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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Kedudukan penulis selama praktik kerja magang di FimelaFamily.com 

sebagai reporter. Yang mana penulis berada di bawah tanggung jawab dan 

berkoordinasi langsung dengan Santi Siera sebagai pemimpin redaksi, Febria 

Silaen sebagai redaktur pelaksana dan juga Elga Windasari sebagai editor. Namun 

dikarenakan Elga Windasari mengalami sakit yang menyebabkan dirinya cuti dan 

hanya sempat membimbing penulis selama 2 minggu awal menjalani praktik kerja 

magang ini, sehingga setelah itu penulis langsung berkoordinasi dengan Febria 

Silaen dan Santi Siera. 

 Setiap harinya penulis berdiskusi langsung dengan Febria Silaen selaku 

Redpel mengenai segala hal baik penempatan hingga kelayakan berita yang akan 

segera ditayangkan. Untuk koordinasi penugasan liputan dan pengeditan berita 

dilakukan secara langsung oleh Santi Siera selaku pemimpin redaksi. Hal ini 

dikarenakan penulis merupakan pekerja magang yang dibimbing secara langsung 

olehnya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh 

penulis, berhubungan langsung dengan pemimpin redaksi FimelaFamily.com. 

3.2 Tugas Yang Dilakukan 

 Sebagai seorang reporter penulis langsung dihadapkan dengan tugas 

peliputan dengan jatah pembagian yang sama dengan reporter senior lainnya. Hal 

ini berdasarkan pembagian yang seimbang oleh pemimpin redaksi. Pada saat 

pertama kali akan terjun ke lapangan, penulis ditemani dan dibimbing oleh 

seorang reporter senior, ini juga sebagai arahan bagaimana proses peliputan, 

pengambilan gambar serta pengejaran narasumber yang biasa dilakukan oleh 

FimelaFamily.com. 

 Penugasan peliputan selanjutnya dilakukan penulis seorang diri dan 

biasanya penulis mendapat arahan tugas peliputan sehari sebelum liputan 

dilaksanakan. Atau terkadang juga terdapat beberapa liputan yang sudah diketahui 
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penulis beberapa hari sebelumnya dan memang sudah dijadwalkan. Semua 

tergantung arahan pemimpin redaksi dan editor. 

 Peliputan di lapangan sama layaknya tugas peliputan yang dilakukan oleh 

semua reporter yakni melakukan wawancara dengan narasumber, seperti tatap 

muka langsung, wawancara eksklusif, doorstop, maupun wawancara via telfon. 

Ini dimaksudkan agar data yang sudah diperoleh menjadi lebih detail dan mampu 

menjelaskan secara dalam. Selain itu, biasanya dalam sebuah peliputan, penulis 

harus mampu menggali lebih dari satu topik, sehingga nantinya akan terdapat 2  - 

3 artikel dari sebuah peliputan. 

 Pada setiap minggunya, dilaksanakan rapat redaksi yang mana penulis 

mendapatkan pengarahan dari pemimpin redaksi dan editor untuk penulisan berita 

dan peliputan lapangan dalam satu minggu kedepannya. Penulis sebagai reporter 

juga mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pendapat 

mengenai timeline penulisan dalam seminggu kedepan, terkait isu-isu yang lazim 

menjadi pemberitaan di FimelaFamily.com. 

 Diskusi tersebut banyak membahas mengenai bagaimana perkembangan 

masalah kesehatan terbaru terutama yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak. 

Selain itu, jika ada kasus hangat yang dapat dihubungkan dengan kesehatan ibu, 

ayah dan anak maka reporter harus mampu menjabarkan keterkaitan kasus dengan 

konten artikel yang hendak ditulisnya, begitu juga dengan memilih narasumber 

terkait yang biasanya seorang dokter atau ahli kesehatan.  

 Maka dari itu sebelum memulai rapat redaksi, penulis diwajibkan 

menyiapkan rancangan artikelnya untuk seminggu kedepan dengan riset yang 

mendalam serta susunan narasumber yang kredibel. Dalam sehari penulis 

biasanya menulis lebih dari 1 berita, berita lainnya diambil dari website ibu dan 

anak berbahasa inggris, lalu kemudian ditulis ulang dengan bahasa sendiri dan 

tambahan penjelasan oleh narasumber dari Indonesia yang dihubungi via e-mail 

maupun telfon. 

 Tidak lupa penulis juga harus melakukan riset mengenai artikel yang 

hendak ditulis dengan artikel lama yang dimiliki oleh FimelaFamily.com jangan 
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sampai hanya mengulang apa yang pernah ditulis sebelumnya. Jika ingin 

mengangkat topik yang sama. Penulis harus mampu melihat kesesuaiannya 

dengan topik yang sedang hangat saat ini. Selain itu penulis dapat menjadikan 

bahan penulisan yang lalu sebagai dasar lalu kemudian ditulis ulang dengan gaya 

bahasa sendiri serta ditambahkan dengan informasi saat ini. 

 Untuk pengambilan gambar yang akan disertakan sebagai penunjang 

artikel terbagi dalam dua jenis pilihan foto. Yang pertama jika artikel tersebut 

berkaitan dengan peliputan maka foto yang akan digunakan adalah foto yang 

didapat oleh penulis pada saat liputan. Dalam sekali liputan mengenai suatu acara 

penulis wajib memiliki lebih dari 3 foto sebagai stock hingga mampu memilih 

mana yang terbaik. 

 Jenis foto yang lain adalah foto yang diambil dari shutterstock.com sebuah 

website yang menyediakan foto-foto secara berbayar. FimelaFamily telah 

berlangganan sehingga foto yang diambil sudah resmi. Biasanya foto seperti ini 

digunakan untuk artikel yang diambil dari artikel berbahasa Inggris. 

 Nantinya semua artikel tersebut akan ditulis hingga selesai kemudian 

dikirimkan kepada editor. Setelah tulisan kembali dengan beberapa editing maka 

penulis akan memasukkan ke dalam keranjang berita yang mana semua berita 

yang sudah siap naik hari itu akan dikumpulkan semua di situ agar tidak terjadi 

tumpang tindih berita pada jam yang sama. 

 Seluruh reporter harus memuat judul artikel, foto homepage, foto artikel, 

pembagian artikel untuk menentukan jumlah klik pada berita yang akan hadir di 

website hingga penentuan kata sandi pencarian berita dan foto terkait nantinya. 

