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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Di Majalah KaWanku, penulis bertugas sebagai reporter feature yang tidak 

hanya bertugas untuk mengisi konten untuk versi cetak, tetapi juga online-nya. 

Selama tiga bulan melakukan kerja magang di majalah ini, penulis berkoordinasi 

dengan dua orang, yaitu Sumartini pembimbing lapangan atau Redaktur Pelaksana 

Majalah KaWanku untuk artikel cetak dan Astri Arsita sebagai Digital Content 

Producer atau editor online untuk artikel online. 

Apabila ada tugas baru, keduanya akan langsung menghubungi penulis, 

entah itu yang berhubungan dengan peliputan, tugas penulisan rutin untuk majalah 

versi cetak dan online, ataupun revisi artikel. 

Tujuan dilakukannya koordinasi ini supaya penulis bisa mendapat pelajaran, 

pengarahan, serta bimbingan ketika sedang mengerjakan tugas yang diberikan. 

Dengan begitu, hasil yang diberikan bisa sesuai dengan gaya KaWanku dan bisa 

memuaskan. Perlu diketahui, koordinasi ini bermanfaat bagi penulis juga karena 

bisa mengatasi kesulitan atau hal-hal yang tidak dimengerti oleh penulis. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Untuk majalah versi cetak, biasanya penulis lebih banyak mengumpulkan 

bahan dari berbagai literatur, entah itu sumber di internet, majalah, maupun buku-

buku lainnya. Namun, penulis juga melakukan liputan langsung, wawancara, dan 

mengambil foto saat sedang liputan guna melengkapi dokumentasi. Begitu juga 

dengan versi online. 

Pada tabel di halaman selanjutnya pun berisi tugas-tugas yang dikerjakan 

penulis selama kerja magang. 
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Tabel 3.1 

AKTIVITAS YANG DILAKUKAN 

 

Minggu ke- Aktivitas yang Dilakukan 

 

1 

(5-8 Februari 2015) 

- Mempelajari rubrik dan gaya penulisan Majalah 

KaWanku 

- Menulis dua artikel untuk rubrik Music Review 

dan mencari dua testimoni tentang album musik 

kesukaan 

 

2 

(9-15 Februari 2015) 

- Membuat artikel online berjudul “Being Single 

Doesn‟t Mean…” 

- Membuat artikel online berjudul “Definisi Jomblo 

Menurut film-film Romantis (Bagian 1 dan 2)” 

- Membuat Zodiac untuk edisi 198 

- Membuat artikel untuk rubrik Book Review dan 

mencari testimoni tentang buku kesukaan 

- Membuat artikel untuk rubrik Brand New 

berjudul “Lily James: Dreams-Come-True 

Moments” 

- Membuat artikel untuk rubrik The Net 

- Membuat artikel untuk rubrik Techno News dan 

merevisinya 

- Liputan perayaan Imlek di Mal Ciputra “Lucky 

Year, Lucky You”, juga menulis artikel peliputan 

Mal Ciputra untuk online berjudul “7 Makanan 

yang Sering Disantap pada Hari Raya Imlek” dan 

“Lewat Imlek dan Mal Ciputra Rayakan 

Kebersamaan Keluarga” 

- Liputan Konser Afgan “Dari Hati” 

3 - Menulis artikel konser Afgan “Dari Hati” berjudul 
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(16-22 Februari 2015) “Afgan: Rayakan Valentine Bersama Para 

Penggemarnya” dan “Afgan: Berhasil Wujudkan 

Mimpi Lewat Konser Dari Hati” 

- Merevisi tulisan untuk Techno News 

- Menulis artikel untuk rubrik Music Review 

- Membuat artikel untuk rubrik Book Review 

- Liputan Launching Modem Huawei 4G LTE dan 

3G dan menulis artikel berjudul “HUAWEI Rilis 

Modem 4G LTE dan 3G untuk Koneksi Internet 

Cepat”  

 

4 

(23 Februari-1 Maret 

2015) 

- Membuat Zodiac 

- Membuat artikel untuk Book Review 

- Membuat Quiz Box dengan mencari foto masing-

masing personil One Direction dari 2011-2014 

- Mencari anak SMA untuk diwawancarain 

mengenai fangirling dan membuat artikel Spill 

Out 

- Menulis artikel untuk rubrik The Net 

- Menulis artikel untuk rubrik The Stars 

- Liputan Press Conference Nidji dan Best 

Employees of Kompas Gramedia 2014 

- Mempelajari bagaimana format penulisan di 

website online 

- Menulis artikel online berjudul “5 Film Horor 

Korea Paling Laris (Bagian 1 dan 2)” 

- Menulis artikel online berjudul “6 Pelajaran Soal 

Cowok dari Harry Styles (Bagian1 dan 2)” 

- Menulis artikel online berjudul “5 Quotes terbaik 

dari Niall Horan „One Direction‟” 

- Menulis artikel online berjudul “5 Serial Drama 

Korea tentang Persahabatan” 
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- Menulis artikel online berjudul “7 Tips Bikin 

Band Biar Tetap Eksis dari Nidji (Bagian 1 dan 

2)” 

- Menulis artikel online berjudul “10 Lagu One 

Direction yang Paling Romantis (Bagian 1 dan 

2)” 

 

5 

(2-8 Maret 2015) 

- Membuat artikel Best Employees of Kompas 

Gramedia 2014 untuk rubrik On The Spot 

- Membuat artikel untuk Book Review 

- Membuat Zodiac 

- Membuat survey untuk KaWanku edisi 200 

tentang cowok PHP dan friendzone, lalu mencari 

murid-murid untuk mengisi survey tersebut, dan 

menghitungnya. 

- Mengajukan beberapa tema artikel online dan 

berkonsultasi 

- Membuat artikel online berjudul “5 Alasan 

Kenapa Harus Jadi Fans EXO” 

- Menulis artikel online berjudul “5 Bentuk Kreasi 

Waffle Unik yang Wajib Dicicipi” 

- Menulis artikel online berjudul “5 Bukti Selena 

Gomez Peduli Sama Fans” 

- Menulis artikel online berjudul “6 Jajanan Rasa 

Green Tea di Jakarta dan Bandung (Bagian 1 dan 

2)” 

- Menulis artikel online berjudul “5 Alasan Cewek 

Jatuh Hati Sama Troye Sivan” 

- Liputan Java Jaza Festival 2015 

- Liputan Press Conference Nathan Hartono dan 

mewawancarainya 

6 - Menulis artikel untuk Book Review edisi 200 
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(9-15 Maret 2015) - Menulis artikel untuk Music Review edisi 200 

- Menulis artikel untuk Techno News edisi 200 

- Membuat Zodiac untuk edisi 200 

- Membuat artikel untuk Dating Rules berjudul 

“Cowok Ramah” 

- Mewawancarai Nathan Hartono untuk rubrik 

Celebrity Profile edisi 202 

- Membuat artikel online berjudul “5 Boyband dan 

Girlband Korea yang Akan Meluncurkan Album 

di 2015” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Lagu Paling 

Romantis yang Dinyanyikan Christina Perri” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Lirik Lagu 

tentang Cowok Menerima Cewek Apa Adanya” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Lirik Lagu 

tentang Cewek Mencintai Diri Sendiri” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Tempat Beli 

Waffle Unik di Jakarta” 

- Membuat artikel online berjudul “10 Alasan 

Taylor Swift akan Makin Bersinar di 2015 

(Bagian 1 dan 2)” 

- Liputan EFX Film Expo dan membuat artikelnya 

untuk online dengan judul “5 Keuntungan Datang 

ke EFX Film Forum“ 

- Membuat artikel liputan Java Jazz berjudul 

“Christina Perri dan Jessie J Tampil Enerjik di 

Java Jazz Festival 2015” 

- Membuat artikel online berjudul “Nathan 

Hartono: Cowok Pemalu yang Punya Bakat di 

Bidang Musik” 

- Liputan Peluncuran Lenovo P70, menulis artikel 
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berjudul “Lenovo P70: Ponsel Ramping Dengan 

Baterai Tahan Lama” 

- Menulis artikel dari Press Release acara Nike+ 

Running, lalu merevisinya menjadi “5 Kelebihan 

Nike+ Running Buat Pelari Dunia” 

