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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Penulis mendapat kesempatan untuk menjadi seorang writer dan juga 

translator dalam kanal Citizen6. Selama bekerja di Liputan6.com, kedudukan 

penulis berada di bawah bimbingan salah satu editor di Citizen6, yaitu Karmin 

selaku manager dan editor. Penulis juga mempunyai kedudukan yang sama 

dengan orang-orang yang telah bekerja lebih dulu di kanal Citizen6. Awal mula 

melakukan kerja magang, penulis diberi arahan terlebih dahulu oleh Karmin dan 

rekan kerja penulis terkait situs-situs luar negeri yang terpercaya dan dapat 

penulis kutip beritanya. 

Selain itu, penulis juga diberi arahan terkait jenis berita di Citizen6 serta 

bagaimana cara menulis berita di dalamnya. Setelah banyak pengarahan, penulis 

belajar untuk mencari dan menulis berita sendiri. Berita-berita yang telah dibuat 

oleh penulis akan diperiksa oleh Karmin, Azwar dan rekan-rekan kerja lainnya. 

Proses seleksi berita dan publikasi hanya dapat dilakukan oleh Karmin dan Azwar 

selaku editor. Artinya, selama melaksanakan kerja magang, penulis selalu 

berkoordinasi dengan Karmin dan rekan-rekan lainnya, baik dalam hal penulisan, 

penyuntingan, dan penayangan berita di halaman Citizen6. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama 40 hari penulis melakukan kerja magang di Citizen6. Tugas yang 

dilakukan penulis ialah mencari berita di situs mancanegara. Sesuai dengan jenis 

tulisan di kanal Citizen6 yang lebih ke feature, maka penulis juga harus mencari 

berita yang lebih mengacu kepada feature.  

Setelah mencari dan menemukan berita, penulis akan mengartikan 

keseluruhan berita tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Setelah penulis membaca 

dan memahami isi berita itu, penulis pun membuat berita baru yang disesuaikan 

dengan gaya penulisan di kanal Citizen6, baik dari judul hingga isi berita. 
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Awalnya, penulis hanya mencari dan menulis berita saja. Kemudian, 

penulis pun diajarkan cara untuk mengedit foto dalam photoshop dengan ukuran 

foto 650x366 pixels. Setelah penulis selesai dalam membuat berita artikel dan 

mengedit foto, penulis langsung mengirimkan artikel tersebut melalui email 

citizen6@liputan6.com. 

Tidak hanya membuat berita teks yang disertai dengan gambar saja. 

Penulis juga diajarkan cara untuk membuat berita yang disertai dengan video. Jika 

berita di situs luar negeri terdapat video unik dan berada di situs Youtube, maka 

penulis akan mengunggah dengan menambahkan kode “ss” seperti 

www.ssyoutube.com. Pemilihan video pun memiliki beberapa syarat, diantaranya 

tidak boleh mengandung unsur kekerasan, pornografi, dan berbau SARA. 

Tabel 3.1 Laporan Realisasi Kerja Magang 

Minggu ke- Tugas yang dilakukan 

1 

(7 Maret – 11 Maret 2016) 

Membuat sebanyak  6 artikel 

- Aksi Mulia Pria Bantu Wanita 

Keterbelakangan Mental Jadi 

Viral 

- Tragis, Wanita Ini Membunuh 

Angsa untuk Selfie 

- Kejam, Pasangan Ini Jual 

Bayinya Demi Iphone 

- Terharu, Bayi Ini Menangis 

Saat Dengar Ibunya Menangis 

- 5 Perempuan Hebat Yang Jadi 

Penerang Sesama 

- Garasi Mobil Rahasia ala 

Warga Jerman, untuk Apa? 

2 

(14 Maret – 18 Maret 2016) 

Membuat artikel sebanyak 10 artikel 

- Pantang Menyerah, Pria Ini 

Pakai Kursi Roda Keliling 
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Tiongkok 

- Kisah Bocah Bergigi 300 

Yang Ingin Jadi „Tukang 

Insinyur‟ 

- 5 Tips Kencan Romantis ala 

Pasangan Usia 50 Tahun 

- Wanita Ini Menaruh Lintah di 

Area Vaginanya, Untuk Apa? 

- Pantang  Menyerah, Pria Ini 

Pakai Kursi Roda Keliling 

Tiongkok 

- Tak Menyesal Hajar Anak 

Angkatnya, Ibu Ini Dihujat 

Netizen 

- Lagi, Perempuan Ini Menangis 

Darah, Apa Sebenarnya yang 

Terjadi? 

- Kwek Kwek Girls, Penjual 

Makanan Ini Pukau Para Pria 

- Aksi Mulia Anjing Jenius Ini 

Layak Jadi Teladan 

- Maksud Hati Beli I-Phone 

Malah Dapat HP Berlogo 

Buah Pir 

3 

(21 Maret - 24 Maret 2016) 

Membuat artikel sebanyak 10 artikel 

- Cinta Tulus Anak Perempuan 

Pada Ayahnya 

- Demi Mengenang Putranya, 

Ibu Ini Terus Menanam  

Pohon 

- Pedagang Kaki Lima Ini Jual 

Oksigen Murni Dalam 
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Kantong Plastik 

- Sembuh Dari Tuli, Wanita Ini 

Langsung Dilamar Kekasihnya 

- Kejam Demi menambah 

Stamina Pria, Harimau Ini 

Disiksa 

4 

(28 Maret – 01 April 2016) 

