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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Penulis diperbolehkan menjadi reporter sesuai dengan jurusan Jurnalistik yang 

diambil di Universitas Multimedia Nusantara. Selama kerja magang di Koran 

SINDO, penulis mengisi rubrik Lifestyle khususnya selebriti dan musik mancanegara.  

 Materi penugasan diberikan melalui WhatsApp, SMS, email, telepon, atau juga 

saat bertemu secara langsung. Saat mengisi rubrik selebriti mancanegara dan liputan 

musik, penulis selalu berkoordinasi dengan Asisten Redaktur Tedy Achmad. 

Sedangkan untuk desk lainnya, Sali Pawiatan selaku Asisten Redaktur akan 

berkoordinasi dengan penulis untuk melakukan liputan ke lapangan. Untuk liputan 

seperti wawancara eksklusif, penulis akan berkoordinasi dengan Redaktur Wuri 

Hardiastuti dan Asisten Redaktur Herita Endriana. Sementara, Redaktur Pelaksana 

Hanna Farhana, akan mengoordinasikan pihak redaksi untuk memberikan penugasan 

kepada penulis selama kerja magang. Pengiriman naskah berita menjadi tanggung 

jawab setiap redaksi yang memberikan penugasan kepada penulis. 

Penulis juga bekerja sama dengan reporter di rubrik Selebriti yaitu Thomas 

Manggala untuk berbagi tugas peliputan atau menggantikan saat Thomas tidak bisa 

melakukan liputan. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Penulis melakukan tugas utama sebagai reporter magang yaitu menyadur dan 

liputan ke lapangan. Menyadur dari dokumen publik dilakukan untuk mengisi desk
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selebriti mancanegara. Sedangkan untuk menulis di desk lainnya, penulis akan 

melakukan liputan ke lapangan. Penulis tidak akan menggabungkan antara proses 

penyaduran dengan liputan ke lapangan. Jika menyadur, penulis tidak akan 

melakukan wawancara. Begitu juga saat melakukan liputan ke lapangan. Penulis 

hanya menyadur untuk menambahkan informasi yang berkaitan dengan topik liputan 

saat meliput konser musik. 

 Ketika mendapat tugas untuk liputan ke lapangan, beberapa kali penulis tetap 

ditugaskan untuk mengirim naskah berita tentang selebriti mancanegara. Biasanya hal 

itu dilakukan saat informasi tersebut sangat menarik yang mengandung nilai berita. 

 

Gambar 3.1  Alur Proses Penyaduran 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengamatan penulis 

  

Untuk mengisi selebriti mancanegara, mulai pukul 11.00 hingga maksimal pukul 

13.00, penulis mencari bahan berita dan memantau perkembangan informasi tersebut 

dari media internasional. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan apakah 

informasi tersebut sangat ramai diperbincangkan oleh media internasional. Sebelum 
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pemberitaan di Koran SINDO. Ide yang masuk dalam kategori tersebut yaitu 

informasi tentang prestasi selebriti atau cerita dari para selebriti yang menginspirasi 

para pembaca Koran SINDO. Utamanya yang mengandung nilai berita seperti 

konflik, keterkenalan, saat yang tepat, dan human interest. 

 Penulis hanya diperbolehkan mengambil informasi dari media yang tingkat 

akurasi beritanya tinggi antara lain Billboard, The Guardian, Dailymail, bbc.co.uk, 

Hollywood Life, People, The Mail on Sunday, The Sun, dan Metro.co.uk. Media 

tersebut dipilih penulis karena disarankan oleh Asisten Redaktur Tedy Achmad.  Tak 

hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, penulis juga harus memilih satu 

angle yang paling menarik dan berbeda dari media online di Indonesia terkait 

informasi tersebut. Mengingat bahwa Koran SINDO akan tayang esok harinya 

sehingga informasi tersebut juga harus lebih mendalam dibanding media lainnya.  

 Setiap hari, penulis sering menulis satu naskah berita selebriti mancanegara. 

Hanya beberapa peristiwa saja, penulis menulis lebih dari satu naskah berita. 

Awalnya penulis harus menulis 1000 hingga 2000 kata. Namun, karena sulitnya 

mendapat informasi yang sangat lengkap dari satu angle, maka pada akhirnya penulis 

cukup menulis dengan jumlah kata sekitar 500-1000 kata. Tedy Achmad yang juga 

sebagai Editor untuk selebriti mancanegara mengizinkan ketentuan jumlah kata 

tersebut. Tetapi dengan catatan, jika kurang dari ketentuan, penulis akan ditegur dan 

diminta menulis lebih panjang untuk naskah berita lainnya. Hal ini karena tidak 

semua tulisan yang ada di naskah berita akan lulus editing oleh Editor. Jika naskah 

beritanya sangat singkat maka, tulisan yang dimuat di Koran SINDO juga semakin 

pendek. Penulisan naskah berita akan ditulis sekitar pukul 13.00 sampai 15.00 dengan 

estimasi waktu selama satu hingga dua jam. 

Naskah berita akan dikirim ke email Asisten Redaktur Tedy Achmad, paling 

lambat pukul 15.00. Jika melebihi batas waktu, penulis akan ditanyai langsung atau 

dihubungi melalui WhatsApp jika tidak berada di kantor. 
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Gambar 3.2  Alur Proses Liputan ke Lapangan 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengamatan penulis 

  

 Setelah dua minggu hanya menyadur, akhirnya penulis mendapat tugas untuk 
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Redaktur Sali Pawiatan untuk meliput seputar Food, Ragam, Beauty, dan Rundown. 

Terkadang penugasan juga bisa diberikan pada hari yang sama dengan tanggal acara. 

Untuk penugasan dari undangan seperti konferensi pers atau peluncuran produk, tidak 

ada waktu yang pasti untuk mengirimkan undangan acara. Hanya dikirimkan paling 

cepat satu minggu dari acara tersebut. Kemudian, naskah berita akan dikirimkan oleh 

penulis ke email Asisten Redaktur Sali Pawiatan, sekitar satu hingga dua hari sejak 

melakukan liputan. 

 Penugasan ke lapangan juga diberikan oleh Asisten Redaktur Tedy Achmad, 

untuk meliput tentang konser atau konferensi pers terkait selebriti. Undangan liputan 

tentang konser sering dikirimkan kepada penulis di hari yang sama dengan 

penyelenggaraan konser. Pengiriman naskah berita akan dikirim penulis esok harinya 

sebelum pukul 15.00. Penulis pernah mengirimkan naskah berita seusai konser 
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Farhana melalui Asisten Redaktur Tedy Achmad.  
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Sementara liputan mengenai konferensi pers tentang selebriti, jika penulis selesai 

melakukan liputan sebelum pukul 16.00, penulis langsung mengirimkan naskah berita 

tersebut agar bisa dimuat di edisi esok.  

Dari semua kegiatan yang dilakukan selama kerja magang, naskah berita yang 

ditulis oleh penulis sebanyak 57 naskah. Jumlah tersebut tidak semuanya dimuat 

dalam edisi Koran SINDO. 50 naskah berita dimuat dan tujuh naskah berita tidak 

dimuat. Naskah berita yang tidak dimuat tersebut berdasarkan keputusan dari Asisten 

Redaktur yang juga bertugas sebagai Editor. Alasannya karena informasinya sudah 

tidak segar lagi jika dimuat untuk edisi esok.  

Naskah berita yang dimuat akan diberikan keterangan identitas penulis yakni 

Mg-1 dan Nesya. Kode Mg-1 ditulis sebagai kode reporter magang di bawah naungan 

Asisten Redaktur Tedy Achmad dan Sali Pawiatan dan Redaktur Pelaksana Hanna 

Farhana. Sementara identitas yang dimuat dengan nama penulis yaitu Nesya 

dibubuhkan oleh Redaktur Wuri Hardiastuti dan Asisten Redaktur Herita Endriana. 

Tabel 3.1 Tulisan yang Dimuat di Koran SINDO 

No Edisi Judul Berita Rubrik 

1 3 Februari 2016 Zayn Malik-Harry Styles Tak Harmonis Selebriti 

Rihanna Bersaing Lewat “Anti” 

2 6 Februari 2016 Sentuhan Lugas Duo Aviwkila Selebriti 

3 8 Februari 2016 Armada Terinspirasi Mobil Truk Selebriti 

4  13 Februari 2016 Adele Romantis di Grammy Selebriti 

5 15 Februari 2016 MLTR Satu Fans Senior-Junior Selebriti 

6 16 Februari 2016 Leonardo DiCaprio Aktor Terbaik Selebriti 

7 17 Februari 2016 Standing Ovation Selebritas Dunia untuk 

Joey Alexander 

Nasional  

Taylor Swift Genggam Album of The Year Selebriti 

8 20 Februari 2016 Jazz-RnB ala Citra Scholastika Selebriti 

9 23 Februari 2016 Nikmati Menu di Piala Oscar, Selebriti Tak 

Akan Diet 

Selebriti 

10 26 Februari 2016 Wawancara Eksklusif Miss World 2015 

Mireia Lalaguna – Perempuan Harus 

Percaya Diri 

Selebriti 

11 28 Februari 2016 Rileks di Penthouse Bali Ragam 

Kampanyekan Ramah Lingkungan Rundown 
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12 29 Februari 2016 Siswa Indonesia Raih Nilai Tertinggi Rundown  

