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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1  Kedudukan dan Kordinasi 

Selama melakukan kerja magang di Tabloid Motorplus, penulis bertugas 

sebagai reporter, dimana tugas yang dilakukan penulis adalah melakukan liputan 

dan membuat berita, sesuai dengan apa yang ditugaskan atau ditentukan dalam 

rapat redaksi. Terkadang, penulis merangkap menjadi fotografer jika tidak ada 

fotografer yang mendampingi. Penulis tidak hanya terfokus hanya Tabloid 

Motorplus saja terkadang penulis juga meulis berita di Majalah Bikers yang masih 

berada dalam naungan radaksi Motorplus.  

 

Dalam menulis artikel, penulis tidak hanya terpaut pada satu rubrik saja, 

melainkan juga mendapat kesempatan untuk menulis di beberapa rubrik lainnya. 

Artikel yang ditulis pun tidak hanya dari hasil peliputan, terkadang penulis harus 

membuat artikel berupa penulisan feature untuk rubrik lain yang datanya 

diperoleh melalui internet. Selama magang, penulis dibimbing oleh Achmad 

Suhendra selaku Redaksi Umum dan para Editorial Staff. 

 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

Penulis seringkali mendapatkan tugas untuk rubrik yang berbeda-beda, 

sesuai apa yang diperlukan dalam edisi selanjutnya. Awal Bulan Penulis belum 

banyak mendapatkan pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing masih sekedar 

membantu dalam mencari informasi untuk artikel yang akan dibuat oleh editor. 

Dalam bulan kedua dan ketiga barulah penulis lebih banyak membaantu 

dalam penulisan di Tabloid Motorplus serta Majalah Bikers serta kegiatan non 

formal seperti Liga Internal Kompas Gramedia.  

Namun sebagian besar tugas yang dilakukan oleh penulis adalah 

melakukan liputan serta wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara 
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dilakukan dengan datang langsung ke lokasi maupun via telepon apanbila 

narasumber berada di luar kota. 

Tidak hanya ditugaskan untuk menulis artikel, penulis seringkali 

membantu fotografer dalam melakukan tugas memotretnya entah dalam segi 

mempersiapkan studio, foto model atau ilustrasi sampai menjadi model dalam 

ilustrasi yang telah dirancang oleh fotografer. 

Hampir semua rubrik pernah dikerjakan oleh penulis, karena tidak hanya 

satu reporter senior yang memberikan tugas kepada penullis, sehingga ada 

beragam hal yang dikerjakan dan diliput. Dimana penulis dapat menambah 

wawasan dan menambah teknik penulisan untuk setiap rubrik yang berbeda.  

Artikel yang pernah ditulis selama melakukan kerja magang antara lain 

terdapat di Tabloid Motorplus dalam rubrik Motomodif, Motolife, Motogear, 

WOW dan Mototech. Sedangkan di Majalah Bikers dalam rubric Product Review, 

Hot Style, dan Profil. 

Berikut adalah ringkasan tugas yang dilakukan penulis: 

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1 - Perkenalan 

- Bantu Foto Studio 

- Liputan dan Artikel “Box Motor, Solusi Safety dan Apik 

Mudik Bikers” ( Tidak Cetak) 

2 - Liputan variasi  

- Bantu Foto Studio 

3 - Liputan Sahur On the Road dan artikel “SOTR Akbar 

Gotong Royong” (Tidak Cetak) 

- Liputan Komunitas motor dan artikel “ Berawal dari 

Restu IBU” untuk Tabloid Motorplus Edisi 754 Rubrik. 

Moto Life Hal. 30   

4 - Foto ilustrasi untuk artikel “Maksimalkan Sektor CVT” 

di Tabloid Motorplus edisi 754 hal. 13 
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5 - Artikel Motorplus Z800 “Simple tapi Berkarakter” 

(Tidak Cetak) 

- Liputan Variasi 

- Bantu Foto Studio 

6 - Artikel Rubrik Product Review “ Solusi Parkir Saat 

Camping” terbit di Bikers Edisi 61 hal. 35 

- Bantu Foto Studio 

7 - Liputan One Fighting Championship dan Artikel 

“Petarung Bebas” terbit di Majalah Bikers Edisi 61 hal. 

