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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi  
Penulis melakukan kerja magang di dua bidang yang berbeda. 

Pertama, dimulai dari tanggal 11 Juni hingga 3 July 2013 sebagai Reporter 

Jakarta Islamic Fashion Week (JIFW) 2013 untuk menulis berita di 

website  www.jakartaislamicfashionweek.co.id.  

Penulis bertugas melakukan liputan yang telah ditugaskan dari 

hasil rapat redaksi Digital Media. Penulis telah mendapatkan kesempatan 

sebagai reporter lapangan ketika acara JIFW berlangsung seperti menulis 

artikel, live tweet fashion show, dan penyuntingan berita yang terkait 

dengan Jakarta Islamic Fashion Week 2013. Penulis telah dibimbing oleh 

Siagian Priska selaku Editor Content Strategist. 

Kedua, penulis telah ditempatkan di bidang Assistant Content 

Strategist untuk website Group of Magazine Kompas Gramedia yaitu 

www.gramediamajalah.com. Sebagai Assistant Content Strategist telah 

melakukan penyuntingan dari beberapa media dalam group Kompas 

Gramedia, dan penulisan berita secara lifestyle.  

Penulis melakukan seluruh pekerjaan tersebut atas arahan dan 

bimbingan dari Siagian Priska dan Sri Ayu Ambarwati sebagai Content 

Strategist sekaligus editor website Group of Magazine (GoM) Kompas 

Gramedia serta diketahui oleh Junior Respati selaku Content Strategist 

Manager.   

Sebagai peserta magang, penulis diberikan tugas oleh editor yang 

juga membantu menentukkan judul, angle dalam penulisan. Setiap akhir 

bulan, telah dilakukan rapat evaluasi dengan Junior Respati sebagai 

Content Strategist Manager. 
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3.2  Tugas yang Dilakukan  
3.2.1 Reporter di Jakarta Islamic fashion Week (JIFW) 2013  

Tugas pertama yang dilakukan oleh penulis selama kerja 

magang sebagai Reporter Jakarta Islamic Fashion Week (JIFW) 

2013 adalah melakukan peliputan yang diberikan oleh editor 

seperti meliput press conference dan talk show selama JIFW 

berlangsung pada tanggal 26-30 Juni 2013.  

 

Tabel 3.1 

Deskripsi pelaksanaan kerja magang yang dilakukan 

penulis selama tiga minggu sebagai reporter di Jakarta Islamic 

Fashion Week:  

 

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Penulis 

1 - Perkenalan dengan karyawan yang berada di 

redaksi Digital Media. 

- Membaca majalah group Kompas Gramedia untuk 

mendalami karakteristik dan cara penulisan. 

- Liputan press conference Jakarta Islamic Fashion 

Week (JIFW) 2013, dengan membuat artikel 

berjudul “Siap Menghantarkkan Hijab ke Trend 

Dunia”. 

- Liputan Community Gathering JIFW di Grand 

Indonesia, Jakarta dengan membuat artikel berjudul 

“Komunitas Hijabers Siap Tampil di JIFW” 

- Wawancara desainer S Jully. 

- Transkrip hasil wawancara desainer S Jully. 

- Membuat artikel sosok desainer S Jully. 

2 - Rapat dan mempersiapkan Jakarta Islamic Fashion 

Week 2013.  

- Liputan Press Conference desainer Adrianto Halim, 

Widhi Budimulia, dan Harry Lam.  
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- Membuat artikel berjudul “3 Desainer Usung Tema 

Elegan di JIFW 2013”. 

- Liputan Talk Show Jakarta Islamic Fashion Week 

2013.  

- Live tweet fashion show karya Adrianto Halim, 

Widhi Budimulia, dan Harry Lam. 

3 - Liputan Talk Show Jakarta Islamic Fashion Week 

2013. 

- Liputan Press Conference desainer Sonny 

Muchlison, Nuniek Mawardi, Rudy Chandra, Misan 

Kopaka, dan Malik Moestaram.   

- Membuat artikel berjudul “Tips Menggunakan 

Aksesoris untuk Hijab”. 

- Membuat artikel berjudul “Kecantikan Masa Lalu 

pada Busana Muslim”  

- Membuat artikel “Yuk, Buat Clutch Cantik dalam 

15 Menit”. 

- Membuat artikel “Mari Kenalkan Hijab pada Anak 

Sejak Dini”. 

- Membuat artikel “Kelembutan Busana Muslim 

dalam Ragam Karakter”. 

- Membuat artikel “Nova 25th Celebration with Barli 

Asmara”. 

 

Penulis telah membuat 10 artikel untuk media online 

www.jakartaislamicfashionweek.co.id. Kemudian 10 artikel yang telah 

dimuat dalam website Jakarta Islamic Fashion Week 2013.  (Terlampir) 
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3.2.2 Content Strategist di Digital Media 

Tugas kedua yang dilakukan oleh penulis selama kerja 

magang sebagai Assistant Content Strategist pada website 

www.gramediamajalah.com. Tugas penulis adalah melakukan 

penyuntingan artikel dan membuat artikel.  