Tidak lupa waktu tayang artikel serta identitas reporter. Berhubung penulis adalah 

reporter magang maka masih menggunakan user reporter senior dengan 

menambahkan keterangan di bawah setiap artikel sebagai penanda bahwa artikel 

tersebut adalah milik penulis. 
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Berikut uraian jumlah tulisan berita yang dikerjakan penulis sebagai berikut : 

Kanal Dunia Ibu   : 4 Tulisan 

Kanal Seputar Kehamilan  : 4 Tulisan 

Kanal Bayi & Balita   : 12 Tulisan 

Kanal Anak    : 28 Tulisan 

Kanal Ayah    : 3 Tulisan 

Total Berita Yang Naik Tayang : 51 Tulisan 

Bagan 3.1 Tulisan Yang Naik Tayang di FimelaFamily.com 

 

Tabel 3.2 Tabel Artikel yang Ditulis 

No. Tgl Desk Tugas yang Dilakukan Ket 

1. 1/7 Anak Penulisan : Menulis ulang dari sumber tulisan 

yang diberikan oleh editor. Sumber artikel 

berbahasa Inggris yang ditulis ulang dengan 

bahasa sendiri. Mencari kesesuaian dengan 

apa yang terjadi di keluarga Indonesia. Serta 

melengkapi artikel dengan foto dari 

shutterstock.com 

Naik 
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Penulisan : Feature  

Judul: Yuk, Ajarkan Anak Bersih-Bersih 

Rumah Dengan Cara yang Menyenangkan 

2 2/7 Anak  Liputan : Liputan acara susu anak Dancow 

mengenai tumbuh kembang anak dilihat dari 

angle tumbuh kmbang lewat stimulasi 

binatang sebagai cara yang efektif di FX, 

Senayan, Jakarta 

Penulisan : Feature 

Judul: Tumbuh Kembang Anak Bisa 

Distimulasi Melalui Hewan Peliharaan 

Narasumber: Dra.Ratih Ibrahim, psikolog. 

Naik 

3 3/7 Anak Liputan : Interview by Phone dengan salah 

satu cat behaviorist asal Amerika. Mengenai 

pertimbangan sebuah keluarga memiliki 

hewan peliharaan terkait dengan kesehatan 

dan keamanannya khususnya kucing. 

Wawancara dengan bahasa Inggris dilakukan 

berbarengan dengan 5 negara Asia lainnya di 

kantor Edelman Public Relation, Jakarta.  

Judul : Menjinakkan Kucing Peliharaan Agar 

Tak Membahayakan Anakmu 

Narasumber : Jackson Galaxy, Cat 

Behaviorist Animal Planet United States. 

Naik 

4 4/7 Anak Liputan : Liputan acara susu anak Dancow 

mengenai tumbuh kembang anak dilihat dari 

angle pemenuhan kebutuhan dasar sehingga 

Naik 
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anak tumbuh optimal di FX, Senayan, Jakarta. 

Judul : Kebutuhan Dasar yang Harus 

Terpenuhi Agar Anak Tumbuh Optimal 

Narasumber : Dra.Ratih Ibrahim, psikolog. 

5 5/7 Anak Liputan : Pembukaan Pepsodent Dental Care 

di Gandaria City, Jakarta. Menulis berita 

dengan angle melawan bau tidak sedap pada 

mulut anak saat berpuasa.  

Judul : Bila Si Kecil Mengalami Bau Mulut di 

Bulan Puasa 

Narasumber : drg. Ratu Mirah Afifah 

GCClindent.,MDSc, Profesional Manager Oral 

Care PT. Unilever Indonesia. 

Naik 

6 6/7 Anak Liputan : Khasiat ikan salmon terhadap 

pertumbuhan anak, balita dan ibu hamil 

dengan mengambil angle tulisan ikan salmon 

dan khasiatnya sebagai variasi menu buka 

puasa di Senayan City.  

Judul : Petik Manfaat Ikan Salmon Dalam 

Menu Buka dan Sahur 

Narasumber : Rita Ramayulis DCN, M.Kes, 

ahli gizi. 

Naik 

7 6/7 Anak Liputan : Media Coverage event Shaun The 

Sheep sambangi Jakarta di Central Park. 

Judul : Shaun The Sheep Hadir di Jakarta 

Naik 

8 8/7 Anak Penulisan : Ramalan bintang anak untuk Naik 
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bulan Juli melalui kiriman dari website 

Yasmin Boland karena telah berlangganan. 

Menerjemahkan ke bahasa Indonesia. 

Judul : Yuk, Kenali Karakter Anakmu Lewat 

Zodiak, Edisi Juli 2013 

Narasumber : Yasmin Boland 

(www.yasminboland.com) 

9 9/7 Anak Penulisan : Tips untuk ibu bagaimana 

mengajak anak mulai mencoba berpuasa. 

Judul : Ingin Mulai Mengajak Si Kecil 

Belajar Puasa? Ini Caranya 

Narasumber : Melalui komentar ibu-ibu di 

twitter fimelafamily.com dan pengalaman para 

reporter lainnya. 

Naik 

10 10/7 Seputar 

Kehamilan 

Penulisan : Mengajak ibu hamil mengenali 

tanda-tanda ruam dan gatal yang sering 

dialami oleh ibu hamil.  

Judul : Ibu Hamil Wajib Kenali Penyebab 

Timbulnya Ruam dan Gatal 

Naik 

11 11/7 Dunia Ibu Penulisan : Media Coverage untuk 3 

rangkaian liputan yang telah dilaksanakan 

pada waktu yang berbeda. Kemudian 

dirangkum menjadi 1 dengan mengambil 

angle alternatif pengisi waktu liburan. 

Judul : Alternatif Pilihan Kegiatan Pengisi 

Waktu Libur 

Sumber : Acara Payless, Sunpride, Dancow. 

Naik 
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12 11/7 Dunia Ibu Liputan : Acara Deltomed tentang menjaga 

stamina dan daya tahan tubuh keluarga dengan 

konsumsi bahan-bahan herbal di Jakarta Pusat. 

Judul : Apa itu homeopathy? 

Narasumber : Tjok Gede Kerthyasa, Praktisi 

Homeopathy 

Tidak 

13 19/7 Dunia Ibu Liputan : Acara Gelar Batik Nusantara di 

JCC untuk melihat tren batik terbaru yang bisa 

dipadupadankan dengan gaya berpakaian ibu 

masa kini. 