Membuat artikel sebanyak  8 artikel 

- Sampah Mengunung di 

Kamar, Gadis ini Dicela 

Netizen 

- Permen Karet Ini Bisa 

Keluarkan Asap yang Lebih 

Pekat dari Rokok 

- Demi Mirip Barbie, Wanita Ini 

Habiskan Rp 6 Miliar untuk 

Operasi 

- Ibu Ini Ancam Anaknya yang 

Kecanduan Operasi Plastik 

- Kisah Perempuan Kaya Raya 

karena Baju dari Permen 

- Kesepian Ditinggal Nikah 

Sahabatnya, Gadis Ini 

Lakukan Hal Fatal 

- Di Depan Umum Guru Ini 

Lakukan Pelecehan Seksual 

Pada Siswanya 

- Meledak, Istana Balon 

Tewaskan Gadis Cilik 

5 

(4 April – 8 April 2016) 

Membuat artikel sebanyak  10 artikel 

- 6 Meme Kocak Meriahkan 

Ujian Nasional yang Bikin 

Sakit Perut 
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- Sherlock, Anjing Jenius yang 

Jadi Kru Pesawat 

- Mulia, 2 Pemuda Ini Buka 

Jasa Cuci Gratis untuk 

Tunawisma 

- Lubang Misterius Tiba-Tiba 

Muncul dan Hisap 25 Ton 

Ikan di Tambak 

- Pakai Kursi Roda Penumpang 

Disabilitas Asal Solo Dilarang 

Terbang 

- Ibu Ini Sebar Uang Rp 250 

Juta di Jalan Raya, Apa yang 

Terjadi ? 

- Seperti Apa Rasanya Mati, 

Bisa Dicoba Pakai Alat Ini 

- Berpakaian Terlalu Seksi, 2 

Wanita ini Tuai Kontroversi 

- Wanita Tertua Peserta 

Program Bayi Tabung, 

Lahirkan 3 Bayi Kembar 

- Putus Cinta Dengan Pria 69 

Tahun, Gadis ini Lakukan 

Aksi Gila 

6 

(11 April – 15 April 2016) 

Membuat artikel sebanyak  14 artikel 

- Di Kenya, Ada Panti Asuhan 

Khusus Obati Trauma Gajah 

- Kisah Kesetian Kucing ini 

Mengingatkan Kita pada 

Anjing Hachiko 

- Ima Keithel, Pasar Terbesar Di 

Asia yang Semua 
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Pedagangnya Wanita 

- Gadis ini Tewas Meski Sudah 

Membatalkan Niatnya Untuk 

Bunuh Diri 

- Pantai Ini Mewajibkan 

Pengunjungnya Untuk 

Telanjang Bulat 

- Presiden Venezuela Melarang 

Warganya Gunakan Pengering 

Rambut 

- Gara-gara Lelucon April Mop, 

Kucing Ini Berstatus Kayawan 

Museum 

- 145 Kepala Sapi Ditemukan di 

Rumah yang Ditinggal 

Penghuninya 

- Ajaib, Sarang Lebah 

Berbentuk Wajah Monster  

Mengerikan 

- Tragis, Ibu ini Biarkan 

Bayinya Dimakan Semut 

- Lakukan Kesalahan, 

Karyawan ini Justru Diberi 

Penghargaan 

- Awas Berpergian ke Kota Ini, 

Ada Toilet dengan Sewa Rp 

55,9 Juta 

- Pose Telanjang di Danau Suci, 

Perempuan Ini Dirisak 

- Demi Pecahkan Rekor, Pria Ini 

Rela Nonton TV 94 Jam 

Nonstop 
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7 

(18 April – 22 April 2016) 

Membuat artikel sebanyak  15 artikel 

- Tanaman mirip Perempuan 

Telanjang, Harganya Sampai 

Jutaan 

- Haru, Lansia Ini Merajut 

Sweater untuk Pinguin yang 

Terkena Limbah 

- Sering Dilecehkan, Tunanetra 

Ini Sukses Bangun Perusahaan 

Besar 

- Kisah Gadis 16 Tahun, Korban 

Kekerasan Seksual 113 Pria 

- Gemuk, Kamu Bisa Makan 

Sepuasnya di Restoran Ini 

- Cucunya Jadi Korban 

Kekerasan Guru, Nenek Ini 

Balas Dendam 

- Wanita Ini Kesurupan hingga 

Muntah Darah 

- Guru Ini Dipenjara 508 Tahun 

Karena Lakukan Pelecehan 

Seksual 

- Polisi Wanita Ini Selfie 

Telanjang Dada saat 

Menyelidiki Kasus 

- Tega, Ibu Tiri Ini Mandikan 

Anaknya Dengan Air Panas 

Hingga Tewas 

- Demi Uang Rp 2 Juta Orang 

Ini Tega Membunuh Anjing 

Lucu 

- Maggie, Anjing Tertua di 
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Dunia Ini Mati pada Usia 133 

Tahun  

- Tanaman Mirip Perempuan 

Telanjang, Harganya Sampai 

Jutaan 

- Segera Dibuka, Restoran 

dengan Konsep Telanjang 

- Nasib Bocah yang Terjatuh 

dari Lantai 15 Ini Sungguh 

Tak Terduga 

8 

(25 April – 29 April 2016) 