Berawal dari membuat Content Plan Group of Magazine 

bersama dua Editor Content Strategist yaitu Siagian Priska dan Sri 

Ayu Ambarwati. Kemudian, rubrik yang ditugaskan penulis untuk 

menyunting adalah Hiburan, Perempuan, Keluarga, dan Anak. 

Rubrik yang dilakukan untuk membuat artikel adalah Otomotif, 

perempuan, Selingan, dan Wawasan.   

Kerja magang penulis di desk ini berbeda dengan tugas 

pertama sebagai reporter Jakarta Islamic Fashion Week 2013 yang 

tidak melakukan peliputan ke lapangan. Penulis lebih banyak 

melakukan penyuntingan dari Publisher 1 mengenai perempuan 

dan anak dari 11 media dalam group Kompas Gramedia yaitu: 

Tabloid Nova, Chic, Sekar, Tabloid Nakita, Sajian Sedap, Kidesia, 

Bobo, XYKids, Girls, Hai, dan Kawanku. Dan menulis beberapa 

artikel dari berbagai sumber. 

Website Gramedia Majalah memiliki beberapa rubrikasi 

yaitu, Hiburan, Wawasan, Perempuan, Selingan, Olahraga, 

Otomotif, Teknologi, Keluarga, Anak, Teen, Hobi, Rumah. 

 

Tabel 3.2 

Deskripsi pelaksanaan kerja magang yang dilakukan 

penulis sebagai Assistant Content Strategist GoM. 

 

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Penulis 

1 - Pengenalan website Gramedia Majalah. 

- Membuat content plan group of magazine untuk 

website www.gramediamajalah.com. 

2 - Menyunting artikel dengan tema “mudik”. 
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- Menyunting artikel dengan tema “Hari Raya Idul Fitri”. 

3 - Menyunting artikel dengan tema “Hari Raya Idul Fitri”. 

- Menyunting artikel dengan tema “Libur Lebaran”. 

4 - Membuat artikel tema “Mudik” dengan judul 

“Kendaraan Aman untuk Mudik Nyaman”. 

- Membuat artikel tema “Mudik” dengan judul “Mudik 

Nyaman Naik Motor”. 

- Menyunting artikel dengan tema “Libur Lebaran”. 

- Menentukkan judul, caption, upload Foto Kita. 

5 - Menyunting artikel dengan tema “Kembali ke 

Indonesia”  

- Menentukkan judul, caption, upload Foto Kita. 

6 - Menentukkan judul, caption, upload Foto Kita. 

- Menyunting artikel tema “Hari Kemerdekaan 

Indonesia”. 

7 - Menyunting artikel tema “Proud To Be Indonesian”. 

- Membuat artikel tema “Proud To Be Indonesian” 

dengan judul “Inilah Warisan Indonesia untuk Dunia”. 

- Membuat artikel tema “Proud To Be Indonesian” 

dengan judul “Tempat Wisata Andalan Indonesia”. 

- Membuat artikel tema “Proud To Be Indonesian” 

dengan judul “Mengolah Sampah Menjadi Produk yang 

Bermanfaat”. 

8 - Menyunting artikel tema “We Are Indonesian Woman” 

- Membuat artikel tema “Trensetter hijab Indonesia 

untuk dunia” dengan judul “Cerita Kata Hijab di 

Indonesia”. 

- Membuat artikel tema “Trensetter hijab Indonesia 

untuk dunia” dengan judul “Hijab Indonesia Menjadi 

Tren di Asia”. 

9 - Menyunting artikel tema “Hari Olah Raga 

Internasional” 
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10 - Menyunting artikel tema “Healthy Active”. 

- Menyunting artikel tema “Smart Active”. 

11 - Membuat artikel tema “Healthy Active” dengan judul 

“Saatnya Lindungi Kesehatan Tubuh dari Merokok”. 

 

Penulis telah membuat 9 artikel untuk media online Gramedia 

Majalah (www.gramediamajalah.com), mengenai perempuan dan anak 

dari beberapa media online group Kompas Gramedia. Kemudian 6 Artikel 

yang telah dimuat dalam website Gramedia Majalah (Terlampir). 

 

Gambar 3.1 

 

 
 

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang  
3.3.1  Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksaan penulis saat melakukan kerja magang 

seperti melakukan peliputan, penulis dibantu oleh editor dalam 

penulisan berita, yang memiliki lima lapisan keputusan ketika 

menulis berita. Berikut menurut mantan wartawan Wall Street 

Journal, Ronald Buel, dalam buku Jurnalisme Dasar (2011:119).  

