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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

       

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Penulis melakukan kerja magang dibagian editorial tabloid Nakita. Penulis 

bekerja sebagai reporter dibawah bimbingan Faras Handayani dan Soesanti Hartono 

selaku managing editor dan editor tabloid Nakita. Penugasan dan pengumpulan 

setiap materi dilakukan oleh setiap anggota redaksi kepada masing-masing editor. 

Untuk media cetak, penulis mendapat tugas dan mengumpulkannya kepada editor 

tulis. Sedangkan untuk media online, penugasan didapat dan dikumpulkan ke editor 

online. Dalam hal ini penulis tidak melakukan peliputan untuk media online. 

Penulis melakukan kerja magang mulai dari meliput undangan, wawancara, 

mengambil foto sampai menulis. Adapun pembagian koordinasi tugas tersebut: di 

bawah bimbingan Soesanti Hartono, penulis mendapat tugas berupa peliputan 

undangan yang diberikan lewat email atau facsimile. Setelah itu, penulis melakukan 

peliputan undangan dan menulis hasil laporannya. Hasil laporan ini kemudian 

diberikan kepada Santi sebagai koordinator rubrik info, untuk diedit dan dicetak di 

rubrik info.  

Lain halnya dengan Santi, Faras Handayani (Hanny) memberikan tugas berupa 

wawancara, pemotretan, dan penulisan info dan tips. Dalam hal ini penulis mengisi 

berbagai rubrik tergantung tema yang ditentukan oleh Hanny. Semua artikel yang 

telah ditulis penulis diberikan kepada Hanny untuk diedit, direvisi, dan dicetak.  

Penulis bertanggungjawab terhadap tulisan yang akan dicetak. Pada dasarnya 

setiap reporter Nakita diwajibkan menulis materi untuk cetak, website maupun twitter. 

Akan tetapi penulis tidak menulis untuk media online. Untuk penulisan cetak, 

reporter menulis tulisan berupa hasil peliputan baru melalui wawancara, undangan 

dan sebagainya. Sedangkan penulisan online, format penulisan disesuaikan karakter 
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pembaca online. Tulisan terdiri atas tulisan baru dan tulisan yang di-rewrite dari eks-

tulisan di edisi cetak. Tulisan yang dipilih adalah yang sesuai dengan kanal-kanal 

yang ada di website. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan      

Hal pertama yang penulis lakukan saat kerja magang adalah membaca dan 

mempelajari seluruh konten tabloid Nakita, seperti gaya penulisan dan karakteristik 

tabloid Nakita. Setelah selesai mempelajari, penulis diberikan tugas untuk menulis 

tulisan kecil seperti info dan tips seputar bayi dan kehamilan. “Tetap Aman dan Fit 

Olahraga Bumil” merupakan artikel tips pertama penulis. Selanjutnya penulis mulai 

berkembang menulis beragam tulisan di berbagai rubrik.   

Sebagian besar hasil tulisan penulis merupakan hasil peliputan undangan dan 

wawancara. Adapun tulisan penulis yang dibuat melalui referensi buku ataupun 

internet.     

Berikut tugas beserta hasil yang penulis lakukan selama melakukan kerja magang 

di tabloid Nakita: 

 

Tabel 3.1 Tabel Realisasi Kerja Magang Mahasiswa 

Mingg

u 
Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

I 

Membuat artikel “Tetap Aman dan Fit Olahraga Bumil”, “Cegah Asma 

Bumil Lewat Apel” untuk rubrik info & tip kehamilan/  bayi 

Meliput dan menulis laporan Jakarta Heart Center di Matraman, 

Jakarta Timur 

Meliput dan menulis laporan acara Dancow Learn & Explore di Mall 

Taman Anggrek 

II 

Meliput dan menulis laporan Puasa Sehat Cara Herbal oleh Deltomed 

di Restoran Bebek Bengil 

Menerjemahkan artikel “A Guide to Raising Bilingual Children” 

Alur kerja editorial..., Heni Wang, FIKOM UMN, 2013



25 
 

Menulis artikel “Sudah Sterilkah Botol Susu Bayi Anda?”, “Madu 

Tidak Untuk Bayi”, “Rambut Rontok pada Bayi” untuk rubrik info & 

tip bayi 

III 

Mencari narasumber dan membuat pertanyaan tentang bilingual 

Menulis artikel “Merkuri Sebabkan Anak Idap Penyakit Lalai” untuk 

rubrik info & tip bayi 

Meliput dan menulis laporan tentang cara membaca tabel nutrisi oleh 

dr Grace Judo di Kebayoran  

Meliput dan menulis laporan tentang diskusi kesehatan obesitas anak 

oleh Zespri di Kuningan Village 

IV 

Mencari narasumber dan membuat pertanyaan tentang disiplin 

menonton TV 

Menulis “Kiwi Sehat, Ibu Sehat” untuk rubrik info & tip bayi 

Meliput dan menulis laporan tentang acara ulang tahun Blibli.com di 

Hotel Kempisnki Indonesia 

V 

Wawancara dan menulis laporan wawancara "Nonton TV" dengan 

psikolog, Tisna Chandra 

Wawancara tentang bilingual dengan psikolog,  Roslina Verauli 

VI 
Menulis laporan wawancara bilingual 

Libur lebaran 

VII 

Merevisi artikel bilingual dan nonton TV 

Meliput acara Indonesiaku, Kulinerku di mall Ciputra 

Meliput acara Pampers di RS Brawijaya dan RSU Bunda Jakarta 

VIII 

Menulis laporan acara Indonesiaku, Kulinerku dan acara Pampers 

Meliput dan menulis laporan acara Tupperware Home Fair di mall 

Taman Anggrek 

Mencari narasumber dan membuat pertanyaan tentang "Tulang 

Punggung" 

IX Melakukan rapat redaksi 
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Melakukan wawancara dan menulis laporan wawancara tentang 

kehamilan bayi kembar lebih 

Menulis artikel “Persiapan Menyusui itu Perlu” dan “Sentuhan Saat 

Menyusui” 

Meliput dan menulis laporan acara Kompas Karir Fair di Balai Kartini 

X 

Menulis artikel “IMD Bayi Kembar” untuk rubrik info & tip ibu  

Melakukan wawancara dan menulis laporan wawancara tentang 

kesehatan tulang punggung anak 

XI 

Mencari dan menentukan tema untuk rubrik galeri bayi 

Mencari bahan dan data untuk penulisan kidal 

Mengonfirmasi hasil artikel bayi kembar dengan dokter 

Meliput acara dan menulis laporan kecap bango di Restoran Oasis 

XII 

Membuat daftar pertanyaan wawancara tentang kidal 

Memotret produk bayi untuk rubrik galeri 

Meliput dan menulis acara susu UHT di Ancol 

Menulis artikel tentang susu dan meliput acara kalbe di Ancol 

XIII 

Melakukan wawancara dan menulis laporan tentang kidal pada anak 

Menulis artikel “Siasat Cantik dan Sehat Dengan Sayuran” untuk 

rubrik info dan tip kehamilan 

Meliput dan menulis laporan acara Bebelac di Hotel Ritz Carlton, 

Kuningan 

Meliput dan menulis laporan acara Mother & Baby Fair di Balai 

Kartini 

Sumber: Absensi Mingguan Penulis selama Melakukan Kerja Magang-

(Terlampir) 

 

Selama melakukan kerja magang, penulis telah membuat 31 artikel dan kurang 

lebih 13 artikel telah dimuat di media cetak tabloid Nakita. Penulis telah membuat 

tulisan yang dimuat diberbagai rubrik, diantaranya rubrik info dan tip bayi–hamil, 
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galeri, pra-sekolah, kesehatan, dan info. Beberapa judul diantaranya adalah Hindari 

Obesitas Dengan Buah dan Sayur, Cool Gift For Kids, Menjaga Tulang Punggung 

Tetap Sehat, Kompas Fair Mudahkan Cari Kerja, Olahan Daging Kambing Sambut 

Idul Adha, Nonton TV Enggak Ya, Bisakah Hamil Kembar Bersalin Normal, dan lain-

lain.  

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 Pada tahap ini akan dijelaskan berbagai tahap pelaksanaan kerja magang yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Secara garis besar, penulis melakukan serangkaian proses jurnalistik dalam kerja 

magang. Menurut Onong Uchjana Effendy (Sumadiria 2006: 3) jurnalistik adalah 

teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai menyebarluaskan 

berita kepada masyarakat. Pada prisnsipnya pola kerja jurnalistik bersifat liniear, 

yaitu mencari berita, menghimpun atau menyusun berita untuk kemudian disajikan 

kepada publik. Secara sederhana dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut: 

(Syahputra, 2006:5) 

 

Bagan 3.1 Pola Kerja Jurnalistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Syahputra, 2006:5) 

Sajian Berita 

(PKM)  

- Publik 

- Khalayak 

- Massa 

 

Produksi Berita 

(ABC)  

- Accurate 

(Akurasi) 

- Balance 

(Seimbang) 

- Clear (Jelas) 

 

Sumber Berita 

(PIR)  

- Peristiwa 

- Informasi 

- Rumor 

(konfirma

si) 

 

Alur kerja editorial..., Heni Wang, FIKOM UMN, 2013



28 
 

 

 Dalam melakukan proses pelaksanaan, penulis melakukan berbagai tahapan, 

berikut penjabaran proses pelaksanaan kerja magang penulis: 

 

A. Tahap Penugasan 

Dalam tahap penugasan, penulis bekerja di bawah bimbingan Faras Handayani 

dan Soesanti Hartono selaku managing editor dan editor tabloid Nakita. Tentunya 

penulis mendapatkan penugasan yang berbeda dari masing-masing mentor. Langkah 

awal dalam sebuah penugasan ini adalah bagaimana penulis memperoleh bahan berita. 