Judul : Inspirasi Berbatik Untuk Ibu 

Narasumber : Ghea Panggabean, Fashion 

Designer 

Tidak 

14 19/7 Anak Penulisan : Media Coverage menulis berita 

terkait liputan acara musikal lascar pelangi 

yang dilakukan oleh anak SD Cikal di Jakarta. 

Judul : Musikal Laskar Pelangi Ajang Si 

Kecil Unjuk Gigi 

Naik 

15 22/7 Anak Liputan : Acara peringatan hari anak nasional 

dengan memperhatikan kepada kesehatan dan 

tumbuh kembang anak salah satunya lewat 

mencuci tangan dengan benar. Dilaksanakan 

di Kidzania, Pacific Place. 

Judul : Menjaga Kesehatan Anak Dari 

Berbagai Penyakit Dengan Mencuci Tangan 

Narasumber : Data klinis yang dikeluarkan 

oleh Lifebouy 

Naik 
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16 22/7 Anak Penulisan : Menulis artikel dari sumber 

berbahasa Inggris mengenai kebiasaan anak 

yang bisa mengganggu kesehatan.  

Judul : Kesehatan Anak Bisa Terganggu 

Dengan 11 Kebiasaan Buruk Ini. Simak Ya! 

Naik 

17 22/7 Dunia Ibu Penulisan : Kisah para ibu yang didapat dari 

wawancara dengan ibu yang sudah memiliki 

anak yang cukup besar untuk diajak berpuasa. 

Berbagi kisah tentang membangunkan anak 

untuk sahur. 

Judul : Para Ibu Berbagi Pengalaman 

Membangunkan Si Kecil Sahur. Simak! 

Narasumber : Reni (Wirausaha), Kartina 

(Kepala Divisi Cust. Experience bank swasta), 

Yantha (Agent Property) 

Naik 

18 22/7 Anak Penulisan : Menulis dari sumber berita 

berbahasa Inggris mengenai hal-hal apa saja 

yang bisa dialami oleh seorang ibu hamil. 

Judul : Ibu Hamil Biasa Mengalami 6 Hal 

Tak Terduga. Klik Yuk! 

Sumber : www.babble.com 

Naik 

19 24/7 Anak Liputan : Pentingnya kreativitas bagi anak 

dalam menunjang tumbuh kembangnya sejak 

dini oleh Brand Scotch dan 3M di Restoran 

Hongkong, Jakarta Pusat. 

Judul : Pendidikan Anak : Rasa Cemas Bisa 

Mengganggu Kreativitas. Mengapa? 

Naik 

Alur kerja jurnalisme..., Namira Daufina, FIKOM UMN, 2013



 

Narasumber : Rini Hildayani, M.Si 

20 24/7 Bayi Penulisan :  Menulis ulang dari berita 

berbahasa Inggris yang mengangkat topik 

mengenai gaya berpakaian bayi agar seperti 

The Royal Baby, anak Pangeran William. 

Judul : Panduan Mendandani Si Kecil Ala 

Royal Baby 

Sumber : www.babble.com 

Naik 

21 25/7 Dunia Ibu Liputan : Acara bersama asuransi Cigna 

sebagai bagian dari kerjasama media 

Tidak 

22 25/7 Anak Penulisan : Menulis ulang artikel dari berita 

berbahasa Inggris mengenai tips mengatasi 

kebiasaan anak yang masih kerap mengompol. 

Judul : Atasi Kebiasaan Mengompol Si Kecil 

Sumber : www.huffingtonpost.com 

Naik 

23 26/7 Anak Penulisan :  Menulis ulang berita berbahasa 

Inggris dengan topik pentingnya menggunakan 

car seat safety saat berkendara bagi anak 

dihubungkan dengan momen menjelang mudik 

lebaran. 

Judul : Pentingnya Car Safety Seat Bagi Si 

Kecil Saat Mudik Berkendara 

Sumber : www.ivillage.com 

Naik 

24 26/7 Bayi&Balita Penulisan : Menulis ulang berita berbahasa 

Inggris mengenai penggunaan car safety seat 

yang salah pada bayi keluarga kerajaan 

Naik 
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Inggris, Pangeran George yang baru lahir. 

Judul : Pangeran George dan Car Safety Seat 

Yang Salah 

Sumber : www.ivillage.com 

25 27/7 Dunia Ibu Liputan : Meliput acara mengenai pentingnya 

gizi dan early life nutrition oleh Nutricia di 

Pacific Place. 

Judul : Memperhatikan Kadar Nutrisi Saat 

Berpuasa 

Tidak 

26 29/7 Bayi&Balita Liputan : Acara mengenai pintar memilih 

camilan yang sehat bagi anak yang dilakukan 

oleh Indofood, di FX Senayan. 

Judul : Makanan Balita : Camilan Sehat 

Untuk Si Kecil 

Narasumber : Prof. Hardiansyah, Ketua Gizi 

Pangan Indonesia dan Anastasia Damayanti, 

Head of Marketing Nutrition & Special Food, 

Indofood. 

Naik 

27 29/7 Seputar 

Kehamilan 

Penulisan :  Menulis dari berita berbahasa 

Inggris mengenai pentingnya memahami 

gejala keguguran sehingga dapat 

menghindarkan dari penyebab terjadinya 

keguguran bagi ibu hamil. 

Judul : Ada 18 Penyebab Keguguran. Yuk 

Cari Tahu! 

Sumber : www.ivillage.com 

Naik 
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28 30/7 Bayi&Balita Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris tentang melihat tumbuh kembang anak 

dari deteksi BAB. 

Judul : Tumbuh Kembang Anak Bisa 

Dideteksi Dari BAB 

Sumber : www.ivillage.com 

Naik 

29 1/8 Dove Penulisan : Menulis artikel dari berita 

berbahasa Inggris untuk konten artikel di Dove 

Sisterhood sebagai kerjasama media. Artikel 

tersebut mengenai ragam perayaan Idul Fitri di 

negara Non-Muslim. 

Judul : Perayaan Idul Fitri di Negara Non-

Muslim 

Sumber : www.theholidaypost.com 

Tidak 

30 1/8 Bayi&Balita Penulisan : Menulis dari berita berbahasa 

Inggris mengenai tips untuk ibu dalam 

menghadapi anak yang masih terbangun dari 

tidur di tengah malam. 