60-62 

- Liputan variasi dan Foto 

- Artikel “Imajinasi Masa Kecil” Terbit di Tabloid 

Motorplus edisi 760 dalam  Rubrik MotoModif  hal. 7 

8 - Artikel untuk rubric WOW terbit di Tabloid Motorplus 

Edisi 761 hal. 20  

- Liputan SelebBikers dan Bantu Foto. 

9 - Artikel untuk rubric WOW terbit di Tabloid Motorplus 

Edisi 762 hal. 14 

- Liputan dan Artikel “Produk Lokal Berkualitas” terbut 

di Majalah Bikers edisi 61 dalam rubric Hotstyle hal. 37 

10 - Artikel Kawasaki ZX-14R “ Kinclongisasi ZX 14R”, 

terbit di tabloid Motorplus Edisi 763 hal. 2 

- Artikel WOW, terbit di Tabloid Motorplus Edisi 763 

hal. 14 

11 - Artikel WOW untuk tabloid Motorplus Edisi 765 hal. 14 

- Liputan Journey ke Tanjung Priok untuk Majalah Bikers 

ke Markas Kopaska 

12 - Liputan Profil Freeflow dalam artikel “Berkembang 

Seiring Kustom” di Majalah Bikers Edisi 62 hal. 63  

- Bantu Foto Studio  
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3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Kerja magang yang dilakukan penulis secara keseluruhan berkaitan 

dengan dunia jurnalistik, baik dalam peliputan atau menulis artikel. 

Tentunya sebelum menulis artikel ada beberapa proses yang harus dilewati 

oleh penulis. Artikel yang ditulis penulis, harus berdasarkan  hasil rapat 

redaksi yang disesuaikan dengan tema besar majalah untuk edisi 

mendatang. Penulis akan ditugaskan oleh senior untuk mencari data, seperi 

liputan, wawancara, atau pun browsing. Berikut alur pembuatan Tabloid 

Motorplus dari awal, hingga akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awal mula dari Rapat Desk, terdapat tiga desk utama, yaitu desk 

tulis, desk foto, dan desk artistik. Di dalam rapat ini, tim desk redaksi akan 

mensortir usulan yang layak dan yang tidak layak untuk naik cetak. Selain 

itu dalam rapat ini juga ada evaluasi proses kerja yang sudah atau masih 

berlangsung. Masalah-masalah juga akan dibicarakan pada rapat ini untuk 

menemukan solusinya. 

 

Dalam rapat ini, penulis tidak diikutsertakan, karena yang bisa 

bergabung dalam rapat ini hanyalah pegawai tetap di Redaksi Motorplus. 

Dalam rapat ini juga dilakukan penentuan materi yang akan ditulis dalam 

tabloid yang akan terbit seminggu serta majalah yang terbit sebulan sejak 

Evaluasi 

Penugasan 

Produksi 

Usulan 

Penugasan 
Penyuntingan 

Pemeriksaan 

Koreksi 

Perencanaan/B

udgeting 

Tabel 3.3.1.1 Aluran Pembuatan Tabloid Motorplus 
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rapat redaksi berlangsung. Setelah ditentukan, barulah akan ada penugasan 

sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam rapat tersebut. 

 

Setelah itu, penulis akan melakukan tugas yang sudah ditentukan 

dan menyelesaikannya sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan, 

biasanya deadline yang diberikan adalah  hari Selasa. Semua hasil artikel 

dan foto akan diperiksa oleh editor untuk diperiksa, setelah  itu akan 

diberikan lagi kepada editor pelaksana untuk kembali diperiksa.  

 

Jika sudah benar dari segi tata bahasa, akan diberikan kepada tim 

artistik untuk menata semua hasil tulisan dan juga foto yang sudah 

diperoleh, dan akan masuk proses pra-cetak atau disebut 'Satgas'. Pada 

Satgas ini, akan ada tiga orang yang terdiri dari reporter dan atau 

fotografer, yang harus mengoreksi jika terjadi kesalahan dalam teks, foto 

atau aspek lainnya, sehingga dapat diperbaiki oleh tim artistik berdasarkan 

tanda koreksi yang diberikan oleh tim satgas. 

