggrek Binus 

 

Senin, 8 Juli 2013  

 

 

 

 

2 

a. Menulis artikel Go green 

b. Membuat daftar CHICPoll 

Artikel rubrik Go Green tidak 

dimuat 

Selasa, 9 Juli 2013 a. Menulis artikel rubrik 

PSST 

Artikel rubrik PSST dimuat di 

majalah CHIC edisi 147 (7 

Agustus 2013) 

Rabu, 10 Juli 2013 a. Melakukan wawancara 

dengan Eru (untuk rubrik 

Man we love) 

 

Kamis, 11 Juli 2013 a. Melakukan wawancara  

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013
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dengan AMPM (untuk 

rubrik New comer) 

b. Meliput soft launching 

Samsung Galaxy Tab 3  

Minggu, 14 Juli 2013 a. Meliput event I Love 

Bazaar Jakarta di Plaza 

Indonesia 

 

Senin, 15 Juli 2013  

 

 

 

 

 

 

3 

a. Menulis artikel “ERU 

Belajar Bahasa Indonesia” 

Artikel rubrik “ERU Belajar 

Bahasa Indonesia”dimuat di 

CHIC edisi 147 (7 Agustus 

2013) 

Selasa, 16 Juli 2013 a. Menulis artikel rubrik 

Gadget 

b. Meliput event Buavita di 

Masjid Istiqlal   

Artikel rubrik Gadget dimuat 

di CHIC edisi 148 (21 

Agustus 2013) 

Rabu, 17 Juli 2013 a. Menulis artikel “Am:Pm 

Tak Kenal Waktu” 

b. Menulis artikel rubrik 

Most Wanted CD 

a. Artikel “Am:Pm Tak 

Kenal Waktu” dimuat di 

CHIC edisi 148 (21 

Agustus 2013) 

b. Artikel rubrik Most 

Wanted CD dimuat di 

CHIC edisi 148 (21 

Agustus 2013) 

Kamis, 18 Juli 2013 a. Menulis artikel event 

Buavita 

b. Menulis artikel “I Love 

Bazaar Jakarta Great Sale” 

c. Membuat daftar CHIC Poll 

d. Meliput event HBO di 

a. Artikel event Buavita tidak 

dimuat 

b. Artikel “I Love Bazaar 

Jakarta Great Sale” 

dimuat di CHIC edisi 147 

(7 Agustus 2013) 

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013
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Grand Hyatt 

Jumat, 19 Juli 2013 a. Menulis artikel “Let‟s 

Explore The World!” 

b. Menulis artikel 

“Madagascar 3 Hadir 

Dalam Bahasa Indonesia” 

c. Meliput event buka puasa 

bersama di Citraland 

a. Artikel “Let‟s Explore The 

World dimuat di CHIC 

edisi 148 (21 Agustus 

2013) 

b. Artikel “Madagascar 3 

Hadir Dalam Bahasa 

Indonesia” dimuat di 

website CHIC (24 Juli 

2013) 

Senin, 22 Juli 2013  
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a. Meliput launching Kartu 

Berlagu CIMB Niaga 

b. Meliput event Hari Anak 

bersama Lifebuoy 

 

Selasa, 23 Juli 2013 a. Menulis artikel rubrik 

PSST 

b. Menulis artikel rubrik 

Gadget 

c. Meliput event Tango Hand 

in Hand di FX 

d. Menulis artikel “Buavita 

Gaungkan Puasa Sehat” 

a. Artikel rubrik PSST 

dimuat di CHIC edisi 148 

(21 September 2013) 

b. Artikel rubrik Gadget 

dimuat di CHIC edisi 149 

(4 September 2013) 

c. Artikel “Buavita 

Gaungkan Puasa Sehat” 

dimuat di website CHIC 

(25 Juli 2013) 

Rabu, 24 Juli 2013 a. Menulis artikel “Lebaran 

Penuh Berkah di Mal 

Ciputra” 

b. Menulis artikel “Saat 

Kartu Ucapan Tidak 

a. Artikel “Lebaran Penuh 

Berkah di Mal Ciputra” 

dimuat di website CHIC (26 

Juli 2013) 

b. Artikel “Saat Kartu 

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013
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Sekadar Tulisan” 

c. Meliput Press Conference 

konser Jay Chou 

Ucapan Tidak Sekadar 

Tulisan” dimuat di website 

CHIC (26 Juli 2013) 

 

Kamis, 25 Juli 2013 a. Menulis artikel “Jay Chou 

Akan Gelar Konser di 

Jakarta” 

b. Menulis artikel “Solo Tuan 

Rumah World Toilet 

Summit 2013” 

c. Meliput event ulang tahun 

blibli.com 

a. Artikel “Jay Chou Akan 

Gelar Konser di Jakarta” 

dimuat di website CHIC (29 

Juli 2013) 

b. Artikel “Solo Tuan Rumah 

World Toilet Summit 

2013” dimuat di CHIC 

edisi 148 (21 Agustus 

2013) 

Jumat, 26 Juli 2013 a. Menulis artikel “Ciptakan 

Indonesia Sehat, Lifebuoy 

bina dokter kecil” 

b. Menulis artikel “Tango 

Hand in Hand Untuk Anak 

Indonesia” 

c. Meliput press conference 

event Jakarta Biennale  

a. Artikel “Ciptakan 

Indonesia Sehat, Lifebuoy 

bina dokter kecil” tidak 

dimuat 

b. Artikel “Tango Hand in 

Hand Untuk Anak 

Indonesia” dimuat di 

website CHIC (29 Juli 

2013) 

Selasa, 30 Juli 2013  

 

5 

a. Menulis artikel “Belanja 

Online Makin Nyaman dan 

Aman di Blibli.com” 

b. Membuat daftar CHICPoll 

c. Menulis artikel “Terjebak 

Cinta Lama” 

d. Menulis artikel “Jakarta 

a. Artikel “Belanja Online 

Makin Nyaman dan Aman di 

Blibli.com” dimuat di website 

CHIC (30 Agustus 2013) 

b. Artikel “Terjebak Cinta 

Lama” dimuat di CHIC edisi 

148 (21 Agustus 2013) 

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013
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Biennale Kembali 

Digelar!” 

c. Artikel “Jakarta Biennale 

Kembali digelar!” dimuat di 

CHIC edisi 148 (21 Agustus 

2013) 

Selasa, 5 Agustus 2013 6 a. Menulis artikel “Bazaar 

Lebaran di Plaza 

Indonesia” 

Artikel “Bazaar Lebaran di 

Plaza Indonesia” tidak dimuat 

Rabu, 14 Agustus 2013  
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a. Menulis artikel rubrik Go 

green 

Artikel rubrik Go green 

dimuat di CHIC edisi 149 (4 

September 2013) 

Kamis, 15 Agustus 2013 a. Wawancara dengan Duo 

Arka (untuk rubrik New 

comer) 

b. Menulis artikel rubrik 

PSST 

c. Menulis artikel rubrik Go 

green 

d. Menghubungi narasumber 

untuk liputan rubrik 

Hangout 

a. Artikel rubrik PSST 

dimuat di CHIC edisi 149 

(4 September 2013) 

b. Artikel rubrik Go Green 

tidak dimuat 

Jumat, 16 Agustus 2013 a. Meliput Press Conference 

event Indonesian Jass 

Festival 

 

Senin, 19 Agustus 2013  

 

 

 

 