13 1 Maret 2016 Isu Sensitif di Panggung Oscar Selebriti 

Penyanyi Transgender Ditolak Tampil di 

Oscar 

Desain Perhiasan Unik dan Elegan Rundown 

14 2 Maret 2016 Mothercare Hadirkan Produk Stylish-

Modern 

Rundown  

15 3 Maret 2016 Aplikasi Perhotelan dari Alcatel Rundown 

16 5 Maret 2016 Menunggu Sengatan Sting Selebriti 

David Foster Ajak Duet Lea Simanjuntak 

17 

  

6 Maret 2016 Kue dan Coklat Lezat Food 

Lokasi Strategis dan Ballroom Besar Rundown 

Partisipasi Kementerian Pariwisata di 

Konferensi Internasional 

18 7 Maret 2016 5SOS Puji Fans dan Suka Nasi Goreng Selebriti 

Keindahan Kota Venezia Jadi Inspirasi 

Baju Anak 

Rundown 

19 8 Maret 2016 Penghargaan Selebriti yang Penuh Kejutan Selebriti 

20 9 Maret 2016 Dedikasikan Lagu untuk Anak Selebriti 

21  10 Maret 2016 Pesta Pernikahan ala The Secret Garden Rundown 

22 12 Maret 2016 Ariana Grande Akhirnya Pilih “Dangerous 

Woman” 

Selebriti 

23 14 Maret 2016 Star Wars Film Terfavorit Selebriti 

David Foster Penuh Kehangatan 

24 15 Maret 2016 Kendrick Lamar Puncaki Billboard 200 Selebriti 

25 19 Maret 2016 Luapan Emosi Gwen Stefani Selebriti 

26 20 Maret 2016 Pelayanan Terbaru dengan Teknologi 

Smart CX 

Rundown 

27 21 Maret 2016 Christine Hakim Berlinang Air Mata Selebriti 

Adele Meriahkan Glastonbury Festival 

28 23 Maret 2016 MNCTV Pilih 3 Terbaik Primadona Selebriti 

29 25 Maret 2016 Wahana Visi Indonesia Kampanyekan 

#BERANIMIMPI 

Rundown 

30 26 Maret 2016 Dahsyat 8 Tahun Makin Memukau Selebriti 

31 28 Maret 2016 Adele Berencana Kembali Vakum Selebriti 

32 29 Maret 2016 SCUK Goes To Campus – Serunya 

Mengupas Film Surat Cinta Untuk Kartini 

Berita 

Utama 

Kopi Premium Lezat Food 

33 30 Maret 2016 Anna Janati Jadi Primadona MNCTV Selebriti 

34  1 April 2016 Karina Salim Jadi Murung dan Pendiam Selebriti 

35 2 April 2016 Rihanna Gencar Promosikan Anti Selebriti 

36 3 April 2016 Menu Organik di Hotel Mewah Ragam 

37 4 April 2016 Meningkatkan Kualitas hidup Melalui Rundown 
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Teknologi 

38 5 April 2016 Joey Alexander Buat Piano Klasik Makin 

Dinikmati 

Rundown 

Total Tulisan : 50 

 

Tabel 3.2 Tabel Mingguan Pekerjaan 

No Tanggal Jenis Pekerjaan 

Minggu ke-1 

1 1 Februari 2016 Menulis tentang Zayn Malik dengan Harry Styles 

2 2 Februari 2016 Menulis tentang Album Rihanna  

3 3 Februari 2016 - 

4 4 Februari 2016 Liputan Duo Aviwkila di redaksi Sindonews.com 

Menulis tentang Games Taylor Swift 

5 5 Februari 2016 Liputan band Armada di redaksi Koran Sindo 

6 6 Februari 2016 - 

7 7 Februari 2016 Menulis tentang Album Beyonce 

Minggu ke-2 

8 8 Februari 2016 - 

9 9 Februari 2016 - 

10 10 Februari 2016 - 

11 11Februari 2016 Menulis tentang Persiapan Grammy Award 

12 12 Februari 2016 Menulis tentang Album Kanye West 

13 13 Februari 2016 Liputan konser MLTR  

14 14 Februari 2016 - 

Minggu ke-3 

15 15 Februari 2016 Menulis tentang BAFTA 

16 16 Februari 2016 Menulis tentang Joey Alexander 

Menulis tentang Taylor Swift di Grammy Award 

17 17 Februari 2016 Liputan ke Agracom untuk wawancara via telepon 

dengan Master Chef Wolfgang Puck (Chef 

Governor Balls Oscar) 

18 18 Februari 2016 Liputan Album Citra Scolastika di RCTI 

19 19 Februari 2016 Membuat transkrip wawancara Wolfgang Puck di 

kantor 

20 20 Februari 2016 - 

21 21 Februari 2016 Mendeskripsikan transkrip wawancara Wolfgang 

Puck di kantor 

Minggu ke-4 

22 22 Februari 2016 Menulis menu makanan Chef Wolfgang Puck di 

Oscar 

23 23 Februari 2016 - 
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24 24 Februari 2016 Liputan Miss World di Dahsyat dan wawancara 

eksklusif di Lobby RCTI 

25 25 Februari 2016 Menulis rilis tentang Cambridge International 

Exhibition 

Menulis rilis tentang AUX AC 

Liputan tentang produk baru Mothercare di Pasific 

Place 

26 26 Februari 2016 Menulis rilis tentang Penthouse di Bali 

Menulis liputan tentang Mothercare 

27 27 Februari 2016 Liputan tentang SWAN Jewerly di SMS Serpong 

28 28 Februari 2016 - 

Minggu ke-5 

29 29 Februari 2016 Menulis tentang isu-isu di Oscar 

Menulis tentang Transgendre di Oscar 

30 1 Maret 2016 Liputan tentang Alcatel di Hotel ShangRi-La 

Liputan tentang Pumpkins Patch di Plaza Indonesia 

31 2 Maret 2016 - 

32 3 Maret 2016 Liputan tentang Grand Opening di Ibis Harmoni 

Jakarta 

Liputan tentang The Secret Garden Exhibition di 

The Ritz Carlton, Mega Kuningan 

33 4 Maret 2016 Menulis liputan tentang Ibis Harmoni Jakarta 

Menulis tentang Sting terkait Java Jazz Festival 

2016 

Menulis tentang David Foster terkait Java Jazz 

Festival 2016 

34 5 Maret 2016 Liputan Konser 5 Second of Summer di ICE BSD 

Menulis rilis tentang makanan Fairmon Jakarta 

Menulis rilis tentang Kementrian Pariwisata 

35 6 Maret 2016 - 

Minggu ke-6 

36 7 Maret 2016 Menulis tentang perceraian Madonna  

Liputan tentang PressCon Seleb on News Award 

2016 oleh MNCTV di Akmani Hotel 

37 8 Maret 2016 Liputan tentang L‟oreal di JS Luwansa Hotel 

  Menulis liputan The Secret Garden Exhibition 

38 9 Maret 2016 - 

39 10 Maret 2016 Menulis liputan tentang L‟oreal  

  Menulis tentang MTV Movie Award 

40 11 Maret 2016 Menulis tentang Album Ariana Grande 

Liputan Oriflame 

Liputan konser Eksklusif David Foster di Fairmont 

Hotel 
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41 12 Maret 2016 - 

42 13 Maret 2016 Menulis tentang Kids Choice Awards 

Minggu ke-7 

43 14 Maret 2016 Menulis tentang Album Kendrick Lamar 

44 15 Maret 2016 Liputan PermataBank 

45 16 Maret 2016 Liputan Syukuran Film Surga Yang Terluka 

46 17 Maret 2016 Menulis liputan tentang PermataBank 

Menulis liputan tentang Film Surga Yang Terluka 

Menulis tentang Frank Sinatra Jr. 

Menulis liputan tentang Oriflame 

47 18 Maret 2016 Menulis tentang Gwen Stefani 

Liputan ke Crowne Plaza Bandung 

48 19 Maret 2016 Liputan ke Crowne Plaza Bandung 

49 20 Maret 2016 Menulis tentang Adele di Glastonbury 

Minggu ke-8 

50 21 Maret 2016 Menulis dari acara live Primadona di MNCTV 

51 22 Maret 2016 Liputan kesehatan di JCC 

Liputan screening film Raksasa Dari Jogja 

52 23 Maret 2016 Menulis liputan Crowne Plaza Bandung 

Liputan Wahana Visi Indonesia 

53 24 Maret 2016 Menulis liputan tentang Wahana Visi Indonesia 

Menulis liputan tentang film Raksasa Dari Jogja 

Liputan tentang Kopi Pak Belalang di Hotel 

Borobudur 

Liputan tentang Ultah DahSyat ke-8 

54 25 Maret 2016 - 

55  26 Maret 2016 - 

56 27 Maret 2016 Menulis liputan tentang Kopi Pak Belalang 

Menulis tentang Adele Akan Vakum 

Minggu ke-9 

57 28 Maret 2016 Liputan Surat Cinta Untuk Kartini di Binus 

Anggrek 

Liputan Grand Final Primadona MNCTV 

58  29 Maret 2016 Menulis liputan tentang Surat Cinta Untuk Kartini 

Menulis liputan Grand Final Primadona MNCTV 

Liputan Indonesia Piano Competition 

59  30 Maret 2016 - 

60 31 Maret 2016 Menulis liputan Indonesia Piano Competition 

Liputan HappyFresh 

61  1 April 2016 Menulis tentang single kedua Rihanna 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

 Melaksanakan kerja magang sebagai reporter di Koran SINDO, penulis 

mendapatkan bahan berita dengan cara menyadur bahan berita dan turun 

langsung ke lapangan. Keduanya akan dijelaskan masing-masing melalui lapisan 

tahapan keputusan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.  