1. Penugasan (data assignment) yang menentukan apa yang akan 

layak diliput dan mengapa? 
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2. Pengumpulan (data collecting) yang menentukan bila 

informasi yang dikumpul cukup? 

3. Evaluasi (data evaluation) yang menentukan apa yang penting 

dimasukkan dalam berita? 

4. Penulisan (data writing) yang menentukan kata-kata apa yang 

perlu digunakan. 

5. Penyuntingan (data editing) yang menentukan berita mana 

yang perlu diberikan judul yang besar dan dimuat di halaman 

muka, tulisan mana yang perlu dipotong, cerita mana yang 

perlu diubah.  

Ketika ingin membuat penulisan, salah satunya dimedia 

baru seperti media online, telah mengumpulkan informasi apa yang 

dibutuhkan terlebih dahulu. Sehingga dapat memudahkan penulis 

untuk dapat menyortir seluruh informasi, lalu dapat mengorganisir 

serta membuat konsep. (draft) 

 

3.3.1.1 Penugasan (data assignment)  

Jakarta Islamic Fashion Week 2013 

Penulis melakukan kerja magang di Jakarta Islamic 

Fashion Week 2013 sebagai reporter, tugas ini melakukan 

peliputan seluruh acara berlangsung hingga membuat 

artikel.  

Proses untuk mendapatkan suatu berita dapat 

melalui berbagai cara yaitu dengan cara penemuan 

peristiwa, mencari keterangan dari saksi atau tokoh yang 

terkait, wawancara, investigasi, mengambil dari sumber 

lain, dan kantor berita (Putra, 2006:20). 

Tugas pertama yang dilakukan penulis adalah 

melakukan wawancara dengan salah satu desainer 

perempuan Indonesia bernama S.Jully. Sebelum melakukan 

wawancara, penulis mempersiapkan teknik wawancara. 
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Seperti ditegaskan Putra, dalam Teknik Menulis Berita dan 

Feature (2006:34), yakni: 

a) Persiapkan alat tuis dan rekam 

Seorang wartawan, sebelum melakukan wawancara 

perlu persiapan atau memperlengkapi diri dengan 

seperangkat alat tulis dan rekam. Sebelum melakukan 

wawancara, wartawan harus melengkapi diri dengan 

tape recorder.   

b) Siapkan Pertanyaan 

Untuk mendapatkan sebuah berita yang lengkap, 

seorang wartawan perlu mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.  

c) Sopan 

Ketika melakukan wawancara, harus bersikap ramah 

dan sopan. Kata-kata yang diajukan hendaknya tersusun 

sedemikian rupa, sehingga tidak terkesan menyalahkan 

narasumber. 

Wawancara ini, penulis telah menggunakan prinsip-

prinsip wawancara untuk mengukur keberhasilan suatu 

wawancara, karena pada dasarnya sebuah wawancara 

hanyalah suatu alat untuk memperoleh kebenaran. Berikut 

prinsip-prinsip yang digunakan penulis, menurut Ishwara 

dalam buku Catatan-catatan Jurnalisme Dasar (2005:89) 

yakni: 

a) Jelaskan maksud wawancara. 

b) Lakukan riset latar belakang. 

c) Ajukan, membuat janji untuk wawancara. 

d) Rencanakan startegi wawancara.  

e) Temui responden. 

f) Ajukan pertanyaan serius. 

g) Lanjutkan menuju inti dari wawancara. 

h) Akhiri dan simpulkan wawancara.  
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Kemudian, penulis melakukan peliputan selama 

Jakarta Islamic Fashion Week berlangsung seperti menulis 

artikel, live tweet fashion show, dan penyuntingan berita 

yang terkait dengan Jakarta Islamic Fashion Week 2013. 

 

Gramedia Majalah 

Setelah event Jakarta Islamic Fashion Week 2013 

berakhir, penulis kemudian ditempatkan sebagai Assistant 

Content Strategist pada website Group of Magazine yaitu 

www.gramediamajalah.com. 

Tugas penulis disini melakukan penyuntingan dari 

dari beberapa media dalam group Kompas Gramedia, dan 

melakukan penulisan artikel secara lifestyle dari berbagai 

sumber.  

Sebelum melakukan penyuntingan dan menulis 

artikel, penulis beserta editor content strategist berdiskusi 

terlebih dahulu untuk membuat Content Plan Group of 

Magazine untuk website www.gramediamajalah.com 

seperti membuat tema-tema sesuai untuk dijadikan 

headline. Kemudian diserahkan kepada Content Strategic 

Manager, Junior Respati. 