 

a. Meliput ke Restoran Lada 

Merah, Toko Oleh-Oleh, 

dan Kedai Suwe Ora Jamu 

untuk rubrik Hangout 

 

Selasa, 20 Agustus 2013 a. Menulis artikel “Duo Arka 

When Brit Pop Meets 

a. Artikel “Duo Arka When 

Brit Pop Meets Rock” 

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013
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Rock” 

b. Menulis artikel “Selera 

Indonesia” 

c. Menulis artikel 

“Indonesian Jass Festival, 

Konser Jazz Dengan 

Konsep Baru” 

d. Meliput event Tupperware 

Home Fair 

dimuat di CHIC edisi 149 

(4 September 2013) 

b. Artikel “Selera Indonesia” 

dimuat di CHIC edisi 149 

(4 September 2013) 

c. Artikel “Indonesian Jass 

Festival, Konser Jazz 

Dengan Konsep Baru” 

dimuat di website CHIC (21 

Agustus 2013) 

 

Kamis, 22 Agustus 2013 a. Menulis artikel 

“Tupperware Home Fair 

Hadir di Jakarta” 

b. Menulis artikel “Infinite 

Akan Gelar Konser di 

Jakarta” 

c. Wawancara dengan 

Samantha Jade 

a. Artikel “Tupperware 

Home Fair Hadir di Jakarta” 

dimuat di CHIC edisi 149 (4 

September 2013) 

b. Artikel “Infinite Akan 

Gelar Konser di Jakarta” 

dimuat di website CHIC (22 

Agustus 2013) 

 

Jumat, 23 Agustus 2013 a. Wawancara dengan The 

Collective 

 

Sabtu, 24 Agustus 2013 a. Meliput event Gebyar 

Batik Muda Nusantara 

b. Meliput event Damn! I 

Love Indonesia 

 

Senin, 26 Agustus 2013  

 

 

a. Menulis artikel “Samantha 

Jade Siapkan Album Baru” 

b. Menulis artikel “The 

a.  Artikel “Samantha Jade 

Siapkan Album Baru” 

dimuat di website CHIC (26 

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013
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Collective Dari Solois ke 

Boyband” 

c. Menulis artikel “Allianz  

Jakarta Heart Run Kembali 

Digelar” 

Agustus 2013) 

b. Artikel “The Collective 

Dari Solois ke Boyband” 

dimuat di CHIC edisi 150 

(18 September 2013) 

c. Artikel “Allianz  Jakarta 

Heart Run Kembali 

Digelar” tidak dimuat 

Selasa, 27 Agustus 2013 a. Meliput launching Canon 

Image Square di Taman 

Anggrek 

 

Rabu, 28 Agustus 2013 a. Menulis artikel “Gebyar 

Batik Muda Nusantara 

2013” 

a. Artikel “Gebyar Batik 

Muda Nusantara 2013” 

dimuat di CHIC edisi 150 

(18 September 2013) 

 a. Menulis artikel “Damn! I 

Love Indonesia: Satu Hati 

Untuk Merdeka” 

b. Menulis artikel 

“Extraordinary Indonesia 

di Central Park” 

c. Menulis artikel “Canon 

Image Square Kini Hadir 

di Mal Taman Anggrek” 

a. Artikel “Extraordinary 

Indonesia di Central Park” 

dimuat di website CHIC (29 

Agustus 2013) 

b. Artikel “Damn! I Love 

Indonesia: Satu Hati 

Untuk Merdeka” dimuat 

di website CHIC (30 

Agustus 2013) 

c. Artikel “Canon Image 

Square Kini Hadir di Mal 

Taman Anggrek” 

 

Kamis, 29 Agustus 2013 a. Meliput event HBO: a. Artikel “Ubud Writers & 

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013
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Serangoon Road di Grand 

Hyatt 

b. Menulis artikel “Ubud 

Writers & Readers Festival 

2013” 

c. Menulis artikel rubrik 

PSST 

d. Menghubungi narasumber 

untuk liputan rubrik 

Hangout 

Readers Festival 2013” 

dimuat di website CHIC 

(30 Agustus 2013) 

b. Artikel rubrik PSST 

dimuat di CHIC edisi 150 

(18 September 2013) 

 

Jumat, 30 Agustus 2013 a. Menulis artikel rubrik 

Gadget 

b. Meliput event Kompas 

Fair di Kartika Chandra 

a. Artikel rubrik Gadget  

dimuat di CHIC edisi 150 

(18 September 2013) 

Senin, 2 September 2013  

 

 

 

 

 

10 

a. Meliput ke Goedkoop 

Cafe, Tokove, dan 

Rumakopi untuk rubrik 

Hangout 

 

Selasa, 3 September 2013 a. Menulis artikel “Dining in 

The Sky” 

a. Artikel “Dining in The Sky 

dimuat di CHIC edisi 150 

(18 September 2013) 

Rabu, 4 September 2013 a. Menulis artikel “Coffee 

Talk” 

a. Artikel “Coffee Talk” 

dimuat di CHIC edisi 150 

(18 September 2013) 

Kamis, 5 September 2013 a. Menulis artikel “Kompas 

Karier Fair Bursa Kerja 

Terbesar di Indonesia” 

b. Menulis artikel 

“Serangoon Road: Serial 

a. Artikel 

“Kompas Karier Fair 

Bursa Kerja Terbesar di 

Indonesia” dimuat di 

CHIC edisi 150 (18 

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013
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Original Pertama HBO 

Asia” 

September 2013) 

b. Artikel 

“Serangoon Road: Serial 

Original Pertama HBO 

Asia” tidak dimuat 

Jumat, 6 September 2013 a. Membuat daftar CHIC Poll 

 

 

Senin, 9 September 2013  
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a. Menulis artikel “Smartfren 

Kumpul Bareng Komunitas 

dan Blogger” 

b. Meliput event HUT ke-50 

Kompas Gramedia di Ritz 

Carlton 

a. Artikel “Smartfren 

Kumpul Bareng Komunitas 

dan Blogger” dimuat di 

website CHIC (10 

September 2013) 

 

 

Selasa, 10 September 2013 a. Meliput event Flickr Seleb 

Yahoo 

 

Rabu, 11 September 2013 a. Menulis artikel “Lebih 

Dekat dengan Selebriti 

Melalui Flickr Seleb” 

a. Artikel “Lebih Dekat 

dengan Selebriti Melalui 

Flickr Seleb” dimuat di 

website CHIC (12 

September 2013) 

Kamis, 12 September 2013 a. Menulis artikel “Perayaan 

HUT 50 Tahun Kompas 

Gramedia” 

b. Menghubungi narasumber 

untuk liputan rubrik 

Hangout 

a. “Perayaan HUT 50 Tahun 

Kompas Gramedia” dimuat 

di CHIC edisi 151 (2 

Oktober 2013) 

Jumat, 13 September 2013 a. Meliput Restoran Tjap 

Toean 

 

 

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013
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Selama melakukan kerja magang, penulis telah membuat 53 artikel, 45 

diantaranya telah dimuat, yakni 18 artikel di website CHIC dan 27 artikel di 

media cetaknya. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Selama melakukan kerja magang, penulis diharuskan mengerjakan 

berbagai tugas seorang jurnalis. Tak hanya meliput event dan menulis 

artikel, penulis juga dituntut agar dapat mewawancarai public figure baik 

dari dalam dan luar negeri, sehingga penulis pun harus mampu melobi 

narasumber agar mau diwawancarai. Ada pun proses pelaksanaan yang 

harus penulis jalani dalam membuat sebuah artikel adalah sebagai berikut : 

 

3.3.1.1 Tahap Penugasan 

Selama menjadi reporter magang, penulis mendapatkan tugas dari 

editorial staffs desk feature and entertainment. Biasanya editorial staffs akan 

memberikan catatan tentang rubrik-rubrik apa saja yang menjadi tanggung 

jawab penulis dalam suatu edisi majalah CHIC.  