 Ronald Beul (dikutip dalam Ishwara, 2011, h.119) membagi menjadi lima 

tahapan keputusan penulisan berita mulai dari gagasan, pengembangan, hingga 

tahap naskah akhir. Tahapan tersebut yakni penugasan (data assignment), 

pengumpulan (data collecting), evaluasi (data evaluation), penulisan (data 

writing), dan penyuntingan (data editing). 

 Di posisi sebagai reporter, penulis menjalankan empat tahapan keputusan 

yaitu penugasan, pengumpulan, evaluasi, dan penulisan. Tahapan penyuntingan 

tidak dilaksanakan oleh penulis karena tanggung jawab tersebut dipegang oleh 

Asisten Redaktur hingga Redaktur Pelaksana. 

3.3.1.1 Penugasan (data assignment) 

Tahapan ini menentukan informasi apa yang layak untuk diliput 

dan alasan mengapa meliputnya. Liputan merupakan salah satu proses 

yang dilakukan oleh para wartawan untuk mencari, memersiapkan, dan 

mengelola informasi untuk dijadikan berita dan diterbitkan. 

Penugasan liputan di Koran SINDO diberikan oleh Asisten 

Redaktur dan Redaktur. Materi tersebut dikirim ke penulis melalui 

WhatsApp, telepon, email atau saat bertemu langsung, maksimal 

seminggu sebelum acara dimulai atau di hari yang sama dengan acara 

digelar.  

Saat ditugaskan untuk mencari ide tentang selebriti dan musik 

mancanegara, penulis harus berdiskusi dengan Asisten Redaktur Tedy 
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Achmad terkait ide yang bisa ditulis menjadi sebuah berita. Setiap harinya 

penulis harus memberikan beberapa ide untuk dipilih oleh Asisten 

Redaktur Tedy Achmad, apakah layak untuk ditulis dengan pertimbangan 

alasannya. Secara keseluruhan, ide dari penulis yang diterima yaitu 

mengandung informasi terkait selebriti atau musisi yang berprestasi, cerita 

kehidupan yang menginspirasi, serta aktual.  

Terkadang Asisten Redaktur Tedy Achmad, juga memberikan ide 

kepada penulis untuk mencari informasi tentang seseorang yang sedang 

hangat diperbincangkan. Sebagai contoh, saat acara pagelaran Grammy 

Award 2016. Sehari sebelum acara Grammy digelar, Asisten Redaktur 

Tedy Achmad, meminta penulis untuk mencari informasi mengenai pianis 

dari Indonesia yang masuk dalam nominasi Grammy dan tampil di 

panggung yaitu Joey Alexander. Penulis ditugaskan mengumpulkan 

tentang prestasi hingga perjalanan kesuksesan Joey. Pada hari digelarnya 

Grammy, penulis ditugaskan lagi untuk menggabungkan data tersebut 

dengan kejadian yang sudah terjadi di acara Grammy mengenai 

penampilan Joey. Tak hanya itu, penulis ditugaskan untuk membahas 

tentang musisi yang paling banyak meraih penghargaan di Grammy. 

Selain menyadur, penulis juga ditugaskan untuk melakukan liputan 

ke lapangan. Penulis diberikan penugasan untuk liputan oleh Redaktur dan 

Asisten Redaktur. Penulis yang berada di section Lifestyle, akan mendapat 

undangan peliputan beberapa hari sebelum acara diselenggarakan. Tetapi 

penulis juga sering mendapat undangan yang bersifat mendadak yaitu 

beberapa jam sebelum acara dimulai. Contohnya, liputan penulis tentang 

konser Michael Learn To Rock (MLTR). Penulis diberikan undangan 

konser beberapa jam sebelum acara dimulai dan tidak dijelaskan untuk 

memilih angle berita. Asisten Redaktur hanya memberikan undangan 

yang berisi keterangan tentang konferensi pers dari konser tersebut. 

Namun, setelah penulis tiba di lokasi, ternyata konsernya juga digelar 

pada malam harinya. Menjelang konser dimulai yaitu pukul 20.00, Asisten 
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Redaktur meminta penulis untuk mendapatkan daftar lagu yang 

dibawakan MLTR selama konser, kemeriahan acara, isi dari konferensi 

pers, dan dikirim sebelum pukul 22.00.  

Sementara untuk undangan liputan yang didapat beberapa hari 

sebelum acara, penulis akan diberikan arahan mengenai persiapan 

wawancara hingga angle penulisan yang akan diangkat penulis. Yunus 

(2012, h.56-57) mengatakan bahwa liputan jurnalistik dibagi menjadi dua 

bentuk yaitu liputan terduga dan tak terduga. Saat kerja magang, penulis 

hanya melakukan liputan yang terduga yaitu berita yang ditulis melalui 

proses perencanaan, peliputan, dan penulisan. Contohnya, ketika penulis 

melakukan liputan untuk wawancara dengan Miss World 2015 bersama 

dengan reporter dari MNC Grup. Sehari sebelumnya, penulis bertemu 

dengan Redaktur untuk menanyakan pertanyaan kunci yang telah 

ditentukan oleh redaksi. Rencana liputan ini bertujuan agar informasi yang 

akan diliput oleh reporter bisa layak menjadi berita dan dimuat di media. 

Setelah membuat rencana liputan, penulis yang menjadi reporter akan 

meneruskan rencana tersebut dengan liputan ke lapangan. 

Penugasan juga bisa berdasarkan membuatkan naskah berita dari 

rilis pers yang diterima oleh pihak redaksi. Penulis sempat ditugaskan 

untuk liputan ke luar kota selama dua hari dalam acara promosi hotel di 

Bandung. 

Saat kerja magang di Koran SINDO, penulis harus bisa beradaptasi 

dengan segala macam jenis penugasan khususnya liputan yang tiba-tiba. 

Penulis juga belajar untuk mampu memilih angle berita saat liputan 

mendadak.  

 

3.3.1.2 Pengumpulan (data collecting) 

Bila sudah mendapatkan penugasan, penulis akan melakukan 

tahapan pengumpulan. Tahapan ini yang menentukan apakah informasi 

yang dikumpulkan sudah cukup untuk dijadikan sebagai berita. Menurut 
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Eugene J. Weeb dan Jerry R. Salancik (dikutip dalam Ishwara, 2011, 

h.92), ada empat petunjuk yang membantu wartawan untuk 

mengumpulkan informasi yaitu observasi langsung dan tidak langsung 

dari situasi berita, proses wawancara, pencarian atau penelitian bahan-

bahan melalui dokumen publik, dan partisipasi dalam peristiwa. Dari 

empat petunjuk dalam melakukan proses pengumpulan, penulis selalu 

melakukan pencarian data melalui dokumen publik karena rubrik utama 

yang dikerjakan ialah selebriti mancanegara. Berikut pembahasan tentang 

proses pengumpulan data yang penulis lakukan selama kerja magang. 

a. Observasi 

Observasi memiliki kekuatan untuk menggambarkan 

keberaksian sehingga audiens mampu memvisualisasikan sumber 

atau tempat kejadian yang diliput. Teknik ini sangat cocok 

digunakan untuk cerita feature dengan tulisan deskriptif. Observasi 

langsung merupakan melihat secara langsung peristiwa yang 

diliput seperti pidato, konferensi pers, atau pertandingan (ibid). 

Contohnya, saat penulis ditugaskan oleh Asisten Redaktur 

Tedy Achmad untuk liputan tentang konser 5SOS. Saat liputan 

konser 5SOS, penulis berada di tempat konser dan ikut dalam 

kemeriahan acara konser tersebut. Penulis mengamati dan 

melakukan interaksi dengan salah satu penonton yang merupakan 

penggemar personil 5SOS. Selama konser berlangsung, penulis 

mengamati dirinya yang sempat menitikan air mata karena rasa 

harunya bisa melihat langsung idolanya.  

 

5SOS Puji Fans dan Suka Nasi Goreng 

Gee, salah satu penggemar 5SOS sempat menitikkan air mata saat konser 

berlangsung. Dia mengaku senang bisa menyaksikan penampilan band yang 

diidolakannya itu. “Sebenarnya banyak fans yang kurang percaya diri, 

menutup diri, atau lainnya. Mungkin gara-gara 5SOS ini, jadi tuh sekarang 

(fans) semakin kuat,” katanya. 
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b. Wawancara 

Wawancara menjadi alat utama dalam pengumpulan bahan 

berita. Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab terkait 

masalah aktual antara wartawan dengan narasumbernya. Dengan 

melakukan wawancara, wartawan akan mudah untuk mendapatkan 

informasi, data, atau keterangan dengan menggali informasi secara 

lebih optimal. 