 

Jika sudah dirasa benar, maka semua hasilnya akan dikirim ke 

percetakan dan disebarkan pada bagian sirkulasi. Setiap Tabloid dan 

Majalah akan terbit di hari Selasa atau Rabu, dan evaluasi tabloid dan 

majalah yang baru terbit dilakukan pada saat rapat redaksi, biasanya rapat 

dilakukan di hari Selasa. Berikut tahapan Proses Jurnalistik di Tabloid 

Motorplus : 

3.3.1.1 Proses Pencarian Data 

Dalam proses pencarian data, penulis melakukan berbagai 

kegiatan jurnalistik seperti yang sudah didapat selama masa 

perkuliahan. Menurut Eugene Webb dan Jerry Salancik dalam 

Ishwara (2005: 67), ada beberapa petunjuk yang dapat 

membantu wartawan dalam mengumpulkan informasi, yaitu: 

 Observasi langsung dan tidak langsung dari situasi 

berita 
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 Proses wawancara 

 Proses atau penelitian bahan-bahan melalui 

dokumen publik, dan 

 Partisipasi dalam peristiwa 

 

Dari beberapa petunjuk tadi, penulis hanya melakukan 

tiga petunjuk. Seperti observasi langsung yang berupa liputan, 

proses wawancara, dan proses atau penelitian bahan-bahan 

melalui dokumen publik seperti browsing. 

 

1. Observasi Langsung 

 

 Dalam melakukan proses liputan, penulis biasanya 

mendapatkan undangan liputan  yang diberikan editor 

beberapa hari atau bahkan beberapa jam sebelumnya. 

Dalam liputan, penulis biasanya seorang diri, tapi 

terkadang bisa ditemani oleh fotografer jika keadaan 

memang membutuhkan peran fotografer. Berikut 

beberapa tahapan penulis dalam penugasan liputan 

artikel Kawasaki ZX14R (Cirebon) “Tampilan Manis 

dari Kota Udang” : 

 Mencari Informasi 

Sebelum Menulis artikel ini, penulis selalu 

mencari informasi untuk membuat tema yang akan 

penulis buat melalui Web serta melihat tampilan 

modifikasi motor Narasumber. Setelah mengetahui 

tema yang akan penulis buat, barulah penulis 

menyiapkan beberapa pertanyaan yang berhubungan 

dengan artikel yang penulis ingin buat. 

 Menentukan Foto 
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 Untuk artikel Kawasaki ZX14R, Foto sudah 

tersedia dan dikerjakan oleh fotografer Motorplus, 

jadi disini penulis tidak menentukan foto.  

 Menulis Catatan 

Selama liputan, biasanya penulis juga 

membuat catatan-catatan kecil untuk memperkaya 

isi artikel penulis. 

 

2. Proses Wawancara 

 

Dalam wawancara, ada dua cara yang dilakukan 

penulis untuk mewawancarai narasumber. Pertama 

secara langsung atau face to face dan yang kedua lewat 

telepon atau by phone. Jika narasumber bisa 

diwawancarai secara langsung dalam liputan atau 

datang ke redaksi, penulis akan mewawancarainya 

langsung. Namun, jika narasumber berhalangan, maka 

penulis akan mewawancarai narasumber lewat telepon.  

 

Dalam Artikel ZX14R yang dikerjakan oleh penulis, 

berhubungan dengan lokasi narasumber yang berada di 

luar kota, maka penulis memakai cara kedua yaitu, 

wawancara by phone. Ada beberapa proses yang 

dilakukan penulis sebelum melakukan proses 

wawancara, yaitu: 

 Membuat janji 

Hal pertama yang akan dilakukan adalah 

penulis akan membuat janji dengan narasumber 

untuk wawancara. Biasanya penulis meminta 

kontak narasumber yang bisa dihubungi dari 

editor atau senior yang pernah berhubungan 

dengan narasumber. Jika sudah dapat kontak yang 
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diinginkan, penulis akan langsung menghubungi 

narasumber meminta waktunya untuk 

diwawancarai via telepon. 