Menurut Sumadiria (2006: 97), sumber berita dibagi menjadi dua jenis:  

1. Sumber berita berdasarkan sifatnya 

Sumber berita ini didapatkan baik secara resmi maupun informal (tidak resmi). 

Sumber berita resmi, kita dapatkan melalui kantor polisi, kantor gubernur, 

pengadilan, dan sebagainya. Sedangkan sumber berita tidak resmi yaitu 

anggota masyarakat atau tokoh masyarakat seperti para ilmuwan, teknisi, 

peneliti lapangan. Dalam penugasan ini, penulis memperoleh sumber berita 

informal yakni dari dokter atau psikolog sebagai narasumber.  

2. Sumber berita berdasarkan materi isinya 

Berdasarkan materi isinya, sumber berita dapat diklasifikasikan ke dalam tiga 

kelompok besar (Sumadiria 2006: 98): 

       A. Paper trail.  

Sumber ini berupa bahan tertulis atau tercetak. Yang termasuk 

kategori paper trail adalah press release, makalah, dan dokumen. 

Sumber ini biasa penulis dapatkan melalui tahap penugasan peliputan 

langsung seperti peliputan undangan. Pada peliputan undangan, 

penulis akan mendapatkan press release yang merupakan sumber 

berita acara. Penugasan peliputan undangan biasanya diberikan lewat 

email atau facsimile. Undangan tersebut berisikan tentang 

terselenggaranya suatu acara untuk diliput oleh media. Undangan ini 

diberikan beberapa hari sebelum acara berlangsung, akan tetapi tidak 
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menutup kemungkinan undangan diberikan secara mendadak selang 

satu hari atau beberapa jam sebelum acara berlangsuung oleh 

pembimbing lapangan. 

       B. Electronic trail  

Sumber ini berupa bahan dari media eletronik seperti internet. Di 

internet, penulis bisa mendapatkan berbagai informasi dari seluruh 

belahan dunia. Pada tahap ini, pembimbing lapangan akan 

memberikan tugas berupa pencarian data melalui browsing internet 

sebagai referensi penulisan artikel. Di tabloid Nakita, terkadang 

pembimbing lapangan memberikan kebebasan untuk menentukan 

topik apa saja yang akan penulis angkat. Akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan pembimbing lapangan telah menentukan topik yang 

akan diberikan kepada penulis.  

C. People trail 

Sumber ini kita dapat dari orang sebagai narasumber. Sumber ini 

penulis dapatkan saat melakukan penugasan wawancara. Dalam hal ini, 

pembimbing lapangan juga memberikan kebebasan untuk menentukan 

topik apa saja yang akan penulis angkat. Akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan pembimbing lapangan telah menentukan topik yang 

akan diberikan kepada penulis. Penulis melakukan penugasan 

wawancara semua ini sendiri, mulai dari menentukan narasumber 

sampai mewawancarai narasumber. 

  

B. Tahap Peliputan 

Setelah mendapat penugasan, penulis pun melakukan tahap selanjutnya yaitu 

peliputan. Liputan atau reportase adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

mempersiapkan dan mengelola bahan berita untuk diterbitkan (Yunus 2012:56). 

Dalam melakukan teknik pengumpulan berita, seorang jurnalis dituntut untuk 

mendapatkan berita, seperti melalui wawancara. Pada dasarnya menurut Eugene J. 
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Webb dan Jerry R. Salancik (Ishwara 2008: 67) ada beberapa hal yang dapat 

membantu wartawan dalam mengumpulkan informasi seperti: 

1. Observasi langsung 

Wartawan kadang-kadang menggunakan satu atau semua teknik yang ada. 

Seringkali, informasi wartawan didapat dari observasi langsung, yaitu 

menyaksikan suatu peristiwa terjadi, seperti mendengarkan pidato, 

menyaksikan kebakaran atau pertandingan sepak bola. 

2. Proses wawancara 

Wawancara adalah pertemuan tatap muka. Wawancara melibatkan interaksi 

verbal antara dua orang atau lebih, tetapi biasanya diprakarsai untuk suatu 

maksud khusus dan biasanya difokuskan pada suatu masalah khusus (Ishwara 

2008: 85). 

3. Pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen publik, dan 

Tak hanya dari peristiwa saja, bahan dokumen publik penting untuk menjadi 

referensi dalam melakukan peliputan. Dalam reportase investigasi, pencarian 

melalui internet menjadi alat yang sangat potensial untuk mendapatkan 

informasi. 

4. Partisipasi dalam peristiwa 

Ada kalanya, untuk mendapatkan informasi, wartawan harus melibatkan diri. 

Dia menciptakan suatu peristiwa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

(Ishwara 2008: 68). 

 

Menurut Newsom dan Wollert (Sumadiria 2006: 103-104), wawancara 

merupakan alat utama dalam proses pengumpulan bahan berita. Dengan wawancara, 

reporter atau wartawan akan dapat menggali informasi sebanyak dan sedalam 

mungkin dari narasumber. 

Menurut Patmono (Sumadiria 2006: 108), saat wawancara berlangsung, reporter 

harus dapat: 
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a. Menjaga suasana 

Dengan menjaga suasana dapat menjadikan proses wawancara berjalan 

dengan efektif. Hal ini guna dapat menggali informasi lebih dalam terhadap 

narasumber.  

b. Bersikap wajar 

Bersikap wajar berarti kita harus bersikap lumrah terhadap narasumber. Kita 

harus mengimbangi terhadap status kondisi narasumber. Mengimbangi berarti 

tidak terkesan menggurui atau terlihat tidak siap didepan narasumber.  

c. Memelihara situasi 

Sama halnya dengan menjaga suasana, memelihara situasi juga perlu. Jangan 

sampai terbawa emosi saat melakukan wawancara. Hal ini untuk menghindari 

keetidakefektifan dalam wawancara.  

d. Tangkas dalam menarik kesimpulan 

Pada waktu mengadakan wawancara, kita dituntut untuk tetap setia mengikuti 

setiap kata yang diucapkan orang yang kita wawancarai. Oleh karena itu kita 

juga harus menyimpulkan pokok-pokok persoalan yang disampaikan secara 

tepat. Sebab dengan kesimpulan yang tepat, kita dapat melanjutkan 

wawancara dengan lancar. 

e. Menjaga pokok persoalan. 

Jangan sampai jalan wawancara keluar dari jalur topik wawancara. Kita 

sebagai penanya harus mampu meluruskan kembali.   

f. Kritis 

Sikap kritis ini berfungsi supaya dapat menggali informasi sebanyak-

banyaknya.  

g. Sopan santun 

Kendati sudah mengenal orang yang kita wawancarai, kita tidak boleh 

semena-mena. Kita harus tetap menjaga sikap sesuai dengan norma guna 

proses wawancara dapat berjalan dengan lancar.   
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Tak lepas hal di atas, penulis kerap melakukan hal tersebut selama proses kerja 

magang. Penulis menjaga sikap dan suasana agar proses wawancara dapat 

berlangsung dengan baik.  

Selain hal diatas, yang tak kalah penting adalah bagimana seorang reporter 

menerapkan etika jurnalistik. Etika jurnalsitik dapat diartikan sebagai sistem nilai 

atau norma yang menjadi acuan insan pers dalam menjalankan tugas dan fungsi 

jurnalistik. Etika jurnalistik menjadi penting karena menjadi tolok ukur kredibilitas 

suatu kegiatan jurnalistik. Apabila reporter memberikan informasi yang salah, maka 

dinilai telah merusak kredibilitas suatu kegiatan jurnalistik. Sebagai seorang reporter 

harus dapat memahami dan menerapkan etika jurnalistik. Penegakan etika jurnalistik 

yang optimal pada akhirnya akan membentuk profesionalisme wartawan dalam 

menjalankan tugas, disamping menciptakan industri media massa yang objektif dan 

dapat dipercaya (Yunus 2012:106). 

Berikut diantaranya 5 pasal kode etik yang disusun oleh Aliansi Jurnalis 

Indonesia sebagai berikut: (Yunus 2012:110) 

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

benar. 

2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan 

keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar. 

3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan 

kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. 

4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya. 

5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui 

masyarakat.   

 

Disamping menjaga etika, terdapat hal lain yang harus kita terapkan selama 

melakukan wawancara. Managing editor tabloid Nakita, Faras Handayani 

menambahkan, dalam melakukan proses wawancara, reporter harus membekali 

dirinya dengan pengetahuan. Hal ini guna dapat memahami topik pembicaraan 
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sejalan dengan proses wawancara. (wawancara dengan Faras Handayani Managing 

Editor Tabloid Nakita, 25 November 2013).   

Semua hal di atas, penulis terapkan dalam beberapa jenis wawancara. Menurut 

Husnun N Djuraid (2009: 126-128), ada beberapa jenis wawancara yakni:  

1. Wawancara Diagendakan 

Wawancara yang sudah direncanakan antara wartawan dengan narasumber. 

Misalnya di rumah sumber berita, di kantor atau tempat lain, bahkan tak 

jarang sumber berita datang ke kantor surat kabar untuk menemui wartawan 

yang ingin mewawancarainya.  

2. Wawancara Insidentil 

Wawancara ini disebut juga wawancara mendadak atau tidak direncanakan. 

Keuntungan dari wawancara jenis ini, wartawan memperoleh berita di luar 

dugaanya dan belum tentu diperoleh wartawan lainnya.  