Judul : Jika Si Kecil Masih Suka Terbangun 

Tengah Malam, Ini Solusinya! 

Sumber : www.ivillage.com 

Naik 

31 1/8 Anak Penulisan : Menulis ramalan bintang anak 

melalui pesan berbahasa Inggris dari 

berlangganan pada website ramalan bintang. 

Judul : Pahami Karakter Anak Lewat Zodiak, 

Edisi Agustus 2013 

Naik 
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Sumber : www.yasminboland.com 

32 2/8 Bayi&Balita Penulisan :  Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris mengenai pilihan gendongan bayi 

dengan beragam tipe dan jenis untuk dipakai 

saat mudik lebaran. 

Judul : Gendongan Bayi Model Baru, 

Nyaman Dipakai Mudik 

Sumber : www.ivillage.com 

Naik 

33 5/8 Anak Liputan : Menggunakan hasil liputan 

penunjang kreativitas anak terdahulu namun 

dengan angle berita yang berbeda. Menunjang 

kreativitas anak dengan metode theraplay. 

Judul : Theraplay Ampuh Memacu 

Kecerdasan dan Percaya Diri Anak. Klik ! 

Narasumber : Rini Hildayani, M.Si 

Naik 

34 12/8 Bayi&Balita Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris mengenai gejolak perekonomian yang 

dihasilkan dari tren yang dibuat oleh Pangeran 

George hanya lewat penjualan kain bayinya di 

internet. 

Judul : Royal Baby Pangeran George 

Kembali Mencuri Perhatian 

Sumber : www.huffingtonpost.com 

Naik 

35 14/8 Anak Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris mengenai penggunaan bahan makanan 

yang dapat mengatasi masalah kulit yang 

Naik 
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dialami anak-anak usai libur sekolah. 

Judul : Bahan Makanan Yang Ampuh 

Mengatasi Gangguan Kulit 

Sumber : www.babble.com 

36 18/8 Anak Liputan : Acara mengenai kepedulian akan 

pendidikan anak Indonesia yang dilaksanakan 

di Grand Indonesia, Jakarta 

Judul : Peduli Pendidikan Anak Indonesia 

Lewat KAMI 

Tidak 

37 20/8 Bayi&Balita Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris tentang mewaspadai alergi makanan 

pada anak yang baru akan mulai makan 

makanan padat. 

Judul : Kesehatan Anak : Mengantisipasi 

Alergi Makanan 

Sumber : www.ivillage.com 

Naik 

38 21/8 Anak Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris mengenai beragam pilihan sarapan 

kaya serat yang bagus untuk anak dalam 

meningkatkan semangatnya bersekolah. 

Judul : Inilah Sarapan Yang Bisa Bikin Si 

Kecil Semangat Sekolah 

Sumber : www.huffingtonpost.com 

Naik 

39 22/8 Anak Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris tentang pilihan makanan favorit dari 

anak di seluruh dunia. 

Naik 
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Judul : 6 Makanan Balita Dari Mancanegara 

yang Paling Lezat 

Sumber : www.huffingtonpost.com 

40 23/8 Anak Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris tips agar sekolah menjadi 

menyenangkan bagi anak. 

Judul : Sekolah Dasar Untuk Anak Jadi 

Menyenangkan 

Sumber : www.parade.com 

Naik 

41 9/9 Dunia Ibu Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris mengenai fakta-fakta yang perlu 

diketahui ibu mengenai menyusui. 

Judul : 5 Fakta Seputar Ibu Menyusui Yang 

Perlu Tahu 

Sumber : Berbagai sumber google 

Naik 

42 10/9 Seputar 

Kehamilan 

Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris tentang fakta, dampak dan hal yang 

harus dipertimbangkan oleh ibu hamil berusia 

diatas 40 tahun. 

Judul : Apa Resiko yang Harus Ditanggung 

Bila Hamil Di Atas Usia 40 Tahun? 

Sumber : www.parenting.com 

Naik 

43 10/9 Dunia Ibu Liputan : Pembukaan gerai Poke Grill salah 

satu restoran yang menyajikan hidangan serba 

grill. Dalam upaya mendapatkan resep 

masakan untuk dimuat pada kanal resep. 

Tidak 
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Judul : Pilihan Resep Grill Di Rumah 

44 11/9 Bayi&Balita Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris beragam pilihan hadiah untuk si kecil 

yang akan merayakan ulang tahunnya. 

Judul : 10 Hadiah Favorit Bagi Si Kecil Di 

Ulang Tahun Pertamanya 

Sumber : www.babble.com 

Naik 

44 14/9 Dunia Ibu Liputan : Acara media bekerjasama dengan 

produsen buah KIWI Zespri.  

 

45 16/9 Anak Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris mengenai tips yang dapat dilakukan 

ibu untuk menyiapkan anak akan kehadiran 

adik barunya. 

Judul : Menyiapkan Si Kecil Agar 

Menyayangi Calon Adiknya 

Sumber : www.ivillage.com 

Naik 

46 17/9 Anak Liputan : Menggunakan data liputan 

terdahulu mengenai anak cerdas karena 

kreatif. Namun mengambil angle tanda-tanda 

anak cerdas yang dapat diperhatikan orang tua. 

Judul : Inilah Tanda-Tanda Si Kecil 

Termasuk Anak Cerdas 

Narasumber : Rini Hildayani, M.Si 

Naik 

47 17/9 Anak Pemotretan : Persiapan dalam penentuan ide, 

tema dan konsep untuk fashion spread anak 

edisi hari batik di bulan Oktober. 
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48 18/9 Ayah Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris mengenai hal-hal yang harus 

diperhatikan ayah ketika hendak mengemudi 

bersama anak. 

Judul : Beberapa Hal Wajib Diperhatikan 

Ayah Saat Mengemudi Bersama Anak 

Sumber : www.ivillage.com 

Naik 

49 18/9 Anak Pemotretan : Membuat surat peminjaman ke 

beberapa pihak yang akan digunakan sebagai 

properti pemotretan.  

Sumber : Ghea Panggabean dan Batik Alleira 

 

50 19/9 Bayi&Balita Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris tips mengecek kesehatan anak dapat 

dilihat dari melihat perkembangan fesesnya. 

Judul : Yuk Cek Kesehatan Anak Melalui 

Feses 

Sumber : www.babycenter.com 

Naik 

51 20/9 Bayi&Balta Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris mengenai tips bagi ibu yang dapat 

menggunakan produk bayi sebagai produk 

kecantikannya. 