- Liputan peluncuran Sony Xperia E4, menulis 

artikel untuk online, dan merevisinya menjadi “3 

Alasan Sonny Xperia E4 Cocok Buat Remaja” 

 

7 

(16-22 Maret 2015) 

- Mengajukan 10 ide tulisan untuk online untuk 

dikonsultasikan 

- Membuat artikel online berjudul “3 Bukti Ed 

Sheeran Berteman Baik dengan One Direction” 

- Membuat artikel online berjudul “3 Bukti Ed 

Sheeran Peduli sama Taylor Swift” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Hal Romantis 

yang Dilakukan Harry Styles buat Cewek” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Hal Romantis 

yang Dilakukan Liam Payne buat Cewek” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Hal Romantis 

yang Dilakukan Zayn Malik buat Cewek” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Hal Romantis 

yang Dilakukan Niall Horan buat Cewek” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Hal Romantis 

yang Dilakukan Louis Tomlinson buat Cewek” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Kebiasaan 

Aneh Harry Styles” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Lirik Lagu 

Paling Romantis dari Ed Sheeran” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Lirik Lagu 

Patah Hati dari Ed Sheeran” 

- Membuat artikel online untuk rubrik News 
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dengan judul “9 Mobil Impian Anak Indonesia 

Bersaing di Dunia” 

- Meliput acara Press Conference Asia‟s Got Talent 

dan membuat artikel berjudul “5 Tips Sukses Jadi 

Penyanyi dari Anggun C. Sasmi” 

- Menghubungi anak SMA untuk dijadikan 

#CowokKaWanku di rubrik Boys on School. 

Menemani untuk foto di studio, mewawancarai, 

mentranskrip hasil wawancara, lalu menulis 

artikelnya. 

- Liputan Tupperware Women for Mangrove 

Carnival di Silang Monas Tenggara dan menulis 

artikel online berjudul “Peringati Hari Air Dunia 

dengan Fun Walk dan Menanam Bakau” 

 

8 

(23-29 Maret 2015) 

- Menulis artikel untuk print berjudul “Dari Fun 

Walk Hingga Tanam Bakau” 

- Menulis artikel untuk Book Review 201 

- Membuat Zodiac untuk edisi 201 

- Membuat artikel “Celebs‟ Tumblr” untuk rubrik 

The Stars edisi 201 

- Liputan Press Screening dan Press Conference 

Film Air dan Api dan membuat artikel online 

berjudul “Film Air dan Api: Enggak Mudah Jadi 

Pemadam Kebakaran” 

- Membuat artikel online berjudul “Dion Wiyoko: 

Sempat Ingin Menyerah Main Film Air dan Api” 

- Membuat artikel online berjudul “Enzy Storia: 

Nekat Diving Meski Takut Air dan Kedalaman” 

- Liputan peluncuran album perdana Yemima 

Hutapea “Tell Me When” dan membuat artikel 

online berjudul “Si Model Cantik yang Jadi 
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Penyanyi Jazz” 

- Hunting One Direction ke Mandarin Oriental 

Hotel dan Gelora Bung Karno satu hari sebelum 

konser. Mencari informasi dari fans atau insider 

mengenai keberadaan One Direction 

- Liputan konser One Direction di luar Gelora Bung 

Karno dan membantu mencari informasi untuk 

live tweet 

- Membuat artikel online berjudul “3 Project untuk 

Zayn Malik yang Dilakukan Directioners 

Indonesia” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Tanda Zayn 

Malik Sudah Keluar dari One Direction Saat 

Konser di Jakarta” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Quotes 

Kebersamaan One Direction yang Enggak Boleh 

Dilupakan” 

- Membuat artikel online berjudul “5 Quotes Zayn 

Malik tentang Para Member One Direction” 

- Liputan peluncuran buku 100 Hari Keliling 

Indonesia dan membuat artikel online berjudul 

“Ramon Y. Tungka: Perjalanan Seru dari Sabang 

Sampai Merauke” 

- Liputan konser 2PM di Istora Senayan dan live 

tweet / Instagram 

 

9 

(30 Maret-5 April 

2015) 

- Menulis artikel untuk print berjudul 

“Directioners‟ Best Night Ever” 

- Menulis artikel untuk print berjudul “Malam 

Minggu Seru Bareng Hottest Indonesia” 

- Membuat artikel online berjudul “2PM 

Nyanyikan 2 Lagu Indonesia di „Go Crazy‟ World 
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Tour” 

- Membuat artikel online berjudul “Game of 

Thrones Season 5 Diputar di HBO 13 April 2015” 

- Liputan Launching Calpico Frezz dan membuat 

artikel online berjudul “Raditya Dika: Jadi Brand 

Ambassador Minuman Calpico Frezz” 

- Foto DIY di studio dan menulis teksnya dengan 

judul “Sweater Pillow” 

- Liputan Launching Album Maudy Ayunda 

“Moments”, menulis artikel online berjudul 

“Maudy Ayunda: Album Kedua Berisi Momen 

Penting dalam Hidupku” dan”4 Kejutan Buat 

Maudy Ayunda Saat Rilis Album Baru 

„Moments‟” 

- Mencicil artikel untuk Majalah KaWanku edisi 

202 

 

10 

(6-12 April 2015) 

- Membuat artikel untuk Book Review edisi 202 

- Mentranskrip wawancara dengan Nathan Hartono, 

lalu membuat artikelnya untuk Celebrity Profile 

edisi 202 dengan judul “Serunya Bermusik di 3 

Negara” 

- Membuat artikel “Avengers: Age of Ultron: 

Banjir Kejutan” untuk Movie Preview edisi 202 

- Membuat artikel untuk Movie Review edisi 202 

- Membuat artikel untuk Music Review edisi 202 

- Mencari testimonial tentang guru favorit untuk 

Spill Out 202 

- Membuat artikel Techno News edisi 202 

- Membuat tulisan tentang Guru Galak untuk edisi 

202 

- Liputan Press Conference dan Press Screening 

Proses dan alur..., Sintia Astarina, FIKOM UMN, 2015



 

 

33 

 

Film Bulan di Atas Kuburan dan menulis artikel 

online berjudul “5 Hal Menarik dari Film Bulan di 

Atas Kuburan” 

- Menulis artikel online berjudul “Chatime 

Kenalkan Banana Series yang Segar dan Kaya 

Manfaat” 

- Liputan Press Conference dan Press Screening 

Filosofi Kopi The Movie, menulis artikel online 

berjudul “3 Tips Belajar akting dari Rio Dewanto 

dan “4 Tips Jitu Menjaga Kesehatan ala Rio 

Dewanto” 

- Liputan Press Conference Super Junior “Super 

Show 6”, menulis artikel online berjudul 

“Gambaran Panggung dan Venue Konser Super 

Junior “Super Show 6” dan “4 Cara ke Tempat 

Konser Super Junior „Super Show 6” 

- Menulis artikel online berjudul “Charlie Puth: 

Terkenal Karena Nyanyi Lagu Adele di Youtube” 

 

11 

(13-19 April 2015) 

- Menulis artikel online berjudul “5 Soundtrack 

Film Hollywood Paling Mengharukan” 

- Menulis artikel online berjudul “6 Tips Percaya 

Diri dari Meghan Trainor (Bagian 1 dan 2)” 

- Liputan Wardah Cosmetis dan Fashion Show di 

Fashion Nation 2015, Senayan City, menulis 

artikel online berjudul “6 Warna Baru Crystallure 

Lipstick dari Wardah Cosmetics” dan “20 Cewek 

Inspiratif Ala Wardah Cosmetics” 

- Menulis artikel online berjudul “8 Hal yang Harus 

Diperhatikan Sebelum Pakai Softlense Berwarna 

(Bagian 1 dan 2)” 

12 - Membantu mengatur studio untuk pemotretan 
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(20-26 April 2015) Raisa untuk sampul Majalah KaWanku 