Membuat artikel sebanyak  13 artikel 

- Desa Ini Hanya Dihuni 

Seorang Pria dan Domba-

dombanya 

- Bentuk Genggamanmu 

Ungkapkan Kepribadianmu 

- Geger, Anak Kambing 

Berwajah Mirip Manusia 

- Tak Sengaja Sajikan Kecoak, 

Rumah Sakit ini Ganti Rugi 

Rp 227 Juta 

- Kejam Nenek Ini Perlakukan 

Cucunya Bak Binatang 

- Kangen Rumah, Anjing Ini 

Nekad Jalan Kaki Selama 12 

Hari 

- Merinding, Seorang Pria 

„Tanpa Kepala‟ Berjalan di 

Trotoar 

- Hamil di Bawah Umur, 

Pasangan Super Belia Ini 

Hebohkan Warga 
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- Aplikasi Ini Bisa Hapus 

Obrolan Sebelum Dibaca 

Penerima 

- Sepasang Kekasih Bercinta di 

Stasiun Terekam Kamera 

Ponsel 

- Tragis, Bayi 2 Tahun Tembak 

Ibu Kandungannya Hingga 

Tewas 

- Haru, 22 Tahun Menghilang  

Tiba-tiba Ibu Ini Bertemu 

Anaknya 

- Biksu Dan Biksu Berkelahi, 

Netizen Heboh Ditengah-

tengah 

9 

(2 Mei – 4 Mei 2016) 

Membuat artikel sebanyak 6 artikel 

- Pakai Umpan Abu Kremasi, 

Dua Pria Ini Dapat Ikan 

Monster 

- Aksi Seekor Zebra Gigit Balik 

Si Predator Mematikan 

- Nenek Ini Suruh Cucunya 

Kencing di Kabin Pesawat, 

Penumpang Geram 

- Telan Dana Rp 2 Triliun, 

Bangunan Sekolah Ini Bak 

Hotel Bintang 5 

- Salah Sajikan makanan, 

Restoran Cepat Saji Ini Dicibir 

Netizen 

- Heboh, Gaun Menyala dalam 

Gelap Di Red Carpet Met Gala 
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 Tulisan judul penulis di atas sudah diunggah dalam kanal Citizen6 untuk 

dibaca oleh masyarakat. Selama 40 hari melakukan kerja magang penulis 

sebenarnya menulis artikel sebanyak 135 artikel tetapi yang diunggah hanya 

sebanyak 92 artikel karena alasan adanya kesamaan artikel penulis dengan kanal 

lainnya yaitu kanal Global serta adanya beberapa unsur pornografi yang membuat 

editor sulit untuk melanjutkan tulisan penulis ke dalam kanal Citizen6.  

 3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis yang mengambil mata kuliah jurnalistik tidaklah jauh dari kerja 

magang yang penulis lakukan. Alur kerja penulis saat melakukan kerja magang di 

Citizen6 Liputan6.com tidaklah berbeda jauh dengan proses kerja yang biasanya 

dilakukan oleh wartawan.  

Menurut mantan wartawan Wall Street Journal bernama Ronald Buel 

(dikutip dalam Ishwara, 2008, h. 91-92) menguraikan lima lapisan keputusan 

dalam jurnalisme, yaitu : 

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

dan mengapa? 

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

dikumpulkan tersebut cukup? 

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

dimasukkan dalam berita? 

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

digunakan? 

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. 

Dalam pelaksanaannya, berikut gambaran proses pelaksaan kerja magang 

penulis di kanal Citizen6 Liputan6.com 
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Bagan 3.1 Proses Kerja Kanal Citizen6 

 

 

 

 

 

Dalam kanal Citizen6 Liputan6.com, proses kerja dimulai langsung dari 

penulis yang membuka banyak link luar negeri, dan penulis mengambil berita atau 

topik yang menarik. Setelah penulis menulis berita tersebut, penulis mengirim ke 

email Citizen6, lalu setelah itu diedit oleh editor, yang kemudian diupload ke 

Citizen6 untuk dibaca oleh masyarakat luas.  

3.3.1 Penugasan 

Sumadiria (2005, h.94) mengatakan berita yang baik adalah hasil 

perencanaan yang baik. Prinsip ini berlaku bagi berita yang sifatnya mudah 

diketahui. Proses pencarian dan penciptaan berita itu dimulai dari ruang redaksi 

melalui forum rapat proyeksi. Dalam rapat proyeksi, setiap reporter atau wartawan 

mengajukan usulan liputan dan melalui forum rapat redaksi akan memutuskan, 

apakah usulan liputan reporter itu disetujui, ditunda, atau ditolak. 

Sebagai seorang reporter haruslah memiliki kepekaan dan kepandaian 

mencari berita yang sedang dibicarakan di masyarakat. Caranya dengan 

melakukan pencarian informasi ke dalam link luar negeri dengan tujuan supaya 

tidak ada kesamaan berita dengan media online yang lain khusunya di Indonesia. 

Berdasarkan pengamatan penulis, bagi reporter Citizen6 mereka telah 

memiliki keahlian di sub kanal tertentu. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi 

editor untuk memberikan penugasan liputan yang berbeda dengan keahilan 

reporter masing-masing. 

