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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

	  

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Selama melakukan kerja magang di majalah JAX, penulis bertugas 

sebagai writer dibawah bimbingan Astri Darmayanti sebagai Managing Editor 

dan para Editorial Staff. Para Editorial Staff dalam majalah JAX adalah, Debora 

Manja dan Mirza Rachman (x-Editor), Putri Raya (x-Writer), dan Shari Susilo 

(Web Content Manager). Sebagian besar penugasan seperti peliputan diberikan 

oleh Managing Editor, namun penulis juga sempat mendapat beberapa tugas dari 

para editorial staff lainnya. 

Hampir semua rubrik pernah penulis tangani untuk peliputan dan 

penulisan baik itu news maupun feature. Artikel yang pernah ditulis selama 

melakukan kerja magang antara lain terdapat dalam rubrik Travel, Dining, 

Fashion & Beauty, Interest dan Happenings. Dalam rubrik Framed, penulis hanya 

ditugaskan untuk mentranskrip wawancara reporter dengan narasumber. 

 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

Majalah JAX memiliki berbagai macam rubrik, dan penulis tidak hanya 

terfokus pada satu rubrik tertentu, melainkan juga mendapat kesempatan untuk 

menulis di beberapa rubrik lainnya.  

Selama praktik kerja magang, penulis tidak pernah menghadiri undangan 

liputan. Penulis harus membuat artikel berupa penulisan feature dan juga news 

untuk rubrik-rubrik JAX yang datanya diperoleh melalui internet serta press kit 

(press release). Hasil tulisan penulis tidak hanya dimuat di majalah JAX (printed) 
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namun juga di website www.jaxmagazine.co sesuai dengan ketentuan dari para 

pembimbing.  

Penulis diberi tugas berdasarkan arahan redaksi yang akan melakukan 

pembagian tugas dengan penulis. Penulis berkewajiban untuk memenuhi tugas 

yang diberikan dan diselesaikan dengan waktu yang telah disepakati bersama. 

Penulis diharapkan untuk mengunggah 2-3 tulisan perhari. Penulis bebas 

menentukan akan menulis untuk rubrik apa saja, asal mendapat persetujuan dari 

Managing Editor. Awal kerja magang, penulis sering sekali mendapatkan tugas 

menulis untuk transkrip wawancara reporter dengan narasumber yang kira-kira 

percakapannya bisa 1 hingga 2 jam. Seiring berjalannya waktu, penulis 

diharapkan untuk bisa membiasakan diri untuk aktif meng-submit berita up-to-

date lain tanpa diberitahu oleh pembimbing lapangan.  

Penulis tentunya banyak belajar mengenai gaya penulisan untuk majalah 

JAX yang suka menulis dari angle yang berbeda dengan majalah lainnya sehingga 

terlihat bahwa JAX mengangkat berita yang tidak mainstream. Setelah dibimbing 

oleh Maya – Managing Editor, pada akhirnya penulis akan terbiasa dengan 

sendirinya.   

Telah dikatakan diatas bahwa hampir semua rubrik pernah dikerjakan 

oleh penulis, karena tidak hanya satu reporter senior yang memberikan tugas 

kepada penullis, sehingga ada beragam hal yang dikerjakan, dimana penulis dapat 

menambah wawasan dan menambah teknik penulisan untuk setiap rubrik yang 

berbeda. Berikut adalah ringkasan tugas yang dilakukan penulis: 
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Tabel 3.1 

Deskripsi pelaksanaan kerja magang yang dilakukan penulis selama 

tiga bulan sebagai writer di majalah JAX :  

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1 - Transcript wawancara : Bapak Kompleksitas Indonesia 

– Hokky Situngkir dan Sujiwo Tejo,  

- Mencari bahan berita dan menulis berita : Happenings 

(Uniqlo, TV Program), Travel (Check In – Hotel 

Morrissey), dan Interest (Cardissimo). 

- Kontibutor untuk Tabloid TOMATOES : 

“Opportunity”. 

2 - Transcript wawancara : Grace.  

- Mencari bahan berita dan menulis berita : Happenings 

(Watch Out Events), Travel (Conrad Bali), Fashion 

(Louis Vuitton). 

- Kontibutor untuk Tabloid TOMATOES : “Horoscope”, 

“Fun Quotes” dan “Over the Twitter”. 

3 - Mengedit tulisan untuk web : 7 framed untuk update. 

- Mencari bahan berita dan menulis berita : Happenings 

(International Women’s Day, Heineken – James Bond 

Indonesia Program), Fashion (Supreme x Playboy x 

Vans), Gadget (Piaget Altiplano, Williams Martini 

Racing, Logitech G Powershell). 
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- Kontibutor untuk Tabloid TOMATOES : “Surat 

Pembaca”. 

4 - Mencari bahan berita dan menulis berita : Warnings for 

web calendar, Happenings (iTunes Festival 2014), 

Fashion (Store H&M baru di Grand Indonesia, Church’s 

Shoes). 

5 - Mencari bahan berita dan menulis berita : Happenings 

(Elevenia – XL & SK Planet, ), Fashion (Adidas 

Originals ZX Flux “Multi”), Travel (Arena Nimes – 

Perancis), Dining (Café Safari). 