 Menyusun Daftar Pertanyaan 

Sebelum menelfon kembali narasumber 

setelah membuat janji , penulis biasanya sudah 

menyiapkan pertanyaan seputar artikel ZX14R 

yang akan penulis kerjakan.  

 Mencari latar belakang  narasumber 

Setelah membuat pertanyaan, penulis biasanya 

mencari-cari latar belakang narasumber untuk 

menambah detail di artikel dan memparkaya 

informasi di dalamnya. Penulis mencari latar 

belakang nasrasumber dengan berbagai cara, 

seperti bertanya kepada senior atau mencari lewat 

internet. Hal tersebut dimaksudkan agar penulis 

bisa membuat daftar pertanyaan yang tepat 

sehingga tidak keluar jalur atau bahkan membuat 

narasumber tersinggung.  

Dalam artikel ZX14R ini, penulis juga 

menanyakan secara langsung informasi seputar 

kehidupan pribadi narasumber untuk memperkaya 

isi dari artikel penulis. 

 Mempersiapkan alat untuk wawancara 

Proses ini dilakukan jika penulis datang 

langsung ke lokasi. Dengan menyiapkan berbagai 

macam alat wawancara, seperti Note, Pulpen, Hp 

untuk merekam suara narasumber, serta kamera 

jika diperlukan.  

 

3. Proses atau penelitian bahan-bahan melalui 

dokumen publik. 
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Penulis juga akan melakukan proses browsing jika 

mendapatkan tugas untuk mengerjakan artikel-artikel 

yang membutuhkan dokumen publik. Seperti rubrik 

WOW dimana penulis harus bisa menjelaskan barang-

barang unik dan aneh berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan ilmiah, maka penulis akan  mencari data-data yang 

diperlukan dengan cara browsing di internet. 

3.3.1.2.1 Proses Penulisan Artikel  

Setelah penulis mendapatkan data yang cukup, artikel 

siap dibuat. Dalam hal ini, penulis menggunakan gaya 

penulisan feature, karena majalah lebih menggunakan bahasa 

yang ringan dan bercerita, berbeda dengan media cetak seperti 

koran yang menggunakan bahasa yang lugas dan tegas. 

 

Pada dasarnya, feature adalah berkisah, melukis suatu 

objek dengan menggunakan kata-kata. menarik pembaca ke 

dalam suasana, menghidupkan imajinasi, sehingga pembaca 

merasa berhadapan langsung dengan objek  (Putra, 2006: 83). 

 

Struktur penulisan feature sangat berbeda dengan struktur 

penulisan straight news yang menggunakan piramida terbalik. 

Semua bagian pada tulisan feature terjalin erat dari awal hingga 

akhir. Bisa dibilang, struktur pada tulisan feature adalah 

persegi, dimana isi atau inti dari tulisan tersebut tersebar pada 

semua bagian. Maka dari itu, tulisan-tulisan feature dibuat 

sedemikian rupa untuk menarik perhatian pembaca untuk 

membaca tulisan dari awal sampai akhir. 

 Berdasarkan sifat isinya, feature dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis, yaitu (Iskandar & Atmakusumah, 

2009: 94): 
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 Bright 

Terkait dengan human interest. Artikel yang dapat 

menyentuh perasaan tentang orang, kejadian, dan 

lain-lain. Lewat tulisan tersebut pembaca bisa 

mendapat pembelajaran atau inspirasi. 

 Profil 

Menceritakan seorang individu, kelompok orang, 

atau bisa juga lembaga. 

 Pengalaman pribadi 

Feature pengalaman pribadi menceritakan 

pengalaman yang dirasakan langsung oleh penulis.  

 Feature yang memperkenalkan sesuatu 

Artikel  yang bertujuan untuk memperkenalkan 

sesuatu yang dikategorikan bukan manusia. 

 Feature yang mengajarkan sesuatu 

Feature yang memaparkan hal-hal seperti persiapan, 

peralatan, serta tindakan untuk membuat atau 

mengerjakan sesuatu. 

 Artikel Ilmiah Populer 

Artikel yang berisi suatu masalah dengan 

menggunakan sumber-sumber ilmiah. 

 Feature sejarah 

Berisi peristiwa bersejarah yang jarang/tidak 

diketahui, atau terlupakan oleh pembaca. 

