
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



13 
 

BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG  

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

       Kedudukan penulis selama praktik kerja magang di SLATE- Qubicle.id ialah 

sebagai reporter dalam divisi artikel. Penulis berada di bawah tanggung jawab Faisal 

Mochamad sebagai Community Engagement Officer dan Martin Johnindra sebagai 

editor in chief. Pada awal kerja magang penulis hanya berkoordinasi dengan Faisal 

Mochamad dalam menentukan konten dan cara penulisan artikel perfilman. Setelah 

Martin Johnindra bergabung dengan SLATE –Qubicle.id maka penulis lebih banyak 

melakukan koordinasi dengan Martin Johnindra.  

       Penulis setiap harinya diberikan pembekalan langsung oleh Martin Johnindra 

selaku pimpinan divisi artikel dalam melaksanaan kerja magang. Penulis biasanya 

mengajukan ide sebagai bahan artikel. Editor in Chief akan menyeleksi ide dan 

memastikan kelayakan berita yang akan ditayangkan serta cara penulisan artikel yang 

sesuai dengan SLATE sebagai rubrik situs perfilman. Editor in Chief juga 

mengarahkan, dan membantu penulis selama kerja magang dalam menemukan ide 

untuk artikel yang menjadi bagian dari tugas penulis di divisi artikel. 

       Divisi artikel dalam SLATE bekerja untuk memberitakan kegiatan acara yang 

dilaksanakan oleh beberapa program yang ada dalam SLATE. Divisi SLATE juga 

membahas tentang acara-acara perfilman seperti festival film, diskusi film dan 

komunitas perfilman. Divisi ini ditangani oleh editor in chief dan reporter yang akan 

bekerja dalam menyusun ide konten SLATE dari divisi artikel. 
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3.2 Tugas Yang Dilakukan 

3.1 Gambar Alur Proses Penulisan Berita Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Gambar : Diolah berdasarkan informasi Qubicle.id 

       Sebagai seorang reporter, penulis diberikan kebebasan dalam menyampaikan ide 

untuk divisi artikel yang memiliki target penayangkan 50 artikel dalam satu bulan. 

Penulis juga terjun langsung ke lapangan dalam melakukan peliputan setelah 

disetelah disetujui oleh pembimbing lapangan.  

       Pada liputan yang pertama penulis ditemani salah satu koordinator acara SLATE 

yang meminta acaranyanya yang berjudul Picnic Film diliput. Ia juga membantu 

penulis untuk memperkenalkan pada narasumber yang saat itu adalah seorang 

sutradara film Sundul Gan, Naya Anindita.  

       Selanjutnya terkadang penulis diberikan tugas meliput bersama dengan 

mahasiswa magang lainnya atau melakukan peliputan sendirian. Jadwal peliputan 

tidak menentu bisa, dikabari dari jauh-jauh hari, atau bisa juga secara mendadak.     

Mengikuti Rapat 

Tim SLATE 

 (Tahap Penugasan) 

Diskusi dengan Editor 

in Chief/ Divisi Artikel 

( Penyusunan Ide ) 

 

 

Penugasan melakukan riset 

dan liputan ke lapangan/ 

Agregasi Konten  

 
Mengumpulkan data 

(Tahap  Pengumpulan  Data) 

Penyusunan Naskah oleh 

Reporter 

 (Tahap Penulisan) 

Mengirimkan artikel 

pada Editor in Chief 

(Tahap Penyuntingan) 

Disigner Konten 

Artikel 

Penerbitan ke Halaman 

Situs SLATE- Qubicle.id 
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Penulis melakukan wawancara tatap muka dengan narasumber secara eksklusif 

maupun doorstop.  

       Selain itu, dalam peliputan biasanya penulis diminta untuk menggali lebih dari 

satu topik dalam pembahasan, sehingga satu liputan bisa menghasilkan dua  sampai 

tiga artikel. Tidak hanya menulis berdasarkan hasil liputan, penulis juga pernah 

melakukan penulisan yang wawancaranya dilakukan via email apabila narasumber 

tidak dapat ditemui secara langsung.  