Penugasan 

Berita di upload ke email 

citizen6.liputan6@gmail.

com 

Penyuntingan / 

editing 

Pengumpulan 

Informasi 

Penulisan 
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Sebagai penulis yang melakukan kerja magang di Citizen6, penulis 

diberikan penugasan dengan melihat-melihat terlebih dahulu bagaimana cara 

menulis berita di Citizen6 tersebut. Setelah penulis memahaminya, editor 

memberikan penugasan dengan memberikan beberapa link luar negeri. 

Penulis dibiarkan menulis terlebih dahulu bagaimana sudut pandang 

penulis sendiri, setelah itu baru editor yang memberikan saran kepada penulis. 

Penulis diijinkan menulis bebas di kanal apapun seperti Hitz dan TGIF. Penulis 

memang sempat mendapat kesulitan dalam melakukan penugasan mencari berita 

yang diberikan editor, akan tetapi setelah banyak diberikan saran penulis menjadi 

lebih mengetahui tujuan dan cara menulis di Citizen6 tersebut. 

3.3.2 Pengumpulan Data 

Menurut Ishwara (2005, h.66) detak jantung dari jurnalisme terletak pada 

sumber berita. Menjadi wartawan berarti mengembangkan sumber dan wartawan 

harus tahu banyak untuk mencari informasi, siapa yang harus ditanya, dan untuk 

pengembangan karier, serta kontak menjadi yang terpenting. 

Zain (1992, h. 39) mengatakan untuk mendapatkan sebuah data dalam 

membuat berita kita dapat melakukannya dengan banyak cara, seperti : 

1. Melakukan observasi atau melihat sendiri tempat terjadinya 

peristiwa. 

2. Melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti saksi mata, 

pelaku, atau pun orang lain yang mengetahui terkait peristiwa yang 

ingin ditulis. 

3. Mencari bahan pebanding dan penunjang berupa buku, kliping, 

tulisan lain, dan sebagainya. 

Ada pula menurut Webb dan Salancik (dikutip dalam Ishwara, 2008, h. 

67) beberapa cara yang dilakukan untuk membantu wartawan dalam 

mengumpulkan informasi, yaitu: 

1. Observasi langsung dan tidak langsung dari situasi berita. 

2. Proses wawancara. 
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3. Pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen publik. 

4. Partisipasi dalam peristiwa. 

Selama melakukan proses pengumpulan data, penulis juga melakukan 

observasi ke situs-situs luar negeri melalui internet. Sumber yang penulis pilih 

juga tidak hanya satu saja, melainkan terdiri dari beberapa sumber atau situs berita 

luar negeri. Hal itu bertujuan untuk memastikan apakah berita tersebut benar-

benar ada atau tidak. Adapun situs-situs luar negeri yang biasanya dijadikan acuan 

dalam mencari berita oleh penulis, diantaranya: 

1. www.bbc.co.uk    16. www.nytimes.com  

2. www.boredpanda.com   17. www.listverse.com  

3. www.mirror.co.uk    18. www.womanitely.com  

4. www.metro.co.uk    19. www.emilii.com  

5. www.buzzfeed.com   20. www.buzzflare.com  

6. www.oddee.com    21. www.quirker.co.uk  

7. www.shanghaiist.com   22. www.viralnova.com  

8. www.thepuffington.com   23. www.ozy.com  

9. www.dailymail.co.uk    24. www.funzim.com  

10. www.weirdasianews.com  25. www.unilad.com  

11. www.telegraph.co.uk   26. www.9news.com  

12. www.huffingtonpost.com  27. www.globalpost.com 

13. www.amusingplanet.com   28. www.indiatimes.com  

14. www.mymodernmet.com   29. www.cbsnews.com  

15.  www.guardian.co.uk   30. www.fougal.com  
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Dalam Citizen6 hampir semua kanal di dalamnya mengacu pada sifat 

berita feature. Menurut Zain (1992, h. 31-36) dalam menulis sebuah feature, 

terdapat empat unsur yang menjadi acuan, diantaranya: 

1. Human Interest 

Dalam mencari dan menulis sebuah feature, unsur atau nilai berita 

human interest ini perlu diperhatikan karena mengandung sesuatu hal yang 

menyentuh perasaan manusia. Setiap berita yang menyangkut perasaan 

manusia, maka berita tersebut sangat menarik tentunya. Biasanya terdapat 

pada kanal Hitz. 

2. Drama 

Drama merupakan salah satu unsur penunjang dalam tulisan 

feature karena memang manusia menyenangi drama. Oleh karena itu, jika 

penulis menulis artikel dengan kisah drama sebagai tema pokok, akan 

menarik perhatian masyarakat. Biasanya drama terletak pada kanal Hitz 

dan Potret. 

3. Oddity (Keanehan atau keunikan) 

Keanehan, keunikan, atau sesuatu hal yang luar biasa juga menjadi 

salah satu unsur yang menjadi santapan pembaca. Hal itu dikarenakan 

kejadian yang mengandung unsur keunikan memang jarang terjadi 

sehingga mudah untuk menarik perhatian. Biasanya Oddity ini diletakkan 

pada kanal Hitz. 

4. Efek terhadap pembaca 

Biasanya, masyarakat akan membaca berita dengan topik yang 

mereka minati dan berguna bagi diri mereka. Oleh karena itu, wartawan 

juga harus bisa mengetahui topik yang saat itu menjadi pembicaraan utama 

masyarkat supaya tulisan yang telah dibuat dapat dibaca oleh masyarakat 

luas. Selain itu, wartawan juga bisa menulis feature yang menyangkut 
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sesuatu hal yang baru untuk mengundang perhatian masyarakat. Biasanya 

ini terjadi pada kanal Hitz, Blog Keren, komunitasku, dan potret. 