3. Wawancara Bersama 

Wawancara terhadap tokoh yang menjadi pusat berita dengan banyak 

wartawan dalam suasana tidak formal. Seorang tokoh yang jadi bahan berita 

keluar dari ruang pemeriksaan di kantor polisi. Di luar, sudah menunggu 

puluhan wartawan dan fotografer yang siap mengajukan pertanyaan. Suasana 

pun menjadi tidak terkendali karena masing-masing wartawan mengajukan 

pertanyaan sendiri-sendiri. Tidak sedikit, sumber berita hanya sedikit 

memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan, bahkan tak 

jarang yang malah pergi meninggalkan wartawan. 

4. Jumpa Pers 

Kegiatan pemberian keterangan kepada wartawan oleh sumber berita di 

tempat dan waktu yang sudah ditentukan ketika sumber berita bertemu 

langsung dengan wartawan dalam suasana yang terbuka. Kegiatan diawali 

dengan penjelasan sumber berita mengenai masalah yang ingin disampaikan 

kepada wartawan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab oleh 

wartawan kepada sumber berita seputar masalah yang baru saja disampaikan.  
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5. Wawancara Jalanan 

Wawancara yang dilakukan terhadap sumber berita dari masyarakat 

kebanyakan di tempat dan waktu yang tidak ditentukan. Seorang wartawan 

ditugasi redakturnya untuk menanyakan komentar masyarakat mengenai 

kenaikan harga BBM. 

6. Wawancara Telepon 

Wawancara antara sumber berita dengan wartawan melalui pesawat telepon 

untuk mendapat informasi penunjang yang cepat dan mendesak.  

 

Hampir semua tugas peliputan penulis adalah wawancara diagendakan. Untuk 

jenis wawancara diagendakan ini diantaranya dilakukan dalam liputan Belajar 

Bahasa Kedua dan Bisakah Hamil Kembar Bersalin Normal? Peliputan Belajar 

Bahasa Kedua ini direncanakan pada hari Rabu 31 Juli 2013, pukul 13.00 dengan 

narasumber seorang psikolog, Roslina Verauli di Rumah Sakit Pondok Indah. 

Sedangkan peliputan Bisakah Hamil Kembar Bersalin Normal? direncanakan pada 

hari Kamis 29 Agustus 2013, pukul 18.00 dengan narasumber seorang dokter, dr Eva 

Roria SpoG di Rumah Sakit Brawijaya.  

Dengan menggunakan teknik wawancara ini, penulis menemukan berbagai 

kemudahan. Teknik ini dinilai lebih memberikan keleluasaan untuk memberi warna 

pada hasil wawancara dan berkemungkinan mendapatkan informasi baru pemberitaan 

serta penjelasan yang lebih lengkap.  

Hal diatas serupa dengan pernyataan Faras Handayani yang mengatakan 

wawancara yang bersifat tatap muka menjadi cara yang patut dilakukan. Dengan 

menggunakan wawancara langsung, diskusi akan semakin luas dan reporter akan 

lebih mendapatkan banyak informasi. (wawancara dengan Faras Handayani 

Managing Editor Tabloid Nakita, 25 November 2013).  

Selain wawancara diagendakan, reporter Nakita juga melakukan wawancara 

jalanan. Biasanya penulis kerap menanyakan komentar kepada masyarakat tentang 

sesuatu acara yang sedang berlangsung. Misalnya pada liputan Dancow Learn and 

Explore yang diadakan di Mall Taman Anggrek. Acara Dancow Learn and Explore 
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ini merupakan acara Dancow yang mengajak anak-anak untuk lebih mengeksplor 

lingkungannya. Disana penulis menanyakan komentar tentang terselenggarakannya 

acara tersebut kepada keluarga pengunjung yang datang.     

 

C. Tahap Penulisan 

Tahapan ini dilakukan setelah mengalami proses penugasan dan peliputan. Pada 

tahap ini penulis menuangkan hasil temuannya di lapangan. Didalam tahap penulisan 

ini, kita sebagai repoter harus dapat menulis dengan baik. Tulisan baik maka akan 

membuat pembaca tertarik untuk membaca tulisan kita. Hal ini juga diungkap oleh 

Syarifudin Yunus (2012: 64-65) sebagai berikut: 

Pada kenyataannya, suatu berita dapat dinilai baik dan juga buruk. Semuanya 

terpulang pada keterampilan wartawan dalam menyusun berita. Terkadang, ada 

berita yang baik dan bernilai tinggi, tetapi karena penyusunan dan penyajian berita 

tidak baik, maka berita itu menjadi tidak bermakna atau bisa terjadi sebaliknya, ada 

berita yang relatif tidak penting dan tidak bernilai, tetapi karena disusun dan 

disajikan dalam pola berita yang baik, maka hasilnya mendapat perhatian yang 

besar dari pembaca atau bisa menjadi big news, yang tidak diperkirakan sebelumnya.  

     

Setiap penulisan mengenai publik, mulai dari gagasan, kemudian melalui 

pengembangan, sampai pada naskah akhir merupakan hasil dari beberapa tingkat 

keputusan. Ronald Buel mengatakan bahwa jurnalisme mempunyai lima lapisan 

keputusan (Ishwara 2008:91): 

1. Penugasan (data assignment): yang menentukan apa yang layak diliput dan 

mengapa? 

2. Pengumpulan (data collecting): yang menentukan bila informasi itu yang 

dikumpulkan itu cukup. 

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

dimasukkan dalam berita? 

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

digunakan. 
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5. Penyuntingan (data editing): yang menentukan berita mana yang perlu diberi 

judul yang besar dan dimuat di halaman muka, tulisan mana yang perlu 

dipotong, cerita mana yang perlu diubah. 

 

Semua gagasan, data yang dikumpulkan, anda tumpahkan dalam suatu konsep 

(draft). Konsep ini masih belum layak berita. Anda masih harus memperbaiki, 

menyunting, dan kalau perlu menambah serta menulis ulang agar akurat dan menjadi 

jelas bagi pembaca (Ishwara 2008: 95). Semua ini dilakukan demi mendapat 

kelangsungan reaksi pembaca. Proses evaluasi harus dilaksanakan guna melihat apa 

saja yang perlu diperbaiki atau dipertahankan.   

Feature merupakan salah satu cara penulisan berita, selain penulisan berita 

langsung atau straight news (Djuraid 2009: 91). Menurut Daniel R. Williamson 

(Sumadiria 2006: 152), feature adalah artikel yang kreatif, kadang-kadang subjektif, 

yang dirancang terutama untuk menghibur dan memberitahu pembaca tentang 

peristiwa, situasi, atau aspek kehidupan.  

Sedangkan menurut Julian Haris (Sumadiria 2006: 152), secara khusus feature 

adalah tulisan yang semata-mata berdasarkan daya pikat manusiawi (human interest) 

yang tidak terlalu terikat pada tata penulisan baku yang kaku seperti yang berlaku 

dalam berita lempang. Hal ini yang kemudian menjadi ciri khas dari sebuah penulisan 

feature. Tidak sama halnya dengan penulisan berita yang mengusung konsep 

piramida terbalik. Feature disajikan secara menarik dengan gaya bahasanya yang 

ringan dan kreatif.  

Pada hakikatnya, penulis feature adalah orang yang berkisah. Ia bercerita kepada 

audience. Ia melukis suatu objek dengan kata-kata. Ia menarik pembaca, sehingga 

pembaca merasa berhadapan langsung dengan objek (Putra 2006:83). 

Menjadi keuntungan tersendiri bagi tabloid yang isinya tidak lekas dimakan oleh 

waktu. Tabloid Nakita menggunakan gaya penulisan feature. Penulisan feature 

menjadi salah satu keunggulan media cetak ditengah persaingannya dengan media 

elektronika. Melalui penulisan feature wartawan bisa mengekspresikan kemampuan 
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terbaiknya dalam menulis. Semua bahan yang diperoleh dalam liputan di lapangan 

bisa ditumpahkan dalam tulisan yang panjang. Ciri-ciri feature (Djuraid, 2009:92-93): 

1. Ungkapan kreatifitas penulisnya terutama dalam memilih sudut pandang. 

2. Subjektifitas penulisnya untuk memasukkan emosi dan pikirannya. 

3. Informatif dan memberikan kesadaran baru mengenai sebuah masalah. 

4. Tidak mudah basi, tetap menarik meskipun kejadiannya berlangsung lama. 

5. Tulisan lebih panjang, karena mengungkap dan menggambarkan peristiwa 

secara gamblang. 

 

Dalam menulis feature, reporter harus menulis teras (lead) berita yang pendek 

tapi amat menarik bagi pembaca sehingga mereka tidak cepat-cepat beralih ke berita 

lain (Taylor, Tate, Rolnicki 2008:91). Menurut Friedlander dan Lee (2008: 178) lead 

dibuat dengan tujuan menggungah rasa ingin tahu pembaca, memberi warna atau 

nada pada cerita, serta mengantarkan pembaca masuk ke dalam cerita. Ada beberapa 

jenis lead (Friedlander dan Lee  2008: 179-193): 

1. Delayed Lead (Lead yang tertunda) 

Dalam lead ini biasanya unsur identifikasi tertunda sampai beberapa paragraf. 

Menahan identifikasi orang, grup, tempat, atau peristiwa di tengah cerita.    

2. Desciptive Lead (Lead deskripsi) 

Lead jenis ini menggambarkan potret kata dari orang, grup, tempat, atau suatu 

peristiwa. 

3. Direct Address Lead (Lead Menuding) 

Lead jenis ini menggunakan kata ganti orang kedua. “Anda” adalah 

penggunaan kata yang digunakan untuk mempengaruhi pembaca didalam 

cerita.  

4. Expression Lead (Lead Ekspresi) 

Ekspresi lead dapat ditunjukkan melalui mimik kata dari literatur, film, TV 

atau drama tetapi tetap bersifat kritis. Contohnya, parodi, ejekan, sindiran, dan 

lampoon (cercaan dalam bentuk tulisan atau lukisan). 
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5. First-Person Lead (Lead Orang Pertama) 

Kebalikan dari lead menuding, lead jenis ini menggunakan orang pertama.  