Judul : 7 Produk Bayi Yang Bisa 

Mempercantik Ibu 

Sumber : www.babble.com 

Naik 

52 23/9 Anak Pemotretan : Pengambilan properti ke pihak 

yang telah bekerja sama sekaligus memastikan 
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segala sesuatunya siap untuk pemotretan 

besok hari. 

53 23/9 Ayah Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris tips pilihan investasi yang tepat bagi 

ayah dalam mengelola keuangan rumah 

tangga. 

Judul : Keuangan Keluarga : Investasi Tepat 

Bagi Ayah 

Sumber : Berbagai sumber google 

Naik 

54 24/9 Seputar 

Kehamilan 

Liputan : Pembukaan Bunda Heart Center di 

Plaza Indonesia Jakarta dengan mengambil 

angle bahaya risiko penyakit jantung bagi ibu 

hamil. 

Judul : Ibu Hamil Dengan Riwayat Penyakit 

Jantung Harus Lebih Waspada 

Narasumber : dr.Dicky Hanafi, SpJP 

Naik 

55 24/9 Anak Pemotretan : Untuk fashion spread edisi 

oktober dengan 3 model anak-anak berbusana 

batik bertempat di Playground Kempinski 

Hotel, Jakarta.  

Judul : Baju Anak Tampil Lebih Gaya 

Dengan Batik 

Bertindak sebagai Asisten Pengarah Gaya 

dan Penanggung Jawab Properti  

Naik 

56 25/9 Anak Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris tentang hal-hal apa yang bisa diajarkan 

kepada anak untuk mulai mengambil 

Naik 
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keputusannya sendiri. 

Judul : Ajarkan Anakmu Membuat Keputusan 

Sendiri Untuk 8 Hal Ini 

Sumber : www.babble.com 

57 25/9 Bayi&Balita Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris beragam tas bayi yang modis untuk 

ibu. 

Judul : 5 Pilihan Tas Popok Yang Praktis 

Dan Menggemaskan 

Sumber : Berbagai sumber google 

Naik 

58 26/9 Dunia Ibu Liputan : Pembukaan Bunda Heart Center di 

Plaza Indonesia Jakarta dengan mengambil 

angle profil ibu muda masa kini yang 

inspiratif. 

Judul : Melanie Putria, Berubah Sejak Jadi 

Ibu Menyusui. Apa Maksudnya? 

Narasumber : Melanie Putria, Putri Indonesia 

2002, artis. 

Naik 

59 26/9 Anak Penulisan : Ramalan bintang si kecil yang 

diterjemahkan dari website berlangganan 

ramalan bintang. 

Judul : Pahami Karakter Anak Lewat Zodiak 

Edisi Oktober. Klik! 

Sumber : www.yasminboland.com 

Naik 

60 27/9 Anak  Pemotretan : Pengembalian properti ke pihak 

yang telah bekerja sama dan memastikan 
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semua sudah diterima dengan baik oleh 

pemilik properti dan mulai memilih foto untuk 

di muat di website. 

61 27/9 Bayi&Balita Penulisan : Menulis dari artikel berbahasa 

Inggris beragam pilihan sarung tangan untuk 

bayi yang tidak hanya bersifat melindungi tapi 

juga mempercantik penampilan anak. 

Judul : Beragam Pilihan Sarung Tangan Bayi 

yang Patut Dilirik 

Sumber : Berbagai sumber google 

Naik 

 

Bagan 3.2 Presentase Artikel Naik dan Tidak Naik 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

 Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang jurnalis dalam 

menghasilkan sebuah berita yang nantinya dapat dijadikan informasi oleh banyak 

orang. Sebagai seorang reporter harian, penulis mendapat kesempatan untuk 

mengumpulkan berita hingga menulisnya tetapi untuk tahapan penyuntingan atau 

editing tidak menjadi bagian dari tugas yang dikerjakan oleh penulis. 
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Seperti yang dimuat dalam buku Catatan – Catatan Jurnalisme Dasar 

karya Luwi Ishwara ((2008:91), setiap tulisan mengenai publik, mulai dari 

gagasan, kemudian melalui pengembangan, sampai pada naskah akhir, merupakan 

hasil dari beberapa tingkat keputusan. Mantan wartawan Wall Street Journal, 

Ronald Buel, mengatakan bahwa jurnalisme mempunyai lima lapisan keputusan:  

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

diliput dan mengapa?  

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

yang dikumpulkan itu cukup?  

Penulis  

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? 

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.  

Oleh karena itu pada ke-4 tahapan awal penulis mengerjakan semuanya 

sendiri. Jadi pada rapat redaksi setiap minggunya, penulis mengerjakan rancangan 

penulisan berita yang akan diajukannya, mulai dari berita yang akan disadur dari 

artikel berbahasa Inggris atau hasil liputan yang masih memiliki angle lain untuk 

diangkat.  

Pemilihan berita yang akan diangkat dan diajukan sebagai topik penulisan 

untuk minggu tersebut haruslah dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti 

unsur – unsur nilai berita yang paling pas dijadikan angle berita. Nilai berita 

sendiri memiliki pengertian sebagai karakteristik intrinsik yang digunakan sebagai 

ukuran yang berguna, atau yang biasa diterapkan, untuk menentukan layak berita 

(newsworthy). Peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai berita ini misalnya 

mengandung konflik, bencana dan kemajuan, dampak, kemasyhuran, segar dan 

kedekatan, keganjilan, human interest, seks dan aneka nilai lainnya. (Luwi 

Ishwara, 2008:53) 
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Setelah itu, jika rancangan tersebut disetujui pada saat rapat redaksi, maka 

penulis mulai mengumpulkan materi, apakah sudah cukup atau masih 

membutuhkan materi tambahan. Jika dirasa masih membutuhkan materi tambahan 

ini saatnya penulis untuk menghubungi narasumber lain untuk melengkapi materi 

tulisan. 

Proses penulisan pun dilanjutkan dengan melakukan evaluasi pada materi 

atau bahan penulisan yang sudah dimiliki oleh penulis. Hal ini berguna untuk 

menentukan apa yang penting untuk dimasukkan ke dalam materi berita yang siap 

ditulis dan mana yang tidak. Hal ini juga mempertimbangkan pada metode 

penulisan berita piramida terbalik. Agar berita yang sampai di pembaca padat dan 

sarat makna.  