- Membuat artikel tentang Bella Thorne berjudul 

“Do & Don‟ts at Prom ala Bella Thorne” untuk 

rubrik Celebrity Profile 203 

- Membuat artikel untuk rubrik Movie Review 203 

- Membuat artikel untuk rubrik Music Review 203 

- Membuat artikel untuk rubrik Techno News 2013 

- Membuat artikel untuk rubrik Dating Rules 203 

- Menulis artikel online berjudul “3 Tips Move On 

dari Meghan Trainor” 

- Menulis artikel online berjudul “4 Hal Seru yang 

Bisa Dilakukan di World Book Day” 

- Menulis artikel online berjudul “5 Kostum Lucu 

yang Banyak Dipakai di World Book Day” 

- Menulis artikel online berjudul “5 Tempat Favorit 

Nathan Hartono di Singapura” 

- Menulis artikel online berjudul “6 Seleb 

Hollywood yang Tetap Tegar Meski Di-Bully di 

Media Sosial” 

 

13 

(27 April–3 Mei 

2015) 

- Merevisi artikel Dating Rules 203 

- Mewawancarai Angela Nazar untuk rubrik New 

Entry, membuat tulisan berjudul “Senang 

Kolaborasi dengan Musisi Senior” 

- Liputan Green Tea Adventure dari Nü Green Tea 

di Ciwidey, Bandung, membuat artikel online 

berjudul “5 Kegiatan Liburan Seru di Kebun Teh” 

- Liputan launching album Vadi, “Berujung 

Terang” di Cilandak Town Square, dan menulis 

“5 Fakta Penting Soal Vadi” dan “Vadi: Bikin 

Semua Orang Senyum Lewat Album Berujung 

Terang” 
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14 

(3 Mei–5 Mei 2015) 

- Membuat artikel untuk rubrik Book Review edisi 

204 

- Membuat artikel “Instagram Sensastion” untuk 

rubrik Did You Know edisi 204 

- Membuat artikel online berjudul “5 Fakta Penting 

tentang Angela Nazar, Penyanyi Jebolan The X 

Factor Belanda” 

- Membuat artikel online berjudul “6 Hal yang 

Bikin Konser Super Show 6 di Indonesia 

Berkesan” 

- Membuat artikel online berjudul “4 Momen 

Mengharukan Saat Konser Super Show 6 di 

Indonesia” 

- Membuat artikel online berjudul “Umur Para 

Seleb Menurut Aplikasi How Old Do I Look” 

 

Tabel 3.2 

DAFTAR HASIL TULISAN 

 

No. Judul Tulisan Tanggal Dipublikasikan 

1. 
Afgan: Rayakan Valentine‟s Day Bareng Fans 

di Konser Dari Hati 
16 Februari 2015 

2. 
Afgan: Berhasil Wujudkan Mimpi Lewat 

Konser Dari Hati 
16 Februari 2015 

3. 
Lewat Imlek, Mal Ciputra Rayakan 

Kebersamaan Keluarga 
20 Februari 2015 

4. 
6 Pelajaran Soal Cowok dari Harry Styles 

(Bagian 1 dan 2) 
25 Februari 2015 

5. 
5 Quotes terbaik dari Niall Horan „One 

Direction‟ 
25 Februari 2015 
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6. 
10 Lagu One Direction yang Paling Romantis 

(Bagian 1 dan 2) 
25 Februari 2015 

7. 5 Kebiasaan Aneh Harry Styles 25 Februari 2015 

8. 
7 Tips Bikin Band Biar Tetap Eksis dari Nidji 

(Bagian 1 dan 2) 
27 Februari 2015 

9. 
5 Film Horor Korea Paling Laris (Bagian 1 

dan 2) 
4 Maret 2015 

10. 5 Serial Drama Korea tentang Persahabatan 4 Maret 2015 

11. 
5 Bukti Selena Gomez Peduli Sama Fans 

(Bagian 1 dan 2) 
4 Maret 2015 

12. 5 Waffle Unik yang Seru Buat Dicoba 5 Maret 2015 

13. 
6 Jajanan Rasa Green Tea di Jakarta dan 

Bandung (Bagian 1 dan 2) 
6 Maret 2015 

14. 
5 Alasan Kenapa Harus Jadi Fans EXO 

(Bagian1 dan 2)  
6 Maret 2015 

15. 5 Alasan Cewek Jatuh Hati Sama Troye Sivan 6 Maret 2015 

16. 
Nathan Hartono: Cowok Pemalu yang Punya 

Bakat di Bidang Musik 
10 Maret 2015 

17. 
Lenovo P70: Ponsel Ramping dengan Baterai 

Tahan Lama 
10 Maret 2015 

18. 
Christina Perri dan Jessie J Tampil Enerjik di 

Java Jazz Festival 2015 
11 Maret 2015 

19. 
5 Tempat Beli Waffle Unik di Jakarta (Bagian 

1 dan 2) 
12 Maret 2015 

20. 
5 Boyband dan Girlband Korea yang Akan 

Mengeluarkan Album di 2015 
12 Maret 2015 

21. 
5 Lagu Paling Romantis dari Christina Perri 

(Bagian 1 dan 2) 
12 Maret 2015 

22. 
5 Lirik Lagu tentang Cowok Menerima Cewek 

Apa Adanya (Bagian 1 dan 2) 
13 Maret 2015 
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23. 
5 Lirik Lagu tentang Cewek Mencintai Diri 

Sendiri (Bagian 1 dan 2) 
13 Maret 2015 

24. 4 Keuntungan Datang ke EFX Film Forum 13 Maret 2015 

25. 
10 Alasan Taylor Swift akan Makin Bersinar 

di 2015 (Bagian 1 dan 2) 
13 Maret 2015 

26. 
5 Kelebihan Aplikasi Nike+ Running Terbaru 

Buat Pelari 
13 Maret 2015 

27. 
3 Alasan Sonny Xperia E4 Cocok Buat 

Remaja 
13 Maret 2015 

28. 
5 Hal Romantis yang Dilakukan Niall Horan 

buat Cewek 
17 Maret 2015 

29. 
3 Bukti Ed Sheeran Berteman Baik Sama One 

Direction 
17 Maret 2015 

30. 3 Bukti Ed Sheeran Peduli sama Taylor Swift 18 Maret 2015 

31. 
5 Hal Romantis yang Dilakukan Zayn Malik 

buat Cewek 
18 Maret 2015 

32. 
5 Hal Romantis yang Dilakukan Louis 

Tomlinson buat Cewek 
19 Maret 2015 

33. 
5 Hal Romantis yang Dilakukan Liam Payne 

buat Cewek 
20 Maret 2015 

34. 
5 Hal Romantis yang Dilakukan Harry Styles 

buat Cewek 
20 Maret 2015 

35. 5 Lirik Lagu Paling Romantis dari Ed Sheeran 20 Maret 2015 

36. 5 Lirik Lagu Patah Hati dari Ed Sheeran 20 Maret 2015 

37. 

Toyota Dream Car Art Contest: Bawa 9 Disain 

Mobil Karya Anak Indonesia Bersaing di 

Jepang 

20 Maret 2015 

38. 
5 Tips Sukses Jadi Penyanyi dari Anggun C. 

Sasmi 
20 Maret 2015 

39. Peringati Hari Air Dunia dengan Fun Walk 23 Maret 2015 
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dan Menanam Bakau 

40. 
Film Air dan Api: Enggak Mudah Jadi 

Pemadam Kebakaran 
24 Maret 2015 

41. 
5 Tanda Zayn Malik Sudah Keluar dari One 

Direction Saat Konser di Jakarta 
26 Maret 2015 

42. 
Dion Wiyoko: Sempat Ingin Menyerah Main 

Film Air dan Api 
27 Maret 2015 

43. 
Enzy Storia: Nekat Diving Meski Takut Air 

dan Kedalaman 
27 Maret 2015 

44. 
Yemima Hutapea: Dari Model Jadi Penyanyi 

Jazz 
27 Maret 2015 

45. 
5 Quotes Kebersamaan One Direction yang 

Tidak Terlupakan 
27 Maret 2015 

46. 
5 Quotes Zayn Malik Soal Para Member One 

Direction 
27 Maret 2015 

47. 