 

Tabel 3.3 

Berikut hasil Content Plan Group of Magazine 

 

BULAN TANGGAL TEMA RUBRIK 

 

 

AGUSTUS 

 

 

 

              Idul Fitri & Mudik  

1 - 6 Mudik Keluarga, 

Otomotif, 

Wawasan,  

Selingan 
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AGUSTUS 

 

 

 

 

 

7 - 11 Idul Fitri Hiburan, 

Selingan  

 

12 - 15 

Arus Balik Mudik & 

Idul Fitri 

Hiburan, 

Otomotif, 

Selingan,  

Keluarga 

                        Indonesia  

16 - 22 Kembali ke Indonesia All channel 

23 - 31 Proud To Be Indonesian All channel 

 

 

 

 

SEPTEMBER 

          We Are Indonesian Woman  

 

1 - 7 

Trensetter Hijab  

Indonesia untuk Dunia. 

Perempuan, 

Wawasan, 

Teen, Hiburan 

                   Sporty Active  

8 - 15 

Olah Raga Internasional Olah Raga, dan 

Hobi 

16 - 23 Healthy active Hobi, 

Kesehatan, 

Wawasan. 

24 - 30 Smart active Anak. Hiburan 

 

 

 

 

OKTOBER 

 

 

 

 

1 - 14 Hari Batik Nasional Hiburan, 

Wawasan, 

Teen, 

Perempuan 

15 - 21 Hari Raya Idul Adha Hiburan, 

Wawasan, 

Kesehatan 

 

 

Hari Blogger Sedunia Teknlologi, 

Anak, Wawasan 
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OKTOBER 

 

22 – 31 Celebrating Youth Wawasan, 

Teen, 

Perempuan, 

Olahraga, 

Otomotif 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 

1 - 10 Superhero in Digital Era Teknologi, 

Perempuan, 

Wawasan, Teen 

11 - 20 Healthy Inside, 

Faboulus Outside 

Kesehatan, 

Perempuan, 

Wawasan, Anak 

21 - 30 Hari Anak Sedunia Keluarga, Anak, 

Perempuan 

 

 

 

 

 

 

DESEMBER 

1 - 14 It's Holiday Selingan, 

Wawasan, 

Keluarga, Anak, 

Perempuan 

15 - 31 Natal & Tahun Baru Keluarga, Teen, 

Hiburan, Hobi, 

Selingan 

 

Usai membuat content plan, penulis langsung 

melakukan penyuntingan dan menulis artikel sesuai dengan 

tema yang sudah disetujui.  

Penulis melalukan penyuntingan setiap harinya 

sebanyak 5-10 artikel dari keseluruhan majalah Kompas 

Group dan menulis 2 artikel setiap temanya. 
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3.3.1.2 Pengumpulan (data collecting) 

Dalam pelaksanaannya, penulis menerapkan teknik 

untuk dapat mengumpulkan informasi, seperti yang 

dikemukakan oleh Eugene J. Webb. dan Jerry R. Salancik 

dalam buku Jurnalisme Dasar, oleh Luwi Ishwara 

(2011:92), yaitu: 

a) Observasi langsung dan tidak langsung dari situasi 

berita. 

b) Proses wawancara. 

c) Pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui 

dokumen publik, dan 

d) Partisipasi dalam peristiwa. 

 

Jakarta Islamic Fashion Week 2013 

Sebagai reporter di Jakarta Islamic Fashion Week 

ini (JIFW) 2013 ini, penulis telah mengawali strategi 

pengumpulan informasi melalui proses wawancara dan 

prosedur pra–peristiwa (pra-event). Disini penulis telah 

melakukan dengan membuka dokumentasi yang terlibat 

dengan hubungan peristiwa JIFW 2013 yang akan diliput.  

Diawali dengan proses wawancara yaitu sebuah 

perbincangan, biasanya dilakukan dua orang dengan tujuan 

untuk mendapatkan suatu informasi atas nama audience 

yang tidak tampak (Ishwara, 2011:112). Penulis melakukan 

proses wawancara melalui telepon. 

Pra peristiwa adalah mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan untuk suatu liputan yang baik, apakah itu suatu 

pertemuan, wawancara, ataupun untuk informasi latar 

belakang (Ishwara, 2007:69). 
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Gramedia Majalah 

Sebagai assistant content strategist di Gramedia 

Majalah, penulis telah mengawali strategi pengumpulan 

informasi dengan cara pencarian atau penelitian bahan-

bahan melalui dokumen publik.  

Data yang dikumpulkan melalui beberapa media-

media Kompas Gramedia Group yaitu Hai, Tabloid Nova, 

Intisari, Sekar, Chic, Kawanku, iDea, Otomotif, National 

Geographic Indonesia, Fotokita, Kidnesia, Sajian Sedap, 

PC Plus, Hot Game, Chip, Tabloid Rumah, Dunia Soccer, 

Info Komputer, dan Sinyal. 