       Penulis juga melakukan agregasi konten untuk membuat artikel. Ini dilakukan 

dengan mencari ide bahan tulisan yang didapatkan dari berita atau artikel dalam 

website yang sudah ditentukan oleh pembimbingan lapangan. Dalam bekerja 

meskipun status penulis merupakan reporter dalam divisi artikel, penulis juga 

memiliki kewajiban untuk membantu tim SALTE-Qubicle.id jika ada yang 

kekurangan personel. Penulis pernah diminta untuk membantu mengerjakan transkip 

video yang akan tayang di SLATE-Qubicle.id. Penulis juga pernah membantu proses 

syuting yang diadakan oleh SLATE seperti membantu dalam persiapan syuting, 

setting tempat dan menjadi koordinator konsumsi.  

       Foto yang  disertakan dalam artikel terbagi menjadi dua jenis gambar. Pertama, 

foto yang diambil penulis secara langsung saat melakukan peliputan. Biasanya 

penulis mengambil lebih dari satu foto untuk dikirimkan ke pembimbing lapangan 

agar dapat dipilih yang terbaik. Kedua, foto yang diambil dari sebuah website atau 

foto yang sudah disediakan oleh panitia acara ketika peliputan. 

       Jika semua artikel yang dikerjakan penulis sudah selesai dan foto sudah tersedia. 

Maka hasil tersebut dikirimkan via email oleh penulis pada Pembimbing Lapangan 

Martin Johnindra untuk dikoreksi terlebih dahulu. Perbaikan akan dikirimkan penulis 

lagi jika pembimbing lapangan sebagai editor in chief sudah memberikan keterangan 

perbaikan untuk artikel ataupun fotonya. Setelah perbaikan selesai, penulis akan 

kembali mengirimkan artikel dan foto untuk dimuat atau pun disimpan terlebih 

dahulu oleh editor in chief. 
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Tabel 3.1 Pekerjaan Mingguan Magang 

Minggu Ke 

- 

Tanggal Judul Rubrik 

1 (15/02-19/02) 1. Jangan Ajak Mereka ke Bioskop. 

2. Blasteran  Jadi Karakter Pemanis di 

Film Indonesia. 

3. Antara Film dan Publisis 

4. Serangkai Mimpi Untuk Film 

Indonesia. 

SLATE 

2 (22/02-26/02) 1. Talak 3 : Realita di Balik Cinta 

2. Tanskip Video Hanna Al Rashid 

SLATE 

3 (29/02-24/03) 1. Dibalik Film Sudul Gan 

2. Casting Tapes : Oliver Prass 

SLATE 

4 (07/03-11/03) 1. How well do you know your 

neighbors? 

SLATE 

5 (14/03-18/03) 1. Dewi ‘Dee’ Lestari : Mengangkat 

Novel ke Layar Lebar 

2. . Question and Answer with Dee 

Lestari 

SLATE 

6 (20/03-24/03) 1. Seribu Kata Para Sutradara 

2. Mencari Ide Untuk Film Pendek 

Part 1 

3. Mencari Ide Untuk Film Pendek 

Part 2 

 

SLATE 

7 (28/03-01/04) 1. 10 Tips Film Maker SLATE 

8 (04/04-08/04) 1. Membongkar Cerita Di Balik 

Layar. 