Dalam hal ini, penulis tetap memperhatikan nilai berita di dalamnya. 

Adapun tulisan penulis yang mengandung human interest, keanehan dan 

keunikan. Salah satu judul yang penulis buat adalah “Kejam Demi menambah 

Stamina Pria, Harimau Ini Disiksa”  

Gambar 3.1 Tema Tulisan Human Interest 

 

Sumber : http://citizen6.liputan6.com/read/2465506/kejam-demi-menambah-

stamina-pria-harimau-ini-disiksa  

Dalam tulisan penulis yang berjudul “Pedagang Kaki Lima Ini Jual 

Oksigen Murni Dalam Kantong Plastik” termasuk oddity. 

Gambar 3.2 Contoh tulisan oddity 

 

Sumber : http://citizen6.liputan6.com/read/2464991/pedagang-kaki-lima-ini-jual-

oksigen-murni-dalam-kantong-plastik 

3.3.3 Evaluasi 

Penulis melakukan evaluasi setelah mengumpulkan data-data yang penulis 

anggap penting untuk membuat satu berita utuh. Namun, sebelum masuk ke tahap 

penulisan, penulis pun melakukan evaluasi apakah data-data yang didapatkan 

seluruhnya layak dijadikan bahan penulisan. 
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Dalam melakukan evaluasi untuk sub kanal Hits, TGIF, dan Potret penulis 

berfokus pada fakta-fakta yang telah disusun. Karena lebih banyak melansir berita 

dari media lain, maka penulis tidak hanya fokus pada media itu saja. Penulis 

berusaha mengecek berita lain agar fakta yang disajikan tepat. Setelahnya penulis 

akan memastikan tidak ada permasalahan dalam penulisan serta foto yang penulis 

angkat. 

3.3.4 Penulisan 

Setelah mendapatkan bahan pemberitaan, penulisan berita dalam media 

online berbeda dengan media cetak. Menurut Thomburg (2011, h.8) terdapat tiga 

pilar dalam jurnalisme online, yaitu : 

1. Multimedia, jurnalis memiliki pilihan beragam untuk mengkombinasi 

teknik storytelling untuk mewartakan elemen-elemen yang berbeda 

dalam satu cerita atau berita. Misalnya dalam satu artikel seorang 

jurnalis media online tidak hanya menampilkan berita bersama dengan 

gambar tetapi juga dilengkapi dengan video ataupun audio. 

2. Interaktif. Sumber, jurnalis, dan khalayak turut berpartisipasi dalam 

menciptakan cerita. 

3. Sesuai peminatan. Khalayak memiliki kendali atas waktu, tempat, 

subyek dari berita yang dikonsumsi. 

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa berita yang penulis buat untuk 

kanal Citizen6 dilengkapi dengan video. Informasi yang disampaikan pun 

termasuk berita yang masih banyak dibicarakan orang, contohnya di kamar 

asrama putri banyak sekali tumpukan sampah dan terlihat sangat jorok. Sementara 

itu, penulis juga menulis beberapa artikel feature lainnya yang terlihat sedang 

banyak dibicarakan khalayak. Hal pemilihan artikel ini akan membuat banyak 

khalayak merasa penasaran dengan artikel berita yang penulis tulis dan hal ini 

juga akan terlihat dari jumlah pembaca pada sebuah artikel. Pembaca juga dapat 

memberikan komentar lanngsung di bawah tulisan artikel penulis. 

Jika penulis mengambil video dari situs Youtube, maka penulis wajib 

mencantumkan sumbernya. Menurut Haryanto (2014, h. 206-206), esensi dari hak 

Proses penulisan berita..., Christyana Caroline, FIKOM UMN, 2016



 
 

cipta terdapat dua hal. Pertama, hak moral yang merupakan pengakuan atas karya 

seseorang. Kedua adalah hak ekonomi yang merujuk pada kompensasi yang 

didapat oleh seseorang atas hasil kerja kreatifnya sendiri. 

Kanal Citizen6 memiliki cara penulisan berita yang tidak jauh berbeda 

dengan media online lainnya. Seperti jumlah paragraf yang tidak lebih dari 6 

dengan masing-masing paragraf berisikan 2-3 kalimat. Pembuatan kalimat judul 

tidak boleh lebih dari 8 kata. Penulisan lead atau kepala berita juga dibuat 

semenarik mungkin agar pembaca memiliki keinginan membaca berita penulis 

sampai akhir. Menurut  (2009, pp.77-78) lead berperan memamerkan dan merias 

berita dengan menonjolkan bagian paling menarik melalui permainan kata dan 

kalimat yang tentunya menarik pembaca. Lead harus mencerminkan isi berita 

secara keseluruhan. 

Ada beberapa macam lead dalam penulisan berita, yaitu (Djuraid, 2009, 

pp.100-106) : 

1. Lead Ringkasan 

2. Lead Bercerita 

3. Lead Deskriptif 

4. Lead Kutipan 

Dalam prakterknya di kanal Citizen6, penulis kerap menggunakan lead  

bercerita. Dimana lead ini cukup sering digunakan untuk jenis berita yang soft 

news atau feature. Contoh lead bercerita yang penulis buat dalam kanal Citizen6 : 

“Citizen6, Jakarta -  Jika menyangkut obat kuat untuk menambah stamina pria, apa saja 

bisa dilakukan.” 