Buku 100 Hari Keliling Indonesia: 

Pengalaman Seru dari Sabang Sampai 

Merauke 

27 Maret 2015 

48. 
3 Project untuk Zayn Malik dari Directioners 

Indonesia 
27 Maret 2015 

49. 
2PM Nyanyikan 2 Lagu Indonesia di “Go 

Crazy” World Tour di Jakarta 
30 Maret 2015 

50. 
Game of Thrones Season 5 Diputar di HBO 13 

April 2015 
30 Maret 2015 

51. 
Raditya Dika: Jadi Brand Ambassador 

Minuman Calpico Frezz 
31 Maret 2015 

52. 
Maudy Ayunda: Album Kedua Berisi Momen 

Penting dalam Hidup 
1 April 2015 

53. 
4 Kejutan Buat Maudy Ayunda Saat Rilis 

Album Baru „Moments 
1 April 2015 
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54. 
5 Hal Menarik dari Film Bulan di Atas 

Kuburan 
7 April 2015 

55. 
Chatime Kenalkan Banana Series yang Segar 

dan Kaya Manfaat 
9 April 2015 

56. 3 Tips Belajar akting dari Rio Dewanto  9 April 2015 

57. 
Gambaran Panggung dan Venue Konser Super 

Junior „Super Show 6‟ 
9 April 2015 

58. 
Charlie Puth: Terkenal Karena Nyanyi Lagu 

Adele di Youtube 
9 April 2015 

59. 
8 Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Pakai 

Softlense Berwarna (Bagian 1 dan 2) 
15 April 2015 

60. 
5 Soundtrack Film Hollywood Paling 

Mengharukan 
16 April 2015 

61. 
6 Tips Percaya Diri dari Meghan Trainor 

(Bagian 1 dan 2) 
16 April 2015 

62. 
6 Warna Baru Crystallure Lipstick dari 

Wardah Cosmetics 
20 April 2015 

63. 20 Cewek Inspiratif Ala Wardah Cosmetics 20 April 2015 

64. 
4 Hal Seru yang Bisa Dilakukan di World 

Book Day 
23 April 2015 

65. 
5 Tempat Favorit Nathan Hartono di 

Singapura 
23 April 2015 

66. 3 Tips Move On dari Meghan Trainor 30 April 2015 

67. 
6 Seleb Hollywood yang Tetap Tegar Meski 

Di-Bully di Media Sosial 
30 April 2015 

68. 5 Kegiatan Liburan Seru di Kebun The 30 April 2015 

69. 5 Fakta Penting Soal Vadi 4 Mei 2015 

70. 
Vadi: Bikin Semua Orang Senyum Lewat 

Album Berujung Terang 
4 Mei 2015 

71. 5 Fakta Penting tentang Angela Nazar, 4 Mei 2015 
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Penyanyi Jebolan The X Factor Belanda 

72. 
6 Hal yang Bikin Konser Super Show 6 di 

Indonesia Berkesan 
4 Mei 2015 

73. 
4 Momen Mengharukan Saat Konser Super 

Show 6 di Indonesia 
4 Mei 2015 

74. 
Umur Para Seleb Menurut Aplikasi How Old 

Do I Look 
6 Mei 2015 

75. Music Review 197 

Edisi cetak 

18 Februari – 4 Maret 

2015 

76. Belajar dari Youtube 

Edisi cetak 

4-14 Maret 2015 

77. Lily James: Dreams-Come-True Moments 

78. Music Review 198 

79. Techno News 198 

80. Book Review 198 

81. Zodiac 198 

82. One Direction Timeline 

Edisi cetak 

18 Maret – 1 April 2015 

83. Confessions of a Fangirl 

84. Celebs‟ College Life 

85. Music Review 199 

86. Book Review 199 

87. The Net 199 

88. Zodiac 199 

89. Di Balik Sikap PHP Cowok 

Edisi cetak 

1-15 April 2015 

90. Cowok Ramah 

91. 
Christian Suranta: Belajar dari Lapangan 

Futsal 

92. Techno News 200 

93. Book Review 200 

94. Zodiac 200 
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95. Sweater Pillow 

Edisi cetak 

15-29 April 2015 

96. Curhat Lewat Tumblr 

97. KaWanku 1D Hunt: Hide & Seek With 1D 

98. Kejutan Panas dari 2PM Go Crazy World Tour 

99. Book Review 201 

100. Zodiac 201 

101. Dear My Teacher: Guru Galak 

Edisi cetak 

29 April – 13 Mei 2015 

102. Tribute to My Teacher: Guruku, Motivatorku 

103. Nathan Hartono: Bermusik di Tiga Negara 

104. Music Review 202 

105. Book Review 202 

106. Movie Review 202 

107. Have Fun at Prom with BF & BFF 

Edisi cetak 

13-27 Mei 2015 

108. Have Fun at Prom ala Bella Thorne 

109. Techno News 203 

110. Movie Review 203 

111. Instagram Sensation Edisi cetak 

27 Mei – 10 Juni 2015 112. Book Review 214 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Sebagai reporter feature di Majalah KaWanku, tentu saja tugas yang 

dilakukan berhubungan dengan dunia jurnalistik. Hal tersebut pun berkaitan 

dengan penemuan gagasan, pengumpulan informasi, penulisan, 

penyuntingan, hingga penerbitan karya jurnalistik (Rolnicki dkk., 2008: 

363). Proses pelaksanaan ini tidak hanya berlaku untuk majalah versi cetak, 

tetapi juga untuk online. 

1) Penemuan gagasan 

Untuk dapat menghasilkan suatu berita yang baik, maka perlu 

perencanaan yang baik pula. Proses penciptaan berita itu pun didapat 

Proses dan alur..., Sintia Astarina, FIKOM UMN, 2015



 

 

42 

 

dari rapat proyeksi atau yang biasa disebut dengan rapat peliputan. 

Dalam rapat yang dimaksud, setiap reporter mengajukan usul liputan 

yang mana nantinya dari rapat tersebut akan dihasilkan keputusan 

apakah usulan tersebut disetujui, ditunda, atau ditolak (Sumadiria, 

2005: 94). 

Di Majalah KaWanku, biasanya sebelum rapat proyeksi 

diadakan, reporter feature bersama managing editor melakukan rapat 

kecil untuk membahas beberapa topik serta isi dari majalah untuk 

edisi-edisi berikutnya setiap hari Senin. Setelah itu, pada hari Selasa 

pagi, akan dilakukan rapat besar dua mingguan bersama pemimpin 

redaksi. Tidak hanya dari segi konten, tapi juga dari segi desain, 

artikel-artikel online, dan iklan yang masuk. Namun, kedua rapat ini 

tidak mengikutsertakan reporter magang. 

Setelah rapat selesai, managing editor juga akan menyusun 

outline sesuai dengan tema yang sudah dibahas dan disesuaikan 

dengan pembagian jumlah halaman di majalah. Lalu, ia membagi 

tugas kepada para reporter secara merata. 

Penulis lebih ditunjuk langsung untuk menulis artikel dan tidak 

terlalu terlibat dalam penggodokan ide untuk majalah versi cetak. 

Misalnya, penulis pernah mendapat tugas menulis artikel untuk 

sejumlah rubrik, seperti Techno News, The Net, Did You Know, Quiz 

Box, The Stars, Spill Out, Boys Stuff, Celebrity Profile, Brand New, 

Movie Preview, dan Dating Rules. Namun, penulis beberapa kali 

mengajukan diri secara inisiatif untuk menulis rubrik tertentu, seperti 

Movie Review, Book Review, On the Spot. 

Kemudian, untuk persiapan penulisan online, pada minggu-

minggu pertama magang di Majalah KaWanku penulis mendapat brief 

mengenai artikel apa yang harus ditulis secara langsung dari Digital 

Content Producer. Contohnya, penulis diminta membuat artikel 

dengan judul “10 Lagu One Direction yang Paling Romantis”, “5 
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Quotes Terbaik dari Niall Horan „One Direction‟”, dan “5 Pelajaran 

Soal Cowok dari Harry Styles”. 

Namun, seiring berjalannya waktu, penulis berinisiatif untuk 

mengajukan tema per minggunya untuk diperiksa terlebih dahulu. 