2. Dilema Jurnalisme dalam Spotlight 

3. Sinopsis Algojo 

SLATE 
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4. Sinopsis Hijab Traveler 

5. Profil Geng Cinta AADC2 

6. Celebrity First Posting on 

Instagram 

9 (11/04-15/04) 1.  sinopsis film “Winter in Tokyo” 

2. The Best Quote in Movie “Soul 

Surfer” 

3. Best Biopic Part 1  

4. The Best Quote in Movie “The 

Theory of Everything” 

SLATE 

10 (18/04-22/04) 1. Five The Best Movie of Eddie 

Redmayne 

2. Five The Best Movie of Anna 

Hathaway 

SLATE 

11 (25/04-29/04) 

 

1. Five The Best Movie of Cate 

Blanchet 

2. Five The Best Movie of Anthony 

Hopskin 

3. Five The Best Movie of Meryl 

Streep 

SLATE 

12 (02/05-06/05) 1. Best Biopic Part 2 SLATE 

13 (09/05-15/05) 1. Five The Best Movie of Sandra 

Bullock 

2. Five The Best Movie of Channing 

Tatum 

3. Teenage Mutant Ninja Turtles 

SLATE 

 TOTAL 34 KARYA TULIS/ ARTIKEL  
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       Jumlah karya yang dihasil oleh penulis selama melakukan kerja magang 

mencapai 34 artikel. Karya yang sudah diterbitkan di situs SLATE berjumlah 26 

artikel. Beberapa tulisan ada yang disimpan untuk edisi bulan selanjutnya, dan ada 

yang memang tidak masuk dalam kualifikasi tayang.  

3.3 Uraian Kerja  

       Sebelum membuat sebuah artikel biasanya penulis diminta untuk mencari ide 

tulisan. Editor in Chief Martin Johnindra mengharapkan agar reporter SLATE 

mencari ide yang menarik, sebuah pembahasan yang ringan dan mudah dipahami 

oleh pembaca.  

Menurut Richard Craig (2005), menentukan sebuah ide untuk jurnalistik 

online membutuhkan pengetahuan tentang siapa audiens yang akan membaca berita 

media tersebut. Reporter baru di media online harus mengetahui segala sesuatu yang 

memungkinkan tentang dinamika, dan karakteristik pembaca, seperti etnis, ekonomi, 

ideologi dan social makeup atau pola pengaturan sosial dalam masyarakat yang 

muncul dari penentu atau tindakan individu sehingga, reporter akan lebih mudah 

untuk menemukan ide yang sesuai dengan pembacanya.  

Apabila ide untuk menulis sudah ditentukan, maka penulis mendiskusikannya 

langsung dengan editor in chief untuk meminta persetujuan mengenai ide tersebut. 

Jika disetujui penulis bisa memulai proses pembuatan artikel melalui peliputan 

ataupun melakukan riset untuk agregasi konten. 

    3.3.1 Pengumpulan Data  

       Dalam pengumpulan data penulis menggunakan dua teknik pengumpulan 

data yaitu peliputan dan agregasi untuk konten tulisan yang akan dibuat. 
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            3.3.1.1 Peliputan 

       Carole Rich (2013, h.9) menjelaskan dalam bukunya Writing and The 

News Reporting, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

peliputan berita online. 

1. Perencanaan untuk liputan penuh. Reporter harus siap 

menerima segala bentuk informasi, baik publikasi data yang 

diterbitkan atau keterangan narasumber. 

2. Peralatan, Reporter harus mempersiapkan segala kebutuhan 

dalam peliputan, seperti, buku tulis, perekam, kamera untuk 

mengambil gambar. 

3. Lini waktu, untuk peliputan peristiwa atau acara tertentu, 

reporter harus mencatat hal-hal yang terjadi pada waktunya. 

4. Email reporting, peliputan yang mengandalkan email 

digunakan untuk mendapatkan informasi yang tidak 

tersedia secara bebas. 

5. Pemeriksaan akurasi, diperlukan pemeriksaan akurasi 

sebuah informasi yang didapatkan. Pemeriksaan bisa 

dilakukan pada situs yang mengeluarkan informasi. 

Contohnya saja informasi yang ambil dari situs resmi 

seperti pemerintahan, universitas, dan situs media yang 

sudah dikenal. 