Lead terbaik di dunia tidak bisa menyelamatkan tulisan feature tanpa isi 

dan substansi di bagian tubuh. Menurut Tony Harcup (2009, h.164) bagian tubuh 

memiliki beberapa atau keseluruhan dari hal-hal berikut: 

1. Fakta : Semua tulisan feature membutuhkan fakta. Proses 

mengumpulkan fakta pun sama dengan hard news – wawancara 

narasumber, mencari data, membaca laporan, menyaksikan peristiwa 
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dan lainnya- dengan perbedaan feature membutuhkan lebih banyak 

waktu dan mengundang lebih banyak kata. 

2. Kutipan : Seperti berita, kutipan langsung akan memberikan 

kewenangan, drama, dan ekspresi yang kuat terhadap tulisan. 

3. Deksripsi : Gunakan deskripsi yang mengekspresikan apa yang penulis 

lihat dan membebaskan pembacanya untuk mengambil keputusan akan 

tulisan tersebut. 

4. Anekdot : Anekdot dapat membantu untuk menjelaskan apa yang 

dirasakan atau reaksi dari aktor dalam tulisan, menceritakan mengenai 

kondisi manusia, dan membuat gambaran luas dari kata-kata sederhana 

yang rinci. 

5. Opini : Beberapa feature menunjukkan opini penulisnya dengan jelas 

atau sesuai dengan gaya penulisan, subjek, media, dan apakah penulis 

memiliki opini. 

6. Analisis : Tidak semua feature analisis, tapi feature memiliki cakupan 

yang luas untuk analisis dibandinhgkan berita yang fokus ke pokok 

permasalahan. 

Penulis memastikan bahwa bagian tubuh ini mampu menjelaskan tema 

tulisan yang diangkat oleh penulis. Lalu penulis juga memastikan tidak ada 

informasi yang tertinggal dalam berita yang penulis angkat. Penulis juga berusaha 

memberikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca dari 

berbagai kalangan. Jika ada kata-kata yang sulit, penulis mencoba mencari kata 

yang mudah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. 

Pada tahap penulisan ini, penulis tidak hanya sekadar membuat tulisan dari 

berita yang ada di link luar negeri saja tetapi juga mencakup gambar dan video. 

Oleh karena itu, penulis juga dapat memberikan informasi tambahan yang didapat 

dari gambar atau pun video. Hal itu berguna untuk menambah informasi yang ada 

karena biasanya situs luar negeri tidak banyak memberikan informasi. 

Setelah selesai melakukan tahap penulisan, penulis mencantumkan 2-3 

gambar pendukung dalam satu artikel. Standar ukuran gambar adalah 650 x 366 

pixel. Setelah artikel selesai dibuat dengan beberapa foto pendukung serta video, 
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maka penulis akan mengirimkannya ke email Citizen6 citizen6@liputan6.com 

untuk diperiksa dan diedit sebelum diunggah ke kanal Citizen6. 

3.3.5 Penyuntingan 

Setelah penulis selesai menulis berita, maka berita akan dikirimkan ke 

email citizen6@liputan6.com. Kemudian, editor mengambil alih untuk mengedit 

dan mengupload tulisan ke citizen6. Editor juga berhak untuk mengubah tulisan 

berikut dengan judul maupun isi berita. Adapun perbedaan tulisan penulis setelah 

diedit oleh editor. 

Tabel 3.2 Perbandingan Berita yang Dibuat Penulis dan yang 

Sudah Diedit 

 Artikel yang Dibuat 

Oleh Penulis 

Artikel yang Telah 

Diedit Oleh Editor 

Judul Tega, Perusahaan Ini 

Membuat Minuman Dari 

Tulang Harimau 

Kejam, Demi Menambah 

Stamina Pria, Harimau Ini 

Disiksa 

Lead  Citizen6, Jakarta- Sebagai 

manusia yang menjadi 

makhluk sempurna, ada 

saja akal cerdik yang 

digunakan untuk 

menaklukan binatang. 

Dari binatang peliharaan, 

air, ternak, hingga buas 

yang dapat dijadikan 

makanan ataupun 

menghibur menghibur 

orang banyak seperti di 

dalam sebuah tempat 

sirkus. Tapi bagaimana 

jika salah satu binatang 

tersebut dijadikan 

minuman ? 

Citizen6, Jakarta-  Jika 

menyangkut obat kuat 

untuk menambah stamina 

pria, apa saja bisa 

dilakukan.  
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Isi  Seperti dilansir 

Asiantown.net, Selasa 

(22/03/2016), harimau 

yang termasuk binatang 

buas ini sudah lama 

dijadikan bisnis oleh 

perusahaan minuman di 

China. 

Bisnis yang satu ini 

memang cukup 

menggiurkan bagi 

pengusaha hingga 

konsumen yang 

menjualnya. Bagaimana 

tidak, minuman 

fermentasi yang 

mengadung alkohol ini 

bisa terjual dengan harga 

3.726 Yuan atau sekitar 

Rp 7.600.000/botolnya. 

 

Minuman yang mahal ini, 

memang melalui proses 

yang cukup panjang dan 

cara proses pembuatan 

yang dilakukan 

perusahaan minuman ini 

bisa dibilang kejam. 