 News Feature 

Artikel yang mengambil sisi lain dari sebuah berita 

yang aktual. News feature bisa menjadi pembuka 

latar belakang masalah agar pembaca lebih paham 

mengenai berita tersebut dengan paparan yang lebih 

mendetail dari sisi bagaimana dan mengapa 

dibanding yang dimuat di hard news. 
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Dari beberapa jenis feature yang sudah disebutkan, 

penulis hanya menggunakan sebagiannya saja. Seperti profil 

dan feature memperkenalkan sesuatu. Profil adalah cerita 

tentang seseorang. Feature bercerita tentang karier orang yang 

menjadi tokoh cerita, pengalamannya,atau tentang hobi orang 

yang bersangkutan, dll (Iskandar & Atmakusumah, 2009: 95). 

Berikut adalah contoh tulisan feature profil, yang terbit di 

Majalah Bikers Edisi 62/2013  

 

Freeflow: Alunan Grafis Pemanis Body 

Keindahan luar merupakan aspek yang juga penting dinilai dalam 

Kustom Fest kemarin. Maka dari itu, beberapa perusahaan airbrush turut 

andil dalam Acara yang di selenggarakan di Jogja kemarin. Salah satunya, 

Freeflow yang membuka stand untuk memperlihatkan aksinya dalam 

menyemprotkan warna ke tubuh motor. 

Sedikit profil tentang perusahaan yang mempunyai markas di Jalan 

Dadali No.35, Komplek Dadali Bandung. Freeflow merupakan perusahaan 

yang berdiri sejak 2003 dan bergerak di bidang custom painting untuk 

produk otomotif. ditanya kenapa memilih nama Freeflow, Yoseph Heru 

selaku manager umum Freeflow menjelaskan, “Sebenarnya perusahaan ini 

mengambil dari kata Free dan Flow, yang berarti bebas dan mengalir maka 

mereka menciptakan ide dan teknik pengecetan sesuai dengan kreasi dan 

konsep kita masing-masing,” jelasnya. 

Biar lebih mendapatkan kepercayaan dari kustomernya, 

perusahaan ini juga mempunyai struktur organisasi yang jelas. “Syamsul 

Fahmi merupakan founder atau paint masternya perusahaan ini, saya 

sendiri selaku menager umum, untuk bagian Produksi dan proses dikepalai 

oleh Irfan dan Otong,” ucap Pria yang hobi bermain musik dan basket ini. 

“Untuk design dan konsep pengecatan sendiri, Freeflow biasanya 

menanyakan minat dari kustomer maunya seperti apa, kemudian baru kita 

kembangin baru deh kita proses,” sambungnya. Kustomer Freeflow sendiri 

tidak hanya dari wilayah Indonesia, namun dari luar negeri seperti  

Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Qatar pun juga meminta jasa 

perusahaan yang sudah berdiri selama 10 tahun ini. Esa 

 

Feature yang memperkenalkan sesuatu adalah artikel 

pendek yang ditulis untuk tujuan memperkenalkan sesuatu 
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(bukan manusia) kepada pembaca (Iskandar & Atmakusumah, 

2009: 96). Gaya penulisan feature ini penulis gunakan untuk 

membuat artikel rubrik Product review di Majalah Bikers Edisi 

61/2013 . Berikut adalah contoh artikelnya, 

 

  Solusi Parkir saat Camping 

Bikers yang doyan adventure dan camping tentunya bakal suka 

dengan produk yang dikeluarkan oleh Redverz Gear. The Series II 

Expedition Tent ini merupakan tenda  yang mempunyai space garasi di 

dalamnya. Jadi, ketika sobat tidur di malam hari, tidak perlu 

mengkhawatirkan motornya. 

Tenda Series II Expedisi ini mempunyai tinggi 254cm dan lebar 

510cm, dan ruang untuk parkiran motor sendiri berukuran 254cm x 127cm, 

cukup luas untuk dua buah motor trail atau setara dengan satu motor 

adventure lengkap dengan box samping dan belakang. Ketika dilipat dan 

dimasukan kedalam tas tenda hanya berukuran 23cm x 53cm dan 

mempunyai berat hanya 6kg sehingga mudah untuk dibawa kemanapun. 