Flyod G Arpan (dikutip dalam Yunus, 2012, h.62) 

mengelompokkan wawancara berita ke dalam tujuh jenis 

wawancara. Selama turun langsung ke lapangan, penulis paling 

banyak menggunakan wawancara sosok pribadi dibanding jenis 

wawancara lainnya yang dijabarkan oleh Yunus (2012) sebagai 

berikut: 

1) Wawancara sosok pribadi: berfokus pada narasumber 

sebagai unsur yang dapat mendukung berita. Wawancara 

sosok pribadi dilakukan penulis saat ditugaskan untuk 

wawancara Miss World 2015 di studio RCTI bersama 

wartawan dari MNC Grup. Awalnya para wartawan 

diperbolehkan untuk melakukan wawancara dengan Miss 

World secara personal. Namun, karena waktu yang tidak 

terlalu banyak disediakan oleh tim dari Miss World, maka 

pertanyaan wawancara dari setiap wartawan yang hadir 

diberikan ke salah satu wartawan yang ditunjuk oleh tim 

Miss World untuk bercengkrama secara langsung. Posisi 

penulis saat itu berada di samping deretan kamera milik  

reporter televisi. 

2) Wawancara berita: fokusnya terletak pada pengungkapan 

opini atau informasi dari narasumber yang kompeten 

terhadap topik berita yang sedang terjadi dan menarik 

perhatian khalayak. 
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3) Wawancara jalanan: berfokus pada meminta tanggapan 

narasumber tentang topik berita penting yang aktual dan 

dilakukan di suatu tempat dalam waktu yang singkat. 

Wawancara jalanan dilakukan ketika penulis meliput 

tentang Ulang Tahun Dahsyat di RCTI. Penulis bertemu 

dengan Produser Eksekutif Dahsyat untuk menanyakan 

konsep lanjutan dari Dahsyat setelah merayakan ulang 

tahun.  

 

Dahsyat 8 Tahun Makin Memukau 

Pada umurnya yang kedelapan, Dahsyat memberikan hal terbaru di 

setiap tayangan. Di momen ini Opa mengatakan Dahsyat akan tampil 

lebih dewasa, baik dari pengemasan maupun konten acaranya. Dahsyat 

juga lebih memperkuat sajiannya dengan mendukung musik Tanah Air.   

 

4) Wawancara sambil lalu: berlangsung secara kebetulan dan 

tidak direncanakan sebelumnya. 

5) Wawancara telepon: dilakukan melalui alat bantu telepon 

untuk menambah informasi dan bahan berita. Penulis 

pernah melakukan wawancara telepon dengan koki para 

selebiriti di ajang Piala Oscar yaitu Wolfgang Puck. 

Penulis mendapat kesempatan untuk mewawancarai Puck 

bersama para wartawan nasional hingga internasional. 

Wawancara dilakukan secara telekonferensi yang dibantu 

oleh tim public relation dari HBO. Pertanyaan yang 

diajukan oleh penulis seputar menu hidangan yang akan 

disajikan Puck bersama timnya saat usai acara Piala Oscar. 

 

Nikmati Menu di Piala Oscar, Selebriti Tak Akan Diet 

”Kami juga memiliki sekolah masak di sini. Siswa dari sekolah masak 

akan membantu kami sehingga dalam setengah jam bisa menyajikan 

12.000 piring,” kata Wolfgang Puck kepada KORAN SINDO melalui 

wawancara via telepon di Agrakom, Jakarta, belum lama ini. 
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6) Wawancara tertulis: dilakukan secara tertulis dan memiliki 

kekuatan dokumen yang tidak dapat dibantah oleh 

narasumber. Ketika tidak bisa hadir dalam suatu acara, 

penulis akan dikirimkan rilis pers dari tim public relation 

acara tersebut. Tetapi penulis tidak langsung membuatkan 

naskah berita dari rilis pers tersebut. Penulis mengirimkan 

pertanyaan ke email tersebut karena informasi yang 

diterima penulis tidak terlalu lengkap dan beritanya kurang 

menarik jika hanya berasal dari rilis pers tersebut.  

7) Wawancara kelompok: dilakukan terhadap sekelompok 

orang dan membahas satu topik yang aktual. Sedangkan 

wawancara ini pernah dilakukan penulis saat grup band 

Armada datang ke ruang redaksi Koran SINDO. Para 

personel Armada berbincang dengan Wakil Pemimpin 

Redaksi Koran SINDO, Asisten Redaktur Koran SINDO, 

reporter Sindonews.com, dan penulis.  

 

Armada Terinspirasi Mobil Truk 

“Dari sekian juta truk di Indonesia, enggak mungkin 10%-nya enggak 

ada yang nulis pulang malu tak pulang rindu atau pergi pagi pulang 

pagi. Atau doa ibu. Pasti pernah lihat,” kata Rizal, vokalis Armada saat 

berkunjung ke redaksi KORAN SINDO, Jakarta, Jumat (5/2). 

 

c. Dokumen publik 

Teknik pengumpulan selanjutnya ialah melalui dokumen 

publik yang bisa diperoleh berupa buku, catatan, rilis pers, kantor 

berita, dan dokumen dalam jaringan (internet). Dokumen publik 

yang sering digunakan oleh penulis hanya dari media internasional 

karena teknik ini dilakukan ketika membuat naskah berita untuk 

mengisi rubrik selebriti mancanegara. Pemilihan media massa 
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dipilih berdasarkan konten media yang memenuhi unsur-unsur 

objektivitas seperti faktual, akurat, lengkap, dan relevan.  

Dalam teknik ini, penulis pernah membuat naskah berita dari 

rilis pers dan juga mendapatkan topik berita dari dokumen dalam 

jaringan seperti media internasional. Kedua sumber dokumen 

publik ini harus dicantumkan oleh penulis dalam naskah berita. 

Tujuannya untuk memberikan informasi kepada audiens bahwa 

berita tersebut hanya diperoleh dari dokumen publik semata bukan 

melalui proses observasi maupun wawancara. 

Sementara format penulisan pencantuman dokumen publik 

yang berasal dari sesama media massa maka akan ditulis „seperti 

dilansir‟, „seperti dikutip dari‟, „rilis yang diterima Koran SINDO’. 

 

Partisipasi Kementerian Pariwisata di Konferensi 

Internasional 
“Pencapaian yang diraih pada tahun 2015 memberikan pertanda sangat baik 

bagi pariwisata pada tahun 2016. Tahun 2016 akan penuh dengan 

ekspektasi dan tantangan,” ujar Syamsul Lussa, staf ahli Kementerian 

Pariwisata Indonesia di Abu Dhabi dalam rilis yang diterima KORAN 

SINDO.  
 

Adele Romantis di Grammy 

Dilansir People, Adele akan menciptakan suasana romantis. Konsep itu 

bukan tanpa alasan, mengingat perhelatan ajang penghargaan bergengsi 

bagi insan musik dunia ini berdekatan dengan hari kasih sayang, 14 

Februari. 

 

d. Partisipasi dalam peristiwa 

Teknik ini memosisikan wartawan sebagai partisipan sehingga 

bisa menggambarkan situasi yang ada. Contohnya saat penulis 

meliput konser David Foster yang digelar secara eksklusif. Saat 

menulis naskah berita, penulis menggambarkan kejadian yang 
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terjadi saat konser dimulai yaitu interaksi antara David Foster dan 

Eric Bener dengan para penonton. 

 

David Foster Penuh Kehangatan 

Foster terlihat semakin akrab dan hangat saat dia meminta segelas wine 

kepada salah satu penonton di bangku VIP. Setelah meminum setenggak 

wine, Eric Benet menyapa penonton. “Selamat malam. Saya cinta 

Indonesia. Saya masih belajar bahasa ini,” ucapnya dengan menggunakan 

bahasa Indonesia. 

 

Teknik pengumpulan juga dikelompokkan oleh Mencher (2008, 

h.232), menjadi tiga lapis tahapan reportase dalam proses kerja jurnalistik 

yaitu surface facts, reportorial enterprise, dan interpretation and analysis. 

Pertama, surface facts terdiri dari berbagai informasi dasar yang bersifat 

akurat. Informasi ini didapat melalui rilis pers, pidato, kata sambutan, dan 

konferensi pers. Kedua, reportorial enterprise yaitu praktik verifikasi 

materi, observasi reporter, proses tanya jawab dalam wawancara, serta 

wawancara narasumber lainnya. Lapisan kedua ini berdasarkan inisiatif 

dari reporter. Ketiga, interpretation and analysis membuat reporter 

melakukan analisa dan interpretasi terhadap berbagai fakta yang didapat. 

Pada lapis terakhir ini, reporter memiliki tanggung jawab untuk 

menjelaskan kepada audiens tidak hanya tentang apa yang terjadi tetapi 

juga mengenai mengapa dan bagaimana suatu peristiwa tersebut terjadi. 

Saran terhadap peristiwa tersebut harus diberikan oleh reporter dalam 

tulisan beritanya atau yang dikenal dengan kolom, opini, serta tajuk 

rencana.  

Kerja magang yang dijalankan oleh penulis di Koran SINDO 

hanya mencapai lapisan kedua. Lapis pertama didapatkan penulis melalui 

rilis pers dan konferensi pers. Lapis kedua dilakukan penulis melalui 

observasi langsung, proses tanya jawab, dan wawancara narasumber 
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lainnya. Untuk lapis ketiga, penulis belum pernah melaksanakannya 

selama kerja magang. 