Pasalnya, mereka harus 

memelihara harimau 

dengan membari makanan 

yang porsinya akan 

dikurangi sedikit demi 

sedikit. Sehingga harimau 

yang tadinya sehat secara 

Termasuk membunuh 

harimau, hewan langka 

yang kini masuk daftar 

hewan yang dilindungi. 

Masih banyak yang 

meyakini tulang harimau 

bisa dijadikan sebagai 

ramuan obat kuat. 

Dilansir 

dari Asiantown.net, Selasa 

(22/03/2016), harimau 

yang termasuk binatang 

buas ini sudah lama 

dijadikan bisnis oleh 

perusahaan minuman di 

Tiongkok. Bisnis yang 

satu ini memang cukup 

menggiurkan bagi 

pengusaha hingga 

konsumen yang 

menjualnya. 

Bagaimana tidak, 

minuman fermentasi yang 

mengandung alkohol ini 

bisa terjual dengan harga 

3.726 yuan atau sekitar 

Rp 7.600.000 per 

botolnya. Minuman yang 

tergolong mahal ini dibuat 

melalui proses yang 

cukup panjang. 

Proses pembuatan yang 

dilakukan perusahaan 
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perlahan-lahan akan 

mengurus hingga akhirnya 

mati, setelah itu tulang-

tulangnya akan 

dimasukkan ke dalam 

bejana tanah liat dan 

dibiarkan berubah 

menjadi warna cokelat 

bersama air fermentasi 

beras selama 8 tahun. 

Walaupun harga yang 

dijual cukup terbilang 

mahal, minuman ini tetap 

laku diminati oleh 

konsumennya. Sebab 

selain untuk kesehatan, 

ramuan minuman kuno ini 

dapat menjadi minuman 

'kuat' untuk para pria-

wanita hingga menjaga 

vitalitas dan umur 

panjang. 

 

Penulis 

Christyana Caroline 

minuman ini bisa dibilang 

kejam.  Mereka harus 

memelihara harimau 

dengan memberi makanan 

yang porsinya akan 

dikurangi sedikit demi 

sedikit, sehingga harimau 

yang tadinya sehat secara 

perlahan-lahan akan 

mengurus hingga 

akhirnya mati. Setelah itu 

tulang-tulangnya akan 

dimasukkan ke dalam 

bejana tanah liat dan 

dibiarkan berubah 

menjadi warna cokelat 

bersama air fermentasi 

beras selama 8 tahun. 

Walaupun harga yang 

ditawarkan cukup mahal, 

minuman ini tetap laku 

diminati oleh 

konsumennya. Sebab 

selain untuk kesehatan, 

ramuan minuman kuno ini 

dapat menjadi minuman 

"kuat" untuk para pria-

wanita hingga menjaga 

vitalitas dan umur 

panjang. 

 

Penulis 

Christyana Caroline (Car) 
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Setelah artikel diperiksa dan diseleksi oleh editor, artikel tersebut akan 

diverifikasi terlebih dahulu oleh Asisten Redaktur Pelaksana. Setelah selesai 

diverifikasi, editor akan langsung mempublikasikannya di halaman Citizen6. 

Proses penayangan berita di kanal Citizen6 ini akan dipublikasikan setiap 30 

menit sekali. Jadi, jika berita sudah selesai diperiksa akan diatur waktunya dan 

secara otomatis akan langsung dipublikasikan secara sistem. Bila ada berita yang 

tidak cepat basi maka akan dipublikasikan esok hari atau beberapa hari kemudian. 

Sedangkan jika berita berupa peristiwa yang terikat waktu akan didahulukan dan 

dipublikasikan supaya masih hangat untuk diperbincangkan.  

Gambar 3.3 Salah Satu Berita yang Tayang di Kanal Citizen6 

Liputan6.com 

 
Sumber : http://citizen6.liputan6.com/read/2481491/pantai-ini-mewajibkan-

pengunjungnya-untuk-telanjang-bulat  

 

Penentuan topik berita memang sangat penting untuk bisa menarik 

perhatian masyarakat luas. Jika melihat situs www.citizen6.liputan6.com, pada 

sebelah kanannya terdapat kolom berjudul “popular”. Bagian “popular” itulah 

yang menandakan berita tersebut diminati dan telah dibaca oleh banyak orang. 

Cara penentuannya terlihat dari jumlah berapa kali tautan satu berita yang diklik 

oleh masyarakat serta perhitungan berita memasuki kolom popular tersebut juga 

akan terhitung setiap harinya.  

Masuk dalam kolom popular di kanal Citizen6 berarti berita yang telah 

dibuat berhasil mengalahkan topik berita lainnya pada kanal yang sama. Bukan 

hanya di kanal Citizen6 saja yang terdapat kolom popular, di halaman utama 

Liputan6.com juga tersedia. Berbeda dengan kolom popular yang ada di setiap 

kanal, jika berita masuk pada kolom popular di halaman utama Liputan6.com 

berarti hasil tulisan yang telah dibuat oleh wartawan berhasil mengalahkan topik 

berita secara lintas kanal. Artinya, tidak hanya satu kanal saja, tetapi semua kanal. 
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Hasil tulisan yang telah dibuat oleh penulis juga beberapa kali masuk ke 

dalam kolom popular, baik di kanal Citizen6 saja atau pun di halaman utama 

Liputan6.com. Dari semua tulisan yang telah dibuat oleh penulis, sebanyak 63 

artikel sempat masuk ke dalam kolom popular. Beberapa judul berita tersebut 

diantaranya: 

1. “Gadis Ini Tewas Meski Sudah Membatalkan Niatnya Untuk Bunuh Diri ” 

2. “Pantai Ini Mewajibkan Pengunjungnya untuk Telanjang Bulat” 

3. “6 Meme Kocak Meriahkan Ujian Nasional yang Bikin Sakit Perut” 

4. “Lubang Misterius Tiba-Tiba Muncul dan Hisap 25 Ton Ikan di Tambak” 

5. “Ibu Ini Sebar Uang Rp 250 Juta di Jalan Raya, Apa yang Terjadi ?” 