 

Gambar 3.1  

Tahap penugasan meliput event 

 

 

 

 

 

 

Untuk penugasan meliput event, redaktur pelaksana akan memberikan 

undangan kepada editorial staffs yang kemudian akan disampaikan kepada 

reporter  magang. Event-event yang biasa diliput oleh penulis adalah event 

Redaktur 

Pelaksana 

Editorial 

staffs 

Penulis Undangan Undangan 
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yang berhubungan dengan target sasar Majalah CHIC, yakni wanita dewasa 

berusia 22 hingga 30 tahun.  

 

 

Gambar 3.2 

Tahap penugasan menulis artikel dari internet atau press release 

 

 

 

 

 

 

Tugas yang diberikan kepada penulis bukan hanya liputan di luar, 

penulis juga sering kali mendapatkan tugas menulis artikel dengan sumber 

informasi yang diakses melalui internet. Editorial staffs akan memberikan 

topik apa yang harus penulis cari di internet, misalnya saja topik mengenai 

tempat wisata atau gadget terbaru. Editorial staffs pun terkadang 

memberikan press release kepada penulis untuk diubah menjadi artikel. 

 

Gambar 3.3 

Tahap penugasan mewawancarai narasumber 

 

 

 

 

 

 

Untuk rubrik yang khusus membahas narasumber tertentu, seperti rubrik 

New comer, editorial staffs akan memberikan nama pihak-pihak mana saja 

yang perlu dihubungi oleh penulis. Selanjutnya penulis harus menghubungi 

melobi 
Topik dan nama 

narasumber 

Editorial 

Staffs 

Penulis Press release 

topik 

Editorial 

Staffs 

penulis narasumber 
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narasumber yang telah ditentukan dan kemudian melobi narasumber tersebut 

agar mau diwawancarai. Penulis dan narasumber akan menjadwal kapan dan 

di mana wawancara dapat dilakukan. Untuk narasumber yang berasal dari 

luar negeri, editorial staffs lah yang akan mengatur jadwal wawancara, 

sehingga penulis hanya bertugas untuk mewawancarai narasumber tersebut 

di tempat dan waktu yang telah disepakati.  

Hal serupa juga penulis lakukan jika penulis mendapatkan tugas untuk 

mengulas tentang lokasi tertentu seperti restoran atau toko. Penulis harus 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik tempat tersebut. 

Terkadang penulis harus mengirimkan proposal ijin peliputan kepada 

pemilik restoran atau toko yang ingin diliput. Jika proposal tersebut disetujui 

maka penulis akan menentukan hari dan jam liputan dengan pemilik atau 

orang yang berwenang di lokasi yang dituju. 

Penulis tidak selalu ditemani oleh fotografer. Fotografer hanya 

membantu penulis jika ada event-event besar atau jika sebuah artikel 

membutuhkan foto yang banyak seperti rubrik Hangout. Selain itu, 

fotografer juga akan membantu penulis untuk mengambil foto untuk rubrik 

yang membahas tentang narasumber tertentu seperti rubrik New comer atau 

Dream Job.  

 

3.3.1.2 Tahap Pencarian Data 

Setelah penulis telah mengetahui tugas-tugas apa saja yang harus 

dikerjakan. Penulis kemudian akan melakukan proses pencarian data yang 

dibutuhkan dalam menulis sebuah artikel. Menurut Eugene J. Webb dan 

Jerry R. Salacik (Ishwara 2007:67), ada beberapa petunjuk yang dapat 

membantu wartawan dalam mengumpulkan informasi, yaitu:  

1) Observasi  langsung dan tidak langsung dari situasi berita 

2) Proses wawancara 

3) Pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen publik 

4) Partisipasi dalam peristiwa  

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013
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Tidak semua petunjuk penulis lakukan selama proses kerja magang, 

penulis hanya melakukan tiga petunjuk, yaitu : 

1. Observasi Langsung 

Observasi langsung adalah menyaksikan suatu peristiwa terjadi, 

seperti mendengarkan  pidato, menyaksikan kebakaran, atau 

pertandingan sepak bola (Ishwara 2007:67).   

Observasi langsung  yang biasa penulis kerjakan selama magang 

adalah meliput event, seperti event peluncuran produk baru, press 

conference konser, atau ulang tahun sebuah brand.  

Penulis biasanya akan menerima undangan dari salah satu 

editorial staffs. Selanjutnya penulis akan melihat jadwal event itu 

akan digelar. Dalam peliputan event, penulis tidak hanya 

bertanggung jawab mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penulis 

pun harus bisa memperoleh foto-foto selama event tersebut 

berlangsung. Oleh sebab itu penulis harus membawa kamera di 

setiap event. 

Setiap peliputan event, penulis akan menerima press release dari 

public relation. Meskipun informasi yang diberikan dalam press 

release sudah lengkap, namun tidak semua informasi akan penulis 

ambil sebagai bahan tulisan. Penulis akan mengambil bagian yang 

menarik dan penting dari press release.  

Dalam setiap event pun selalu ada waktu untuk tanya-jawab, hal 

ini dilakukan jika wartawan yang hadir masih memiliki pertanyaan 

yang belum terjawab di dalam press release. 

 

2. Proses Wawancara 

Ada tiga jenis wawancara (Djuraid 2009:125), yaitu: 

a) Wawancara berita faktual 

Wawancara ini merupakan wawancara dengan seseorang 

untuk mendapatkan tanggapan tentang sesuatu permasalahan 
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yang sedang hangat. Komentar sumber berita ini sangat 

diperlukan untuk menambah kelengkapan berita, baik 

komentar yang mendukung maupun yang menentang. 

b) Wawancara pribadi 

Wawancara untuk mengorek pandangan dan kehidupan 

pribadi seseorang yang terkait dengan sebuah masalah.  

c) Wawancara biografi 

Wawancara yang mengungkapkan perkembangan serta 

karya-karya seseorang dengan karakteristik pribadi dan 

falsafah hidupnya. Penampilan tokoh dalam wawancara ini 

tidak terkait dengan sebuah masalah yang aktual, tapi karena 

ketokohannya. 

 

Selama menjalankan kerja magang, penulis biasa melakukan  

jenis wawancara biografi. Majalah CHIC yang  merupakan  majalah 

lifestyle sering mengangkat tokoh-tokoh yang bekerja di dunia 

entertainment baik dari dalam dan luar negeri. Meskipun demikian, 

saat kerja magang penulis tidak hanya mendapat kesempatan untuk 

mewawancarai artis saja, penulis pun juga berkesempatan 

mewawancarai pemilik berbagai toko dan restoran untuk rubrik 

Hangout. 

Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa tahap yang harus 

penulis lakukan, yakni: 

a) Menghubungi narasumber 

Pertama kali yang penulis lakukan dalam melakukan 

wawancara adalah menghubungi narasumber. Hal ini adalah 

untuk memastikan kesediaan narasumber untuk 

diwawancarai. Selain itu, penulis dan narasumber dapat 

menentukan tempat dan waktu wawancara.  