 

3.3.1.3 Evaluasi (data evaluation) 

Lapisan ketiga ini, menurut Buel (dikutip dalam Ishwara, 2011, 

h.119) akan menentukan data yang penting untuk dimasukkan ke dalam 

sebuah berita. Wartawan harus bisa memilih data-data yang paling penting 

dan menarik untuk diketahui oleh audiens seperti  konflik, keterkenalan, 

aktualitas, dan human interest. Tujuannya agar tulisan berita tersebut tidak 

terlalu panjang tetapi tidak merusak garis besar informasi. Nilai berita 

dalam lifestyle dengan berita lugas tidak terlalu berbeda seperti konflik, 

keterkenalan, dan aktualitas. Namun yang membedakannya dalam 

jurnalisme lifestyle adalah topik yang diangkat mengenai dunia hiburan. 

Meski membahas tentang dunia hiburan, dalam Koran SINDO tetap 

mengutamakan informasi yang aktual agar tetap segar jika dimuat esok 

harinya. 

Saat penulis kerja magang, evaluasi data sangat diperlukan karena 

ruang untuk tulisan di koran sangat terbatas. Tidak semua informasi dalam 

suatu topik berita bisa dimuat dalam tulisan. Hal ini biasa terjadi ketika 

penulis menyadur informasi berita selebriti mancanegara. Penulis harus 

mengevaluasi data sesuai dengan angle berita yang sudah didiskusikan 

dengan Asisten Redaktur. Evalusi ini dilakukan penulis saat menuliskan 

naskah berita. Jika naskah berita tersebut sudah dikirim ke email Asisten 

Redaktur, maka penulis tidak akan melakukan mengedit lagi karena naskah 

tersebut akan langsung diedit oleh Asisten Redaktur. Penulis harus jeli dan 

teliti saat mengevaluasi sebelum naskah berita dikirimkan, apakah 

informasi tersebut sudah sesuai dengan standar pemberitaan di Koran 

SINDO. 
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3.3.1.4 Penulisan (data writing) 

Setelah selesai melaksanakan tahap penugasan dan pengumpulan, 

kedua hasil tahapan tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah tulisan 

berita. Meski menulis merupakan kegiatan yang biasa dilakukan semua 

orang, namun untuk menulis sebuah berita tidaklah mudah. Jenis tulisan 

yang selalu digunakan oleh penulis selama kerja magang ialah feature.  

Ishwara mengelompokkan feature menjadi 11 jenis tulisan, yaitu:  

(1) Bright  

Sebuah tulisan kecil yang mengangkat tema kemanusiaan. 

Penyanyi Transgender Ditolak Tampil di Oscar 

ISU tentang lesbian, gay , biseksual, dan transgender (LGBT) rupanya 

tak hanya menjadi isu di Tanah Air. 

Dalam pagelaran Oscar pun, isu ini juga mencuat. Ini garagara dilarang 

tampilnya penyanyi transgender , Anohni dalam ajang penghargaan 

bergengsi tersebut. Anohni yang bernama asli An - tony Hegarty menjadi 

nominator dalam kategori lagu orisinal ter - baik (best original song ) 

berjudul Manta Ray untuk film dokumenter Racing Extention . Namun 

berbeda dengan Lady Gaga, Sam Smith, dan The Weeknd yang juga men - 

jadi nominator dan bisa tampil di panggung Ray Dolby Ballroom, Los 

Angles, Anohni bahkan tidak diundang dalam acara tersebut.  

“Saya membayangkan bagai - mana rasanya bisa duduk di antara 

semua bintang Hollywood terse - but,” tulis Anohni dalam akun Twit - ter -

nya, menggambarkan perasa - annya jika menghadiri Oscar . Lebih lanjut 

Anohni berkomentar, tidak diundangnya dia untuk menghadiri acara 

tersebut membuat posisinya sebagai transgender semakin lemah di mata 

masyarakat.  

Tak mengisi acara tersebut juga menghidupkan kembali tagar 

#OscarsSoWhite karena kaum kulit putih yang paling mendominasi 

kategori di Oscar . Anohni memulai kariernya sebagai vokalis dari grup pop 
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art Antony dan Johnsons. Pada Januari 2015, dia menjadi penyanyi solo 

dengan nama Anohni. Sepanjang kariernya, Anohni banyak terlibat dalam 

isu feminis dan lingkungan. 

 

(2) Sidebar 

Tulisan yang mendampingi atau melengkapi berita utama. Pada 

edisi 17 Februari 2016, headline utama section News Koran 

SINDO membahas tentang penampilan memukau dari musisi 

Indonesia yaitu Joey Alexander di Grammy Award. Judul 

berita tersebut ialah „Standing Ovation Selebritas Dunia untuk 

Joey Alexander‟. Sementara di headline utama section 

Lifestyle, memuat informasi tentang Grammy Award dari sisi 

keseluruhan penyelenggaraan acara tersebut. Penulis membuat 

tulisan berjudul „Taylor Swift Genggam Album of The Year‟. 

Tulisan tersebut mendukung berita utama yang diangkat Koran 

SINDO pada edisi tersebut. 

(3) Sketsa kepribadian atau profil 

Tulisan sketsa ini biasanya tersaji secara pendek dan hanya 

membahas satu aspek dari kepribadian. 

(4) Profil organisasi atau proyek 

Sama halnya dengan sketsa kepribadian, tulisan ini membahas 

mengenai grup atau perusahaan.  

 

Wahana Visi Indonesia Kampanyekan #BERANIMIMPI 

SEJUMLAH artis bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) yang 

merupakan yayasan sosial kemanusiaan bertekad membuat perubahan untuk 

anak-anak di pelosok lewat kampanye kemanusiaan berbentuk digital 

bertajuk #BERANIMIMPI. Anak-anak di wilayah Sumba Barat Daya 
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misalnya, setiap hari mereka harus berjalan kaki sejauh 3 hingga 4 

kilometer untuk mendapatkan air bersih. Mereka berjalan selama 30 menit 

dengan kedua tangan membawa jerigen. Namun, air yang dinilai bersih ini 

nyatanya hanya memiliki kadar  kebersihan untuk air minum sebanyak 

36%. Masalah lainnya, kabupaten yang masuk Provinsi Nusa Tenggara 

Timur ini ialah sanitasi, gizi buruk, putus sekolah, hingga tingkat kekerasan 

terhadap anak dan perempuan.  

Melihat kondisi ini, Jerry Aurum, Mario Lawalata, Monita Tahalea, 

Tara Marie Dermawan, serta Tika, Yossy, dan Udjo Project Pop tergerak 

untuk ikut melakukan penggalangan dana. “Kalau berhasil mengumpulkan 

50 juta, aku akan mengenakan kostum Disney Princess ke mana pun aku 

pergi selama satu hari,” kata Tara saat peluncuran kampanye 

#BERANIMIMPI, di Jakarta, Rabu (23/3). 

Demikian juga dengan Yossy “Project Pop” yang akan mengikuti 

kompetisi dengan menciptakan satu lagu anak-anak setiap donasi yang 

diraihnya berkelipatan 10 juta. Aksi dari program pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan WVI juga didukung penuh masyarakat setempat 

hingga pemerintah.  

Ketua Yayasan Wahana Visi Indonesia Agnes Wulandari mengatakan 

setiap anak bisa tumbuh dengan kehidupan yang baik, sehat, serta mampu 

mewujudkan citacitanya meski berada di wilayah pedalaman Nusantara. 

Melalui #BERANIMIMPI, WVI mengajak seluruh masyarakat untuk 

melakukan tindakan nyata.  

Sejak terbentuk pada 1995, WVI sudah membantu hampir 48 

kabupaten/kota di Indonesia dan pada tahun ini WVI akan membuat 

perubahan di wilayah Sumba Barat Daya. Dengan menerjunkan tim internal 

WVI untuk melakukan penelusuran, permasalahan di wilayah tersebut yang 

ternyata membutuhkan bantuan, bukan hanya dari pemerintah lokal, juga 

dari masyarakat Indonesia.  

“Berani mimpi sebenarnya merujuk pada berawal dari mimpi kita 

sendiri, kemudian kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Karena itu 

bisa mewujudkan impian bersama,”ujar Direktur Komunikasi Wahana Visi 

Indonesia Priscilla Christin.  

Melihat permasalahan yang terjadi, WVI mengajak masyarakat untuk 

berpartisipasi langsung dalam penggalangan dana sebesar 750 juta. Untuk 

menarik masyarakat yang ingin membantu, penggalangan dana ini 

menggunakan konsep voluntourism (volunteering dan tourism). 

 

(5) Berita feature 

Sebuah berita yang ditulis dengan gaya feature. Cerita ini 

disampaikan dengan menggunakan teknik feature seperti 

pembukaan cerita dengan ilustrasi anekdot. 
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Pelayanan Terbaru dengan Teknologi Smart CX 

KEMUDAHAN dan kenyamanan bertransaksi perbankan merupakan 

modal utama untuk menarik perhatian para nasabah. Kenyamanan 

menggunakan ATM dan internet banking menjadi kebiasaan lama bagi 

sebagian masyarakat. Persepsi terhadap sulitnya memahami fitur-fitur dan 

rentannya sistem keamanan di dalam aplikasi mobile banking membuat 

masyarakat enggan berpindah.  