6. “Wanita Tertua Peserta Program Bayi Tabung, Lahirkan 3 Bayi Kembar” 

7. “Berpakaian Terlalu Seksi, 2 Wanita ini Tuai Kontroversi” 

8. “Kisah Perempuan Kaya Raya karena Baju dari Permen” 

9. “Terharu, Bayi Ini Menangis Saat Dengar Ibunya Menangis” 

10. “Kejam Demi menambah Stamina Pria, Harimau Ini Disiksa” 

 

Gambar 3.4 Salah Satu Berita di Kolom Popular Kanal Citizen6 

 
Sumber : http://citizen6.liputan6.com/ 

 

Tidak hanya masuk dalam kolom popular pada kanal Citizen6 saja, 

sebanyak 10 hasil tulisan penulis juga menjadi berita terpopuler di halaman utama 

Liputan6.com. Berikut judul berita yang penulis buat dan masuk dalam kolom 

popular di halaman utama: 
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1. “Kejam Demi menambah Stamina Pria, Harimau Ini Disiksa” 

2. “Lubang Misterius Tiba-Tiba Muncul dan Hisap 25 Ton Ikan di Tambak” 

3. “Terharu, Bayi Ini Menangis Saat Dengar Ibunya Menangis” 

4. “Lagi, Perempuan Ini Menangis Darah, Apa Sebenarnya yang Terjadi?” 

5. “Aksi Mulia Pria Bantu Wanita Keterbelakangan Mental Jadi Viral” 

6. “Tragis, Ibu ini Biarkan Bayinya Dimakan Semut” 

7. “Lakukan Kesalahan, Karyawan ini Justru Diberi Penghargaan” 

8. “Awas Berpergian ke Kota Ini, Ada Toilet dengan Sewa Rp 55,9 Juta” 

9. “Pose Telanjang di Danau Suci, Perempuan Ini Dirisak” 

10. “145 Kepala Sapi Ditemukan di Rumah yang Ditinggal Penghuninya” 

 

Gambar 3.5 Salah Satu Berita di Kolom Popular Halaman Utama 

 
Sumber : http://www.liputan6.com/  

 

3.4 Kendala 

Selama penulis menjalankan kerja magang di Liputan6.com kanal Citizen6 

penulis mendapatkan beberapa kendala, diantaranya: 

1. Penulis pernah mengalami kesulitan ide dalam mencari topik berita yang 

sedang hangat dibicarakan. 

2. Mengalami kesulitan dalam menulis judul dan lead berita. 

3. Penulis pernah membuat berita yang sama dengan penulis lainnya di kanal 

Citizen6 dikarenakan penulis tidak duduk di dekat orang-orang yang 

bekerja di kanal Citizen6 sehingga tidak bisa setiap saat bertanya terkait 

berita yang ingin penulis buat, apakah sudah dibuat atau belum. Serta 
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dengan situasi tersebut penulis jarang diberi nasihat atau masukan 

bagaimana menulis berita dengan baik. 

4. Tidak mendapat pengalaman untuk melakukan liputan suatu kejadian. 

5. Tidak ada batasan yang jelas antara sub kanal Hits, TGIF, dan potret. 

6. Kesulitan mendapatkan sumber data yang sesuai dengam kanal Citizen6. 

Seperti yang dijelaskan oleh editor, bahwa kanal Citizen6 bisa 

bersinggungan dengan kanal lainnya, maka penulis harus berhati-hati 

dalam memilih berita. 

7. Tidak adanya batasan pengambilan sumber data seperti foto. Padahal bisa 

saja ini menjadi tindakan plagiat jika terlalu sering mengambil foto tanpa 

ditulisnya sumber di dalam foto. 

3.5 Solusi 

Untuk mengatasi kendala yang ada, penulis melakukan beberapa hal 

seperti: 

1. Penulis berusaha mencari situs luar negeri lebih banyak lagi, 

supaya penulis juga dapat memilih beragam berita yang lebih 

banyak. 

2. Sebelum menulis berita, penulis melakukan searching di google 

sesuai judul berita yang ingin penulis tulis dengan tambahan 

kata “liputan6.com” di belakang judul berita, jika ada kesamaan 

maka penulis tidak akan membuat berita tersebut. 

3. Penulis berusaha belajar bagaimana membuat judul berita yang 

diinginkan masyarakat, supaya apa yang penulis tulis menjadi 

sesuatu yang menarik dimata masyarakat. 

4. Penulis menjadi lebih aktif untuk ikut membaur dengan reporter 

dan editor Citizen6. Setelahnya editor banyak memberikan 

masukan kepada penulis untuk menulis apa saja dan dari sudut 

pandang apa saja. 
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