       SLATE-Qubicle.id yang langsung menurunkan reporternya ke lapangan 

maupun melakukan riset di dalam kantor, membuat penulis memiliki banyak 

pengalaman dalam proses liputan seperti yang sudah disebutkan di atas. 

Pemeriksaan akurasi, dilakukan oleh penulis dan editor in chief . 

       Tahap-tahap tersebut dilakukan penulis dalam membuat semua artikel, 

salah satunya berjudul Blasteran Jadi Karakter Pemanis di Film Indonesia. 

Dalam artikel ini, penulis bertugas untuk mencari informasi terlebih dahulu 
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terkait narasumber seorang Aktris bernama Hannah Al Rashid. Hal tersebut 

dilakukan sebagai salah satu perencanaan liputan, sehingga penulis 

memahami pertanyaan seperti apa yang nantinya ditanyakan ke narasumber. 

Hal ini sangat penting agar penulis siap untuk menerima informasi yang 

diberikan oleh narasumber yang latar belakangnya sudah cukup diketahui 

penulis. Kedua, penulis juga mempersiapkan liputan yang memadai seperti 

buku tulis, alat tulis, perekam suara dan kamera. Dalam liputan ini penulis 

tidak butuh menuliskan lini waktu.  

       Ketika melakukan wawancara penulis biasanya mengembangkan 

pertanyaan melalui jawaban yang diberikan narasumber. Penulis juga 

melakukan pendekatan awal wawancara dengan menggunakan informasi yang 

sudah didapatkan seputar narasumbernya. Penulis tidak lupa untuk mengambil 

gambar yang tepat agar bisa digunakan sebagai pelengkap artikel. Setelah 

melakukan wawancara penulis biasanya akan memilah lagi isi dari wawancara 

yang menjadi pokok pembahasan di artikel.  

       Ketika sudah menemukan yang tepat barulah penulis mulai menulis 

artikel berdasarkan informasi wawancara maupun tambahan informasi yang 

didapatkan melalui website tertentu. Setelah itu penulis mengirimkan artikel 

tersebut ke editor untuk diperiksa kembali akurasinya dan keaslian 

wawancara. Jika dalam penulisan ada yang harus diperbaiki editor biasanya 

langsung meminta penulis untuk menulis ulang artikelnya sebelum 

ditayangkan website Qubicel.id.  
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Gambar 3.3 Artikel I 
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            3.3.1.2 Agregasi Konten 

       Seperti yang sudah disebutkan oleh penulis sebelumnya penulis 

melakukan agregasi untuk konten sebuah tulisan sesuai dengan kebutuhan 

artikel di SLATE-Qubicle.id. Menurut Mandy Macadams (2013, para.3) jenis 

agregasi dapat dipandang sebagai sebuah kontinum sebagai berikut : 

1. Sepenuhnya otomatis, tidak ada manusia yang terlibat dalam 

pemilihan konten (misalnya, pencarian Google) 

2. Sebagian otomatis (misalnya, RSS feed dari satu atau sumber yang 

sudah dipilih ) 

3.  Hanya otomatis dengan cara kecil (misalnya, seorang reporter 

melakukan banyak pencarian Google untuk membuat daftar link 

sebagai pelengkap informasi) 

4.  Tidak otomatis sama sekali: Terutama menggunakan kecerdasan 

manusia dan penghakiman (misalnya, wawancara reporter 

beberapa ahli untuk menyusun satu set item yang diambil dari 

berbagai sumber, hal  ini lebih seperti kurasi) 

       Dari beberapa jenis agregasi yang dijelaskan oleh Mandy Mcadams, 

penulis menggunakan cara nomor tiga dalam membuat artikel di SLATE-

Qubicle.id. Selama melakukan kerja magang penulis diperbolehkan untuk 

mendapatkan informasi dari situs resmi atau situs yang sudah ditentukan oleh 

SLATE-Qubicle.id contohnya seperti Encyclopedia.com yang nantinya akan 

diolah kembali dan membentuk informasi baru yang layak bagi kembali 

disajikan untuk pembaca. 