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013



37 
 

Jika wawancara dilakukan di kantor CHIC, maka penulis 

tidak hanya mewawancarai narasumber, penulis juga 

bertanggung jawab menemani narasumber sampai sesi 

pemotretan selesai dilakukan. Namun, jika wawancara 

dilakukan di luar, penulis harus ditemani oleh fotografer agar 

hasil foto yang dihasilkan sesuai dengan standar majalah 

CHIC. 

 

b) Melakukan riset terhadap narasumber 

Sebelum melakukan wawancara, penulis harus 

mengetahui seluk beluk dari si narasumber. Hal ini harus 

dilakukan agar penulis dapat lebih siap dalam  

mewawancarai narasumber. Tak hanya itu, riset ini dilakukan 

juga bertujuan agar penulis dapat membuat pertanyaan yang 

berbeda dari media lain. 

 

c) Menyusun pertanyaan 

Setelah melakukan riset, penulis kemudian menyusun 

daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber. 

Namun bukan berarti pertanyaan yang diberikan kepada 

narasumber harus sama dengan daftar pertanyaan yang 

ditulis, penulis terkadang mengembangkan pertanyaan yang 

ada sesuai dengan kondisi pada saat wawancara. 

 

Proses wawancara yang dilakukan penulis tidak hanya 

merupakan wawancara tatap muka. Penulis pernah mendapatkan 

kesempatan melakukan wawancara telepon. Wawancara telepon 

adalah wawancara antara sumber berita dengan wartawan melalui 

pesawat telepon untuk mendapat informasi penunjang yang cepat 

dan mendesak (Djuraid 2009:128). 
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Berdasarkan pengalaman penulis, wawancara tatap muka lebih 

efektif dibandingkan wawancara telepon. Hal ini dikarenakan 

wawancara telepon sangat bergantung pada sinyal telepon. 

Terutama jika narasumber yang diwawancarai berlokasi di luar 

negeri, penulis sulit menangkap maksud pembicaraan narasumber 

yang terkesan terputus-putus sehingga menyebabkan informasi 

yang didapatkan kurang lengkap. Selain itu narasumber tidak dapat 

menjawab pertanyaan secara bebas karena terbentur ruang dan 

waktu. Pihak narasumber yang berlokasi di luar negeri pun 

dirugikan dengan biaya roaming  karena telepon internasional dari 

si reporter. 

  

3. Pencarian melalui dokumen publik 

Dalam mengerjakan rubrik-rubrik tertentu, penulis mendapatkan 

bahan tulis dari dokumen publik yaitu melalui browsing internet. 

Rubrik-rubrik dalam majalah CHIC yang bersumber dari dokumen 

publik, di antaranya rubrik PSST, Working hour, Go green, dan 

Gadget. 

Meskipun penulis mencari data melalui internet tidak berarti data 

yang didapat tidak sesuai dengan fakta. Penulis hanya mengambil 

data dari sumber-sumber terpercaya seperti portal berita online, di 

antaranya Kompas.com, Detik.com, dan sebagainya. Selain itu 

editorial staffs juga memberikan nama-nama website yang boleh 

dijadikan sumber tulisan. 

 

3.3.1.3 Tahap Penulisan  

Setelah melakukan pencarian data baik melalui wawancara, liputan 

ataupun browsing internet, penulis pun ke tahap berikutnya yaitu penulisan 

artikel. Artikel adalah  tulisan lepas berisi opini atau pendapat suatu topik 

tertentu yang aktual dengan maksud memberitahu (informatif), 
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mempengaruhi dan meyakinkan (persuasi argumentatif), atau menghibur 

(rekreatif) (Yunus 2012:35). 

Selama magang, penulis mengerjakan dua tipe artikel, yakni artikel 

cetak dan artikel online. Artikel yang akan dimasukkan ke dalam media 

cetak memiliki panjang tulisan berkisar 700 hingga 4000 karakter sedangkan 

artikel yan dimuat dalam media online berkisar 1500 karakter. 

CHIC merupakan majalah lifestyle yang artikelnya berupa berita feature. 

Berita feature tentu berbeda dengan hard news. Feature adalah sebuah 

tulisan berita yang menarik dengan penyajian lebih panjang lebar, lebih 

panjang dari berita biasa dengan mengembangkan kreativitas penulisnya 

dalam mempengaruhi emosi pembacanya (Djuraid 2009:91). 

Cara penulisan feature pun berbeda dengan penulisan hard news 

meskipun keduanya tetap berpegang pada pedoman penulisan berita yaitu 

5W + 1H.  Dalam penulisan feature terdapat unsur-unsur penting yang tentu 

tidak ada dalam hard news (Djuraid 2009:94), yaitu: 

1) Deskripsi  

Mampu menjelaskan masalah secara jelas dengan 

menggambarkan fisik suatu obyek secara terinci melalui pengamatan 

panca indera, mata, hidung, telinga, lidah (untuk rasa), kulit (untuk 

suhu, kasar-halus, tajam-tumpul, dan lain-lain). 

2) Fantasi 

Mampu  membangkitkan bayangan pembaca mengenai suatu 

fakta yang ditampilkan melalui penulisan yang menarik. 

3) Anekdot 

Menampilkan kutipan kisah lucu sebagai penyegar, bisa kutipan 

dialog, kutipan lagu, kutipan syair, dan lainnya. 

 

 Saat kerja magang penulis dituntut agar menghasilkan tulisan yang 

menarik bagi pembaca. Untuk menjadikan tulisan menarik, penulis harus 

mampu menggambarkan detail peristiwa, tempat, dan suasana  sehingga 
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mampu membangkitkan fantasi pembaca. Meskipun harus membangkitkan 

fantasi pembaca, tulisan feature haruslah berdasarkan fakta, tidak ada yang 

dilebihkan atau dikurangi. 

Sebagai contoh dalam  rubrik Hangout, penulis harus dapat 

menjabarkan detail tempat yang diulas. Jika penulis mengerjakan artikel 

mengenai cafe atau restoran, penulis tak hanya menggambarkan suasana 

restoran tersebut, penulis  juga harus menjelaskan bagaimana rasa dari 

makanan atau minuman yang disajikan. Hal ini dilakukan agar pembaca 

dapat menangkap sisi menarik dari tempat yang ada di dalam rubrik 

Hangout. 

Berdasarkan sifat isinya, feature dapat dibedakan menjadi delapan jenis 

(Iskandar & Atmakusumah 2009:94), yaitu: 

1. Bright 

       Tulisan pendek yang kaya akan muatan human interest, biasanya 

ia bercerita tentang suatu kejadian. Ia dapat ditulis sangat pendek: 

antara 100 kata dan 250 kata. 

 

2. Profile atau sketsa pribadi 

Profile adalah cerita tentang seseorang. Sebagaimana halnya 

sketsa, ia bukanlah gambar yang lengkap. Mungkin feature itu hanya 

bercerita tentang karier orang yang menjadi tokoh cerita, 

pengalamannya, atau tentang hobi orang bersangkutan, percintaan, 

dan segi lain dari tokoh tersebut. 

 

3. Pengalaman pribadi 

Cerita yang isinya pengalaman yang dirasakan sendiri oleh 

penulis. Pengalaman yang layak untuk dijadikan  feature seperti ini 

hendaknya pengalaman yang tidak bersifat “biasa-biasa” saja, 

walaupun tidak perlu merupakan pengalaman yang sungguh luar 

biasa. 
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4. Feature yang memperkenalkan sesuatu 

Artikel pendek yang ditulis untuk tujuan memperkenalkan 

sesuatu (bukan manusia) kepada pembaca. Misalnya, institusi baru 

atau produk baru. 