Kekhawatiran tersebut dijawab oleh PermataBank melalui layanan 

terbarunya berteknologi SMART CX dari PermataMobile sebagai cara 

pintar untuk hidup yang lebih mudah, aman, dan nyaman.  

Aplikasi ini memudahkan dalam membantu kegiatan transaksi 

perbankan dalam kehidupan sehari-hari. SMART CX merupakan gambaran 

dari Simpel, Mudah, Aman, Responsif, dan Terintegrasi bagi Customer 

Xperience. “Layanan ini merupakan salah satu fasilitas agar para nasabah 

bisa lebih nyaman saat bertransaksi karena pembayaran debit maupun kredit 

bisa dilakukan hanya dalam genggaman. Kami juga berusaha memberikan 

kemudahan dan kenyamanan pada saat yang bersamaan dari proses aktivasi 

hingga menggunakannya,” ujar Bianto Surodjo, Retail Banking Director 

PermataBank di Senayan, Selasa (15/3).  

Bianto menyebutkan aplikasi ini menampilkan fitur yang mudah 

digunakan karena tidak membutuhkan waktu yang lama bagi pengguna 

untuk beradaptasi dalam mengakses transaksi sesuai dengan kebutuhan. 

Terkait dengan sistem keamanan yang ditawarkan, Bianto mengatakan 

keamanan aplikasi ini dengan tahapan otentikasi transaksi berupa One Time 

Password (OTP). Sistem tersebut berisi kode respons yang dikirimkan ke 

nomor ponsel yang sudah terdaftar di sistem PermataMobile.  

“Nasabah tidak perlu khawatir jika ID dan password aplikasi ini 

diketahui oleh orang lain dalam handphone yang berbeda karena 

keamanannya harus melalui OTP. Jika handphone yang digunakan berbeda, 

OTP akan terkirim ke nomor ponsel si pengguna sesungguhnya. Aplikasi 

ini juga sudah terintegrasi dengan kartu kredit dan mobile cash, yaitu tarik 

tunai tanpa perlu mengunjungi ATM,” imbuhnya. 

 

(6) Berita feature yang komprehensif 

Tulisan yang memuat gambaran arahan dan perkembangan 

suatu isu berita dari riset yang dilakukan. Ditulis dengan 

lengkap sehingga mengandung apa arti dari berita tersebut.  

(7) Artikel pengalaman pribadi  

Posisi wartawan di sini bertugas untuk menceritakan kisah 

seseorang yang mengalami peristiwa yang unik. 
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(8) Feature layanan 

Tulisan ini menjelaskan dan membantu audiens tentang 

bagaimana caranya menjawab kebutuhan kehidupan sehari-

hari. 

(9) Wawancara 

Tulisan feature ini khusus melukiskan suatu dialog antara 

seorang wartawan dengan orang lain. Biasanya dengan tokoh 

masyarakat atau selebriti dan ditulis dalam format tanya-jawab. 

Wawancara Eksklusif Miss World 2015 Mireia Lalaguna    

Perempuan Harus Percaya Diri 

PENYANDANG mahkota Miss World 2015 asal Spanyol, Mireia 

Lalaguna Royo, datang ke Jakarta pada akhir Februari ini. Dia mengaku 

telah lama memiliki keinginan untuk berkunjung ke Jakarta, juga ke Bali, 

pulau yang dikenalnya sejak lama. 

Dalam kunjungannya untuk menghadiri final Miss Indonesia 2016 pada 

Rabu (24/2), perempuan ber usia 23 tahun tersebut sempat diwawancarai 

KORAN SINDO di Lobi Utama Gedung RCTI, Kebon Jeruk. Dia bercerita 

ten tang kecantikan, caranya mengatasi rasa gugup, dan pendapatnya 

tentang perempuan Indonesia, termasuk tentang Miss Indonesia 2015 Maria 

Harfanti. Berikut petikan wawancaranya. 

Apa arti kecantikan bagi Anda?   

Saya pikir kecantikan luar bukanlah kecantikan sebenarnya. 

Kecantikan adalah kebaikan yang bisa kamu tunjukkan atau berikan kepada 

semua orang. Terkadang kecantikan memang dilihat dari luar, tapi apa yang 

mem buat mu cantik seutuhnya ialah bagaimana orang-orang melihat ke can 

tikan itu di dalam hatimu. Apa kebiasaan mu, bagaimana kamu 

memperlakukan orang lain, dan bagaimana kamu mencintai setiap orang 

juga penting dalam menambah kecantikan. Itulah arti kecantikan bagi saya.  

Apa yang ingin kamu sampaikan kepada perempuan Indonesia 

mengenai kecantikan?  

Saya pikir setiap perempuan, cantik dengan cara dan gaya masing-

masing. Tidak ada yang istimewa yang membe dakan antara perempuan 

satu dengan yang lainnya. Jadi, saya kira perempuan Indo  nesia harus 

percaya diri dengan ke cantikan yang mereka miliki dan berusa ha keras 

untuk menjadi orang terbaik.  
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Apakah kamu kenal dekat dengan perwakilan Miss World asal 

Indonesia, Maria Harfanti?  

Ya tentu. Kami masuk tiga besar Miss World 2015 . Hubungan kami 

satu sama lain sangat baik. Maria merupakan orang yang baik. Dia juga 

tidak hanya cantik di luar, juga cantik di dalam. Banyak orang yang 

menyukainya. Begitu pun sebaliknya. Maria juga membalasnya dengan 

respons positif. Kami berencana pergi menuju Bali pada Kamis (25/2) 

untuk mengisi waktu liburan. Saya ingin mencoba menghabiskan waktu 

bersamanya di sana. Sebagai teman, kami tentu akan bertukar dan berbagi 

cerita mengenai kehidupan ini.  

Apakah kamu sudah bertemu dengan para kontestan finalis Miss 

Indonesia 2016?  

Ya, saya bertemu dengan mereka pada Selasa (23/2). Kamis (25/2) 

kami bertemu dalam agenda makan siang dan kami akan berbincang 

bersama mereka. Saya mungkin akan memberikan beberapa saran dan 

rekomendasi.  

Bagaimana perasaanmu setelah menerima mahkota Miss World 

2015?  

Saya sangat senang karena kerja keras saya berbuah manis. Saya 

akhirnya bisa masuk ke jajaran teratas. Selain itu, kesenangan saya ini 

bukan hanya didasari oleh pandangan yang menyebutMiss World hanya 

menjadi ajang kecantikan luar, juga cantik di dalam diri. Jadi, saya bangga 

dan puas bisa terpilih menjadi seorang Miss World yang mencari 

perempuan cantik luar dan dalam. Ajang ini benar-benar lengkap dan 

menyenangkan.  

Apa program kamu setelah terpilih menjadi Miss World 2015? 

Program saya sebagai Miss World, tentu saja berkeliling ke seluruh 

dunia. Saya akan menggarap sejumlah proyek, termasuk penggalangan dana 

sumbang an untuk anak-anak yang memerlukan bantuan-khusus di berbagai 

penjuru dunia. Kami memiliki jadwal yang padat pada tahun ini dan 

tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap dunia yang 

lebih baik. Saya telah pergi ke Amerika Serikat pada pekan lalu. Indonesia 

merupakan negara kedua yang saya kunjungi setelah menerima mahkota 

Miss World 2015 . Ada banyak negara yang akan saya kunjungi dan akan 

saya bantu sebisa saya. Pada tahun lalu, organisasi Miss World berhasil 

menggalang dana hingga USD50 juta untuk proyek Beauty Purpose. Saya 

pikir Miss World memiliki peranan penting dengan cara mereka sendiri 

dalam member ikan perubahan yang nyata terhadap dunia.  

Apakah menurutmu program ini layak dilanjutkan?  

Saya pikir jika sampai sini saja tidak cukup. Saya pikir ini merupakan 

program tak berujung. Miss World 2015 merupakan edisi ke-65. Saya 

merupakan pewaris mahkota Miss World sekaligus pelanjut program yang 

sudah ada. Pada tahun berikutnya akan ada Miss World baru yang mewarisi 

posisi saya. Saya akan senang dapat berbagi dengannya karena dia akan 

sangat beruntung. Jadi, saya pikir Miss World harus terus berlanjut. Saya 
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akan berusaha memenuhi semua program dengan baik selama menjadi Miss 

World 2015.  

Apa yang biasa kamu lakukan untuk mengendalikan rasa tegang 

atau gugup?  

Saya bukan tipe orang yang mudah gugup. Dan saya tidak punya tips 

mengenai hal itu. Tapi, saya kira kita hanya perlu banyak latihan agar bisa 

mengatasi demam panggung. Kita duduk saja, tenangkan diri, dan berpikir 

positif tanpa perlu tegang atau gugup tentang apa yang ingin kita lakukan. 

Kita pasti bisa mengatasinya dengan baik. 

 

(10) Untaian mutiara 

Suatu feature „kolektif‟, seperti pada seri anekdot mengenai 

topik umum. 

(11) Narasi 

Narasi berhubungan dengan materi yang faktual dengan 

memaparkan adegan demi adegan dengan memanfaatkan 

deskripsi, karakterisasi, dan plot.  