       Contoh penggunaan agregasi nomor tiga yang digunakan penulis untuk 

artikel SLATE-Qubicle.id berjudul Film Terbaik Meryl Steep Di Era 2000an, 

data yang diperoleh penulis dalam mengambil kesimpulan film terbaik Meryl 
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Steep diambil langsung dari pencarian Google pada website 

Encyclopedia.com. Dari seluruh data film milik Meryl Streep yang ada, 

penulis menyaring beberapa film berdasarkan prestasi atau penghargaan yang 

diraih, jumlah keuntungan yang didapatkan dan persentase eksistensi film 

tersebut agar dapat dikatagorikan sebagai film terbaik. Namun pencantuman 

sumber tidak diwajibkan divisi artikel SLATE sehingga pada artikel, sumber 

yang digunakan dalam melakukan agregasi konten tidak dicantumkan.  

 Gambar 3.4 Artikel II 
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    3.3.2 Penulisan Artikel 

       Setelah melakukan peliputan ataupun riset, penulis akan menyusun naskah. 

Dalam melakukan penyusunan naskah, seorang reporter harus memperhatikan 

beberapa hal, seperti menyajikan berita secara menarik dan informatif. Salah satu 

cara yang dilakukan melalui enam pertanyaan dasar yang wajib dijawab dalam 

penyajian berita yaitu, siapa, apa, kapan, di mana, kenapa dan bagaimana. Buku 

Online Journalism menyatakan bahwa reporter yang menulis berita harus 

memaksakan diri untuk berpikir keras dalam memilih apa yang paling penting dan 

paling efektif yang bisa dituangkan dalam tulisannya. Selain itu, membuat garis 

cerita terlebih dahulu dari hasil materi wawancara dapat membantu reporter dalam 

membuat langkah pertama sebelum menulis (Craig,2005, h. 102). 

       Editor in chief SLATE-Qubicle.id secara khusus menentukan jumlah tulisan 

yang kurang lebih 300-500 kata setiap artikel. Hal ini dimaksudkan untuk tidak 

membuat tulisan menjadi terlalu berat untuk dibaca. Semua tulisan yang 

ditayangkan dalam SLATE-Qubicle.id adalah artikel yang ringkas, padat, 

menghibur dan informatif.  

       Setelah naskah berita selesai disusun maka penulis akan memberikan naskah 

tersebut kepada Editor in Chief yakni, Martin Johnindra. Jika  naskah tersebut 

sudah sesuai dengan ketentuan, maka naskah akan disimpan atau langsung 

ditayangkan. Namun, apabila masih ada kesalahan editor akan memberikannya 

lagi kepada penulis untuk diperbaiki. Hal ini biasa disebut dengan penyuntingan 

naskah. Penyuntingan naskah yang dilakukan oleh editor mencakup dua aspek, 

yakni bahasa tulisan dan konten.  

       Proses verifikasi merupakan sebuah asumsi dasar jurnalisme dalam 

menceritakan hal yang terjadi dengan setepat-tepatnya (Kovach dan Rosestiel, 

2006, h.108). Verifikasi salah satunya bisa dilakukan dengan teknik penyuntingan 

skeptis, yaitu sebuah proses yang meliputi menimbang dan memutuskan baris 

tulisan, pertanyaan, cerita, dan penyuntingan fakta.  Verifikasi dilakukan langsung 
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oleh editor in chief dengan cara melakukan konfirmasi kepada reporter mengenai 

identitas narasumber yang digunakan. Narasumber yang diwawancarai harus tekait 

dengan bidang perfilman atau yang sesuai dengan konten yang ingin diangkat.  