6. Freak Lead (Lead Nyentrik) 

Lead ini nyentrik, ekstrim, bisa berbentuk puisi atau sepotong kata-kata 

pendek. Hanya baik jika cara penyajian seluruh ceritanya bergaya lincah dan 

hidup. 

7. Prediction Lead (Lead Prediksi) 

Elemen deskripsi lead ini jelas dan unik karena fiksi dan berdasarkan 

deskripsi akurasi apa yang terjadi dari sang ahli. Sang ahli akan teridentifikasi 

didalam paragraf berikutnya. 

8. Question Lead (Lead Pertanyaan) 

Lead ini membuat rasa penasaran orang dengan melontarkan pertanyaan. 

Akan tetapi pertanyaan harus dipergunakan dengan tepat dan pertanyaanya 

yang wajar saja. 

9. Quotation Lead (Lead Kutipan) 

Lead jenis ini mendeskripsikan tentang ucapan seseorang baik dikutip secara 

langsung atau tidak langsung. 

10. Relationship Lead (Lead Berhubungan) 

Lead yang menggunakan sebab-akibat. Lead jenis ini paling sering digunakan 

untuk pembukaan feature. 

11. Surprise Lead (Lead Mengagetkan) 

Lead ini terkenal dengan mengherankan, mengejutkan pembaca. Hanya ketika 

pembaca yang mencapai perpindahan ke tubuh cerita yang mengerti lead jenis 

ini. 

12. Summary Lead (Lead Ringkasan) 

Lead ini berisi ringkasan inti dari cerita feature yang disampaikan. 

 

Dari keduabelas lead diatas, penulis hanya menggunakan satu jenis lead saja 

yakni question lead. Pada dasarnya tidak setiap materi feature cocok untuk 

menggunakan lead jenis ini. Sebagian wartawan kita tidak menyukai lead jenis 
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pertanyaan ini. Mereka berpendapat, bila tidak kritis dan waspada, lead pertanyaan 

bisa berbalik menjebak wartawan sebagai penulisnya. Bila terjadi, pertanyaan yang 

diajukan, ternyata sama sekali tidak menarik dan tidak berbobot. Maka dari itu, tujuan 

lead pertanyaan ini hanya untuk memancing atau menggelitik khalayak saja 

(Sumadiria 2006:205). Berikut contoh lead dan potongan artikel dalam “Belajar 

Bahasa Kedua”: 

 

BELAJAR 

BAHASA KEDUA 

Dunia prasekolah www.tabloid-nakita.com Nakita No. 754/TH. XV/9 -15 SEPTEMBER 2013■ 21 

Oleh: Heni Wang, Narasumber: Roslina Verauli MPsi 

 

 

Ingin si prasekolah piawai bertutur Indonesia dan cas cis cus berbahasa asing? Ada 

rahasia untuk itu : ) 

 

Dunia yang semakin mengglobal, membuat kita dituntut untuk dapat menguasai 

lebih dari satu bahasa. Akan tetapi ada anggapan tidaklah mudah untuk belajar lebih dari 

satu bahasa, apalagi untuk balita. Namun anggapan ini menurut psikolog tumbuh 

kembang anak dan keluarga, Roslina Verauli MPsi krang tepat.  akrab disapa Vera ini. 

“Faktanya anak pada usia 12 bulan sudah dapat menguasai kata. Kemudian saat 18—22 

bulan sudah dapat menguasai kalimat,” jelas psikolog yang akrab disapa Vera ini.  

 

Setelah menentukan lead, kemudian dilanjutkan dengan menulis isi feature. 

Terkait tahap penulisan ini, ada beberapa jenis feature yang penulis gunakan. Ada 11 

jenis feature (Ishwara 2011:87-90): 
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1. Bright 

Sebuah tulisan kecil yang menyangkut kemanusiaan (human interest), 

biasanya ditulis dengan gaya anekdot dengan klimaks pada akhir cerita. 

2. Sidebar 

Cerita ini mendampingi atau melengkapi suatu berita utama.  

3. Sketsa Kepribadian atau Profil 

Suatu sketsa biasanya pendek dan hanya mengenai satu aspek dari 

kepribadian, seperti misalnya seseorang yang hobinya mengumpulkan model 

kapal layar antik atau seseorang yang bekerja dengan anak cacat. 

4. Profil Organisasi atau Proyek 

Sama dengan sketsa kepribadian atau profil; hanya artikel organisasi/ proyek 

ini mengenai grup atau perusahaan, bukan mengenai individu. 

5. Berita Feature (Newsfeature) 

Ini adalah sebuah berita yang ditulis dengan gaya feature.  

6. Berita Feature yang Komprehensif (Comprehensive News-feature) 

Tulisan ini menggambarkan arah dan perkembangan suatu isu berita. Dengan 

demikian berita dapat tersampaikan dengan jelas. 

7. Artikel Pengalaman Pribadi 

Ditulis oleh seorang wartawan atau wartawan yang menulis (ghost-write) 

untuk orang lain yang mengalami peristiwa yang unik, seperti melintasi benua 

seorang diri dengan balon udara.  

8. Feature Layanan 

Ini adalah cerita tentang “bagaimana-caranya” (How-to). Tulisan feature ini 

berusaha menjawab kebutuhan sehari-hari manusia. Wartawan menyampaikan 

informasi yang membantu masyarakat menanggulangi kebutuhan sehari-hari 

mereka. 

9. Wawancara 

Feature ini ditulis dengan gaya format Tanya-jawab. 
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10. Untaian Mutiara 

Ini adalah suatu feature “kolektif” seperti pada seri anekdot mengenai topik 

umum. Wawancara dengan orang-orang di jalan (“person on the street” 

interview) termasuk dalam kategori ini, seperti juga feature Hari Valentine 

yang menggambarkan “sepuluh surat cinta terkenal sepanjang masa.” 

11. Narasi 

Narasi ini bagaikan cerita pendek, namun narasi berhubungan dengan materi 

yang faktual. Narasi memaparkan adegan demi adegan dengan 

  memanfaatkan deskripsi, karakterisasi, dan plot.  

 

Sedangkan menurut Wolseley dan Campbell (Sumadiria 2006:161-165) 

setidaknya ada enam jenis feature, yakni: 

1.  Feature Minat Insani (Human Interest Feature) 

Feature jenis ini terutama dimaksudkan untuk mengaduk-aduk perasaan, 

suasana hati, dan bahkan menguras air mata khalayak. 

2. Feature Sejarah ( Hystorical Feature) 

Feature sejarah berusaha melakukan rekontruksi peristiwa tidak saja sisi fakta 

benda-benda tetapi juga mencakup aspek-aspek manusiawinya yang selalu 

mengundang daya simpati dan empati khalayak.  

3. Feature Biografi (Biografical Feature) 

Feature biografi atau tentang riwayat perjalanan hidup seseorang terutama 

kalangan tokoh seperti pemimpin pemerintahan dan masyarakat, public figure, 

atau mereka yang selalu mengabadikan hidupnya untuk negara, bangsa atau 

sesuatu yang bermanfaat bagi peradaban umat manusia, senantiasa mendapat 

tempat yang terhormat diberbagai perpusatakaan kampus dan sekolah di 

seluruh dunia.  

4. Feature Perjalanan (Travelogue Feature) 

Feature yang mengajak pembaca, pendengar, atau permirsa untuk mengenali 

lebih dekat tentang suatu kegiatan atau tempat-tempat yang dinilai memiliki 

daya tarik tertentu.  
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5. Feature Petunjuk Praktis (How todo Feature) 

Feature yang menuntun atau mengajarkan tentang bagaimana melakukan atau 

mengerjakan sesuatu, disebut feature petunjuk praktis atau how to do. 

6. Feature Ilmiah (Scientific Feature) 

Feature ilmiah mengungkap sesuatu yang berkaitan dengan dunia ilmu 

pengetahuan. Feature yang menceritakan kloning domba di Inggris, kisah 

penelitian tentang habitat simpanse di Kalimantan, kisah penelitian alam 

bawah samudera oleh para ilmuwan LIPI dan Jepang, kisah tentang perjalanan 

Neil Amstrong ke planet bulan, merupakan feature ilmiah yang amat 

mengasyikkan untuk dibaca, didengar, atau ditonton. 

 

Dari beberapa jenis feature di atas, penulis menggunakan empat jenis feature, 

diantaranya berita feature, feature layanan, feature wawancara, dan feature ilmiah. 

Berita feature merupakan jenis feature yang diangkat dari sebuah berita. 

Kemudian berita ini disajikan menggunakan gaya feature. Daripada ditulis secara 

langsung dan lugas, cerita ini disampaikan dengan menggunakan teknik feature, 

seperti pembukaan cerita dengan suatu ilustrasi anekdot, walaupun sebenarnya tujuan 

utama dari cerita itu adalah menyampaikan berita (Ishwara 2011: 62).  

Contoh penulisan feature jenis ini, penulis terapkan dalam artikel “Serunya 

Ketemu T-Rex Di Dancow Learn and Explore” sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Artikel Berita Feature 

 

Sumber: dokumentasi tabloid Nakita 

 

Tampilan informasi feature layanan berkisar info, tips, dan trik. Media cetak 

yang terbit seminggu sekali seperti tabloid atau majalah, sesuai dengan bidang 

garapan serta kelompok, selalu menyajikan How to do feature (Sumadiria 2006: 164). 

Hal ini terbukti di salah satu rubrik Nakita terdapat artikel-artikel yang memuat How 

to do feature:     

 

Contoh Artikel Feature Layanan. 