- Interview Andrew Nazmi untuk rubrik Dining – Café 

Safari.   

6 - Press Conference & Acara Fashion Nation di Senayan 

City.  

- Mencari bahan berita dan menulis berita : Happenings 

(Piknik Sinema, Pre Fleur – Flower Shop, Easter di Four 

Seasons Hotel), Travel (Emirates Airlines, Moyo Island, 

Ashikaga Flower Park - Jepang), Gadget (HTC One). 

7 - Advertorial Meeting : Bear Brand.  

- Transcript wawancara : Chef Martin Yang 

- Mencari bahan berita dan menulis berita : Happenings 

(Easter Sunday Bazzaar, Jameson done in 60seconds 

Empire Awards 2014), Travel (Ladera Resort – 

Karibia).  
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- Kontibutor untuk Tabloid TOMATOES : “Horoscope”. 

8 - Agency Meeting.  

- Peminjaman buku ke Ak.sa.ra dan Kinokunia untuk 

Book Recommends JAX. 

- Mencari bahan berita : Happenings (Ten Best Summer 

Festival) 

- Mencari talent untuk foto advertorial Bear Brand.  

- Kontibutor untuk Tabloid TOMATOES : “Fun Quotes” 

dan “Over the Twitter”. 

*9 - Transcript wawancara : Anca. 

- Mencari bahan dan menulis berita : Happenings (10 

Best Summer Festival), Fashion (Mont Blanc, Fred 

Perry Southsea Deckchair). 

- Interview dan kerja sama dengan Wego.com untuk 

rubrik Travel – Posh & Frugal edisi Mei-Juni 2014 

(seleksi kota yang didiskusikan dengan Wego). 

- Menulis ‘words for advertorial Bear Brand’. 

*10 - Transcript wawancara : Anca (DONE). 

- Meeting 3house. 

- Pemotretan advertorial Bear Brand (Daniel Wenas). 

- Mencari bahan berita dan menulis berita : Travel (10 

Travel Essentials, 10 Travel Apps). 
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- Follow Up – Posh & Frugal Auckland dengan Wego. 

*11 - Peminjaman buku ke Ak.sa.ra dan Kinokunia untuk 

Book Recommends JAX. 

- Menulis berita : Happenings (6 Best Summer Beer), 

Travel (Posh & Frugal – Auckland). 

- Kontibutor untuk Tabloid TOMATOES : “Horoscope”. 

*12 - Mencari bahan berita dan menulis berita : Fashion (Fred 

Perry x Amy Winehouse), Interest (HiFiman, Leica T, 

Autodromo, Project RPM 1,3 Genie). 

- Membuat INDEX majalah JAX edisi Mei – Juni. 

- Mengedit tulisan Newsy – Interest. 

*9-12 = diluar 40 hari kerja magang yang ditentukan oleh kampus. 

 

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, seperti wawancara, atau pun 

browsing. Berikut alur pembuatan majalah JAX dari awal, hingga akhir. 
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Bagan 3.1 

Alur Pelaksanaan Kerja 3house Inc. Office 

 

Awal mula dari Rapat Desk. Di dalam rapat ini, tim desk redaksi 

akan mensortir usulan yang layak dan yang tidak layak untuk ditulis. 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. 

Penentuan materi serta tema yang akan ditulis dalam majalah 

ditentukan dalam rapat redaksi. Setelah ditentukan, barulah akan ada 

penugasan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam rapat tersebut. 
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Setelah itu, penulis akan melakukan tugas yang sudah ditentukan 

dan menyelesaikannya sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan, 

biasanya deadline yang diberikan adalah 2minggu di akhir bulan. Semua hasil 

artikel yang telah dilengkapi oleh foto akan dikirimkan kepada editor untuk di 

edit tata penulisan serta bahasa.  

 

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 (2008: 67), ada beberapa petunjuk yang dapat membantu 

wartawan dalam mengumpulkan informasi, yaitu: 

• Observasi  

 Terdapat dua jenis obervasi yaitu langsung dan tidak 

langsung. Penulis sempat melakukan beberapa observasi 

langsung, yaitu dengan mengamati langsung suatu peristiwa. 

o Observasi yang penulis lakukan: Safari Café, 

Menghadiri acara Fashion Nation. 

• 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. Ada beberapa 

proses yang dilakukan penulis sebelum melakukan proses 

wawancara, yaitu: 
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- Membuat janji 

Hal pertama yang akan dilakukan adalah penulis akan 

membuat janji dengan narasumber untuk wawancara. 

Biasanya penulis meminta rekomendasi orang yang tepat 

dari senior dan meminta nomor narasumber yang bisa 

dihubungi. Jika sudah dapat kontak yang diinginkan, 

penulis akan langsung menghubungi narasumber untuk 

membuat janji bertemu atau wawancara via telepon. 

- Mencari latar belakang narasumber 

Langkah  kedua adalah penulis biasanya mencari-cari latar 

belakang narasumber dari 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. 