Penulis mengajukan judul beserta deskripsi singkat mengenai artikel 

yang akan ditulis setiap minggunya. Biasanya, Digital Content 

Producer akan mengoreksi judul dan membantu mengarahkan 

pembuatan artikel tersebut sehingga tulisan yang dihasilkan dapat 

menghasilkan sesuatu yang baru dan layak dibaca. 

Untuk versi online, penulis tidak memiliki rubrik tetap sebab 

penulis dibebaskan menulis apa saja. Namun, selama ini kebanyakan 

penulis diarahkan untuk mengisi konten untuk rubrik Feature yang 

terdiri dari All Celeb, News, Playground, juga Love & Life yang terdiri 

dari Love dan Life, sebab kedua rubrik tersebut memang yang paling 

banyak dibaca. 

Di sisi lain, penulis juga harus membuat artikel dengan 

menyesuaikan artis-artis yang memang sesuai dengan minat pembaca 

KaWanku, seperti Justin Bieber, Ed Sheeran, One Direction, EXO, 

hingga Super Junior. Diutamakan selebriti Hollywood dan artis Korea. 

 

2) Pengumpulan informasi 

a) Liputan 

Dalam memperoleh informasi, observasi langsung 

biasanya dilakukan reporter guna mendapatkan fakta dan data 

lapangan. Reporter mengamati langsung suatu peristiwa agar 

cerita dapat menjadi lebih hidup, penuh warna, dan akurat 

(Ishwara, 2005: 68). 

Observasi sering dilakukan penulis, terutama saat sedang 

melakukan liputan acara tertentu. Bisa ambil contoh saat 

penulis sedang menghadiri Launching Album Maudy Ayunda 

bertajuk “Moments” di KFC Tugu Tani. Penulis tidak hanya 

Proses dan alur..., Sintia Astarina, FIKOM UMN, 2015



 

 

44 

 

membuat artikel mengenai peluncuran album saja, tetapi juga 

tentang kejutan-kejutan yang didapat Maudy Ayunda Saat 

merilis album barunya tersebut. 

Informasi tersebut penulis dapatkan dari mengamati hal-

hal yang berlangsung saat perilisan album di mana Maudy 

Ayunda kedatangan penggemar, mendapat video testimonial 

dari fans, dipuji produsernya, hingga berduet langsung 

dengan Iwa K. 

 

Gambar 3.1 

CONTOH ARTIKEL PELIPUTAN DI WWW.KAWANKUMAGZ.COM 

 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

Dengan begitu, para pembaca Majalah KaWanku pun 

bisa mendapat informasi lainnya, selain mengenai peluncuran 

album baru Maudy Ayunda. 
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b) Wawancara 

Selanjutnya, informasi pun bisa dicari lewat wawancara, 

yang artinya suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan 

antara reporter dan narasumber guna mendapatkan informasi 

menarik yang nantinya akan diolah menjadi berita 

(Sumadiria, 2005: 103). 

Wawancara merupakan alat utama dalam menggali suatu 

berita karena reporter dapat memperoleh sebanyak dan 

sedalam mungkin informasi dari narasumber tersebut 

(Newsom dan Wollert, 1985 dikutip dari Sumadiria, 2005: 

104). 

Mappatoto (1999 dikutip dalam Sumadiria, 2005: 107-

108) menjelaskan ada 7 jenis wawancara, yaitu 

(1) personal interview dilakukan untuk mengenal sosok 

pribadi seseorang, misalnya mereka yang 

menjalankan profesi dalam dunia politik, olahraga, 

dan hiburan; 

(2) news interview dilakukan sehubungan dengan adanya 

berita besar dan bertujuan untuk memperoleh 

pendapat dari pihak terkait; 

(3) man in the street interview biasanya diadakan di 

jalanan umum, kemudian memberhentikan dan 

menanyai orang yang lewat terkait suatu hal; 

(4) casual interview tidak direncanakan secara khusus, 

tetapi berlangsung secara kebetulan. Kesempatan itu 

pun dilakukan untuk melakukan wawancara; 

(5) telephone interview dilakukan untuk mendapatkan 

keterangan melalui telepon di mana narasumber 

dapat dipercaya untuk memberikan suatu informasi; 

(6) written interview dilakukan secara tertulis, tetapi 

sayangnya jenis wawancara ini memiliki kelemahan, 
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yaitu apabila ada bagian yang tidak jelas, reporter 

tidak bisa meminta penjelasan dari narasumber 

secara langsung; 

(7) discussion interview dilakukan dengan sekelompok 

orang dan hasil wawancara pun dirangkum menjadi 

satu-kesatuan. 

 

Selama mencari berita di Majalah KaWanku, penulis 

lebih sering menggunakan personal interview, news 

interview, dan man in the street interview. 

Untuk personal interview, biasanya penulis 

mewawancarai tokoh-tokoh di bidang hiburan, khususnya 

musik. Sebelumnya, tidak lupa penulis mencari informasi 

sebanyak-banyaknya mengenai tokoh yang akan 

diwawancarai sehingga proses wawancara bisa berjalan 

dengan baik dan tulisan yang dihasilkan juga tak kalah 

menarik. 

Sebagai contoh, penulis pernah mewawancarai Nathan 

Hartono, penyanyi keturunan Indonesia yang merambah 

karier di tiga negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan 

Amerika. Ternyata, ia tidak begitu fasih berbahasa Indonesia 

sehingga wawancara lebih nyaman dilakukan dengan bahasa 

Inggris. Di sisi lain, penulis juga sudah mempersiapkan 

beberapa pertanyaan untuk diajukan yang selanjutnya 

dikembangkan sendiri. 

Setelah melakukan wawancara, penulis juga menemani 

narasumber untuk melakukan pemotretan di studio untuk 

dokumentasi artikel. Hal tersebut bisa dilihat pada halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 3.2 

PEMOTRETAN DAN WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 

 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

Kemudian, news interview pernah penulis lakukan saat 

menghadiri Press Conference dan Press Screening Filosofi 

Kopi the Movie. Seusai acara, biasanya para wartawan 

melakukan one on one interview dan kali ini penulis 

berkesempatan mewawancari Rio Dewanto. 

Yang menantang selama bekerja sebagai reporter feature 

di Majalah KaWanku adalah penulis harus kreatif dalam 

membuat angle berbeda agar berita yang dihasilkan juga 

berbeda dengan media lain. 

Maka, saat mewawancarai narasumber, penulis tidak 

melulu bertanya soal film yang dimainkan, tetapi juga tips 

berakting. 

Selanjutnya, penulis juga tak jarang melakukan man in 

the street interview guna memperoleh informasi penunjang 

untuk suatu artikel. Sebagai contoh, seusai konser One 

Direction di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu, penulis 
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pernah memberhentikan beberapa remaja perempuan untuk 

dimintai pendapatnya. Pemilihan narasumber pun juga harus 

sesuai dengan pembaca, yakni perempuan berusia 13-19 

tahun.  

Contoh pertanyaan yang diajukan, seperti pendapat 

tentang konser tersebut, siapa member One Direction favorit, 

bagaimana perasaannya saat tahu ada salah satu member 

yang tidak ikut konser, hingga harapan untuk konser 

mendatang. Jawaban wawancara pun akan dirangkum supaya 

menghasilkan artikel liputan yang komprehensif. 

 

c) Sumber dari internet 

Tak dimungkiri apabila internet menghubungkan reporter 

ke informasi yang disimpan komputer di seluruh dunia. 

Informasi yang dapat diakses ini mampu memperkaya berita 

yang ditulis, khususnya untuk majalah versi cetak. 

Menggunakan mesin pencari merupakan salah stau langkah 

awal guna memperoleh informasi yang sedang dicari. Meski 

begitu, reporter harus pintar dalam mengumpulkan data 

karena tentu saja informasi harus berasal dari sumber 

terpercaya yang harus diverifikasi (Rolnicki dkk., 2008: 29-

30). 

Reporter feature di Majalah KaWanku pun lebih banyak 

mencari bahan tulisan dari internet, terutama ketika menulis 

profil untuk rubrik Celebrity Profile. Penulis pun juga 

melakukan hal serupa saat membuat tulisan tentang Bella 

Thorne terkait do & don’ts saat sedang prom. Penulis 

mencari berbagai bahan di internet, entah itu berupa artikel, 

hasil wawancara, video, ataupun foto-foto di media sosial. 