 

BELAJAR BAHASA KEDUA 

Dunia prasekolah www.tabloid-nakita.com Nakita No. 754/TH. XV/9 -15 SEPTEMBER 2013 ■21 

Oleh: Heni Wang, Narasumber: Roslina Verauli MPsi 

 

Ingin si prasekolah piawai bertutur Indonesia dan cas cis cus berbahasa asing? Ada 

rahasia untuk itu : ) 
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Dunia yang semakin mengglobal, membuat kita dituntut untuk dapat menguasai 

lebih dari satu bahasa. Akan tetapi ada anggapan tidaklah mudah untuk belajar lebih dari 

satu bahasa, apalagi untuk balita. Namun anggapan ini menurut psikolog tumbuh 

kembang anak dan keluarga, Roslina Verauli MPsi kurang tepat.  akrab disapa Vera ini. 

“Faktanya anak pada usia 12 bulan sudah dapat menguasai kata. Kemudian saat 18—22 

bulan sudah dapat menguasai kalimat,” jelas psikolog yang akrab disapa Vera ini.  

Fakta di atas menjelaskan sebenarnya tidak ada masalah untuk anak-anak balita 

menguasai dua atau lebih bahasa. Ibaratnya pada usia 3—5 tahun ini, kemampuan  

bahasa mereka sudah dimatangkan. Mengapa demikian? Sebab bahasa memiliki sifat 

yang universal. Menurut Noam Chomsky, seorang profesor linguistik, dalam diri setiap 

manusia mempunyai kapasitas yang mampu menguasai bahasa. Seorang bayi tidak perlu 

diajari, mereka akan mampu belajar bahasa secara alami layaknya belajar berjalan, 

merangkak dan sebagainya. Artinya dapat disimpulkan semua orang akan mampu 

mempelajari tanpa ada masalah.  

Selain itu dalam diri seseorang terdapat perangkat penguasaan bahasa (Language 

Acquisition Device/ LAD), yang dapat merekam bahasa secara otomatis. Anak dapat 

mendengar dan meniru bahasa-bahasa yang datang dari lingkungannya. Dari situ anak 

telah membangun jejak konsep-konsep berbahasa yang dia dengar. Jadi apabila sejak 

lahir terekam bahasa ibu, maka si kecil akan belajar berbicara bahasa ibu. Kemampuan 

berbahasa ini sendiri juga dipelajari. Pada usia 3—5 tahun, anak melihat orang berbicara, 

kemudian menirukan apa yang yang dilihat dan didengarnya. Demikian pula saat belajar 

bahasa asing, anak sudah dapat membedakan kapan ia menggunakan bahasa ibu dan 

bahasa asing. Contoh, si kecil berbicara bahasa Jawa ketika berbicara dengan mbaknya, 

ataupun mengobrol dengan bahasa Indonesia saat bersama sang kakek.  

Belajar bilingual pada masa dini, lanjut Vera, justru dapat membuat anak memiliki nilai 

kemampuan bahasa yang lebih. Konsep verbal mereka pun lebih terbentuk ketimbang 
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anak-anak yang tidak belajar bahasa kedua sama sekali. Semakin awal mereka 

diperkenalkan bahasa kedua, semakin mudah mereka menangkap bahasa tersebut.  

Anak yang bicara bilingual pada usia dini, kemampuan berbicara mereka juga akan 

terdengar seperti dialek native (dialek orang asli). Berbeda dengan anak yang baru 

berusia 6 tahun ke atas belajar. Seperti kalau mereka belajar bahasa Inggris, umumnya 

dialeknya akan tampak seperti indo-inggris.  

 

PERHATIKAN ORIENTASI  

Namun Vera mengingatkan, sebelum menerapkan bahasa apa saja yang akan kita 

kenalkan kepada anak, ada baiknya kita melihat terlebih dulu orientasi anak di masa 

depan. Pahami apa yang ingin disasar pada masa pendidikan maupun masa kerja buah 

hati kelak. Sebagai contoh, akan kurang tepat tampaknya bila dua bahasa yang kita pilih, 

keduanya merupakan bahasa asing (Inggris dan Mandarin, misal), bila ternyata orientasi 

anak ke depan bukan pada negara-negara itu.  

Contoh, bila kita menginginkan anak meneruskan perusahaan kita di Indonesia, ya... 

utamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bukan bahasa asing (Inggris atau 

Mandarin). Karena apabila sedari kecil anak sudah belajar bahasa Inggris/Mandarin terus-

menerus sebagai bahasa ibu, anak akan mengalami kesulitan menguasai bahasa 

Indonesia nantinya. Hal ini tentu menjadi problem apabila anak tinggal di Indonesia, 

namun tidak menguasai bahasa Indonesia. Anak akan menjadi susah berdaptasi dengan 

lingkungannya. 

 

BERBAHASA YANG BAIK  

Nah, bila Mama Papa telah memutuskan bahasa apa saja yang akan dikenalkan ada 

buah hati, jadilah panutan untuk selalu berbahasa yang baik. Karena dalam proses 

pembelajaran bahasa peran orangtua amat besar. Seperti apa peranan itu?  

1. Model/ contoh. 
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Sekali lagi orangtua harus menjadi contoh bagi si kecil. Ajari anak untuk belajar 

berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Mama, Papa bisa menerapkan teknik child 

directed speech (pengucapan langsung). Child directed speech adalah bahasa yang 

dipakai oleh orang dewasa pada waktu berbicara pada anak yang sedang dalam proses 

memperoleh bahasa ibunya (Dardjowidjojo, 2008:242). Berikut sedikit gambaran child 

directed speech: 

* Gunakan Hi-speech (nada tinggi) untuk memberikan penegasan melalui intonasi 

kepada anak. Contoh, saat anak mengatakan “Aku mau cucu” tekankan “Oh, Adek mau 

susu? Coba bilang su-su.” Atau misal kita ingin mengajarinya bahasa Inggris dan anak 

mengatakan, “Nobody don’t like me”, kita dapat mengoreksinya “You may say, nobody 

likes me.” 

* Tunjukkan mimik ekspresif. Penunjukkan mimik ekspresif dapat memberikan pula 

penegasan kepada anak.  

* Gunakan artikulasi yang jelas. Misalnya dengan mengucapkan kata “tidak” berarti ia 

tidak boleh melakukan sesuatu.  

* Jangan bicara terlalu cepat. Pada masa ini anak tengah mempelajari dua bahasa, 

jadi ajari anak berbicara secara perlahan agar ia dapatmencerna semuanya dengan baik. 

* Gunakan gerakan nonverbal. Hal ini berguna untuk mempercepat dan 

mempermudah anak belajar bahasa dengan mengasosiasi melalui gerakan non-verbal. 

Misal menyuruh anak meletakkan barang di meja, “Taruh mainan itu di meja” sambil 

menunjuk arah meja. 

* Lakukan pengulangan agar anak makin memahaminya. 

2. Fasilitator. 

Peranan fasilitator adalah memberikan fasilitas pada anak, Seperti memberikan 

kesempatan anak untuk berbicara. Contoh, saat anak mau dipakaikan baju, kita jangan 

langsung memakaikannya, tanyakan terlebih dahulu kepada anak warna baju apa yang  

diinginkan.Dengan demikian anak semakin mahir dalam berbicara.  

3. Supervisor 
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Seperti arti supervisor dalam bahasa Indonesia yakni atasan, sebagai orang yang 

lebih tua dari anak, kita harus mampu menuntun anak. Arahkan mana yang benar dan 

mana yang salah. Apabila anak berbicara kasar, bicarakanlah bahwa yang diucapkan 

adalah perkataan yang  tidak nyaman untuk diucapkan.  

Setelah anak memiliki dasar yang baik dalam berbahasa, kita tinggal mengoptimalkan 

bilingual pada buah hati. Tip dibawah ini bisa dicoba: 

1. Perkaya lingkungan Anda dengan multibahasa. Misal, dengan memberikan si kecil 

buku bilingual (banyak dijual di toko-toko buku) untuk memaksudkan kata yang  sama.  

2. Libatkan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan komunitas yang berbeda-

beda. Dengan memasukkan anak ke sekolah internasional, umpama, atau ikut 

bersosialisasi/ bermain dengan komunitas perkampungan/ tradisional di lingkungan 

rumah. Hal ini guna memberikan pembelajaran bahasa yang lebih kepada anak. 

 

ANAK DENGAN GANGGUAN PERKEMBANGAN 

Bagaimana dengan anak yang memiliki gangguan perkembangan, apakah dapat  

diajarkan bilingual? Vera menyarankan agar orangtua mengonsultasikan kondisi buah 

hatinya terlebih dulu dengan ahli. “Sebaiknya orangtua mendeteksi terlebih dahulu semua 

permasalahan pada anak. Anak dengan gangguan perkembangan umumnya belum 

dapat berbicara di usia 2 tahun. Hal ini tentu membuat kemampuannya untuk belajar 

bahasa menjadi terhambat. Tak hanya kemampuan bahasa, bisa saja atensi anak juga 

mengalami hambatan, begitu juga kemampuan menerima dan menyampaikan pesan. 

Jadi sebaiknya gangguan perkembangannya ditangani oleh ahli terlebih dulu.” 

 

Walaupun kebanyakan feature didasarkan pada wawancara, feature wawancara 

khusus melukiskan suatu dialog antara seorang wartawan dengan orang lain, sering 

seorang tokoh masyarakat atau selebriti. Terkadang ditulis dalam format tanya-jawab 

(Ishwara 2008: 64-65).  
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Contoh Artikel Feature Wawancara 

 

Bisakah HAMIL KEMBAR  

Bersalin NORMAL?  