Dalam tulisan sebuah berita, Ishwara membagi struktur berita 

menjadi tiga bagian utama yaitu pembuka (lead), tubuh berita (body), dan 

penutup (ending).  

1) Pembuka (lead) 

Lead adalah bagian awal pembuka cerita yang menjadi 

indikator utama dalam menarik perhatian pembaca dan 

mengandung tingkat kepentingan tinggi yang memiliki relevansi 

paling kuat dengan judul berita.  

Dalam tulisan feature, lead dikenal dengan intro. Antara lead 

dengan intro memiliki perbedaan. Pertama, lead mengandung 

ringkasan dari keseluruhan fakta. Sedangkan intro merupakan 

ringkasan informasi dengan pola penulisan deduktif yang hanya 

sebagai pemantik atau pintu masuk ke dalam isi cerita (Sumadiria, 

2006, h.196). Kedua, lead ditulis dengan menggunakan piramida 

Alur kerja reporter..., Nesya, FIKOM UMN, 2016



49 

 

terbalik dan terfokus dengan rumus 5W1H. Sementara intro ditulis 

dengan pola mengisahkan dan hanya memasukkan dua sampai tiga 

unsur dari rumus 5W1H. Terakhir, lead menggunakan bahasa 

jurnalistik konvensional yang ringkas, lugas, dan jelas. Di intro, 

bahasa yang digunakan ialah bahasa sastra yang penuh warna, 

memikat, dan berona. 

Sumadiria (2006, h.198) menjelaskan 13 jenis intro dalam 

cerita feature.  

a) Intro ringkasan yaitu ringkasan informasi dengan teknik 

melaporkan, menggunakan piramida terbalik, dan memiliki 

rumusan 5W1H. Intro ini sama dengan penulisan lead pada 

berita lugas. 

b) Intro bercerita yaitu mengajak dan menempatkan audiens 

ke dalam realitas kisah cerita. Posisi audiens seperti berada 

di tengah-tengah peristiwa sehingga mampu menciptakan 

imajinasi dan fantasinya. Intro ini cocok digunakan untuk 

tulisan mistik, kriminal, dan petualangan.  

c) Intro deskriptif ialah hanya menggambarkan kisah 

peristiwa dan menempatkan audiens hanya sebagai 

pembaca. 

 

David Foster Penuh Kehangatan 

KOMPOSER dan musisi dunia, David Foster tak henti memberikan 

persembahan spesial bagi penggemar musiknya di Tanah Air. Usai 

menghibur pada ajang Java Jazz Festival  (JJF), akhir pekan lalu dia 

membuat suasana yang lebih intim dengan penggemarnya. 

 

 

d) Intro kutipan ialah mengutip perkataan langsung 

narasumber untuk diletakkan di paragraf pertama dengan 

syarat mengandung nilai berita yang tinggi.  
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e) Intro pertanyaan yaitu ringkasan informasi berbentuk 

pertanyaan yang tidak ditujukan kepada pembaca. Tujuan 

dari intro ini ialah untuk memancing atau menggelitik 

khalayak saja.  

f) Intro menuding langsung ialah ringkasan yang dimulai 

dengan mengajukan pertanyaan namun ditujukan langsung 

kepada pembaca. 

g) Intro penggoda merupakan paragraf pertama yang 

mengandung unsur bercanda agar pembaca masuk ke 

dalam cerita. Asumsi dalam intro ini, tidak semua hal bisa 

disajikan secara serius. 

 

Adele Meriahkan Glastonbury Festival 

KEHADIRAN Adele pada setiap acara megah selalu dinanti. 

Tak heran, penyanyi yang meraih empat penghargaan di Brit 

Awards 2016 ini langsung menggemparkan penggemarnya saat 

mengumumkan dirinya akan turut memeriahkan Glastonbury 

Festival 2016 pada Juni mendatang.  

 

   

h) Intro unik, disajikan dengan gaya puitis, berirama sajak, 

bernuansa pantun, analogi, menyatakan moto hidup, dan 

kata-kata mutiara. 

i) Intro gabungan merupakan penyatuan beberapa intro 

menjadi satu.  

j) Intro kontras, menonjolkan suatu fakta yang berlawanan 

dari apa yang seharusnya dilakukan oleh subjek pelaku 

peristiwa sesuai dengan fungsinya.  

 

Karina Salim Jadi Murung dan Pendiam 

KARINA SALIM menjadi remaja yang pendiam, murung, dan tertekan 

karena masalah keluarga. Namun, ini hanya terjadi di film terbarunya, 

Raksasa dari Jogja. Perannya sebagai Bian ini terbilang menantang. 
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Artis yang mengawali karier lewat pementasan Onrop! Musikal pada 

2010 ini belum pernah memainkan karakter tersebut. 

 

 

k) Intro dialog, menyajikan tanya jawab, dialog, atau 

percakapan langsung dia pelaku peristiwa pada paragraf 

pertama.  

l) Intro menjerit, menampilkan suara jeritan atau teriakan 

secara tiba-tiba dan tidak terduga.  

m) Intro statistik, menekankan suatu peristiwa dengan dereta 

angka atau data spesifik dalam bahasa yang popular 

sehingga bisa dipahami maksudnya.  

 

Rihanna Bersaing lewat “Anti” 

ADELE, Justin Bieber, dan Panic! At The Disco menjadi musisi yang 

bersaing ketat dengan album terbaru mereka di chart Billboard 200. 

Persaingan mereka diusik dengan kehadiran Rihanna lewat album 

“Anti”. Meski belum masuk chart, album tersebut sudah meraih 

platinum. 

 

  

Kendrick Lamar PUNCAKI BILLBOARD 200 

TIDAK salah jika Grammy Awards 2016 menobatkan Kendrick Lamar 

sebagai Musisi Rap Terbaik hingga Album Rap Terbaik. Musik yang 

dihasilkannya memang selalu diminati. Terbukti dengan album 

terbarunya, “Untitled Unmastered”, yang berada di puncak Billboard 

200 pada Maret ini. Menariknya, album tersebut dirilis tanpa promosi. 

 

2) Tubuh berita (body) 

Dalam sebuah berita terdapat isi berupa fakta atau kutipan 

yang mendukung lead atau intro. Di tubuh berita ini, setiap sumber 

informasi harus disebutkan. Pada tulisan feature, tidak mengenal 

pola piramida terbalik. Semua informasi yang terdapat dalam 
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feature sangat penting dari awal tulisan hingga akhir kalimat 

karena wartawan akan memaparkan tentang suatu kejadian. 

 

Ariana Grande Akhirnya Pilih “Dangerous Woman” 

 

INTRO  ARIANA Grande akhirnya memperkenalkan album dan single 

terbarunya berjudul “Dangerous Woman”, setelah sebelumnya sempat 

bimbang karena memberi dua judul untuk album ketiganya itu, yaitu 

Moonlight dan Dangerous Woman . Perubahan nama tersebut dilandasi 

pertimbangan yang matang.  

BODY  Melalui akun Twitter -nya, pemilik album “Yours Truly” (2013) 

dan “My Everything” (2014) ini mengumumkan nama album terbarunya 

itu. “BABES, I LOVE YOU! IT‟S FINALLY HERE. My new album 

available for pre-order & single #DangerousWoman is out now !! -> 

http://smarturl.it/ Dangerous WomanPO ...,” tulis pelantun lagu Focus ini.  

Bulan lalu, melalui video chat dengan Arianator, sebutan fans Ariana 

Grande, pelantun tembang The Way ini mengaku judul album yang 

dipilihnya itu merupakan refleksi dari perasaannya tentang dirinya sendiri. 

“Moonlight adalah lagu yang indah dan itu adalah judul yang indah. Ini 

benar-benar romantis dan itu pasti mengikat (album) bersama-sama antara 

musik lama dan musik baru,” katanya, seperti dilansir Hollywood Life.  

“Tapi Dangerous Woman jauh lebih kuat. Saya ingin memberdayakan 

penggemar saya,” tambahnya.  

Dangerous Woman juga dipilih sebagai single pertama dalam 

albumnya. Lagu tersebut akan dinyanyikan pertama kali di acara Saturday 

Night Live bersama lagu lainnya, seperti Be Alright . Acara ini menjadikan 

Grande sebagai tuan rumah dan waktu yang tepat untuk mempromosikan 

album serta single terbarunya.  

Penggalan lagu dan video berdurasi 1 menit 5 detik ini sudah bisa 

diunggah melalui YouTube . Sejauh ini video tersebut sudah dilihat hampir 

60.000 pengunjung. Namun, Republic Records yang menjadi label rekaman 

Grande belum secara resmi memperkenalkan album terbaru Grande ini. 

“Dangerous Woman” dijadwalkan diperkenalkan pada 20 Mei mendatang. 
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Rencananya ada 15 lagu dengan tiga lagu kolaborasi. Namun, tim 

Grande belum mengungkapkan apakah album versi deluxe ini akan merilis 

lagu yang lebih banyak daripada versi standar. Grande mengaku album 

tersebut tidak hanya dihiasi dengan kemasan musik yang baru, juga suara 

baru yang lebih matang.  

Sementara, sampul untuk album, dia akan mengenakan topeng Cat 

Woman dengan telinga seekor hewan seperti gambar yang dimuat dalam 

Twitter -nya belum lama ini. Gambar tersebut menampilkan bagian atas 

dirinya yang mengenakan telinga kelinci.  