Lalu penugasan terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah memulai 

melakukan penulisan dengan menentukan kata-kata apa yang perlu digunakan. 

Hal ini agar penulis menyampaikan berita dengan kalimat yang efektif dan tidak 

bertele-tele sehingga tidak ada kata-kata yang mubazir yang nantinya malah 

menimbulkan ambiguitas dalam penerjemahan isi berita. 

Menurut buku Kalimat Jurnalistik Panduan Mencermati Penulisan Berita 

karya A.M Dewabrata “Karena space (ruang ataupun waktu) yang tersedia bagi 

media massa harus diisi beraneka ragam berita atau acara, maka amat penting 

menulis pendek, padat, bernas, jelas, jernih. Kalimat yang bertele-tele penuh kata 

yang berbasa-basi, tidak cocok untuk penulisan berita dan isi media massa 

umumnya. Kalimat harus pendek, padat dan bernas. (A.M. Dewabrata,2006:187). 

Sedangkan untuk proses terakhir yakni penyuntingan atau proses 

menentukan berita mana yang perlu dimuat dan tidak serta mempertimbangkan 

kelayakan isi dan judul berita dilakukan oleh editor. Yang mana setelah penulis 

selesai menyusun tulisannya, penulis akan memasukkannya ke dalam keranjang 

berita setelah itu akan diedit atau dikembalikan kepada penulis jika dirasa 

dibutuhkan banyak perubahan dalam isi berita setelah itu baru siap dimuat di 

website FimelaFamily.com. 

3.3.1.1 Tahap Penugasan Berita 
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 Pada tahap ini penulis selama di FimelaFamily.com mendapatkan 

pengarahan dari editor yang kemudian mendapat persetujuan dari pemimpin 

redaksi selaku pembimbing lapangan selama penulis melakukan proses kerja 

magang. Yang mana dari 5 tahapan yang telah disebutkan sebelumnya, penugasan 

berita merupakan tahapan yang menentukan apa yang layak diliput dan mengapa 

diberitakan. 

 Biasanya penulis mendapatkan penugasan yang merata dengan para 

reporter senior lainnya. Misalnya jika hari ini reporter lain sedang melaksanakan 

liputan di luar kantor maka jika ada undangan untuk peliputan di keesokan 

harinya itu akan menjadi bagian penulis untuk melakukan peliputan.  

 Begitu juga dengan peliputan yang dilakukan pada akhir pekan baik itu 

hari Sabtu atau Minggu. Tidak ada seorangpun reporter yang mendapatkan bagian 

meliput di akhir pekan secara berturut-turut semua akan mendapatkan gilirannya 

dengan adil dan merata. 

 Penugasan yang didapatkan tidak pernah secara mendadak atau tanpa 

arahan yang jelas. Semua dibicarakan dengan jelas dan informasi yang diberikan 

kepada penulis juga jelas. Biasanya sebelum melakukan peliputan penulis akan 

membicarakan mengenai apa yang hendak dijadikan angle berita dan narasumber 

mana yang harus dikejar demi keabsahan isi berita nantinya. Diskusi sebelum 

proses peliputan berlangsung ini sangat membantu proses peliputan itu sendiri. 

 Terkadang peliputan didapatkan 1 atau 2 hari sebelum liputan dilakukan 

tetapi ada juga yang sudah dibicarakan pada akhir minggu saat rapat redaksi. 

Selain itu penulis juga mendapat kewajiban untuk mampu mengambil angle lain 

dari angle utama setiap peliputan. 

 Contohnya pada saat liputan pembukaan RS Bunda Heart Center di Plaza 

Indonesia, penulis selain menulis pentingnya memperhatikan gejala penyakit 

jantung pada ibu hamil dan ayah, penulis juga mengambil angle lain yakni dengan 

mewawancarai Melanie Putria untuk nantinya dapat mengisi kanal Dunia Ibu 

sebagai profil seorang ibu muda yang aktif. Dan juga angle lain seperti 
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penanganan penyakit jantung yang memang dimiliki oleh seorang ibu yang 

sedang hamil. 

 Hal ini dengan maksud agar isi berita dan konten berita di website 

FimelaFamily.com lebih kaya dan semakin informatif. Reporter harus mampu 

melihat setiap celah informasi yang mungkin diangkat menjadi berita. 

 Ada beberapa langkah yang dapat membantu wartawan untuk melengkapi 

data menurut Eugene Webb dan Jerry Salancik (Ishwara, 2005 : 67) yakni : 

- Observasi langsung dan tidak langsung dari situasi berita 

- Proses wawancara 

- Proses atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen publik dan 

- Partisipasi dalam peristiwa 

Selama proses pengerjaan artikel yang dilakukan oleh penulis, kesemua 

tahapan yang disebutkan di atas telah dilalui.  

Contoh berita dari Observasi langsung dan tidak langsung : 

Artikel : Shaun The Sheep Hadir di Jakarta 

Paragraf ke-2 : Live show pun semakin meriah ketika Shaun, Timmy dan Bitzer 

naik ke atas panggung dan dipandu oleh Kak Amalia, menyajikan sebuah cerita 

pendek tentang hari-hari yang dijalani Shaun dan teman-temannya. Mereka 

ternyata sedang berlomba untuk mendapatkan piala sehingga harus menang dalam 

setiap tantangan yang diberikan seperti lomba membawa telur dengan sendok dan 

melempar beban paling jauh. 

Contoh berita dari Proses wawancara : 

Artikel : Theraplay Ampuh Memacu Kecerdasan dan Percaya Diri 

Anak. Klik! 

Paragraf ke-3 : Salah satu cara untuk mengasah kreativitas si kecil adalah dengan 

terapi theraplay. “Terapi ini lebih kepada terapi bermain. Jadi, melalui sebuah 

permainan yang dibangun oleh keluarga nantinya diharapkan akan menumbuhkan 
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kedekatan, kepercayaan diri, rasa percaya kepada orang lain dan juga pemersatu 

keluarga yang menyenangkan,” papar Rini Hildayani, M.Si, psikolog anak dan 

praktisi Theraplay. 

 Contoh berita dari proses atau penelitian bahan dokumen publik : 

 Artikel : Petik Manfaat Ikan Salmon dalam Menu Buka dan Sahur 

Paragraf ke-2 : Penyakit seperti jantung, kanker dan beberapa penyakit kronis 

lain yaitu ginjal dan diabetes muncul salah satunya karena dipicu oleh radikal 

bebas yang banyak pada tubuh. Hal ini mampu dihilangkan dengan mengonsumsi 

makanan yang mengandung omega 3. Salah satunya adalah menyantap ikan 

salmon. 