 

Menyambut si kecil www.tabloid-nakita.com.Nakita No. 757/TH. XV/30 SEPTEMBER -6 OKTOBER 

2013 ■8-9 

Oleh: Heni Wang, Narasumber: dr. Eva Roria Silalahi SpOG(K). Konsultan Fetomaternal Brawijaya 

Women Children Hospital  

 

 

Bisa dijelaskan mengenai kehamilan kembar? 

 Kehamilan kembar terbagi menjadi dua yakni kembar fraternal (non identik) dan 

kembar identik. Kembar fraternal adalah kehamilan kembar yang terjadi dari 

perkembangan sel telur dan sperma yang berbeda. Sementara kembar identik terjadi 

akibat pembelahan satu sel telur yang dibuahi sel sperma menjadi dua janin, atau lebih.   

 Kembar fraternal biasanya memiliki dua plasenta (ari-ari) dan selaput ketuban 

yang memisahkan masing-masing janin (antara kedua janin terdapat sekat pemisah). 

Sedangkan kembar identik hanya memiliki satu plasenta saja, ada yang memiliki selaput 

ketuban (sekat) yang memisahkan masing-masing janin , namun ada juga yang tidak 

memiliki selaput ketuban (sekat pemisah) sehingga kedua janin berada dalam satu 

ruangan tanpa pemisah 

 

 Kapan Mama tahu kehamilannya kembar? 

 Kehamilan kembar umumnya dapat dideteksi pada saat pemeriksaan 

ultasonografi (USG) pada trimester awal kehamilan. Saat yang terbaik untuk melihat 

apakah suatu kehamilan itu kembar identik atau non identik adalah saat usia kehamilan 

ibu mencapai usia kehamilan dua belas minggu  Pada kehamilan kembar yang memiliki 2 

plasenta(ari-ari) jadwal kontrol rutin hampir sama dengan kehamilan normal, Mama dapat 
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melakukan pemeriksaan kehamilan dan USG seperti kehamilan tunggal, setiap 4 minggu 

sekali. Akan tetapi jika ada kelainan, atau kehamilan kembar hanya memiliki satu plasenta 

saja, kontrol rutin dianjurkan 2 minggu sekali. 

 

Apakah Mama hamil kembar bisa bersalin normal?  

 Untuk kehamilan kembar dua apabila posisi bayi memungkinkan untuk prosesi 

persalinan normal maka mama dapat melakukan persalinan alami. Posisi memungkinkan 

di sini maksudnya posisi anak pertama letak kepala, meskipun bayi kedua sungsang 

maupun letak melintang bayi tersebut tetap bisa dapat dilahirkan secara pervaginam 

(normal) . 

 Namun dalam proses persalinan bayi kembar tiga (triplet), disarankan dengan 

operasi sesar. Meskipun pernah dilaporkan adanya persalinan spontan(alamiah) pada 

kembar tiga. Pada kehamilan kembar tiga umumnya dorongan rahim ibu dalam proses 

pengeluaran bayi saat persalinan sulit terkonsentrasi pada satu sumbu oleh karena 

adanya tiga janin didalam rahim ibu, hal ini mempersulit proses kelahiran.   Selain itu 

energi Mama untuk mendorong ketiga bayi biasanya juga terbatas.  

 Kekhawatiran lain biasanya pada kelahiran bayi triplet risiko untuk terjadinya 

perdarahan berlebihan amat tinggi sehingga dapat membahayakan Mama. Jika proses 

persalinan dilakukan secara sesar di ruang operasi, perdarahan berlebihan juga dapat 

terjadi namun dapat  segera ditangani lebih cepat bila sampai memerlukan tindakan 

operasi pengangkatan rahim untuk menyelamatkan ibu. Kondisi ini agak berbeda dengan 

persalinan normal karena pasien perlu pindah ruangan ke kamar operasi terlebih dahulu, 

sehingga terkadang memakan waktu lebih lama untuk mendapat penanganan medis.  

 

Bisakah Mama hamil kembar melakukan IMD?   

 Bagi Mama yang hamil kembar dan ingin melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), 

sangat disarankan untuk bayi yang lahir cukup bulan (37 minggu) dan dalam kondisi 
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sehat. Apabila bayi yang lahir kurang bulan, mengalami gangguan bernapas, ketuban 

berwarna hijau kental atau bayi yang lahir kurang bugar maka  IMD tidaklah disarankan. 

Permasalahan apa saja yang kerap dialami bayi kembar tiga? 

 Pada kehamilan triplet biasanya bayi memiliki permasalahan-permasalahan yang 

lebih banyak dari kehamilan tunggal. Salah satunya bayi dilahirkan dengan berat badan 

kurang. Hal ini dikarenakan kapasitas perut Mama yang terbatas untuk menampung 

banyak bayi sehingga belum waktunya lahir, namun bayi sudah harus dikeluarkan. 

Kemampuan Mama untuk membesarkan bayinya didalam perut sampai cukup bulan juga 

sulit oleh karena kapasitas perut ibu yang kecil, sehingga biasanya bayi kembar lahir lebih 

cepat  dan menjadi bayi prematur.  

 

TENTANG NUTRISI 

 Bagaima tip mengatur pola makan pada Mama yang menjalani kehamilan triplet? 

 Pada prinsipnya Mama perlu memperhatikan status kondisi gizi awal Mama dan 

sumber makanan yang diperlukan oleh bayi. 

 

Apa yang dimaksud dengan status kondisi awal?  

 Status kondisi awal ini dilihat dari riwayat kesehatan dan status gizi Mama 

sebelum hamil. Apakah Mama mempunyai riwayat penyakit yang diderita sebelum hamil 

yang bisa mempengaruhi kondisi Mama.  

 Contoh, sebelum hamil Mama mengidap penyakit darah tinggi, maka sewaktu 

hamil Mama memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami preeklamsia dan eklamsia 

(kejang yang dialami pada waktu usia kehamilan >20 minggu).  Pertumbuhan janin pun 

dapat terhambat sehingga berat badan bayi lahir kecil. Maka dari itu penting untuk 

diketahui sejak awal riwayat kesehatan Mama agar si calon bayi tetap sehat.  
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Apakah asupan gizi Mama hamil kembar harus lebih banyak?  

Beberapa tambahan kalorinya harus dilihat berdasarkan status keadaan gizi Mama 

saat hamil. Hal ini dapat dilihat dari berat badan Mama sebelum hamil. Apakah berat 

badan Mama  sebelum hamil itau ideal (normal), atau kurang, atau bahkan kegemukan. 

Kalau berat badan sebelum hamil kurang dari normal, asupan makan Mama harus lebih 

banyak dari ibu hamil yang biasa.  

 Selain itu, kandungan gizi yang masuk juga perlu diperhatikan, seperti zat besi, 

asam folat, zinc, vitamin B12, vitamin B6, vitamin C, dan kalsium. Semuanya ini penting 

untuk pembentukan organ dan pertumbuhan janin.  

 

Hal lain yang perlu diperhatikan untuk  memenuhi nutrisi selama kehamilan triplet? 

  Perhatikan sumber makanan untuk janin. Untuk nutrisi kehamilan triplet 

dibutuhkan asupan dua kali lipat lebih besar ketimbang kehamilan tunggal.  

 Mama pun perlu tahu apakah kehamilan tripletnya memiliki satu atau dua 

plasenta. Mohon diingat, plasenta merupakan organ penghubung Mama dan janin, dari 

plasenta inilah janin juga memperoleh asupan makanan. Jika dalam kehamilan bayi 

kembar tiga ini hanya memiliki satu plasenta, kemungkinan kebutuhan nutrisi setiap bayi 

akan kurang tercukupi. Inilah yang merupakan faktor komplikasi pada bayi triplet yang 

harus diperhatikan.  

 Setelah memperhatikan permasalahan komplikasi pada janin seperti ini, barulah 

melihat takaran asupan nutrisi. Kalau memang tidak ada masalah dengan komplikasi di 

atas, asalkan bayi sehat, nutrisinya akan terpenuhi.  

Bagaimana bila Mama hanya memiliki satu plasenta apa yang harus dilakukan? Satu 

plasenta dapat memberikan komplikasi pada janin berupa twin to twin transfusion 

syndrome (TTS) dimana antara kedua janin terdapat perbedaan berat badan yang 

signifikan. Mama hamil yang diketahui 1 plasenta perlu dipantau akan kemungkinan 

terjadinya hal ini dengan memantau berat janin setiap kontrol. Untuk hal ini perlu 

dilakukan pemeriksaan USG secara teratur. 
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Bagaimana kita tahu nutrisi Mama sudah cukup atau belum?  

 Untuk mengetahui apakah asupan gizi yang masuk maksimal atau tidak, dapat 

diperhitungkan dengan kenaikan berat badan Mama begitu pula dengan berat janin.  

Apabila Mama makan tetapi berat badan bayi tidak bertambah, sedangkan alirannya 

makanan pada bayi bagus, kemungkinan ada yang salah dengan pola makan Mama 

(tidak terpenuhi kebutukan nutrisi) 

 Seringkali terjadi, Mama menganggap dirinya sudah makan banyak, padahal 

belum mencukupi standar. Makanan yang seimbang tidak harus seperti makanan 

layaknya untuk tiga orang, yang terpenting adalah komposisinya pas.Tipe makanannya 

juga harus bervariasi seperti  mencakup sayur-sayuran, dan buah-buahan. Misalnya 

makan kiwi yang kaya antioksidan kemudian makan jeruk yang kaya akan vitamin c dan 

sebagainya. Selain itu makan sayur dan buah-buahan juga dapat memperlancar buang 

air besar bagi mama hamil. Pada intinya makan layaknya seperti 4 sehat 5 sempurna, 

hanya saja takarannya lebih banyak dari hamil biasa.      

 Jangan lupa juga perhatikan kondisi Mama selama hamil, apakah Mama 

mengalami mual muntah. Bila ini yang terjadi, tentu asupan Mama kurang. Untuk kasus ini 

perlu dikonsultasikan pada dokter untuk mendapat penanganan lebih lanjut.  