 

3.3.1.3 Evaluasi (data evaluation)  

Jakarta Islamic Fashion Week 2013 

Sebelum acara Jakarta Islamic Fashion Week 2013, 

penulis melakukan briefing di Lantai 3 Gedung Gramedia 

Majalah bersama seluruh panitia JIFW untuk mengetahui 

tugas masing-masing yang akan dilakukan selama JIFW 

berlangsung. Penulis mendapatkan tugas seperti liputan 

press conference, talk show, live tweet. Setiap akhir tugas 

terselesaikan, penulis beserta Editor Content Siagian Priska 

melakukan evaluasi seperti kekurangan yang dilakukan 

oleh penulis dan berdiskusi mengenai tugas selanjutnya 

yang akan dilakukan. 

 

Gramedia Majalah 

Penulis bertugas untuk menyunting dan membuat 

artikel untuk website www.gramediamajalah.com. Tugas 

yang dilakukan penulis atas arahan dan bimbingan dari 

Siagian Priska dan Ayu sebagai Content Strategist 

sekaligus editor website Group of Magazine (GoM) 
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Kompas Gramedia dan  setiap minggunya melakukan 

evaluasi  yang diketahui oleh Junior Respati selaku Content 

Strategist Manager. 

 

3.3.1.4 Penulisan (data writing) 

Menurut Richard Craig dalam buku Online Journalism: 

Reporting, Writing, and Editing for New Media (2005), 

menjelaskan adanya elemen-elemn penting dalam sebuah 

berita harus mampu menjawab beberapa aspek seperti :  

a) Who (siapa) 
b) What (apa) 
c) When (kapan), dan  
d) Where (di mana)  

Lead yang baik pun dapat merangkum semua 

elemen di atas dan disebut summary lead. Rangkuman 

elemen penting dari sebuah berita bisa menghasilkan lead 

hard news yang baik, apabila pembaca mendapat informasi 

dengan cepat dan efisien dari lead tersebut. Lead memang 

penting digunakan karena lead merupakan hal yang tepat 

untuk memulai menulis di media online (Craig, 2005:101). 
 

Jakarta Islamic Fashion Week 2013  

Tugas pertama yang dilakukan penulis adalah 

melakukan wawancara dengan salah satu desainer 

perempuan Indonesia bernama S.Jully. Wawancara ini, 

penulis telah menggunakan prinsip-prinsip wawancara 

untuk mengukur keberhasilan suatu wawancara, karena 

pada dasarnya sebuah wawancara hanyalah suatu alat untuk 

memperoleh kebenaran. 
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Gambar 3.2 

Hasil tulisan artikel penulis setelah wawancara 

 
Sumber: http://www.jakartaislamicfashionweek.co.id/designers/detail/23 

 

Tak hanya itu, peliputan pun dilakukan penulis 

untuk mengejar batas waktu (deadline) re-porting ini, 

wartawan harus bisa menghasilkan berita dengan kecepatan 

kilat yang isinya seakan-akan tidak terburu-buru. Hasilnya 

adalah suatu cerita yang kaya dengan detail dan suara dari 

lokasi kejadian yang bisa mebuat pembacanya berpikir dan 

merasa. (Ishwara, 2005:23).  

Tugas Penulis dalam kerja magang ini telah ikut 

berpartisipasi dalam keseluruhan acara, seperti konferensi 

pers, talk show, fashion show yang menampilkan busana-

busana dari para desainer. Tidak lupa, penulis pun telah 

melakukan proses wawancara dengan narasumber yang 

bersangkutan. 

Proses penulisan soft..., Debby Lufiasita, FIKOM UMN, 2013



29	  

 

Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, 

penulis langsung membuat artikel di Media Center yang 

tersedia untuk para reporter yang ingin membuat berita atau 

menginput hasil laporan mengenai JIFW berlangsung. 

Selain itu, untuk dapat mengorganisasi suatu berita yang 

baik, ada awal yang disebut lead, kemudian pertengahan 

yang disebut body, dan terakhir ada penutup yang disebut 

ending. 

Hal itu sesuai dengan yang dituliskan oleh Ishwara 

dalam bukunya yang berjudul Catatan-catatan Jurnalisme 

Dasar. Ia pun menjelaskan bahwa Lead, berupa kalimat 

atau paragraf yang mengajak atau mengusik pembaca agar 

ingin melanjutkan baca.  

Isi tulisan di lead ini berhubungan dengan 

perkembangan dan isu yang menjadi perhatian masyarakat. 

Berikut contoh artikel penulis hasil liputan Jakarta Islamic 

Fashion Week (JIFW 2013), hari pertama 26 Juni 2013. 

      

Gambar 3.3 

Contoh Lead Artikel Penulis 

 
Sumber: http://www.jakartaislamicfashionweek.co.id/news/detail/76#.UfdlvNtXsr4 
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Kemudian dilanjutkan dengan adanya pertengahan 

kalimat Body, berisi fakta atau kutipan yang mendukung 

lead, termasuk menyebutkan sumber informasi. 