Bahan tenda sendiri berkualitas super sehingga tahan  terhadap 

terapaan angin dan bisa dipakai di tiga musim yang berbeda. Agar air tidak 

masuk ke dalam tenda, bahan luar tenda memakai bahan coated ripstop 

nylon yang berkualitas.  

Selain untuk parkir motor, ruangan tersebut bisa dialih fungsikan 

menjadi dapur atau tempat berbincang dan makan. Tersedia dua warna 

untuk Redverz The Series II expedition tent, yaitu hijau dan kuning. Untuk 

harga, bikers bisa membawa pulang tenda ini dengan merogoh kocek 

US$ 499,00 atau setara Rp 4.990.000 (kurs  1 dollar = Rp 10.000). Bagi 

Bikers yang berminat langsung aja ke TKP di http://shop.redverz.com. Esa 

 

Dalam membuat artikel, penulis dituntut untuk membuat 

lead yang menarik, sehingga pembaca menjadi tertarik dan 

ingin meneruskan membaca tulisan sampai habis. Lead 

memilik sembilan ragam, yaitu (Putra, 2006: 58-61): 

 Teras Ringkasan; merupakan teras yang mengambil 

inti atau ringkasan sebuah tulisan. 

 Teras Paparan; merupakan teras yang ditulis dengan 

gaya bercerita atas dasar fakta dan data. 
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 Teras Deskripsi; merupakan teras yang 

mendeskripsikan sebuah peristiwa. 

 Teras Tanya; merupakan teras yang dimulai dengan 

pertanyaan/ dialog langsung dengan pembaca. 

 Teras Kutipan Langsung; merupakan teras yang 

mengutip kata-kata narasumber (bukan kesimpulan 

atau opini wartawan). 

 Teras Berkomunikasi Langsung; merupakan teras 

yang mengajak pembaca berkomunikasi secara 

langsung. 

 Teras Bersifat Teka-Teki; teras ini penuh teka-teki, 

hingga pembaca baru mendapat kejelasan setelah 

beberapa kalimat 

 Teras Imajinatif; merupakan teras yang 

menggambarkan (imaginative) sebuah kejadian 

secara dramatis. 

 Teras Kombinasi; merupakan kombinasi dari 

beberapa jenis teras yang ada. 

Dari beberapa Lead  tersebut, penulis hanya 

menggunakan beberapa saja. Seperti Teras Bekomunikasi 

Langsung, Teras Paparan dan Teras Kutipan Langsung. Teras 

Berkomunikasi Langsung  merupakan teras yang mengajak 

pembaca berkomunikasi secara langsung, dimaksudkan agar 

pembaca dapat merasakan terlibat dalam tulisan tersebut. 

Berikut adalah Lead yang dibuat penulis; 

 

Buat bikers yang perhatian banget sama penampilannya. Edisi 

Majalah Bikers kali ini menyajikan beberapa apparel dan asesoris dari 

atas sampai bawah dan kali ini local punya, Bro!. Langsung aja diliat 

Produk-produk untuk menunjang penampilan sehari-hari sekaligus 

menggaet para foxy lady juga bisa tentunya. He, he, he. 
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Teras Paparan merupakan merupakan teras yang ditulis 

dengan gaya bercerita atas dasar fakta dan data. Berikut Teras 

Paparan yang dibuat langsung oleh penulis; 

 

Memasuki bulan ramadhan, semua umat muslim menjalankan 

puasa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasul. Mengenal bulan 

ramadhan maka mengenal pula hari raya idul fitri, mengenal idul fitri 

mendekatkan para bikers dengan istilah mudik. Yak mudik, mudik 

merupakan kegiatan rutin menjelang hari raya idul fitri pulang ke 

kampung halaman mereka yang bertujuan mengikat silahturahmi 

keluarga yang sudah lama tidak bertemu. 

 

Sedangkan Teras Kutipan langsung, merupakan teras 

yang mengutip kata-kata narasumber (Putra, 2006: 58). Berikut 

adalah teras kutipan langsung yang dibuat penulis; 

 

“Saya menggunakan warna merah krom ini, karena pemakaian 

warna krom untuk Kawasaki ZX14R di Indonesia atau mungkin di dunia 

belom pernah ada,” terang pria berpenampilan rocker ini dengan bangga. 