 

SARAN UNTUK KEHAMILAN KEMBAR 

1. Usahakan ketahuilah lebih awal kehamilan Anda apabila memang hamil kembar.  

 Bila dalam keluarga terdapat keturunan bayi kembar  dan ditemukan kehamilan 

kembar pada diri Mama, segeralah periksa pada trimester awal, sekitar 11—13  minggu. 

Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mengantisipasi apakah bayi kembar Mama 

memiliki satu plasenta atau dua plasenta.  

2. Lakukan pengecekan lebih lanjut dan kontrol terhadap kondisi bayi. 

 Jika sudah mengetahui apakah kehamilan kembar ini memiliki satu plasenta atau 

dua plasenta,  Mama disarankan melakukan kontrol rutin 2 minggu sekali. Hal ini untuk 

mendeteksi lebih cepat, apakah ada komplikasi lebih lanjut atau tidak. Perlu diketahui, 
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komplikasi biasanya terjadi setelah 16 minggu usia kehamilan sehingga perlu untuk 

diwaspadai. Komplikasi yang terlambat ditangani bisa mengakibatkan kelainan-kelainan 

yang tidak diinginkan seperti bayi yang satu lebih besar daripada bayi satunya lagi. Yang 

paling parah tentu janin gagal tumbuh.   

3. Perhatikan asupan makanan. 

 Dengan memerhatikan status kondisi mama, kita dapat mengantisipasi asupan 

makanan yang masuk ke dalam tubuh mama dan melihat kandungan gizi yang ada (lihat 

bagian nutrisi). 

4. Hati-hati dalam berhubungan intim. 

 Pada kehamilan triplet, perut Mama akan sangat membesar khususnya trimester 

akhir,  otomatis mulut rahim mudah terbuka sehingga hati-hati dalam berhubungan intim. 

Apabila tidak hati-hati, air ketuban akan mudah pecah, akibatnya belum cukup bulan, bayi 

sudah lahir.     

 

Feature ilmiah ini memberikan pengetahuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Biasanya feature ini memuat kedalaman pembahasan dan objektivitas 

pandangan yang dikemukakan berdasarkan data dan informasi. Feature ini juga 

digunakan didalam dunia kesehatan. Salah satu rubrik Nakita juga menggunakan 

feature ilmiah untuk mendeskripsikan kesehatan tulang punggung: 

 

Contoh Artikel Feature Ilmiah 

 

Menjaga Tulang Punggung Tetap Sehat  

Kesehatan. www.tabloid-nakita.com.Nakita No. 759/TH. XV/14 -20 OKTOBER 2013 ■ 16 

Oleh: Heni Wang, Narasumber: dr. Theresia Diah Arini, SpKFR, dari  RS Hermina, Ciputat 

 

Si keci sering duduk seharian bermain game? Hati-hati dalam satu tahun 

postur tubuhnya bisa berubah karena kesehatan tulang punggungnya 

terganggu, Mam… 
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Tak melihat usia, kelainan tulang belakang/tulang punggung bisa terjadi pada usia 

berapa saja. Kelainan-kelainan  tulang belakang dapat menimbulkan beberapa dampak 

yang tak diinginkan, seperti gangguan postur (membungkuk, kekakuan otot leher dan 

bahu sampai obesitas karena anak kurang aktivitas fisik). Untuk itulah kita perlu 

mendorong buah hati untuk selalu menjaga kesehatan tulang belakangnya. Perlu 

diketahui, otot kita perlu digerakkan secara bervariasi. Jadi, apabila anak hanya melakukan 

aktivitas yang sama hingga berjam-jam dan hampir dilakukannya setiap  hari, ia akan 

mengalami imbalans otot atau ketidakseimbangan perkembangan otot. Nah, kondisi 

inilah yang menurut dr. Theresia Diah Arini, SpKFR, berisiko menyebabkan anak 

mengalami perubahan postur tubuh. Kelainan  yang timbul bisa saja terjadi dalam 

hitungan hari sampai yang sifatnya menahun.  Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 

dari RS Hermina, Ciputat ini memaparkannya sebagai berikut:  

• Posisi duduk yang salah di depan komputer.  

Coba perhatikan saat anak asyik bermain game di hadapan komputer, ia akan 

menjulurkan kepalanya ke depan untuk melihat layar komputer. Posisi kepala seperti ini 

bisa membuat otot-otot leher dan punggung harus bekerja keras menyeimbangkan 

beban kepala yang berat. Bahu anak yang membungkuk untuk memegang mouse, juga 

akan  menambah nyeri pada bahu. Bila kebiasaan ini sering dilakukan akibatnya postur 

anak akan membungkuk, tulang belakang membengkok atau yang disebut kifosis. Kondisi 

ini mempersempit rongga dada dan dalam jangka panjang dapat menghalangi 

pengembangan paru-paru saat bernapas.  

• Menggendong ransel berat. 

Beban yang dianjurkan dalam ransel tidak lebih dari 20%. Begitu lebih dari 20%, 

posisi kepala anak akan mengimbangi  posisi tubuh dan membungkuk. Apabila kebiasaan 

buruk tersebut selalu ia lakukan selama 6 tahun di sekolah dasar, tidak menutup 

kemungkinan anak akan mengalami kelainan pada tulang belakangnya.  
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• Duduk dalam posisi miring. 

Posisi duduk anak di kelas juga perlu diperhatikan; bagaimana posisi anak terhadap 

papan tulis? Apakah guru cukup  peduli untuk melakukan rotasi pindah tempat duduk? 

Kebiasaan buruk bisa terjadi jika secara tak sadar anak memiringkan atau membelokkan 

tubuh mereka untuk bisa melihat papan tulis. Untuk itulah ia perlu diberi bekal 

pengetahuan tentang posisi duduk di kelas yang baik. 

Bagaimana posisi yang benar? Idealnya anak bisa memandang papan tulis lurus ke 

depan, namun bila hal tersebut sulit dilakukan, sebaiknya guru melakukan rotasi tempat 

duduk sebulan sekali. 

 

Pentingnya Tulang Belakang 

Tulang punggung memiliki peranan besar untuk melindungi organ didalam tubuh. 

Beberapa fungsi lainnya adalah untuk membentuk rangka tubuh dan pergerakan tubuh. 

Tulang punggung juga berperan untuk keseimbangan dan tumpuan saat berdiri, untuk 

duduk dan berjalan, serta sebagai pelindung saraf medulla spinalis (saraf tulang belakang 

yang terdapat didalam tulang belakang). Dengan demikian, jika pada tulang 

punggung/belakang terjadi kelainan/gangguan otomatis akan menyebabkan aktivitas 

anak menjadi terhambat. Hal ini bisa karena nyeri karena otot yang kaku, kelemahan otot 

tertentu sehingga anak mudah lelah dan lain sebagainya. Lantas bagaimana cara 

menjaga kesehatan tulang belakang anak? Menurut wanita yang akrab disapa Ririn ini, 

peran orangtua dalam hal ini sangat besar. Sebab perilaku orangtua kerap dijadikan 

panutan oleh para buah hatinya. Untuk itu, Ririn menyarankan  agar orangtua selalu 

membangun pola hidup sehat untuk kesehatan tulang belakang, tak hanya bagi dirinya 

tapi juga untuk anak-anaknya. Kebiasaan itu seperti: 

 

1. Makan dengan menu seimbang. 

Atur menu anak dengan makanan yang seimbang antara karbohidrat, lemak, protein, 

sayur dan buah. Tidak perlu yang mahal ataupun mewah yang penting bergizi dan sehat. 
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Perhatikan juga asupan kalsium. Kalsium merupakan  nutrisi utama untuk pembentukan 

tulang. Namun bukan berarti zat-zat vitamin dan mineral lain bisa diabaikan. Berbagai zat 

gizi meski diperlukan sangat sedikit akan tetapi dibutuhkan untuk kepadatan tulang. 

Seperti vitamin D,  folat magnesium, fosfor, kalium, natrium, dan lainnya. Untuk dapat 

memenuhi vitamin dan mineral di atas, kita dapat mengonsumsi makanan yang 

mengandung kalsium seperti susu,  keju, yogurt, kacang kedelai, dan daging merah yang 

mengandung folat, kalium, serta mineral untuk membantu kerja otot. Sementara itu, 

sumber vitamin D bisa  didapatkan melalui sinar matahari. Untuk itu berjemurlah kira-kira 

10 menit untuk mendapatkan kesehatan tulang yang kuat.  

 

2. Jaga berat badan ideal. 

Anak dengan kelebihan berat badan memiliki risiko gangguan postur. Hal ini karena 

biasanya anak gemuk tidak terlatih kekuatan ototnya sehingga mudah lelah. Ukuran 

perutnya yang besar juga membebani otot tulang belakang  sehingga posturnya menjadi 

membusung (lordosis). Kondisi membusung berlebihan menyebabkan nyeri pinggang  

karena otot bekerja berlebihan. Gejala yang timbul bisa berupa nyeri pinggang yang 

menjalar  ke tungkai bawah,  bahkan pada jangka panjang bisa terjadi penonjolan 

bantalan sendi tulang belakang atau hernia nucleus pulposus  (HNP) yang menyebabkan 

penjepitan saraf tulang belakang. Kelebihan berat badan dapat menyebabkan tumpuan 

yang terlalu berat di bagian lutut sehingga mudah terjadi peradangan sendi atau 

osteoarthritis. Karena itulah, perlu menjaga pola makan anak agar badannya menjadi 

ideal. 