 

5. Feature yang mengajarkan sesuatu 

       Tulisan yang memaparkan hal-hal berupa persiapan, peralatan, 

dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengerjakan dan bahkan 

membuat sesuatu. 

 

6. Artikel ilmiah populer 

       Tulisan yang menceritakan suatu masalah dengan 

mempergunakan sumber-sumber ilmiah – buku, hasil penelitian, atau 

paper seminar – sebagai referensi. Tema-tema dari ilmu pengetahuan 

alam, teknologi, dan bahkan dari bidang pengetahuan sosial dapat 

dipilih untu tulisan ilmiah populer. 

 

7. Feature sejarah 

       Kisah pendek yang mengungkapkan kembali peristiwa bersejarah 

yang “jauh” dari ingatan pembaca pada suatu saat, tapi tanpa disertai 

analisis. Ia betul-betul hanya berupa pengungkapan kembali catatan 

sejarah, tanpa interpretasi dan pendapat penulisnya. 

 

8. News feature 

News feature “berjalan mengiringi” berita (news) yang tengah 

aktual pada suatu waktu. News feature mencoba membuka 

background masalahnya agar pembaca mendapatkan pemahaman 

yang lebih jelas dengan memaparkan jawaban how dan why lebih dari 

yang dipaparkan hard news. 

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013



42 
 

Dari delapan jenis feature tersebut, hanya tiga jenis yang pernah penulis 

kerjakan selama kerja magang, yaitu feature profil, feature yang 

memperkenalkan sesuatu, dan news feature. 

Gaya penulisan feature profil biasanya penulis gunakan pada saat 

mengerjakan artikel New comer dan Man  We Love. Dalam penulisan profil 

penulis biasanya akan menulis tentang kesibukkan narasumber saat ini, hobi, 

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pribadi si narasumber. 

Gambar 3.4 

Artikel  feature profile 
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Feature memperkenalkan sesuatu merupakan gaya penulisan feature 

yang ada pada rubrik Gadget¸ Most Wanted CD, dan Hangout. Di sini, 

penulis menulis mengenai suatu benda atau tempat yang unik untuk diulas. 

Biasanya penulis akan membahas mengenai harga, kualitas, dan lokasi 

(untuk rubrik Hangout) agar pembaca tertarik untuk membeli produk atau 

mengunjungi tempat yang dimuat dalam majalah CHIC. 

 

 

Gambar 3.5 

Artikel Feature Memperkenalkan Sesuatu 

 

 

Penulis akan menggunakan penulisan News Feature saat mengerjakan 

artikel dalam rubrik Frame. Berita-berita yang biasanya penulis buat untuk 

news feature adalah berita mengenai event-event  seperti konser, pameran, 

atau product launching. 
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Gambar 3.6 

Artikel News Feature 

 

 

Dalam menulis feature, penulis harus menentukan judul yang menarik. 

Judul adalah pemicu daya tarik pertama bagi pembaca, pendengar, atau 

pemirsa, untuk segera mengetahui suatu kisah peristiwa menarik, atau justru 

melewatkan dan melupakannya (Sumadiria 2006:195).  

Berbeda dari berita langsung, judul feature haruslah informal. Informal 

berarti judul yang kita buat harus lentur, fleksibel, lincah, menarik, aktraktif, 

ekspresif (Sumadiria 2006:195).  Penulis harus membuat judul semenarik 

mungkin agar pembaca tertarik membaca artikel tersebut. Dalam membuat 

judul penulis tidak dibatasi untuk hanya menggunakan bahasa baku saja, 

penulis juga  dibolehkan menggunakan istilah asing dalam judul artikel. 

Meskipun demikian, penulis harus tetap menggunakan bahasa yang baik dan 

sopan. 

Proses kerja reporter..., Anita, FIKOM UMN, 2013



45 
 

Gambar 3.7 

Contoh Judul Artikel 

 

 

   Setelah menentukan judul yang tepat untuk artikel tersebut, penulis 

kemudian menulis bagian intro artikel. Ada 13  jenis intro (Sumadiria 

2006:198) yaitu : 

1. Intro ringkasan 

Intro ringkasan tidak berbeda dengan penulisan teras berita 

langsung dengan teknik melaporkan, menggunakan pola piramida 

terbalik, dan merujuk kepada rumus 5W+1H. 

Contoh: 

Senin, 4 November 1996, perempuan Indonesia berusia 24 tahun 

tertangkap di Amerika Serikat. Esoknya, Zarima Mirafsur, si “Ratu 

Ekstasi” yang diburu pihak berwajib Indonesia itu mulai diadili di 

pengadilan Houston, Texas. Tapi kasus yang disidangkan waktu itu 

adalah pelanggaran dokumen perjalanan. 

 

2. Intro bercerita 

Intro yang mengajak untuk dan sekaligus menempatkan 

pembaca, pendengar, atau pemirsa ke dalam realitas kisah cerita. 
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Contoh: 

Berhari-hari Suhadi dilanda kesedihan. Ibu yang disayanginya 

dan kemenakannya hilang. Pakaiannya tak bersisa. Namun, di bawah 

sesosok mayat orang tak dikenal di kamarnya, dia masih 

menemukan ijazah sarjananya yang telah delaminating. Motornya 

pun masih bisa diperbaiki. Dia juga masih memiliki beberapafoto 

ibunya dan keluarganya yang lain. 

 

3. Intro deskripsi 

Intro deskriptif hanya menggambarkan kisah peristiwa. Intro 

jenis ini hanya menempatkan kita sebagai penonton. 

Contoh: 

Sejak siang hingga petang kemarin, rumah sederhana di Jl. Bali No. 

28, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, 

Jawa Timur, itu terlihat lengang. Bahkan dari luar terlihat nyaris 

seperti tak berpenghuni. Pintu depat rumah bercat kuning yang mulai 

kusam itu tampak tertutup. Begitu pula, semua jendela tertutup rapat. 

 

4. Intro kutipan 

Intro yang berisi kutipan perkataan langsung narasumber pada 

paragraf  pertama dengan asumsi kutipan tersebut memiliki nilai 

berita atau nilai informasi yang cukup tinggi. 

Contoh: 

“Kita siap menang dan siap kalah. Tapi saat ini kita tetap optimistis,” 

ungkap Puan Maharani, putri kandung Megawati Soekarnoputri, usai 

mencoblos pada pemilu presiden putaran kedua di TPS Kebagusan, 

Jakarta, Senin pagi kemarin (20/9). 
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5. Intro pertanyaan 

Intro pertanyaan sekadar memancing atau menggelitik khalayak 

saja. Tidak setiap materi feature cocok menggunakan intro jenis ini. 

Contoh: 

Kota manakah yang paling korup di seluruh Indonesia? Kota mana 

pula yang dianggap  paling bersih? Untuk kota terkorup, mungkin 

sudah bisa ditebak. Untuk kota terbersih tak seorang pun tahu. 

 

6. Intro menuding langsung 

Intro menuding langsung, memang sejak dini berusaha mengajak 

atau melibatkan pembaca, pendengar, atau pemirsa ke dalam kisah 

peristiwa yang kita tulis.  Di sini wartawan dituntut memiliki daya 

imajinasi yang kuat. 