 

Gambar 3.4 

Contoh Body Artikel Penulis 

 
 Sumber: http://www.jakartaislamicfashionweek.co.id/news/detail/76#.UfdlvNtXsr4 

 

Ending, berisi kutipan sumber utama yang 

menyimpulkan isu keseluruhan, penjelasan mengenai 

tindakan selanjutnya atau fakta tambahan lain.  

 

  Gambar 3.5 

Contoh Ending Artikel Penulis 

 
Sumber: http://www.jakartaislamicfashionweek.co.id/news/detail/76#.UfdlvNtXsr4 

Proses penulisan soft..., Debby Lufiasita, FIKOM UMN, 2013



31	  

 

Setelah membuat artikel selesai, penulis kirimkan 

ke editor konten, Siagian Priska melalui e-mail. Kemudian, 

artikel diperiksa dan di-edit kembali oleh editor agar artikel 

layak untuk dinaikkan ke dalam website. Terkadang, 

penulis pun langsung menaikkan artikel sendiri dengan 

persetujuan dari editor. 

 
Gramedia Majalah 

Dalam penulis telah ditempatkan di bidang Assistant 

Content Strategist untuk website Group of Magazine 

Kompas Gramedia yaitu www.gramediamajalah.com. 

Sebagai Assistant Content Strategist penulis pun membuat 

artikel dari berbagi sumber terutama dari media-media 

group Kompas Gramedia. Saat ingin membuat suatu artikel, 

penulis telah sesuaikan dengan tema yang sudah disetujui. 

Salah satu contoh tulisan penulisan secara lifestyle 

mengenai Warisan Indonesia untuk Dunia dalam tema 

“Proud To Be Indonesian”. 

Gambar 3.6 

Contoh Lead Artikel Penulis 

 
Sumber: http://www.gramediamajalah.com/read/2013/09/02/1113/inilah-

warisan-indonesia-untuk-dunia#.UilyYtLrzvo 
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Gambar 3.7 

Contoh Body Artikel Penulis 

 
Sumber: http://www.gramediamajalah.com/read/2013/09/02/1113/inilah 

warisan-indonesia-untuk-dunia#.UilyYtLrzvo 
 

 

Gambar 3.8 

Contoh Ending Artikel Penulis 

 
Sumber: http://www.gramediamajalah.com/read/2013/09/02/1113/inilah- 

warisan-indonesia-untuk-dunia#.UilyYtLrzvo 

 

 

Tulisan untuk website JIFW 2013 

www.jakartaislamicfashionweek.co.id dan website 

www.gramediamajalah.com ini cenderung soft news yang 

tidak sulit ketika dibaca.  
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Soft news adalah berita ringan, yang daya kejut atau 

daya berita yang ringan dan daya kejut, maka, perlu ditulis 

dengan bahasa yang menarik agar pembaca tidak 

“membuang” berita itu (Dewabrata, 2004:51). 

Adapun  jenis soft lead yang umum dipakai, antara 

lain: (Ishwara, 2005:124). 

a) Pembuka fokus pada diri seseoarang. 

Jenis pembuka ini biasanya melibatkan sesorang dan 

menggunakan suatu pendekatan deskripsi yang 

menggambarkan orang itu beraksi. 

b) Pembuka kontras. 

Jenis pembuka ini biasanya digunakan untuk cerita 

mengenai konflik atau keadaan yang luar biasa. 

c) Pembuka penggoda. 

Jenis pembuka ini biasanya, menggunakan unsur 

mengejutkan untuk menggoda pemca agar masuk ke 

dalam cerita. 

d) Pembuka misteri. 

Jenis pembuka ini seperti pembuka penggoda, 

menjanjikan pembaca suatu kejuatan untuk membaca 

terus. Cerita ini bagaikan novel misteri. 

e) Pembuka kutipan. 

Jenis pembuka ini biasanya, memiliki kutipan yang 

bagus yang akan mendukung kalimat pertama. 

f) Pembuka daftar. 

Jenis pembuka ini biasanya menempatkan daftar yang 

bisa menuntun pembaca ke fokus cerita. 

g) Pembuka pertanyaan. 

Jenis pembuka ini biasanya akan menarik pembaca 

untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan. Pertanyaan yang membangkitkan jawaban 

yang lebih dalam dan menarik pembaca. 
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h) Pembuka Klise 

Jenis pembuka ini sebuah permaianan kata-kata yang 

menghasilkan pembuka yang menarik. Terkadang 

pembuka ini tidak memiliki daya tarik pembaca. 