 Contoh berita dari partisipasi dalam peristiwa : 

 Artikel : Baju Anak Tampil Lebih Gaya Dengan Batik 

Sebuah artikel fashion spread yang didominasi oleh foto-foto dengan tema 

tertentu. 

 Dalam sebuah penulisan artikel online dan gaya penulisan FimelaFamily 

yang berfokus pada artikel ringan seputar gaya hidup (lifestyle) maka penulis pun 

mengaju pada pengertian artikel ringan menurut Sumadiria bahwa artikel ringan 

adalah salah satu produk jurnalistik yang lazim ditemukan pada rubrik anak-anak, 

remaja, wanita dan keluarga. Artikel jenis ini lebih banyak mengangkat topik 

bahasan yang ringan dengan cara penyajian yang ringan pula, dalam artikel tidak 

menguras pikiran kita (Sumadiria, 2008 : 12). 

 Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam penulisan sebuah artikel 

adalah penulisan lead atau pembuka. Karena layaknya sebuah tulisan pada 

umumnya, kalimat pembuka sebuah tulisan akan menjadi hal pertama yang 

menggugah orang lain untuk terus melanjutkan membaca. Begitu juga dengan 

sebuah artikel pada konten online.  
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 Menurut Ishwara jenis-jenis pembuka dalam menulis soft news atau 

feature dibagi menjadi dua, yaitu pembuka berdampak dan pembuka halus 

(Ishwara 2005:122). 

 Pembuka berdampak berfokus kepada dampak yang ditimbulkan suatu 

berita atau langkah selanjutnya. Pembuka ini menjawab pertanyaan unsure “so 

what?”. Sedangkan pembuka halus ini umumnya tidak sulit dimengerti dan enak 

dibaca. Ishwara mengklasifikasikan pembuka halus secara umum sebagai berikut 

(Ishwara, 2005 : 124) : 

a. Pembuka yang memfokuskan pada diri sendiri 

Jenis pembuka ini bisa digunakan untuk profil seseorang atau berita 

tentang isu di mana orang itu terlibat dalam cerita. 

Contoh :   

Melanie Putria, mantan Puteri Indonesia mengaku “berubah” sejak jadi ibu 

menyusui. Apa ya maksudnya? Simak deh ceritanya di sini. (Artikel : 26 

September 2013, Melanie Putria “Berubah” Sejak Jadi Ibu Menyusui. Apa 

Maksudnya? ) 

b. Pembuka Kontras 

Biasanya digunakan untuk cerita mengenai konflik atau keadaan yang luar 

biasa. 

Contoh : 

Saat ini banyak ibu yang hamil di atas usia 40 tahun. Adakah resiko umur kadang 

jadi masalah saat ingin punya si kecil. Seperti apa dampak yang akna dihadapi 

oleh ibu yang hamil di atas umur 40 tahun?(Artikel : 10 September 2013, Apa 

Resiko Yang Harus Ditanggung Bila Hamil Di Atas Usia 40?) 

c. Pembuka Penggoda 

Biasanya menggunakan unsur mengejutkan untuk menggoda pembaca 

agar masuk ke dalam berita. 

Contoh : 
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Bau mulut pada anak menjadi “musuh” yang tidak dapat dihndari selama bulan 

puasa. Intip yuk tips untuk menguranginya. (Artikel : 16 Juli 2013, Bila Si Kecil 

Mengalami Bau Mulut di Bulan Puasa) 

d. Pembuka Misteri 

Menjanjikan pembaca suatu kejutan atau sungguhan untuk membaca terus. 

Contoh : 

Ternyata produk bayi tidak hanya bisa dipakai untuk si kecil. Beberapa 

produk bayi ini bisa mempercantik penampilan ibu. Intip yuk! (Artikel : 20 

September 2013, 7 Produk Bayi Yang Bisa Mempercantik Ibu) 

 

e. Pembuka Kutipan 

Kutipan yang dirasa kuat, ditempatkan sebagai lead untuk menarik 

perhatian pembaca. 

 

f. Pembuka Daftar  

Pembuka jenis ini menempatkan daftar yang bisa menuntun pembaca ke 

fokus cerita dengan kalimat paralel. 

g. Pembuka Pertanyaan 

Pembuka ini menarik pembaca untuk menemukan jawaban di dalam cerita. 

Contoh : 

Masih menganggap remeh manfaat cuci tangan? Padahal aksi mudah ini 

mendukung kesehatan anak dan bisa cegah berbagai penyakit. Apa saja penyakit-

penyakit yang bisa dihindari? (Artikel : 31 Juli 2013, Menjaga Kesehatan Anak 

Dari Berbagai Penyakit Dengan Mencuci Tangan) 

h. Pembukaan Klise 

Meski pembuka ini tidak memiliki daya tarik yang khas namun dengan 

permainan kata-kata, pembuka ini bisa menarik pembaca. 

 Contoh : 
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Bangun sahur menjelang subuh tentu bukan kebiasaan yang mudah dilakukan 

oleh si kecil. Intip yuk pengalaman seru beberapa ibu ! (Artikel : 22 Juli 2013, 

Para Ibu Berbagi Pengalaman Membangunkan Si Kecil Sahur. Simak!) 

 Selain mementingkan unsur penulisan lead, ada beberapa contoh penulisan 

penutup atau ending berita seperti yang tertulis pada buku Seandainya Saya 

Wartawan Tempo karya Goenawan Muhammad, antara lain : 

1. Penutup Ringkas  

Bersifat ikhtisar atau kesimpulan dari berita yang dibuat. 

Contoh : Nantinya setelah melihat gejala-gejala yang kamu alami, maka 

dokter dapat menentukan tindakan selanjutnya (Ibu Hamil Wajib Kenali 

Penyebab Timbulnya Ruam dan Gatal, 10 Juli 2013) 

2. Penutup Penyengat 

Penutup seperti ini biasanya dapat mengagetkan pembacanya. 