Contoh: 

Jika anda anggota DPR, pandai-pandailah menjaga lidah. Kata-kata 

bisa lebih tajam daripada seratus pedang terhunus. Anhar, anggota 

Komisi II DPR-RI, sudah membuktikannya. “Jaksa Agung seperti 

ustad di kampung maling,” katanya di depan rapat gabungan DPR-

Jaksa Agung, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/2). Kalimat itu 

diucapkan beberapa kali. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pun 

berang. Ia tak menerima perkataan yang dinilainya pelecehan itu. Ia 

minta Anhar mencabutnya Anhar tak bersedia. Rapat gabungan itu 

pun berakhir ricuh. 

 

7. Intro penggoda 

Intro penggoda mengajak pembaca, pendengar, atau pemirsa 

untuk bercanda, bahkan sesekali seperti main petak umpet.  
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Contoh: 

Desa Jaddung tampak gersang dan berbukit. Jalan desa masih berupa 

makadam. Pohon siwalan tampak di mana-mana. Di sela-sela pohon 

itu tertanam jagung dan kedelai. Kepala Desa Jaddung, Mukri, 

menggambarktu yang kondisi desanya seperti ini: “Bukan tanah yang 

berbatu, melainkan batu yang bertanah.” 

 

8. Intro unik 

Intro unik bisa berisi tentang pesan bergaya puitis, berirama 

sajak, bernuansa pantun, menyatakan moto hidup, analogi, 

peribahasa, kata-kata mutiara.  

Contoh: 

Jika cinta sudah melekat, taka da persoalan yang terasa berat. Beda 

bahasa bisa dieja, lain kultur bisa tetap akur, beda postur bahkan 

masih terasa syur. Laksana air, semua mengalir ke arah yang sama: 

sebuah rumah tangga yang bahagia. Begitulah setidaknya yang 

dirasakan Kiki Fatmala, Maudyi Kusnaedi, Indah Gita Cahyani, dan 

sejumlah nama beken lainnya. 

 

9. Intro gabungan 

Apabila dua-tiga intro digabung jadi satu, itulah yang dimaksud 

dengan intro gabungan. Misalnya saja, intro ringkasan digabung 

dengan intro kutipan dan intro deskriptif. 

Contoh: 

Walau mungkin dengan hati yang trenyuh, Sri Bintang Pamungkas 

masih sempat bergurau ketika ditemui istrinya, Ernalia Sri Bintang 

Pamungkas. “Sel saya paling baik di seluruh Indonesia,” katanya, 

Kamis pekan lalu, di rumah tahanan Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia. Orang-orang di sekitar Ernalia yang mendengar seloroh 

itu tertawa. 
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10. Intro kontras 

Mengangkat sekaligus menonjolkan suatu fakta atau tindakan 

berlawanan dari apa yang seharusnya dilakukan oleh subjek pelaku 

peristiwa sesuai dengan fungsinya. 

Contoh: 

Ruang kerja Ketua DPRD Buleleng, I Nyoman Sudarmaja Danuaji, 

sepekan terakhir ini ramai dipadati pengurus cabang dan simpatisan 

PDI Perjuangan. Gelak tawa yang riuh pun terdengar. Mungkin, itu 

karena mereka berhasil menekan I Ketut Wirata Sindu lengser dari 

jabatannya sebagai Bupati Buleleng, meski periode 

kepemimpinannya baru berakhir tiga tahun lagi. 

 

11. Intro dialog 

Intro yang menyajikan tanya jawab, dialog, atau percakapan 

langsung dua pelaku peristiwa atau lebih pada paragraf pertama. 

Contoh: 

“Berapa lama mengungsi ke Medan?” 

“Dua bulan.” 

“Anda kembali lagi ke Aceh?” 

“Ya. Mau kemana lagi? Toko saya ada di sini,” kata Ci Fa, pemilik 

Toko Teratai di Jalan Supratman, kawasan Peunayong. Setelah 

hampir dua bulan mengungsi ke Medan, Selasa lalu (15/2) ia 

kembali ke Banda Aceh. Ke tokonya di sebuah pojok Peunayong.  

Setelah tsunami 26 Desember 2004, semua porak-poranda. 

Peunayong lumpuh total. 

 

12.  Intro menjerit 

Inro yag menampilakna suara jeritan atau teriakan secara tiba-

tiba dan tak terduga. 
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Contoh: 

Buuuuuuuuum! Suara ledakan menggelegar, memecah keramaian di 

Jalan Imam Bonjol, Menteng, tak jauh dari Bundaran Hotel 

Indonesia yang menjadi simpul keramaian Ibu Kota. Pusat ledakan 

ada di depan gedung kediaman Duta Besar Filipina, persis di 

seberang Gedung  Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebuah mobil 

Suzuki Katana yang diperkirakan sebagai mobil pengangkut bom, 

luluh-lantak tak keruan. Mesin dan badan mobil terbuai ke mana-

mana. 

 

13. Intro statistik 

Intro yang mencoba menekankan atau menunjukkan suatu 

peristiwa dengan deretan angka atau data spesifik dalam bahasa 

populer sehingga mudah dipahami maksudnya. 

Contoh: 

Inilah lima kota paling korup di Indonesia. Peringkat teratas 

diduduki Jakarta, disusul kedua Surabaya, dibayangi ketiga Medan, 

diikuti keempat Semarang, dan peringkat kelima Batam. Sedangkan 

lima kota paling bersih dari virus korupsi, pertama diraih Wonosobo, 

disusul kemudian Banjarmasin, Makkasar, Cilegon, dan Kotabaru. 

Transparency International Indonesia (TII), mengumumkan hal itu 

di Jakarta, Rabu kemarin (16/2). TII melakukan survey terhadap 21 

kota dan kabupaten di Indonesia selama September-Desember 2004 

dengan melibatkan 1.305 responden. “Mereka terdiri atas 864 

pebisnis lokal usaha kecil, 171 menengah, dan 82 pebisnis usaha 

besar,” kata sekretaris jenderal TII, emmy Hafild. 

 

Dari 13 intro yang telah disebutkan, penulis menggunakan intro 

ringkasan, intro menuding langsung, intro unik, dan intro pertanyaan dalam 

membuat artikel. Dalam mengerjakan artikel yang menggunakan intro 
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ringkasan, penulis akan membuat bagian tubuh atau  isi dari artikel tersebut 

terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar penulis dapat menangkap inti 

informasi yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Kemudian penulis 

baru membuat intro ringkasan dari isi artikel tersebut. penulis  biasa 

menggunakan intro ringkasan untuk membuat artikel dalam rubrik Frame, 

Hangout, New Comer, dan Travel.  

 

Gambar 3.8 

Intro Ringkasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan untuk intro pertanyaan, penulis  menggunakannya untuk 

memancing keingin-tahuan pembaca tentang informasi yang ada di dalam  

artikel  tersebut. Penulis menggunakan teras tanya pada saat mengerjakan 

artikel dalam  rubrik Relationship.Untuk intro menuding langsung dan intro 

unik, penulis gunakan untuk menarik perhatian pembaca untuk membaca 

artikel tersebut. 
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Gambar 3.9 

Intro  Pertanyaan 

 

Gambar 3.10 

Intro Menuding Langsung 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 

Intro menuding langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesian Jass Festival, Konser Jazz Dengan Konsep Baru 

Jika kamu pecinta musik jazz, sayang banget kalau melewatkan event besar satu ini. Indonesian Jazz 

Festival, sebuah event di mana seluruh musisi jazz baik yang baru bersinar sampai yang legendaris  seperti 

Ireng Maulana akan menampilkan karya-karya terbaik mereka.  