- Menyusun daftar pertanyaan 

Lewat hasil mencari latar belakang tersebut, barulah 

penulis akan membuat beberapa daftar pertanyaan yang 

dianggap tepat dengan topik atau latar belakang 

narasumber. Sehingga memudahkan penulis untuk 

membuat alur pertanyaan nantinya. 

- Mempersiapkan alat untuk wawancara 

Jika penulis sudah bertem langsung dengan narasumber, 

biasanya penulis akan merekam semua perbincangan 

narasumber dengan menggunakan gadget seperti telepon 

gengam, tak lupa penulis juga mempersiapkan alat tulis 

untuk mencatat poin-poin penting selama proses 

wawancara berlangsung. 
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o Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan : 

Andrew Nazmi salah satu pemilik Café Safari, dan 

Sica Harum – Wego.com. 

• Pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen 

publik. 

 Penulis juga akan melakukan proses browsing jika 

mendapatkan tugas untuk mengerjakan artikel-artikel yang 

membutuhkan dokumen publik. Rata-rata yang penulis 

kerjakan membutuhkan bahan-bahan dari dokumen publik.  

 

3.3.1.2  Proses Penulisan Artikel  

Seteleh 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. 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. 

Ciri-ciri dari penulisan feature menurut Putra dalam antara lain 

(Putra, 2010:154): 
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1. Tulisan kreatif dan cukup panjang 

2. Deskriptif 

3. Ditulis menggunakan alur kronologis 

4. Terdapat pesan yang terkandung 

5. Akhir tulisan jelas 

 Berdasarkan sifat isinya, feature dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis, yaitu (Iskandar & Atmakusumah, 2009: 94): 

- Bright 

- Profil 

- Pengalaman pribadi 

- Feature yang memperkenalkan sesuatu 

- Feature yang mengajarkan sesuatu 

- Artikel Ilmiah Populer 

- Feature sejarah 

- News Feature 

Dari beberapa jenis feature yang sudah disebutkan, penulis hanya 

menggunakan sebagiannya saja. Seperti feature bright, dan feature 

memperkenalkan sesuatu. 

Pertama, feature bright adalah tulisan pendek yang kaya akan 

muatan human interest, biasanya bercerita tentang suatu kejadian. 

Kedua, feature yang memperkenalkan sesuatu adalah artikel pendek 

yang ditulis untuk tujuan memperkenalkan sesuatu (bukan manusia) 

kepada pembaca.  
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Gambar 3.1 

Hasil tulisan ‘feature memperkenalkan sesuatu’ penulis 

 

 Penulis dituntut untuk membuat lead yang menarik, sehingga 

pembaca menjadi tertarik dan ingin meneruskan membaca tulisan 

sampai habis. Terdapat 9 ragam lead menurut R. Masri Sareb Putra 

2006: 58-61 dalam bukunya “Teknik Menulis Berita & Feature”, yaitu : 

• 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. 

• Teras Deskripsi; merupakan teras yang mendeskripsikan 

sebuah peristiwa. 

• Teras Tanya; merupakan teras yang dimulai dengan 

pertanyaan/ dialog langsung dengan pembaca. 
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• Teras Kutipan Langsung; merupakan teras yang mengutip 

kata-kata narasumber (bukan kesimpulan atau opini 

wartawan). 

• Terkas 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 9 lead tersebut, penulis hanya menggunakan beberapa saja, 

seperti Teras Tanya, Teras Paparan, dan Teras Ringkasan.  

 

Gambar 3.2 

Contoh ‘Lead Paparan’ Artikel Penulis 
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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. 

Setelah itu, 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. 

 

3.4  Kendala yang Ditemukan 

 Pertama kali melakukan kerja magang di media cetak seperti majalah 

JAX, bukan berarti penulis tidak mendapatkan kendala. Ada beberapa kendala 

yang dihadapi penulis, diantaranya: 

• Penulis merasa sedikit kesulitan untuk mencari judul yang sesuai 

dengan karakteristik tulisan di majalah JAX, judul yang 

dibutuhkan untuk setiap artikel adalah judul yang menarik 

sehingga dapat menggoda untuk dibaca. 

• Saat melakukan wawancara, penulis masih sedikit kaku untuk 

memulai percakapan. Hal ini disebabkan karena penulis merasa 

ketakutan untuk salah dalam berbicara. 

• Penulis kurang diperhatikan oleh para senior, dalam 

memperkenalkan JAX pada penulis, seperti pengenalan akan gaya 

penulisan serta rubrik-rubrik yang ada. 
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3.5  Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

• Penulis selalu membaca contoh-contoh tulisan terdahulu di majalah 

JAX dan JAX online untuk melihat seperti apa karakteristik judul-

judul yang menarik pada majalah ini. 

• Untuk mengatasi kelancaran dalam wawancara, penulis dibantu 

oleh senior reporter untuk memulai percakapan sehingga dapat 

mencairkan suasana. Sehingga penulis tidak merasa canggung 

untuk bertanya kepada narasumber. 

• Penulis lebih banyak bertanya kepada pembimbing atau supervisor 

yang memberikan tugas. 
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