8 jenis pembuka soft lead diatas, penulis telah 

membuat 3 pembuka soft lead untuk 

www.jakartaislamicfashionweek.com yaitu: 

 

Gambar 3.9 

Contoh Artikel Penulis Menggunakan 

“Pembuka Fokus pada Diri Seseoarang” 

 

 
Sumber: http://www.jakartaislamicfashionweek.co.id/designers/detail/23 

 

 

Gambar 3.10 

Contoh Artikel Penulis Menggunakan Pembuka Daftar 

 

 
Sumber: http://www.jakartaislamicfashionweek.co.id/news/detail/82 
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Gambar 3.11 

Contoh Artikel Penulis Menggunakan Pembuka Penggoda 

 

  
Sumber: http://www.jakartaislamicfashionweek.co.id/news/detail/98 

 

Gambar 3.12 

 Contoh Artikel Penulis Menggunakan Pembuka Pertanyaan 

 

 
Sumber: http://www.jakartaislamicfashionweek.co.id/news/detail/76 

 

 Berikut beberapa soft lead dalam artikel yang 

dibuat oleh penulis untuk website Gramedia Majalah yakni, 

www.gramediamajalah.com. 
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Gambar 3.13 

Contoh Artikel Penulis Menggunakan Pembuka Penggoda 

 
Sumber: http://www.gramediamajalah.com/read/2013/09/02/1113/inilah-

warisan-indonesia-untuk-dunia#.UilyYtLrzvo 

               

        Gambar 3.14 

Contoh Artikel Penulis Menggunakan Pembuka Daftar 

 
Sumber: http://www.gramediamajalah.com/read/2013/09/07/1155/cerita-

kata-hijab-di-indonesia#.UjFmytLrzvp 
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3.3.1.5 Penyuntingan (data editing) 

Dalam dunia jurnalistik, kegiatan menyunting telah 

mengandung tiga pengertian, yakni: (Putra, 2006:70). 

1. Menyiapkan naskah siap cetak, atau siap terbit 

dengan memerhatikan segi sistematika penyajian, 

isi, dan bahasa seperti menyangkut ejaan, diksi, 

struktur kalimat, dan mengedit. 

2. Merencanakan dan mengarahkan penerbitan. 

3. Menyusun atau merakit dengan cara memotong-

motong dan memasang kembali 

 

Jakarta Islamic Fashion Week 2013 

Setelah event Jakarta Islamic Fashion Week 2013 

berakhir, penulis melakukan penyuntingan beberapa artikel 

dari media partner dan media-media Group Kompas 

Gramedia. 

 

Gramedia Majalah 

Sebagai assistant content strategist di Gramedia 

Majalah, penulis melakukan penyintingan melalui beberapa 

media-media Kompas Gramedia Group yaitu Hai, Tabloid 

Nova, Intisari, Sekar, Chic, Kawanku, iDea, Otomotif, 

National Geographic Indonesia, Fotokita, Kidnesia, Sajian 

Sedap, PC Plus, Hot Game, Chip, Tabloid Rumah, Dunia 

Soccer, Info Komputer, dan Sinyal. Disini penulis 

melakukan penyuntingan setiap harinya sebanyak 5-10 

artikel. Berikut contoh artikel penyuntingan penulis  

Bagi	   perempuan-‐perempuan	   di	   negara	   berpenduduk	   muslim,	   memakai	   hijab	  
bukanlah	   lagi	   sesuatu	   yang	   aneh.	   Bahkan,	   bagi	   mereka,	   hijab	   bukan	   sekedar	  
identitas	  semata,	  tapi	  suatu	  kebutuhan.	  

Kebutuhan	   untuk	   memakai	   hijab	   dengan	   stylish	   tapi	   tetap	   syar'i	   dirasakan	  
banyak	   perempuan	   di	   berbagai	   negara.	   Itu	   sebabnya,	   perempuan-‐perempuan	  
berhijab	   diseluruh	   dunia	   jadi	   makin	   kreatif	   dalam	   berpenampilan.	   Alhasil,	  
fashion	  hijab	  terus	  berkembang	  di	  berbagai	  belahan	  dunia.	  
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Perkembangan	  itu	  sayang	  banget	  dilewatkan,	  girls!	  Makanya,	  yuk	  kita	  lihat	  gaya	  
hijab	  perempuan-‐perempuan	  di	  seluruh	  dunia!	  Siapa	  tahu	  kita	  jadi	  makin	  punya	  
banyak	  inspirasi	  dalam	  penampilan	  hijab	  kita.	  	  

Algeria	  

Algeria	  terletak	  di	  utara	  benua	  Afrika.	  Negara	  yang	   jadi	  salah	  satu	  dari	  sepuluh	  
negara	  terluas	  di	  dunia	   ini,	  memang	  mayoritas	  penduduknya	  muslim.	  Makanya	  
gaya	   hijab	   para	   perempuannya	   bisa	   	   banget	   kita	   tiru.	   Terutama	   dalam	  
pemakaian	  scarf	  dan	  abaya	  (sejenis	  jubah	  longgar	  yang	  dipakai	  di	  Afrika).	  