Contoh : Sebab kalau kamu sedih sepanjang hari bisa berdampak 

psikologis juga terhadap janin yang dalam kandungan ya. (Ibu Hamil 

Biasa Mengalami 6 Hal Tak Terduga. Klik Yuk!, 24 Juli 2013) 

3. Penutup Klimaks 

Penutup seperti ini digunakan pada cerita yang memiliki kronologis dan 

bila puncak alur (klimaks) ini adalah penyelesaian cerita. 

Contoh : Jadi, tenang Bu, kamu tetap bisa hamil dengan nyaman dan sehat 

di usia 30-an. (Hamil di Usia 30-an Aman atau Tidak? 18 September 

2013) 

4. Penutup Tanpa Penyelesaian 

Contoh : Jadi, apakah anakmu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia 

semakin cerdas, Moms? (Inilah Tanda-Tanda Si Kecil Termasuk Anak 

Cerdas, 17 September 2013) 

 Selanjutnya penulis melakukan penulisan berdasarkan angle penulisan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak lupa disertakan dengan foto. Karena 

tidak semua artikel dibuat dari hasil peliputan maka beberapa foto didapat dari 

www.shutterstock.com yang mana FimelaFamily telah berlangganan secara 

berbayar sehingga foto yang didapat sudah resmi dan bukan curian. 

Alur kerja jurnalisme..., Namira Daufina, FIKOM UMN, 2013



 

 Foto yang didapat baik dari liputan maupun shutterstock keduanya harus 

melalui tahapan editing gambar yang harus disesuaikan dengan ukuran 

penempatan gambar di website. 

 Adapun ketentuan ukuran foto antara lain : 

- Foto jendela artikel : 200x200  

- Foto Landscape : 640x425 

- Foto Portrait  : 317x425 

Setiap wartawan harus tau benar dan tidak boleh menyertakan foto yang 

tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Pengeditan pun dilakukan 

dengan menggunakan photoshop. 

Hal ini semua berjalan teratur karena dikontrol lewat rapat redaksi yang 

dilakukan setiap minggunya. Meskipun penulis merupakan wartawan magang 

tetapi penulis diberikan kesempatan untuk merasakan pengalaman menjalani 

proses rapat redaksi mingguan. 

Dilakukan pada hari Kamis atau Jumat setiap minggunya. Dengan waktu 

yang tidak pernah sama. Semua disesuaikan dengan penentuan waktu yang 

dilakukan oleh pemimpin redaksi. 

 

 

Gambar 3.3.1.1 Timeline Mingguan Fimela Family 

 

3.4 Kendala yang Ditemukan 

Alur kerja jurnalisme..., Namira Daufina, FIKOM UMN, 2013



 

 Tentu terdapat perbedaan antara apa yang selama ini dijalani di 

dunia perkuliahan dengan apa yang terjadi di lapangan saat proses magang 

berlangsung. Hal ini menjadi penyebab terjadinya beberapa kendala yang dialami 

penulis, adapun beberapa kendala tersebut antara lain : 

- Kesulitan memahami dunia keluarga dan ibu sementara penulis masih 

remaja dan belum pernah bersentuhan secara langsung dengan segala hal 

yang berurusan dengan keluarga dan ibu selain informasi dan pengalaman 

melihat sosok ibu di rumah. Terkadang hal ini menghambat menentukan 

topik yang akan diangkat. 

- Menggunakan gaya bahasa dan gaya penulisan yang umum dilakukan di 

FimelaFamily.com misalnya dengan memanggil pembaca dengan sebutan 

ibu atau moms. Karena penulisan yang lebih bersifat santai dan ingin 

mendekatkan diri dengan pembaca. 

- Belum pernah menghadiri sebuah event seorang diri di mana penulis harus 

mampu melaporkan kejadian secara langsung lewat sosial media sekaligus 

mengambil foto dan mencatat segala aktivitas yang terjadi sebagai bahan 

berita nantinya.  

- Tidak diberikannya absensi dengan sidik jari sehingga menyulitkan 

penulis sebagai pekerja magang dalam keluar masuk kantor jika pintu 

terkunci dan melakukan rekap absen secara mendetail. 

- Tidak adanya tanda pengenal sebagai wartawan dari pihak FimelaFamily 

yang terkadang membuat penulis sulit menjelaskan identitas pada saat 

peliputan. Memang di Fimela media, wartawan tidak mengenakan id card 

tetapi memiliki kartu nama, sedangkan penulis tidak mungkin 

mendapatkan kartu nama sebagai pekerja magang. 

3.5 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

 Setelah menjalani proses selama kerja magang, penulis telah mampu 

menemukan solusi sehingga kendala tersebut tidak menjadi penghalang proses 

peliputan maupun kerja magang yang dijalani. Adapun solusi tersebut antara lain : 
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- Banyak membaca dan banyak liputan lapangan membuat penulis semakin 

memiliki banyak informasi mengenai dunia ibu dan keluarga. Selain itu 

selagi ada waktu senggang dimanfaatkan oleh penulis untuk banyak 

berdiskusi dengan reporter senior lainnya. 

- Penggunaan panggilan yang akrab dalam penulisan menjadi biasa dan 

akrab dengan semakin banyaknya tulisan yang dihasilkan oleh penulis.  

- Karena memang di Fimela wartawan meliput seorang diri penulis 

menemukan sistem kerja yang terbaik dengan sendirinya. Biasanya penulis 

akan mencatat poin-poin yang penting selagi diselingi beberapa kali 

update di sosial media. Yang mana update di sosial media biasanya berupa 

poin-poin penting yang sudah dicatat sebelumnya. Sehingga poin itu 

berguna untuk dua hal sekaligus. Kemudian mengambil beberapa foto 

yang dianggap penting. Setelah itu memanfaatkan waktu untuk wawancara 

langsung dengan narasumber pada bagian akhir peliputan sebagai 

pelengkap data dengan mencatat poin sekaligus merekam seluruh proses 

wawancara dengan handphone. 

- Penulis mengatasi kendala absen sidik jari dengan mencatat jam keluar 

dan masuk kantor setiap harinya bukannya dengan merekap setiap minggu. 

Hal ini untuk menghindari kesalahan. Untuk masuk dan keluar kantor 

diatasi penulis dengan masuk lebih cepat karena pintu ruang redaksi akan 

terbuka dan pulang di jam pulang yang berbarengan dengan wartawan 

lainnya. 

- Selama liputan penulis membawa kartu nama wartawan lainnya sebagai 

identitas FimelaFamily namun untuk identitas di lapangan tetap 

menggunakan data diri penulis. 
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