       Setelah penyuntingan konten, maka berikutnya editor in chief akan masuk ke 

dalam penyuntingan bahasa. Jika ada bahasa yang tidak layak untuk digunakan 

atau bahasanya terlalu kaku dan tidak sesuai dengan konsep SLATE-Qubicle.id, 

maka penulis akan memperbaiki tulisannya kembali. Setelah penyuntingan selesai 

maka tulisan tersebut akan dikirim ke bagian desain yang menggabungkan foto 

atau ilustrasi yang juga sudah dikirm oleh penulis.  

       Tahap-tahap yang dilakukan dalam menulis berita menurut Carole Rich (2013, 

h.10) diantaranya :  

1. Penyusunan Ide 

2. Pengumpulan Bahan 

3. Penulisan 

4. Penyuntingan 

       Penulis mencoba menyesuaikan tahap yang diutarakan oleh Rich dalam 

kegiatan kerja magang penulis di SLATE-Qubicle.id. 

1. Tahap Penyusunan Ide 

       Menemukan poin inti sebuah peristiwa merupakan tahap penugasan yang 

perlu dilakukan oleh wartawan (Rich, 2013, h.10). Selama mengikuti proses 

magang penulis dapat memperoleh informasi atau contoh yang bisa digunakan 

sebagai bahan ide tulisan melalui situs kritikal film yang sudah ditentukan 

pembimbing lapangan. Pembimbing biasanya akan memberikan contoh ide yang 

bisa dikembangkan oleh penulis dalam menyusun tulisan yang baru.  

       Selama bertugas di SLATE-Qubicle-id, penulis mendapatkan fokus tulisan 

melalui acara yang sudah dijadwalkan, seperti diskusi film dan festival film 
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pendek. Penulis juga diberikan kebebasan untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan perfilman dari internet ataupun orang tertentu. Contohnya 

seperti artikel mengenai quotes terbaik di dalam film yang datanya dikumpulkan 

oleh penulis dari internet. 

2.  Tahap Pengumpulan  

       Dalam tahap pengumpulan bahan, ada dua hal yang harus dilakukan yakni 

mencari segala informasi yang berkaitan dengan masalah yang ingin dibahas, 

serta mewawancarai narasumber (Rich, 2013, h.11). Selama bertugas di SLATE-

Qubicle.id penulis lebih banyak melakukan riset data pada situs yang sudah 

ditentukan pembimbing. Wawancara juga dilakukan oleh penulis baik bertemu 

secara langsung maupun melalui pesan email.  

       Pengumpulan bahan saat bekerja di SLATE-Qubicle.id sangat fleksibel. 

Penulis diperbolehkan mendapatkan informasi melalui teknik agregasi, terjun 

langsung ke lapangan atau mendapatkan informasi dari informan yang dapat 

dipercaya.  

3. Tahap Penulisan  

Penulisan di SLATE-Qubicle.id dalam menulis lebih mengarah pada tulisan 

dalam bentuk feature. Untuk tahapan menulis feature, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. ( Sumadiria, 2006, h.156). 

1. Tema   

Merupakan ide pada tulisan. Ide yang dapat berasal dari peristiwa 

yang terjadi. Wartawan bertanggung jawab saat merekonstruksi 

peristiwa atau perbuatan seseorang yang disesuaikan dengan ide 

dan latar. 
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Pada tulisan penulis berjudul “Dilema Jurnalisme Dalam 

Spotlight”, tema yang diangkat adalah diskusi film yang berkaitan 

dengan jurnalistik. 

2. Sudut Pandang 

Sudut pandang merupakan sebuah visi yang digunakan penulis 

untuk melihat cerita. Sudut pandang penulis pada tulisan “Dilema 

Jurnalisme Dalam Spotlight” adalah pembahasan realitas jurnalis 

yang dituangkan dalam layar lebar. Pada tulisan penulis 

menggunakan sudut pandang orang pertama karena secara 

langsung penulis terlibat dalam peliputan dan diskusi film 

Spotlight. 