Belgia	  

Belgia	  yang	  merupakan	  bagian	  dari	  Eropa	  ini	  didominasi	  oleh	  Kristen,	  Islam	  dan	  
Yahudi.	   Meski	   begitu,	   Belgia	   merupakan	   satu	   negara	   yang	   mempersoalkan	  
pemakaian	  hijab.	  Tapi	  banyak	  muslim	  Belgia	  yang	  tetap	  memakai	  hijab.	  Bahkan	  
desainer	  non	  muslim	  disana	  pun	  mulai	  banyak	  yang	  merancang	  pakaian	  hijab.	  

Perancis	  

Perancis,	   terutama	   Paris,	   adalah	   pusatnya	   mode.	   Karena	   itu	   gaya	   hijab	  
perempuan	  Perancis	  enggak	  bisa	  dilewatkan	  begitu	  aja.	  Meski	  hijab	  di	  Perancis	  
sempat	   dianggap	   kontroversi,	   banyak	   perempuan	   muslim	   Perancis	   berusaha	  
supaya	  gaya	  hijab	  mereka	  tetap	  diterima	  orang.	  Hasilnya	  adalah	  gaya	  hijab	  yang	  
simpel	  dan	  super	  up-‐to-‐date.	  

Yaman	  

Berkunjung	   ke	   negara	   yang	   berbatasan	   dengan	   Arab	   Saudi	   dan	   Oman,	   kita	  
disajikan	   cantiknya	   perpaduan	   busana	   muslim	   dari	   dua	   negara.	   Ciri	   khasnya,	  
hijab	   enggak	   selalu	   warna	   hitam	   seperti	   negara-‐negara	   Arab	   lainnya.	   Para	  
perempuan	  Yaman	  suka	  bermain	  dengan	  warna	  cerah,	  motif,	  manik-‐manik,	  dan	  
bahkan	  topi	  unik	  di	  hijabnya.	  Seru!	  

Oman	  

Oman	   berdekatan	   dengan	   Yaman.	   Makanya	   perempuan	   Oman	   suka	   dengan	  
warna-‐warna	   cerah.	   Tapi	   enggak	   cuma	   kreatif	   soal	   warna	   cerah,	   perempuan	  
Oman	   juga	   suka	  memakai	  warna-‐warna	   gelap.	   Tapi,	   biarpun	   gelap,	   baju	   orang	  
Oman	   tetap	   keren.	   Soalnya,	  mereka	   sering	  menambahkan	  manik-‐manik	   cantik	  
dalam	  abaya-‐nya.	  

Itu	  dia	  beberapa	  gaya	  hijab	  di	  berbagai	  negara.	  Di	  negeri	  kita	  sendiri,	  gaya	  hijab	  
juga	  banyak	  yang	  enggak	  kalah	  keren,	   lho.	  Bahkan	  gaya	  hijab	  di	   Indonesia	  bisa	  
dibilang	  lebih	  bervariasi.	  Beberapa	  diantaranya	  terinspirasi	  dari	  gaya	  tradisional	  
tiap	  daerah	  kita	  
	  
Sumber : Kawanku Magazine 
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3.3.2  Kendala yang ditemukan 

Pertama, ketika melakukan peliputan Jakarta Islamic 

Fashion Week 2013 yang setiap harinya menulis artikel dan 

langsung di-publish. Pada hari pertama, penulis melakukan 

kesulitan untuk mencari foto yang sesuai dengan tulisan dibuat 

penulis. Saat itu, penulis susah sekali menghubungi fotografer 

JIFW 2013, karena penulis tidak akan bisa menerbitkan artikel 

tanpa foto. Akhirnya, artikel penulis menjadi terhambat karena 

sulit menemukan foto yang diambil oleh fotografer JIFW. 

Kedua, penulis merasa kesulitan saat diberikan tugas 

membuat artikel dengan hasil wawancara. Terkadang, narasumber 

sulit dihubungi, dan ketika mencari narasumber lainnya ternyata 

tidak mendapatkan data-data yang diinginkan. Contoh, saat 

mencari narasumber komunitas hijab, awalnya seseorang itu 

mengakui termasuk dalam komunitas hijab, tetapi setelah 

diwawancarai ternyata tidak memiliki kompetensi mengenai 

berhijab.   

 

3.3.3  Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Pada kendala pertama, penulis berdiskusi dengan Editor 

Content Strategist, Siagian Priska. Lalu, Editor Content Strategist 

memberitahukan kepada fotografer untuk langsung upload pada 

gallery kanal JIFW 2013, sehingga penulis tidak mengalami 

kesulitan yang harus mencari fotografer. Penulis hanya mengambil 

melalui internet, dan dapat langsung meng-upload tulisannya. 

Dalam menyeleseaikan kendala kedua, penulis berusaha 

mengatasinya dengan cara mengejar narasumber dan penulis pun 

mencari data-data yang ada di internet sebagai pelengkap. 
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