 

3. Aktif bergerak 

Biarkan anak banyak bergerak. Batasi waktu menonton dan bermain games. Buatlah 

jadwal keseharianya, misal kapan ia belajar, menonton, berolahraga dan sebagainya. Jika 

ia melakukan kegiatan yang itu-itu saja seharian, misal, bermain game di depan komputer, 

seperti yang sudah dijelaskan, otot-otot bahu dan punggungnya bisa menjadi kaku dan 
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pada jangka panjang dapat menyebabkan kelainan pada struktur bahu dan tulang 

belakangnya. 

 

4. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup sehari-hari. 

Dengan menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari, kita akan 

terhindar dari berbagai macam  penyakit dan tubuh pun terasa bugar. Olahraga 

berfungsi untuk  menguatkan otot dan tulang. Tulang berfungsi  menyangga tubuh, 

namun yang aktif menggerakkan persendian adalah otot, sehingga penting untuk 

berolahraga agar memperoleh berat badan ideal dan postur tubuh yang baik. Untuk itu, 

dapat dilakukan berbagai macam olahraga seperti berenang, bersepeda atau jogging. 

Olahraga permainan, seperti sepak bola,  basket atau futsal juga dapat menjadi pilihan. 

Yang penting saat berolahraga utamakan keselamatan dan keamanan.  

 

5. Istirahat cukup.  

Istirahat dapat membuat otot dan tulang menjadi relaks. Setelah beraktivitas, terjadi 

penumpukan asam laktat pada  otot , yang menimbulkan rasa pegal. Oleh karena itu otot 

perlu diistirahatkan untuk mengeluarkan asam laktat, melancarkan kembali peredaran 

darah serta memberi kesempatan otot regenerasi sel. 

 

6. Jauhkan kebiasaan buruk. 

Jauhkan kebiasan buruk, seperti mengonsumsi teh atau kopi berlebihan yang dapat 

mengganggu keseimbangan gizi. Bila anak senang minum  teh, sebaiknya konsumsinya 

dibatasi. Kita juga dapat hidup sehat dengan menghilangkan kebiasaan merokok. Telah 

kita ketahui bersama, rokok dapat menurunkan massa kepadatan pada tulang karena 

mengganggu keseimbangan gizi. Kebiasaan merokok pada orangtua dapat ditiru oleh 

anak sehingga kelak anak  dapat memiliki kebiasaan yang sama. Dengan kita 

membiasakan hidup sehat, anak pun akan mengikutinya. Kesehatan tulang kita dan buah 

hati pun tetap terjaga. 
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 Tanpa lengkap bila sebuah cerita tidak diakhiri dengan kalimat penutup. Kalimat 

penutup ini membawa pembaca ke tempat ujung sebuah cerita. Terdapat lima jenis 

penutup yaitu: (Sumadiria 2006: 217) 

1.  Penutup ringkasan 

Penutup ini bersifat ikhtisar, hanya mengikut ujung-ujung bagian cerita yang 

lepas-lepas dan menunjuk kembali ke intro. 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.  

2. Penutup Penyengat 

Penutup yang mengagetkan bisa membuat pembaca seolah-olah terlonjak. 

Penulis hanya cerita dan menyiapkan pembaca pada kesimpulan yang tidak 

terduga-duga. 

Contoh: kini kondisi fisiknya pun tampak mulai melemah. Bibirnya 

mengelupas, seperti terbakar panas. Janson seniri mengaku bahwa kalau dia 

banyak bergerak, maka cepat lelah. Bayang-bayang ajal terasa sudah kian 

dekat. “Sebelum meninggal, saya ingin menikmati kelezatan hidup di dunia 

ini sepuas-puasnya,” katanya, seperti bermimpi.  

3. Penutup klimaks 

Penutup ini sering ditemukan pada cerita yang ditulis secara kronologis. Ini 

seperti sastra tradisional. Hanya saja dalam feature, penulis berhenti bila 

penyelesaian cerita sudah jelas, dan tidak menambah bagian setelah klimaks 

seperti cerita tradisional. Dalam teknik penutup klimaks, setiap bagian dan 

adegan dipersiapkan dengan matang untuk mencapai ke satu titik. Tidak 

boleh terjadi penyimpangan sedikit pun. Titik itu adalah klimaks. 

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. 
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4. Penutup menggantung 

Penulis dengan sengaja mengakhiri cerita dengan menekankan pada sebuah 

pertanyaan pokok yang tidak terjawab. Selesai membaca, pembaca tetap 

tidak mengetahui dengan jelas apakah tokoh cerita menang atau kalah. 

Pembaca dibiarkan untuk menebak sendiri apa penutup dari suatu cerita. 

Contoh: Jumat pecan lalu, satuan pemburu itu hamper menyergap 

gerombolan penculik. Dari helikopter, 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 gerombolan Tadius Yogi.    

5. Penutup ajakan bertindak 

Pada paragraf terakhir, penulis memetakan tentang tingkat kerumitan 

persoalan dan memetakan kembali jalan-jalan yang lurus atau didahului. 

Setelah itu barulah penulis melontarkan saran, imbauan, seruan, atau ajakan 

kepada pembaca, pendengar, permirsa, untuk melakukan suatu tindakan 

tertentu yang dianggap relevan dan sangat mendesak. 

Contoh: Rupanya, pengalaman pahit bom bunuh diri dari kelompok militan 

hamas, yang menewaskan 58 orang Israel di akhir Februari dan awal Maret 

lalu sulit dilupakan Israel. Demi keamanan, desain kekerasan untuk 

menghadapi pemilihan umum perlu diciptakan oleh Israel. 

Penulis kerap menggunakan penutup jenis ajakan bertindak yaitu berupa tips 

yang mengajak orang tua melakukan suatu tindakan yang dianggap baik dan relevan.  

Didalam menulis, kita harus memperhatikan tata cara penulisan yang baik dan 

benar. Dalam menulis Friedlander dan Lee (2008: 197) menyebutkan sebagai jurnalis, 

ada beberapa rambu yang perlu diperhatikan dalam menulis ataupun menulis kembali 

seperti: 

1. Long paragraph (paragraf panjang) 

Tidak ada paragraf artikel feature yang melampaui tiga sampai empat kalimat.  
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2. Weak verbs (kata lemah) 

Friedlander dan Lee mencontohkan weak verb (kata lemah) ke dalam sebuah 

gambaran sebagai berikut:  

Dalam cerita "Zepp yang berdiri terakhir," Blais memberitahu pembaca 

bahwa jari zepp ... menyerang beberapa dokumen." Di sini Blais sebagai 

penulis menggunakan kata "diserang" dan tidak menggunakan kata 

menyentuh. “Diserang” adalah kata kerja yang kuat, sedangkan "menyentuh" 

adalah kata kerja yang lemah.  

3. Telling rather than showing (menceritakan daripada menunjukkan) 

Untuk dapat menulis feature gunakan teknik bercerita. Menceritakan lebih 

baik daripada menunjukkan.  

4. Wordiness (kepanjang-lebaran) 

Idealnya dalam menulis kembali seharusnya mempersingkat cerita sekaligus 

meningkatkan kejelasan. 

 

Dalam melakukan kerja magang, penulis kerap melakukan kesalahan-kesalahan 

dalam menulis. Di sini editor berperan mengedit tulisan-tulisan penulis. Menurut 

Friedlander dan Lee (2008: 296-301) ada beberapa kesalahan yang perlu dihindari, 

beberapa diantaranya yakni, eliminate uncnecessary words (buang kata-kata yang 

tidak perlu), eliminate clichés (buang kata-kata klise), don’t overuse adjectives and 

adverbs (jangan menggunakan kata sifat dan kata keterangan secara berlebihan), 

don’t misuse words (hindari penyalahgunaan kata), don’t be a careless speller 

(jangan menjadi pengeja sembarangan). Penulis kerap melakukan kata-kata yang 

panjang, namun kemudian diedit oleh editor penulis menjadi singkat.   

 

3.2 Kendala yang Ditemukan 

 Selama melakukan kerja magang, penulis menemukan beberapa kendala yaitu: 

Pertama, penulis belum memahami penulisan artikel pada tabloid Nakita. Penulis 

mengalami kesulitan kosakata yang digunakan tabloid Nakita. Hal ini berkaitan 

dengan istilah-istilah yang penulis jarang gunakan seperti istilah medis.  
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Kedua, penulis mengalami kesulitan dalam menemukan narasumber saat ingin 

wawancara. Hal ini dikarenakan penulis tidak memiliki jaringan yang luas untuk 

dijadikan narasumber. Biasanya narasumber yang diajukan adalah seorang dokter 

ataupun seorang psikolog. Penulis sama sekali tidak mempunyai kenalan seorang 

dokter maupun psikolog.  

 

3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Untuk mengatasi kendala yang ditemukan, ada berbagai solusi yang penulis 

gunakan, antara lain: pertama, sebelum penulis membuat artikel, penulis banyak 

membaca artikel-artikel liputan sebelumnya yang sudah pernah dipublikasikan atau 

browsing internet untuk mendapatkan referensi. Selain itu penulis juga rajin bertanya 

kepada wartawan senior tabloid Nakita untuk mengetahui istilah-istilah yang penulis 

tidak ketahui. Tak jarang saat melakukan wawancara, penulis juga mendapatkan 

pengetahuan seperti istilah baru dari narasumber.  

Kedua, dalam mengatasi permasalahan ini, penulis mencari alternatif narasumber 

dengan bertanya kepada reporter atau editor tabloid Nakita. Selain itu penulis juga 

rajin mengumpulkan kartu nama dari pembicara diberbagai peliputan. Misalnya 

dalam peliputan Rumah Sakit Jantung Jakarta, terdapat berbagai pembicara, seperti 

para dokter spesialis Jantung. Lalu penulis pun meminta kartu nama pembicara 

tersebut guna menambah jaringan dan database untuk tabloid Nakita. 
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