 

3. Plot 

Plot merupakan sebuah penjelasan bagaimana permasalahan 

disebabkan melalui sebab akibat. Sementara dalam tulisan feature 

tidak harus menerangkan adanya konflik. Feature mengangkat 

adanya situasi, keadaan, atau aspek kehidupan yang objektif. 

Pada contoh tulisan “Dilema Jurnalisme Dalam Spotlight” 

dijelaskan permasalahan mengenai konflik nyata seorang jurnalis 

dapat digambarkan di dalam film. Tapi sayangnya belum ada film 

Indonesia yang mengangkat cerita secara khusus tentang 

jurnalisme yang sebenarnya menarik untuk ditayangkan. 

 

4. Karakter 

Setiap tokoh dalam tulisan harus memiliki karakter yang kuat. 

Sebuah feature bernilai tinggi apabila dapat menjelaskan masing-

masing tokoh. 
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Selama bertugas dalam menulis feature di SLATE-Qubicle.id 

tokoh yang digunakan oleh penulis merupakan tokoh yang 

memang sudah memiliki karakter yang kuat. Contohnya saja 

narasumber penulis yang bernama Ade Kusumaningrum seorang 

film publicis yang memiliki pengalaman yang luas di bidangnya. 

Tokoh lain yang ditulis adalah Dewi Lestari, seorang penulis buku 

yang hasil karyanya sudah berkali-kali diangkat ke layar lebar.  

5. Gaya 

Gaya adalah cara khas pengungkapan seseorang. Sebuah cara 

bagaimana seseorang pengarang memilih tema, persoalan, 

meninjau persoalan dan menceritakannya.  

 

6. Suasana 

Suasana dalam cerita merupakan warna dasar dari sebuah cerita. 

Menggambarkan sebuah situasi seperti emosi, lingkungan dan lain-

lain. Contohnya seperti marah yang sering kali digambarkan 

dengan warna merah. Dalam feature penggambaran suasana adalah 

sebuah keharusan. 

 

7. Lokasi Peristiwa 

Tempat terjadinya peristiwa menentukan bagaimana jalan 

ceritanya. Lokasi peristiwa memainkan peran yang amat 

menentukan jalannya cerita. 

              3.3.3  Proses Penyuntingan Naskah 

        Setelah naskah berita telah selesai ditulis, maka langkah selanjutnya yang 

dilakukan adalah menghapus atau menambahkan informasi, pengorganisasian 

informasi, serta pemeriksaan kesalahan ejaan pada naskah ( Rich, 2013, h.12). 

Saat melakukan kerja magang dalam praktiknya ketika naskah sudah selesai 
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disusun, penulis akan mengirimkan naskah tersebut ke pada Editor in Chief, 

Martin Johnindra. Editor in chef bertugas untuk memeriksa kelengkapan 

informasi naskah yang diberikan oleh penulis. Editor in chief juga akan 

memverifikasi tulisan yang dibuat oleh penulis untuk memastikan kebenaran 

informasi yang sudah ditulis oleh penulis sebelum tulisan tersebut ditayangkan 

pada situs SLATE-Qubicle.id.   

       Jika kelengkapan sudah dinilai cukup maka, naskah akan langsung diberikan 

pada bagian desain untuk menentukan gambar dalam tayangan di situs SLATE-

Qubicle.id. Setelah itu, artikel akan dijadwalkan untuk tayang sesuai dengan 

jadwal tayangnya oleh editor in chef.  

3.4 Kendala Yang Ditemukan 

       Selama pelaksanaan magang di SLATE- Qubicle.id penulis pernah   menghadapi 

beberapa kendala, di antaranya : 

1. Pada awal magang penulis masih sulit untuk menyesuaikan gaya 

penulisan yang sesuai dengan keinginan pembimbing lapangan. 

Dia menginginkan tulisan yang dikhususkan pada bidang 

perfilman dibuat lebih santai. Namun, untuk kritik film, tulisan 

diminta dibuat dengan gaya serius. 