Kemudian, penulis akan mengolah bahan-bahan tersebut 

sedemikian rupa sehingga membuat suatu angle baru. 

Proses dan alur..., Sintia Astarina, FIKOM UMN, 2015



 

 

49 

 

 

3) Penulisan berita 

Dalam tahap penulisan berita, reporter bertugas untuk mengubah 

rekaman, catatan, ataupun draf menjadi tulisan atau artikel untuk 

dipublikasikan. Reporter pun juga harus mempertimbangkan sudut 

pandang berbeda dalam penulisan berita sehingga tulisan yang 

dihasilkan bisa memberi informasi lebih kepada seluruh pembaca 

(Rolnicki dkk., 2008: 365). 

Ada dua jenis berita (Rich, 2010: 17), yang ditulis pada Majalah 

KaWanku, baik itu versi cetak maupun online yakni 

a) hard news merupakan berita yang berkaitan dengan suatu 

peristiwa atau konflik yang baru saja terjadi atau akan 

terjadi. Misalnya, berkaitan dengan kejahatan, kebakaran, 

peradilan, dan lain-lain. Hard news memiliki pendekatan 

mengenai apa yang terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, dan 

bagaimana para pembaca bisa mendapatkan efek tertentu 

terhadap tulisan berita tersebut; 

b) feature disebut juga sebagai soft news. Pengertiannya adalah 

berita-berita yang memberi hiburan atau memberikan 

informasi, dengan penekanan adanya unsur human interest 

dan tidak lekang oleh waktu. Unsur immediacy yang dimiliki 

pun tidak lebih dari hard news.  

 

Karena penulisan di Majalah KaWanku lebih didominasi oleh 

feature, maka penulis pun juga lebih banyak memberi porsi tulisan 

untuk feature. Ada beragam jenis feature (Sumadiria, 2005: 161-165), 

yaitu 

a) feature minat insani, sering juga disebut dengan human 

interest feature. Feature ini ditulis untuk mengaduk-aduk 

perasaan, suasana hati, dan juga menguras air mata pembaca. 
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Tulisan ini paling efektif dalam menyentuh wilayah emosi 

dan psikologi manusia; 

b) feature sejarah berkaitan dengan peninggalan sejarah dalam 

lingkup nasional maupun internasional. Feature ini berusaha 

untuk merekonstruksi peristiwa. Bukan hanya dari segi fakta 

benda-benda, melainkan aspek manunsia yang selalu 

mengundang simpati dan empati pembaca; 

c) feature biografi berisi riwayat perjalanan hidup seseorang, 

seperti pemimpin pemerintahan dan masyarakat, public 

figure, juga mereka yang mengabdikan diri dan memberi 

manfaat bagi negara dan bangsa. Feature jenis ini disukai 

oleh novelis, jurnalis, bahkan petinggi masyarakat dan 

pemuka negara; 

d) feature perjalanan mengajak pembaca guna mengenali suatu 

kegiatan atau tempat yang memiliki daya tarik tertentu. 

Tulisan ini bermaksud untuk memotivasi masyarakat guna 

mencintai alam, flora dan fauna, entah itu di dalam atau di 

luar negeri; 

e) feature petunjuk praktis menuntun pembaca untuk 

melakukan atau mengerjakan sesuatu. Biasanya disebut juga 

sebagai how to do feature; 

f) feature ilmiah mengungkapkan sesuatu yang berkaitan 

dengan dunia ilmu pengetahuan. Tulisan ini akan berhasil 

apabila si penulis gemar dengan dunia iptek. 

 

Saat melaksanakan magang di KaWanku, penulis pernah 

membuat feature biografi mengenai Nathan Hartono yang 

menjalankan karier musiknya di tiga negara. Penulis memaparkan 

bagaimana ia memulai debut di Singapura, melebarkan sayap 

kariernya di Indonesia, hingga belajar musik di Amerika. 
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Tulisan ini juga dilengkapi dengan fun facts atau fakta-fakta 

menarik dan biodata singkat tokoh. Bahan tulisan untuk rubrik 

Celebrity Profile ini pun didapatkan dari wawancara pribadi dan 

berbagai sumber di internet. 

 

Gambar 3.3 

HASIL TULISAN FEATURE DI MAJALAH KAWANKU 

 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

Contoh lainnya, penulis pernah melakukan liputan Green Tea 

Adventure bersama Nü Green Tea yang mana acara tersebut ingin 

mengedukasi masyarakat mengenai pemilihan minuman teh 

berkualitas. 

Dalam acara tersebut, para wartawan dari berbagai media 

diundang ke Perkebunan Teh Dewata di Bandung untuk ikut terlibat 

dalam proses produksi teh, dimulai dari memetik daun teh hingga 

mengolahnya di pabrik. 

Dari acara tersebut, penulis membuat feature perjalanan 

berjudul “5 Kegiatan Liburan Seru di Kebun Teh”, yang mana di 
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dalamnya terdapat informasi-informasi yang didapatkan selama 

peliputan, seperti bagaimana memilih kualitas daun teh terbaik, proses 

pembuatannya, hingga cara penyeduhannya. Dengan begitu, edukasi 

mengenai pemilihan daun teh berkualitas tetap tersampaikan ke para 

pembaca. 

 

Gambar 3.4 

CONTOH ARTIKEL FEATURE DI WWW.KAWANKUMAGZ.COM 

 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam penulisan 

berita adalah pembuatan judul. Judul bisa menjadi elemen yang 

penting. Membuat judul pun perlu keterampilan dan tidak sekadar 

asal-asalan sebab judul juga berfungsi untuk mengarahkan perhatian 

pembaca kepada berita yang ditulis (Putra, 2006: 64-67). 

Bagi perusahaan media cetak dan media elektronik, menyajikan 

judul yang menarik merupakan hal yang penting, sebab dari judul 

berita saja bisa memicu penjualan secara optimal. Biasanya, judul 

yang baik dapat mencerminkan fokus berita. Judul berita pun dapat 
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berbentuk kata-kata yang dramatis, to the point, baru, hangat, dan 

topikal (Yunus, 2012: 75-76). 

Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

membuat judul berita (Yunus, 2012: 77). 

a) Provokatif: judul berita ini lebih menekankan untuk 

membangkitkan minat dan perhatian para pembaca sehingga 

mampu menggugah sikap, intuisi, dan emosi pembaca. 

b) Singkat dan padat: judul tidak perlu bertele-tele, tetapi 

singkat, padat, lugas, dan tegas. 

c) Relevan-representatif: judul pun nantinya harus berkaitan 

dengan teras berita yang hendak disampaikan. Maka, judul 

pun juga mewakili berita yang disajikan. Jangan sampai 

judul keluar dari pesan terpenting suatu berita. 

d) Fungsional: kata-kata dalam judul tidak ambigu, sesuai 

dengan informasinya, to the point, dan berfungsi sebagai inti 

dari berita yang diulas. 

e) Bahasa baku: penggunaan bahasa baku mencerminkan etika 

berbahasa dan mengedukasi masyarakat dalam penyajian 

judul itu sendiri. 

f) Spesifik: judul yang baik tentu saja tidak menimbulkan 

interpretasi yang berbeda-beda, tapi lebih memiliki makna 

yang jelas. 

 

Tentunya, judul-judul yang dipakai penulis selama 

memproduksi konten untuk majalah versi cetak dan online juga 

menerapkan syarat-syarat di atas. Contohnya, penulis pernah membuat 

suatu artikel dengan judul “6 Hal yang Bikin Konser Super Show 6 di 

Indonesia Berkesan”. Kata “bikin” memang tidak baku karena 

disesuaikan dengan gaya penulisan di Majalah KaWanku, tetapi judul 

ini straight to the point dan hendak menyampaikan konten artikel 

dengan singkat, padat, lugas, dan lugas kepada pembaca. Judul yang 
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spesifik pun juga membantu penulis untuk tetap berfokus pada hal-hal 

yang memang membuat konser Super Show 6 Super Junior di 

Indonesia menjadi lebih berkesan. 