Event musik jazz kali ini memiliki keunikan dibandingkan event-event musik jazz lainnya. Jika kebanyakan 

event musik jazz mendatangkan musisi asing untuk memeriahkan acaranya, hal ini tidak akan terjadi di 

Indonesian Jass Festival. “Semua performancenya harus dari orang Indonesia. Kita memberikan wadah bagi 

musisi Indonesia untuk mempertahankan kondisi musik Indonesia,” ujar Adrian Bramantio, eksekutif 

produser Indonesian Jass Festival saat press conference di Rolling Stone Cafe, Ampera, Jakarta Selatan. 

Keunikan lain dari Indonesian Jass Festival adalah penggunaan kata “Jass”. Kata “Jass” ini bukanlah suatu 

kesalahan pengetikan melainkan merupakan adaptasi dari sebuah grup musik jazz pertama yaitu The 

Original Dixieland Jass yang pertama kali melakukan rekaman musik jazz di tahun 1917. 

Indonesian Jass Festival akan diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta  selama 2 hari yaitu tanggal 30-31 

Agustus mendatang. Nantinya akan ada enam panggung dengan 30 musisi Jazz Indonesia yang tentunya 

akan menghibur para pecinta musik Jazz. “Kita mau tunjukkin kalau musik Indonesia tidak kalah dengan 

luar negeri,” ujar Adrian. 

Harga tiket yang ditawarkan panitia juga tidak terlalu mahal seperti konser-konser pada umumnya yaitu Rp 

165.000 untuk tiket harian (30 Agustus dan 31 Agustus) dan Rp 250.000 untuk tiket terusan dua hari (30-31 

Agustus 2013). Tiket juga sudah di pesan via telepon di no. 021-7268558/7257108  atau via online di 

www.blackboxtix.com atau www.rajakarcis.com.  
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Gambar 3.11 

Intro Unik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah menentukan judul dan intro, penulis akan memulai menulis 

tubuh atau isi  dari artikel. Hal yang utama dalam menulis suatu artikel 

adalah menentukan angle berita apa yang ingin disampaikan kepada 

pembaca. Misalnya saja saat mendapatkan data mengenai event tentang 

launching produk baru. Apakah angle yang diambil adalah jalannya acara 

atau keunggulan dari produk yang baru diluncurkan tersebut. 

Penulisan feature yang penulis lakukan ada dua, yakni penulisan feature 

online dan penulisan feature untuk media cetak. Sebagai sebuah cerita, 

feature memiliki anatomi atau susunan, yang terdiri atas judul, intro, 

perangkai, tubuh, dan penutup. Bahkan secara garis besar, susunan feature 

terbagi dalam tiga bagian saja: pembukaan, penceritaan, penutup (Sumadiria 

2006:190). 

Cerita feature ditulis dengan menggunakan teknik mengisahkan dan 

menggunakan pola bejana seimbang. Meskipun memiliki pola yang berbeda 

dengan hard news, feature tetap harus mengandung unsur siapa, apa, kapan, 

di mana, mengapa, dan bagaimana (5W+1H) (Sumadiria 2006:191). 
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Dalam menulis feature, penulis pertama kali memfokuskan pada 

informasi penting dari data yang telah di dapat. Kemudian penulis 

menentukan kalimat-kalimat utama dari setiap paragraf. Biasanya penulis 

menggunakan paragraf deduktif di mana penulis meletakkan kalimat utama 

di awal paragraf dan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat 

pendukung dari kalimat utama. Penulis juga harus memikirkan susunan dari 

kalimat utama tersebut apakah akan diletakkan di paragraf awal atau 

paragraf-paragraf lainnya. 

Selain itu dalam feature cetak penulis membuat sub-sub judul untuk 

feature yang memiliki panjang lebih dari 1000 karakter. Hal ini untuk 

membuat pembaca tidak merasa bosan membaca tulisan artikel yang 

panjang. Selain itu transisi juga memudahkan pembaca dalam membaca 

artikel yang panjangnya lebih dari 1500 karakter. 

Penulis pun harus memperhatikan gaya bahasa dalam majalah CHIC, 

misalnya majalah CHIC menggunakan kata “anda” dalam menyebut 

pembaca, kemudian tidak boleh menggunakan kata “gue”, “loe”, melainkan 

harus menggunakan kata “saya” dalam pernyataan langsung dari 

narasumber.  

Feature online sendiri tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan 

feature media cetak. Dalam media online, berita yang dihasilkan lebih 

singkat dibandingkan dengan media cetak. Selain itu feature online harus 

memiliki judul yang kuat, hal ini dikarenakan pembaca biasanya akan 

membaca berita online yang memiliki judul yang unik dan menggugah rasa 

keingintahuan.  

 Isi dari berita online haruslah up to date. Hal ini karena kecepatan 

waktu merupakan poin utama dari nilai berita di internet. Pembaca berita 

online menggunakan internet selama sehari untuk mendapatkan berita terkini 

(Thornburg 2011:111). 

Dalam penulisan online, teras atau lead sebaiknya menekankan unsur 

waktu dan dampak, karena pembaca media online ingin mengetahui sesegera 
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mungkin jawaban dari pertanyaan, “Kapan dan Bagaimana berita ini 

berdampak pada saya?” (Thornburg 2011:118). 

 Dalam membuat paragraf tulisan online, penulis seharusnya membuat 

komposisi paragraf yakni: satu paragraf untuk satu topik. Ini disebabkan 

pembaca media online cenderung tidak membaca setiap baris dalam berita 

online. (Thornburg 2011:119). 

 

Gambar 3.12 

Artikel Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebih Dekat Dengan Selebriti Melalui Flickr Seleb 

Yahoo Indonesia memperkenalkan platform online terbaru mereka bernama 

Flickr Seleb di Poste Kitchen and Bar, Jakarta pada 10 September lalu. Melalui 

Flickr Seleb, selebriti dapat berbagi foto-foto eksklusif mereka kepada fans di 

seluruh dunia.  

Tak hanya dapat melihat foto-foto keseharian, pengguna Flickr dapat mengetahui 

kabar terbaru dari para selebriti. Hal ini tentu dapat menjadi sarana bagi 

penggemar untuk lebih dekat dengan idola mereka. 

Dalam kampanye Flickr Seleb tersebut Yahoo Indonesia turut menghadirkan 

seleb-seleb yang telah tergabung dalam Flickr Seleb , seperti Raisa, RAN, HiVi!, 

Billy Simpson “The Voice”, dan Samsons. “Melalui akun Flickr, ‘raisa_6690’, saya 

bisa berbagi inspirasi, perasaan, ide, dan perjalanan saya dalam menciptakan 

kreasi saya,” ungkap Raisa. Tak hanya Raisa, seleb lainnya yakni RAN, HiVi!, Billy 

Simpson “The Voice”, dan Samsons juga merasakan berbagai manfaat dari Flickr 

Seleb. 

Buat pengguna Flickr, Flickr Seleb dapat diakses melalui akun Yahoo dengan cara 

login di http://id.omg.yahoo.com/flickrseleb/. Kita dapat dengan mudah mencari  

#momenflickr untuk melihat kumpulan foto-foto terbaru para selebriti yang telah 

bergabung ke dalam Flickr Seleb.  