 

2. Jadwal liputan yang terkadang diberikan secara mendadak. 

Kadang-kadang pada hari sebelumnya penulis tidak dijadwalkan 

untuk liputan melainkan hanya menulis artikel saja. Namun, 

esoknya bisa secara tiba-tiba penulis diminta liputan dengan 

jadwal jam yang cukup mendesak. Tak jarang penulis harus 

melakukan riset tentang narasumber dan membuat pertanyaan 

dalam perjalanan liputan. Hal tersebut membuat penulis harus siap 

kapanpun dan di manapun saat diminta liputan. Hal ini tentu saja 

bisa membuat kinerja peliputan kurang maksimal karena dengan 
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waktu yang minim penulis harus sampai di tempat yang terkadang 

tidak diketahui lokasi sebelumnya.  

 

3. Penulis melihat terkadang adanya hambatan dalam koordinasi dan 

komunikasi antara tim yang membuat penulis harus bertindak 

cepat dalam menyelesaikan masalah. Contohnya saat syuting acara 

Picnic Film, penulis hanya diminta untuk wawancara bintang tamu 

dari film Sundul Gan dan melakukan persiapan syuting. Saat di 

tempat ternyata seksi konsumsi belum juga menyediakan minuman 

dan makanan. Sehingga, penulis harus melaksanakan tugas ekstra 

dan menghambat kinerja penulis yang seharusnya langsung 

melakukan wawancara usai acara. Selain itu, pada hari yang sama 

penulis juga diberitahukan bahwa akan ada model internasional 

dari Amerika yang harus diwawancara oleh penulis, sementara 

penulis belum mengetahui banyak informasi tentang 

narasumbernya. Hal ini tentu saja bisa membuat sesi wawancara 

kurang maksimal.  

3.5 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

       Setelah beberapa kali dalam proses perjalanan magang, penulis menemukan 

solusi atas kendala yang ditemuka saat kerja magang, yaitu : 

1. Solusi pertama dalam penulisan dapat diselesaikan dengan saran dari 

Community Engagement Officer, Faisal Mochamad yang menyarankan 

penulis untuk membaca website Cinema Poetica atau cinemapoetica.com, 

untuk membantu penulis agar lebih memahami gaya penulisan yang 

mengangkat tema perfilman. Selain itu, penulis juga banyak membaca artikel 

yang berkaitan dengan dunia perfilman. Sehingga, penulis lebih mudah 

mengenali apa yang bisa menjadi tema pembahasan selanjutnya.  
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2. Selama melaksanakan kerja magang, penulis selalu siap untuk melakukan 

liputan seperti, baterai camera dan handphone yang penuh dan selalu siap 

dipakai kapanpun, buku catatan dan pena, melakukan riset tentang perfilman. 

Sehingga ketika diberikan tugas mendadak, setidaknya secara teknis penulis 

sudah siap melakukan peliputan. 

 

3. Ketika sedang melakukan kegiatan dalam pekerjaan saat magang apapun bisa 

terjadi. Solusinya adalah ketika penulis diminta untuk ikut dalam syuting atau 

tugas liputan apapun, penulis hadir sebelum jam yang ditentukan. Contohnya, 

penulis diminta datang jam 10 pagi tapi pada pukul sembilan penulis sudah 

sampai di tempat. Hal ini dilakukan penulis untuk mengantisipasi keadaan. 

Jadi, jika seandainya dalam proses pelaksanaan pekerjaan ada yang harus 

mendadak dilakukan penulis, maka penulis masih memiliki waktu untuk 

membantu dalam pengerjaannya.  

Pada kesimpulannya dari semua situasi yang dialami oleh penulis dalam 

pelaksanakan kerja magang meskipun terkadang dihalang beberapa kendala, penulis 

masih mampu mengatasi kendala tersebut, dan melakukan sebaik mungkin 

pekerjaanya agar dapat memberikan hasil yang maksimal.  
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