Judul lain yang pernah ditulis adalah “Lily James: Dreams-

Come-True Moments”. Judul ini dapat mewakili keseluruhan berita 

yang berbicara mengenai Lily James yang memiliki banyak mimpi 

tercapai, salah satunya menjadi pemeran utama dalam film Cinderella 

(2015). 

 

Gambar 3.5 

CONTOH PENULISAN JUDUL 

 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

Setelah menentukan judul artikel, barulah masuk ke paragraf 

pertama atau teras berita yang dapat mengantarkan pembaca untuk 

menyelami artikel lebih dalam. Membuat teras berita atau lead pun 

harus menarik sehingga dapa mengundang khalayak untuk membaca. 

Bicara soal lead, ini juga merupakan unsur yang tak boleh 

dilupakan dalam penulisan berita. Ada beberapa jenis lead (Sumadiria, 

2005: 130-146), yaitu 

1) who lead (teras berita siapa): dipilih berdasarkan 

pertimbangan unsur pelaku peristiwa yang mempunyai nilai 

berita yang lebih dibandingkan dengan unsur-unsur lain. 

Dalam Jurnalistik, dikenal istiah names make news yang 
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artinya orang-orang seperti orang penting, public figure, atau 

yang terkemuka pasti menarik untuk dijadikan berita. Teras 

berita ini memiliki dua jenis, yaitu individu dan instansi, 

2) what lead (teras berita apa): dipilih dengan pertimbangan 

unsur apa dari suatu peristiwa. Dalam Jurnalistik, nilai berita 

mampu ditentukan oleh peristiwa yang terjadi, lalu diuraikan 

dengan latar belakang, penyebab munculnya peristiwa, juga 

sejumlah nama yang terlibat, 

3) when lead (teras berita kapan): dipilih berdasarkan 

pertimbangan waktu yang ditandai dengan pukul (jam-

menit-detik), nama hari, bulan, dan sebagainya. Dalam 

Jurnalistik, perlu diketahui kapan suatu peristiwa 

berlangsung sehingga bisa memunculkan pertanyaan lain 

mengenai mengapa peristiwa itu terjadi, 

4) where lead (teras berita di mana): merujuk pada tempat 

suatu peristiwa terjadi. Faktor lokasi pun sering menjadi 

pemicu peristiwa, 

5) why lead (teras berita mengapa): merujuk pada sebab 

mengapa suatu peristiwa bisa terjadi. Cara mengenalinya 

adalah dengan adanya kata karena atau akibat. Dalam 

Jurnalistik, dikenal istilah news has impact yang mana suatu 

berita dapat menimbulkan dampak, akibat, atau adanya 

perubahan dalam masyarakat, 

6) How lead (teras berita bagaimana): merujuk pada bagaimana 

suatu peristiwa terjadi dan lead ini ditadandai dengan kata 

untuk atau guna pada kalimat awal tersebut. Biasanya, teras 

berita ini lebih sering digunakan untuk peristiwa yang 

memiliki dampak positif. Diharapkan, audiens dapat 

memperoleh inspirasi, motivasi, juga sumber kreasi untuk 

aktualisasi diri, 
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7) contrast lead (teras berita kontras): dipilih dengan 

mempertimbangkan sesuatu yang berlawanan dengan subjek 

pelaku peristiwa. Teras ini lebih banyak ditemui pada berita 

mengenai kriminal dan hukum. Guna mengidentifikasi lead 

ini, dapat diperhatikan isinya, apakah ada hal yang 

berseberangan dengan yang seharusnya dilakukan subjek 

peristiwa. Sering juga ditemui keganjilan perilaku dan fakta, 

8) quotation lead (teras berita kutipan): ditandai dengan 

perkataan langsung yang diungkapkan oleh subjek atau 

pelaku peristiwa. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu 

a) perkataan langsung yang dilontarkan subjek haruslah 

penting, b) jelas, ringkas, juga tegas, c) menonjolkan watak 

pribadi, kebiasaan, juga gaya kepemimpinan subjek 

peristiwa tersebut, 

9) question lead (teras berita bertanya): ditandai dengan 

pertanyaan yang diungkapkan oleh narasumber tersebut. 

Syarat yang dimiliki teras berita ini sama dengan quotation 

lead. Lead ini banyak digunakan untuk feature, 

10)  descriptive lead (teras berita pemaparan): ditandai dengan 

unsur suasana atau situasi yang dirasakan dari suatu 

peristiwa. Dalam Jurnalistik, cara pemaparan ini lebih efektif 

dibandingkan dengan yang lain dan sangat cocok untuk 

digunakan dalam feature, terutama profil pribadi, 

11) narrative lead (teras berita bercerita): ada unsur realitas 

dalam suatu peristiwa dan lead ini digolongkan dalam 

jurnalistik sastra. Lead ini digunakan untuk menciptakan 

suasana dan membuat pembaca seolah-olah merasa menjadi 

tokoh utama, dan 

12)  exclamation lead (teras berita menjerit): dipilih dengan 

adanya unsur “teriakan” atau “jeritan” yang diucapkan 

narasumber peristiwa. Umumnya lebih banyak ditemukan 

Proses dan alur..., Sintia Astarina, FIKOM UMN, 2015



 

 

57 

 

dalam peristiwa kriminal atau bencana dan teras ini 

digolongkan ke dalam jurnalistik sastra. 

 

Salah satu jenis lead yang yang digunakan penulis adalah what 

lead. Sebagai contoh, dalam artikel “5 Kegiatan Liburan Seru di 

Kebun Teh”, penulis menggunakan lead ini untuk menekankan ke 

pembaca bahwa ada kegiatan seru lainnya yang dapat dilakukan saat 

liburan, yakni jalan-jalan di kebun teh. 

 

Bosan cuma jalan-jalan ke mal saat liburan? Ke kebun teh aja yuk, 

girls! Seperti yang dilakukan dalam Nü Green Tea dalam Green Tea 

Adventure di Perkebunan Teh Dewata, Ciwidey, Bandung, pada 

Kamis (29/4) kemarin. Soalnya, ada 5 kegiatan liburan seru di kebun 

teh, nih! 

 

Contoh lainnya adalah who lead yang penulis gunakan untuk 

artikel berjudul “5 Hal Romantis yang Dilakukan Zayn Malik Buat 

Cewek”. Dalam artikel ini, who lead dipilih karena Zayn Malik 

merupakan sosok yang memiliki unsur keterkenalan atau prominence 

dan apa yang dilakukannya bisa menjadi berita. 

 

Zayn Malik memang cocok banget, deh, kalau mau dijadiin pacar. 

Buktinya, dia rela melakukan apapun buat cewek yang disayanginya. 

Berikut ini adalah 5 hal romantis yang pernah dilakukan Zayn Malik 

buat cewek. Dijamin bakal bikin kita tambah meleleh, sekaligus bikin 

sirik, girls! 

 

Setelah membuat judul, lead, lalu menuliskan konten berita, 

tidak lengkap bila tidak ada dokumentasi pendukung berupa 

multimedia. 

Menurut Robin dan Linda (2001, dikutip dari Suyanto, 2007: 

21) multimedia adalah alat yang mampu menciptakan presentasi 

dinamis dan interaktif yang menggabungkan unsur teks, grafik, 

animasi, audio, juga gambar video. 
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Multimedia sendiri memiliki kelebihan, yaitu menarik indera 

dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, 

suara, dan gerakan. Multimedia pun dinilai efektif karena mengikuti 

perkembangan internet di mana pasar pertumbuhannya menjadi yang 

tercepat di dunia saat ini (Suyanto, 2007: 23). 

Majalah KaWanku pun menerapkan prinsip multimedia ini 

dalam memproduksi konten. Misalnya, penulis memberi foto atau 

gambar animasi guna melengkapi artikel, seperti yang menjadi ciri 

khas penulisan di www.kawankumagz.com. Dasar pemilihan foto tentu 

saja yang relevan dengan artikel yang ditulis, juga relevan dengan 

pembaca. 