ENDING  Untuk detailnya, para penggemar penyanyi bersuara empat 

oktaf ini harus bersabar untuk mendengarkan secara utuh keseluruhan lagu 

karena album ini masih pre-order. Tembang Let Me Love You yang 

berkolaborasi dengan Lil Wayne juga masuk dalam album tersebut. 

 

3) Penutup (ending) 

      Setiap menulis cerita feature, seorang wartawan memiliki 

tingkatan sebagai wartawan dan cerpenis. Peran ganda ini 

diperlukan seorang wartawan untuk memulai dan menutup tulisan 

feature. Dalam buku Jurnalistik Indonesia, Sumadiria (2006, 

h.217) mengatakan ada lima jenis penutupan dalam cerita feature.  

a) Penutup ringkasan 

Berisi tulisan yang mengingatkan pembaca pada pokok-

pokok cerita yang sudah diuraikan pada awal tulisan.  

b) Penutup penyengat 

Wartawan menggunakan tubuh cerita untuk menyiapkan 

pembaca pada kesimpulan yang tidak terduga-duga.  

c) Penutup klimaks 

Wartawan akan berhenti menulis bila penyelesaian cerita 

sudah jelas dan tidak menambah bagian setelah klimaks. 

Penutupan ini harus dengan persiapan yang matang disetiap 

bagian dan adegan untuk mencapai ke satu titik puncak. 
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d) Penutup menggantung 

Tulisan ini sengaja diakhiri dengan cerita yang 

menekankan pada sebuah pertanyaan pokok yang tidak 

terjawab. Di ujung cerita, pembaca tetap tidak mengetahui 

dengan jelas akhir ceritanya. Hal ini karena adanya 

kesengajaan dari wartawan yang ingin membuat pembaca 

tergantung-gantung atau juga karena penyelesaiannya 

belum diketahui. 

e) Penutup ajakan bertindak  

Paragraf terakhir ini mengandung pemetaan kerumitan 

mengenai suatu persoalan. Setelah itu, wartawan akan 

menuliskan saran, imbauan, seruan, atau ajakan kepada 

audiens untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap 

relevan dengan tulisan tersebut. 

 

3.3.1.5 Penyuntingan (data editing) 

Tahap ini menjadi penentu berita yang akan dimuat, berita utama, 

dan bagian berita yang harus dipotong. Di Koran SINDO, proses 

penyuntingan dilakukan oleh Asisten Redaktur atau Redaktur yang 

bertindak sebagai Editor. Setelah diedit, naskah berita tersebut akan 

diserahkan kepada penyelaras bahasa kemudian dikirim ke divisi  litbang 

untuk pemesanan grafis dan layout untuk diatur tata letaknya. 

Tetapi, tahapan ini jika dilakukan oleh penulis yaitu mengenai 

pengamatan antara tulisan penulis berupa naskah berita dengan tulisan 

yang sudah dimuat di Koran SINDO. Penyuntingan sering dilakukan oleh 

Asisten Redaktur Tedy Achmad, terhadap naskah berita yang ditulis oleh 

penulis mengenai struktur alur cerita. Pada naskah berita, penulis sering 

mengutamakan informasi secara garis besar. Seharusnya, penulis 

mengangkat lebih dahulu dari sisi khusus. Seperti contoh, saat melakukan 

liputan konferensi pers tentang film yang akan tayang. Penulis 
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mengangkat sisi dari film tersebut dan disusul dengan cerita pribadi dari 

para pemain. Namun, berita tersebut yang sudah dimuat di edisi Koran 

SINDO, ternyata Tedy Achmad yang juga sebagai Editor, mengubah 

susunan alur cerita. Susunan tersebut dimulai dengan cerita pribadi salah 

satu pemain film. Kemudian, cerita dari film tersebut diangkat di tengah 

artikel dan ditutup dengan susunan para pemain film tersebut.   

Secara langsung, penulis tidak melakukan tahapan penyuntingan. 

Penulis juga harus melakukan sunting terhadap naskah berita yang ditulis 

sebelum dikirimkan kepada editor. Biasanya penulis memastikan bahasa 

yang digunakan, akurasi, dan kelengkapan informasi.  

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Penulis pernah mengalami kendala saat melakukan kerja magang di Koran 

SINDO. Misalnya mencari topik berita untuk selebriti mancanegara, tenggat 

waktu yang ditetapkan dalam section Lifestyle, jadwal penugasan yang tiba-tiba, 

tidak mendapat kartu tanda pengenal, dan kurangnya komunikasi antarredaktur. 

1) Mencari topik berita untuk rubrik selebriti mancanegara. Rubrik utama 

yang dipegang penulis selama kerja magang ialah selebriti 

mancanegara. Penulis diharuskan memberikan ide untuk topik berita 

mancanegara. Tidak semua informasi yang ada di media massa 

internasional bisa dipilih oleh penulis. Topik berita juga diharuskan 

informasi lengkap yang baru saja terjadi di luar negeri. 

2) Tenggat waktu yang ditetapkan dalam section Lifestyle yaitu naskah 

berita dikirim sebelum pukul 15.00. Sementara penulis baru mendapat 

persetujuan dari Asisten Redaktur sekitar pukul 12.00 – 13.00. 

Sedikitnya sisa waktu yang dimiliki oleh penulis membuat naskah 

berita tidak terlalu lengkap dari sisi keterangan sang selebriti. Jika 

penulis memiliki waktu yang lebih untuk menulis naskah berita, penulis 
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akan mencari data keterangan dari selebriti terkait dari media sosial 

resminya.  

3) Jadwal penugasan yang tiba-tiba membuat penulis cukup kesulitan 

karena harus mengetahui lokasi liputan, tema tentang liputan, dan 

mengumpulkan informasi secara lengkap. 

4) Tidak mendapat kartu tanda pengenal menyulitkan penulis untuk 

melakukan liputan. Penulis sempat ditahan oleh tim acara ketika ingin 

liputan konser MLTR di Kota Kasablanka Mall. Meski pihak promotor 

MLTR bekerja sama dengan MNC Play Media yang tergabung dalam 

MNC Grup, tetapi pihak promotor tidak menerima alasan bahwa 

penulis merupakan reporter magang di Koran SINDO.  

5) Kurangnya komunikasi antarredaktur untuk menugaskan para 

reporternya. Penulis yang berada di bawah naungan Asisten Redaktur 

Tedy Achmad, juga mendapat penugasan dari Asisten Redaktur Sali 

Pawiatan. Sering kali penulis mendapat jadwal yang sama untuk liputan 

di dua tempat. Hal ini cukup membuat penulis kesulitan membagi 

jadwal penugasan. Selain itu, penulis pernah berada di satu lokasi 

liputan dan bertemu dengan reporter Koran SINDO di rubrik lain.  

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, penulis mampu menemukan 

solusi yang didapat selama kerja magang di Koran SINDO: 

1) Selama perjalanan dari rumah menuju kantor yang ditempuh hampir 

tiga jam, penulis akan memantau berita-berita dari media massa 

internasional. Biasanya saat tiba di kantor, penulis akan memastikan 

kehangatan topik berita yang sudah dipilih penulis saat diperjalanan. 

Jika masih terus berkembang, topik tersebut akan dikirimkan ke 

Asisten Redaktur untuk didiskusikan angle berita yang diangkat. 

2) Saat menunggu persetujuan dari Asisten Redaktur, penulis sudah 

memilih angle berita dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin 
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terkait topik berita tersebut. Sehingga saat topik tersebut disetujui, 

penulis langsung menuliskan naskah beritanya. 

3) Penulis harus konsentrasi saat acara tersebut dimulai. Informasi-

informasi bisa didapat penulis selama acara berlangsung. Penulis juga 

melakukan wawancara dengan narasumber yang hadir untuk 

memperdalam informasi. Jika penulis meliput konser musik dan tiba di 

lokasi sebelum acara dimulai, penulis akan memanfaatkan waktu 

menunggu dengan mencari bahan data dari internet. Sehingga penulis 

tidak akan kekurangan waktu untuk menulis naskah berita secara utuh. 

Penulis tinggal menggabungkan informasi dari internet dengan 

peristiwa yang terjadi. Hal ini terjadi saat naskah berita ditunggu oleh 

pihak redaksi untuk segera diedit. 

4) Kasus tidak diizinkannya penulis untuk masuk ke acara konser MLTR, 

penulis mendekatkan diri dengan MNC Play Media. Setelah cukup 

dekat, pihak MNC Play Media meminta penulis menghubungi Asisten 

Redaktur yang menugaskan penulis untuk memastikan bahwa penulis 

berada di bawah naungannya. Setelah mereka yakin, penulis diberikan 

kartu sponsor yang harusnya digunakan oleh pihak MNC Play Media 

dan penulis bisa masuk ke acara dengan akses tersebut. 

5) Penulis harus berkoordinasi dengan reporter tersebut dan menanyakan 

kepada Asisten Redaktur apa yang harus diangkat oleh penulis karena 

ada reporter lain di lokasi tersebut. Jika Asisten Redaktur mengatakan 

bahwa penulis tidak usah meliput acara tersebut, penulis akan pindah 

ke lokasi liputan lainnya agar tidak datang terlambat. 

Alur kerja reporter..., Nesya, FIKOM UMN, 2016