Flickr sendiri merupakan foto spesifik terbesar di dunia. Melalui Flickr, kita dapat 

mengunggah foto sampai sebesar 1 terabyte atau sekitar 590.000 foto.  Selain itu 

Flickr juga menyediakan privacy setting, di mana kita dapat memilih apakah foto 

yang kita unggah dapat diunduh oleh orang lain atau tidak. Yuk, gabung ke Flickr 

sekarang! 
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Setelah membuat tubuh dari feature¸penulis kemudian membuat 

penutup. Teknik menutup feature ada lima (Sumadiria 2006:217), di 

antaranya: 

1) Penutup ringkasan 

     Penutup ringkasan dimaksudkan untuk membimbing pembaca, 

pendengar, atau pemirsa, untuk mengingat kembali pokok-pokok 

cerita yang sudah diuraikan. 

Contoh: 

Hanya, cara ini tidak mungkin bisa diterapkan di semua sekolah di 

Jakarta. Ini mengingat tidak semua sekolah berdekatan letaknya. 

Jadi, dengan kata lain, masalah remaja sangat pelik. Meski dalam 

Operasi Kilat Jaya berhasil menahan 300 siswa dari 800 siswa yang 

terjaring, tidak berarti perkelahian pelajar bisa dituntaskan. Ini juga 

dialami di beberapa negara lain. 

 

2) Penutup menyengat 

Penutup yang mengagetkan bisa membuat pembaca seolah-olah 

terlonjak. Penulis hanya menggunakan tubuh cerita untuk 

menyiapkan pembaca pada kesimpulan yang tidak terduga-duga. 

Contoh: 

Membakar karena jengkel pernah terjadi di Palembang, Sumatera 

Selatan, Desember silam. Jengkel utangnya Rp 50 ribu ditagih 

melulu. Mardiani membakar rumah pamannya. Tak ada korban jiwa, 

namun 22 rumah tetangga ikut gosong. Usut menyulut api, ibu 

seorang anak itu menyerahkan diri kepada pihak berwajib. 

 

3) Penutup klimaks 

Dalam teknik penutup klimaks, setiap bagian dan adegan 

dipersiapkan dengan matang untuk mencapai satu titik. 
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Contoh: 

Sejam kemudian residivis itu ditangkap di rumahnya, di Jalan teluk 

Tiram. “Saya tahu Juminto itu anggota ABRI. Saya melakukannya 

dalam keadaan mabuk,” kata Udin, 36 tahun, kepada petugas yang 

memeriksanya. Setelah itu, barulah dilakukan razia terhadap preman 

di kota itu. 

 

4) Penutup menggantung 

Penulis dengan sengaja mengakhiri cerita dengan menekankan 

pada sebuah pertanyaan pokok yang tidak terjawab. Ia 

menyelesaikan cerita sebelum mencapai klimaks, karena 

penyelesaiannya memang belum diketahui, atau karena penulisnya 

sengaja ingin membuat pembaca tergantung-gantung. 

Contoh: 

Jumat pekan lalu, satuan pemburu itu hampir menyergap gerombolan 

penculik. Dari helicopter, tenda biru yang digunakan Yogi sudah 

terlihat. Penculik pun sudah tampak. Tapi begitu pasukan akan 

diterjunkan, mendadak turun hujan. Karena itu, pada Sabtu pekan 

lalu, pasukan tak lagi hanya dilengkapi dengan tiga anjing pelacak, 

tapi juga seorang pawang hujan. Pasukan itu kini diarahkan ke 

Warotali. Wilayah ini dekat Duma, lokasi yang diperkirakan 

menjadi sarang gerombolan Tadius Yogi. 

 

5) Penutup ajakan bertindak 

Pada paragraph terakhir penulis melontarkan saran, imbauan, 

seruan, atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan suatu 

tindakan tertentu yang dianggap relevan. 

Contoh: 

Rupanya, pengalaman pahit bom bunuh diri dari kelompok militant 

hamas, yang telah menewaskan s8 orang Israel. Demi keamanan, 
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desain kekerasan untuk menghadapi pemilihan umum perlu 

diciptakan oleh Israel. 

 

Tidak semua jenis penutup penulis gunakan saat membuat artikel. 

Selama menulis artikel di CHIC penulis menggunakan dua jenis penutup 

yaitu penutup ringkasan dan penutup ajakan bertindak. 

 

Gambar 3.13 

Artikel dengan penutup ajakan bertindak 
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Gambar 3.14 

Artikel dengan penutup ringkasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika artikel telah selesai dibuat penulis akan mengirim artikel tersebut 

kepada editorial staffs untuk diedit. Jika artikel tersebut masih memiliki 

banyak kesalahan, editorial staffs akan meminta penulis untuk 

memperbaikinya. 

Gebyar Batik Muda Nusantara 2013 

“Muda Gaya Berbudaya” 

 

Warisan budaya Indonesia satu ini memang sudah mendunia. Tak hanya merupakan 

budaya Indonesia, batik juga telah menjadi salah satu UNESCO World Heritage. 

Sebagai bentuk upaya melestarikan batik, Putra Putri Batik Nusantara yang 

bekerjasama dengan Ikatan Pecinta Batik Nusantara serta didukung oleh Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali mengadakan event tahunan bernama 

Gebyar Batik Muda Nusantara 2013. 

Dengan mengusung tajuk “Muda Gaya Berbudaya”, event ini diselenggarakan di 

Food Society, Kota Kasablanka, Jakarta dari tanggal 23 hingga 25 Agustus lalu. Bazaar 

yang diadakan dalam event ini menghadirkan beraneka ragam produk bernuansa 

batik dan etnik dari berbagai brand ternama, seperti Anne Avantie, Indonesia Touch, 

Purana Batik, Etnika, Amarta Nawa, Lima Delima, dan D’Kinnara.   

Tak hanya bazaar, event yang bertujuan memperkenalkan budaya batik pada 

generasi muda tersebut diisi dengan berbagai kegiatan menarik, mulai dari  talkshow 

mengenai batik hingga workshop membatik yang dipandu langsung oleh Komunitas 

Kampung Batik Palbatu. Lomba-lomba bertemakan batik pun turut diadakan dalam 

event yang berlangsung 2 hari ini, di antaranya lomba perancang busana batik muda, 

lomba peragaan busana anak-anak, serta lomba tari modern dengan sentuhan 

busana batik.  

Kegiatan Gebyar Batik Muda Nusantara sebenarnya merupakan rangkaian kegiatan 

menuju pemilihan Putra Putri Batik Nusantara 2013 yang rencananya akan 

diselenggarakan pada 2 Oktober mendatang dalam rangka memperingati Hari Batik 

Nasional.  
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Selama menjalankan magang di CHIC, penulis mengalami beberapa 

kendala, antara lain :  

1) Kurangnya koordinasi dengan editorial staffs. Penulis pernah 

meliput dan menulis artikel tentang sebuah restoran, padahal 

restoran tersebut telah dimuat oleh CHIC pada edisi sebelumnya. 

2) Jaringan internet di kantor redaksi CHIC terkadang tidak bisa 

diakses sehingga penulis mengalami kesulitan saat mengerjakan 

artikel yang informasinya harus diakses menggunakan internet. 

 

3.3.3  Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

1) Untuk menghindari kesalahan serupa, penulis akan bertanya kepada 

editorial staffs apakah produk atau tempat yang akan diliput pernah 

dimuat oleh CHIC atau tidak. 

2) Jika jaringan internet kantor CHIC bermasalah, penulis akan 

menggunakan  jaringan internet dari handphone untuk browsing 

informasi-informasi yang berkaitan dengan artikel yang akan dibuat. 
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