Contohnya, penulis membuat artikel dengan judul “7 Tips Bikin 

Band Tetap Eksis dari Nidji”. Karena Nidji adalah musisi yang kurang 

sesuai dengan target pembaca KaWanku, maka penulis tidak 

memasukkan foto band Nidji. Sebagai gantinya, gambar animasi 

anak-anak perempuan yang sedang bermain band dirasa lebih tepat 

untuk melengkapi artikel karena lebih relevan dengan pembaca 

KaWanku. 
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Gambar 3.6 

PEMILIHAN FOTO ATAU GAMBAR UNTUK ARTIKEL ONLINE 

 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

Disarankan untuk tidak menggunakan foto berwarna hitam dan 

putih supaya terkesan lebih colorful. Sumber foto pun ditaruh di akhir 

artikel. 

Hal yang tak kalah pentingnya adalah meletakkan tautan berita 

di antara beberapa paragraf artikel yang ditulis. Biasanya, tautan berita 

lainnya diletakkan setelah paragraf pertama, di tengah, dan di akhir 

artikel. 

Kegunaannya agar pembaca berkeinginan untuk membaca 

artikel lainnya. Tautan tersebut juga berguna untuk melengkapi 

pemahaman pembaca mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan 

apa yang ditulis. 

Penulis pun pernah membuat artikel berjudul “5 Lirik Lagu 

tentang Cewek Mencintai Diri Sendiri”. Lalu, ada beberapa tautan 

yang diselipkan di dalam artikel mengenai “6 Cara Mencintai Diri 

Sendiri, 9 Cara Instan Lebih Pede”, bisa juga “Resep Bahagia Dari 

Para Seleb Idola Cewek”. Kesemuanya saling berhubungan dan dapat 
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membuat suatu pokok pembahasan menjadi lebih komprehensif 

sehingga pengetahuan pembaca tidak hanya berhenti pada 

pembahasan mengenai lirik lagu tentang perempuan yang mencintai 

diri sendiri. 

 

 

4) Penyuntingan 

Setelah artikel sudah selesai, biasanya penulis akan langsung 

mengirimnya ke redaktur pelaksana untuk artikel cetak dan ke Digital 

Content Producer untuk artikel online. Sebenarnya, reporter bisa 

langsung memasukkan artikel yang sudah jadi ke server redaksi 

KaWanku atau langsung memublikasikan artikel online ke website. 

Namun, penulis diminta untuk mengirimkan hasil tulisan ke kedua 

pihak tersebut via surat elektronik untuk disunting terlebih dahulu. 

Apabila ada banyak hal yang harus direvisi, misalnya dari segi 

konten dan angle berita, maka redaksi pelaksana atau editor online 

akan mengirim kembali tulisan tersebut untuk penulis revisi lagi. 

Setelah direvisi, penulis mengirimnya kembali untuk dipublikasikan 

segera (online) atau diletakkan di server redaksi untuk di-layout para 

desainer grafis. 

 

5) Penerbitan karya jurnalistik 

Apabila artikel sudah selesai diedit, barulah tim desainer grafis 

akan me-layout-nya ke dalam bentuk majalah lewat aplikasi Adobe 

inDesign. Apabila ada artikel yang ketika di-layout terasa terlalu 

panjang, maka desainer grafis akan meminta reporter untuk 

mengeditnya kembali. Begitu juga apabila ada foto atau dokumentasi 

yang belum disediakan untuk melengkapi artikel, maka reporter 

bertanggung jawab untuk melengkapinya. 

Untuk foto atau dokumentasi, biasanya menggunakan fotografer 

freelance yang mana mereka juga bisa langsung memasukkan hasil 

foto ke folder yang terhubung ke server. Biasanya, reporter dan 
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fotografer sama-sama memilih beberapa alternatif foto yang sekiranya 

bisa dijadikan sebagai pelengkap artikel. 

Selanjutnya, artikel yang sudah di-layout akan disimpan dalam 

bentuk PDF per masing-masing halaman untuk dicek terlebih dahulu 

oleh managing editor dan pemimpin redaksi. Setelah itu, semua 

halaman yang sudah diperiksa akan dijadikan satu dan dicek kembali 

secara keseluruhan. Apakah ada yang perlu diperbaiki kembali atau 

tidak. 

Untuk versi online, artikel yang sudah penulis buat akan 

dipublikasikan langsung oleh Digital Content Producer. 

Di sisi yang bersebelahan, tak jarang penulis meminta feedback 

dari redaktur pelaksana, Digital Content Producer, juga reporter lain 

sehingga penulis bisa menghasilkan tulisan bermanfaat yang sesuai 

dengan karakter pembaca KaWanku. 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Selama tiga bulan melakukan praktik kerja magang di Majalah 

KaWanku, ada beberapa kendala yang ditemukan, yakni 

1) pada awalnya, masih kesulitan untuk menulis artikel feature yang 

sesuai dengan target pembaca Majalah KaWanku, yakni remaja 

SMP dan SMA yang mayoritas perempuan. Penulis harus 

menyesuaikan gaya penulisan dan gaya bahasa agar lebih santai 

dan tidak kaku; 

2) penulis tidak terlalu paham tentang artis-artis Korea yang 

kebanyakan memang menjadi tema utama dalam feature-feature di 

Majalah KaWanku, selain artis Hollywood. Di sisi lain, browsing 

skill penulis juga masih harus diasah karena sumber tulisan di 

majalah ini banyak berasal dari internet; 

3) teknik penulisan untuk web online masih kaku dan kurang straight 

to the point untuk bagian lead. Judul juga kurang sesuai dengan 

Search Engine Optimization (SEO). Selain itu, penulis tidak mem-
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posting langsung artikel yang dibuat ke website, tetapi dikirimkan 

ke Digital Content Producer sehingga berita yang dibuat tidak 

langsung bisa dipublikasikan di website. Penulis pun juga harus 

membuat artikel di Ms. Word beserta coding-nya secara manual 

serta menyertakan foto animasi (.gif) dan tautan artikel lain yang 

berhubungan dengan artikel yang ditulis secara manual; 

4) penulis kesulitan dalam menggali tema tulisan yang sesuai dengan 

remaja SMP dan SMA, terutama untuk web online.  

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Berdasarkan berbagai kendala yang ada di atas, di bawah ini ada 

beberapa solusi yang penulis lakukan guna mengatasi kendala tersebut. 

1) Penulis selalu membaca berbagai edisi Majalah KaWanku untuk 

mengetahui artis-artis mana saja yang memang disukai pembaca, 

mempelajari gaya penulisan yang relatif lebih santai, juga bertanya 

lebih detail mengenai rubrik dan cara kerja di redaksi KaWanku. 

Jika tidak ada yang dimengerti, penulis selalu bertanya dan 

berkonsultasi kepada pembimbing dan reporter lain. Penulis rajin 

meminta feedback setelah selesai mengirim tulisan, terutama 

tulisan online, 

2) mencari berbagai informasi lewat koran, majalah, artikel-artikel 

online, ataupun sumber lain untuk memperkaya gagasan, terutama 

yang berkaitan dengan apa yang belum dikuasai secara penuh. 

Penulis juga mencari bahan tulisan lewat berbagai situs luar negeri 

yang biasanya dijadikan bahan untuk menulis feature di majalah, 

seperti Buzzfeed, Hollywood Life, Sugarscape, Dailymail, dan 

lain-lain, 

3) penulis berlatih setiap hari dengan membuat artikel. Dengan 

begitu, penulis akan  lebih terbiasa untuk membuat artikel dengan 

gaya bahasa yang ringan dan dengan tema yang pas untuk target 

pembaca. Penulis juga mencoba memilih foto pendukung 
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(animasi, video Youtube, gambar) yang lebih sesuai serta hyperlink 

ke artikel lain yang dapat melengkapi pemahaman pembaca. Di 

sisi yang bersebelahan, apabila tugas dan kewajiban sudah selesai, 

penulis akan mencicil artikel untuk di edisi depan sehingga waktu 

yang tersisa bisa digunakan untuk membuat artikel online, dan 

4) penulis mengamati fenomena yang sedang terjadi di sekitar lewat 

internet, media sosial, atau media konvensional lainnya. Dari 

fenomena tersebut, direlasikan dengan pembaca remaja SMP-

SMA dan dibuat tulisannya dengan berbagai sudut pandang. 
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