Memang tampilan manis dan kinclong terpancar dari motor bertubuh 

kekar asal Kota Udang ini mungkin pertama kalinya di dunia.   

 

Setelah artikel sudah jadi, penulis akan memeriksa 

kembali kebenaran dari tulisan tersebut dengan membaca ulang. 

Penulis juga tidak lupa untuk memasukkan unsur 5W + 1H ke 

dalam isi artikel.  

 

Terakhir, barulah penulis akan memberikan tulisan yang 

“siap edit” kepada editor untuk dikoreksi. Apabila ada 

kesalahan, editor akan memberi tahu penulis dimana letak 

kesalahannya untuk diperbaiki. Jika kesalahan-kesalahan sudah 

diperbaik, artikel tadi akan masuk “data layout” untuk di tata. 

 

3.3.1.3 Proses Penyuntingan 
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Di dalam proses penyuntingan artikel, penulis tidak 

terlibat karena yang melakukan tugas ini adalah editor. Namun, 

penulisan dapat melihat perbedaan tulisan di artikel yang 

penulis kerjakan dengan artikel yan telah dicetak setelah 

melalui proses penyuntingan.  

Dengan adanya proses penyuntingan yang dilakukan 

oleh editor, penulis dapat mengetahui kesalahan penulis baik 

dalam segi penulisan, lebih atau kurangnya jumlah kata dalam 

artikel yang penulis buat, serta kesalahan-kesalahan lainnya 

yang penulis tidak lihat pada saat membuat artikel. Berikut 

perbedaan artikel yang penulis buat dengan artikel yang telah 

dicetak setelah proses penyuntingan : 

Solusi Parkir saat Camping 

Bikers yang doyan adventure dan camping tentunya bakal suka 

dengan produk yang dikeluarkan oleh Redverz Gear. The Series II 

Expedition Tent ini merupakan tenda  yang mempunyai space garasi 

di dalamnya. Jadi, ketika sobat tidur di malam hari, tidak perlu 

mengkhawatirkan motornya. 

Tenda Series II Expedisi ini mempunyai tinggi 254cm dan 

lebar 510cm, dan ruang untuk parkiran motor sendiri berukuran 

254cm x 127cm, cukup luas untuk dua buah motor trail atau setara 

dengan satu motor adventure lengkap dengan box samping dan 

belakang. Ketika dilipat dan dimasukan kedalam tas tenda hanya 

berukuran 23cm x 53cm dan mempunyai berat hanya 6kg sehingga mudah 

untuk dibawa kemanapun. 

 Bahan tenda sendiri berkualitas super sehingga tahan  

terhadap terapaan angin dan bisa dipakai di tiga musim yang 

berbeda. Agar air tidak masuk ke dalam tenda, bahan luar tenda 

memakai bahan coated ripstop nylon yang berkualitas.  

Selain untuk parkir motor, ruangan tersebut bisa dialih 

fungsikan menjadi dapur atau tempat berbincang dan makan. Tersedia 

dua warna untuk Redverz The Series II expedition tent, yaitu hijau 

dan kuning. Untuk harga, bikers bisa membawa pulang tenda ini 

dengan merogoh kocek US$ 499,00 atau setara Rp 4.990.000 (kurs  1 

dollar = Rp 10.000).http://shop.redverz.com 

Gambar 3.3.1.3.1 Naskah Sebelum Melalui Proses Penyuntingan 
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3.4 Kendala yang Ditemukan 

Pertama kali melakukan kerja magang di media cetak seperti Tabloid 

Motorplus, bukan berarti penulis tidak mendapatkan kendala. Ada beberapa 

kendala yang dihadapi penulis, diantaranya: 

 

 Penulis belum terbiasa dengan gaya penulisan di Tabloid Motorplus, 

dimana gaya penulisannya harus mencerminkan anak muda atau 

remaja namun sopan dan mudah dipahami oleh pembaca. Hal tersebut 

tidak didapat penulis selama mengikuti proses perkuliahan, karena 

Gambar 3.3.1.3.2 Naskah Setelah Proses Penyuntingan 
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