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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Selama magang, penulis dibimbing oleh Putri Ningrum dan Martin 

Johnindra sebagai Managing Editor dan para Editorial Staff. Penulis bertugas 

sebagai reporter selama melakukan kerja magang di Majalah AREA. Sebagian 

besar penugasan seperti peliputan diberikan oleh Putri Ningrum dan Martin 

Johnindra, namun penulis juga sempat mendapat beberapa tugas dari Nevy Elysa 

selaku Editor.  

3.2. Tugas yang dilakukan 

! Majalah Area memiliki berbagai macam rubrik, sehingga penulis tidak 

hanya melakukan tulisan artikel untuk satu rubrik, melainkan juga mendapat 

kesempatan untuk menulis di beberapa rubrik lainnya.  

 Selain dari hasil peliputan, penulis juga dituntut untuk dapat membuat 

artikel untuk rubrik lain yang datanya diperoleh melalui internet. Seluruh artikel 

penulis diletakkan di www.areamagz.com namun untuk beberapa artikel juga di 

terbitkan di Majalah AREA, sesuai dengan ketentuan dari para pembimbing.  

Penulis diberi tugas berdasarkan arahan redaksi yang akan melakukan 

pembagian tugas saat rapat redaksi. Penulis berkewajiban untuk memenuhi tugas 

sebelum jangka waktu yang telah disepakati dan menjadi aturan di Majalah 

AREA, yaitu pada hari Rabu atau Kamis. 

Artikel yang pernah ditulis selama melakukan kerja magang antara lain 

terdapat dalam rubrik WHAT’S UP JAKARTA, ENTERTAINMENT, CHEAPEATS, 

STYLE GUIDE, HEALTH, AREA RECOMMENDED, ART&CULTURE, dan 15 

MINUTES INTERVIEW. 

Rubrik WHAT’S UP JAKARTA menjadi fokus penulis, yaitu rubrik yang 

berisi tentang segala macam kegiatan dan acara yang berlangsung di wilayah 
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Jakarta, seperti perkembangan fasilitas maupun transportasi di Jakarta, seminar 

kesehatan, peluncuran produk, perayaan ulang tahun perusahaan, grand opening, 

Company Social Responsibility (CSR), konferensi pers, dan yang lainnya. 

Selain itu, rubrik AREA RECOMMENDED yang dibagi menjadi 4 bagian 

yaitu Books, Movie, CD dan DVD juga menjadi fokus penulis. Tema yang 

diangkat berbeda-beda disesuaikan dengan kesepakatan saat rapat. Penulis 

terfokus di DVD sehingga penulis harus dapat memberikan review serta artikel 

yang tentunya mengikuti tema yang diangkat.  

Undangan peliputan dapat berbentuk bermacam-macam. Seperti berupa 

fax, email, maupun bentuk fisik yang dikirim langsung ke kantor majalah AREA. 

Biasanya undangan diterima tiga sampai empat hari sebelum acara berlangsung 

atau bahkan pada saat hari H.  

Sebagian besar tugas yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan 

liputan dan menulis artikel untuk keperluan rubrik WHAT'S UP JAKARTA dan 

DVD RECOMMENDED untuk Areamagz.com maupun Majalah AREA. Namun 

karena tidak hanya satu reporter senior yang memberikan tugas, penulis 

berkesempatan untuk menulis artikel dan melakukan liputan untuk beberapa 

rubrik lainnya. Berikut adalah ringkasan tugas yang dilakukan penulis: 

 

 

Minggu Ke 

- 

Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1 

(1-8 Juli 

2013) 

a. Perkenalan kantor AREA 

b. Menulis calender events untuk website Areamagz.com  

c. Menulis artikel Butterfly Twists 

d. Menulis artikel Kose  

e. Menulis artikel kerja sama Telkom – Accor  

f. Menulis artikel HYLI  

g. Liputan ke Hotel Dharmawangsa untuk acara Blue Band 

dan menulis hasil liputannya  

h. Liputan ke Grand Indonesia untuk acara Coca Cola dan 
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menulis hasil liputannya  

i. Liputan ke Yeyo Cafe untuk Doku MyShortCart dan 

menulis hasil liputannya  

j. Liputan ke Pasaraya untuk Kemilau Pasaraya 2013 dan 

menulis hasil liputannya  

k. Liputan Interview 15 menit bersama Centre CBR 

Community di BSD dan transkrip hasil interview  

l. Membuat transkrip dari hasil interview untuk Faces Of 

Jakarta, yakni Yoni Co-Pilot Garuda  

m. Membuat transkrip dari hasil interview bersama Ndoro 

Kakung  

2 

(9-17 Juli 

2014) 

a. Menulis 6 rekomendasi DVD untuk edisi 235  

b. Menulis 2 review rekomendasi DVD untuk Areamagz.com  

c. Menulis artikel untuk rubrik What’s Up Jakarta, yakni 

tentang PTSP Online Jakarta Timur   

d. Menulis artikel untuk rubrik What’s Up Jakarta, yakni 

tentang Tarif Parkir di Jakarta  

e. Menulis artikel tentang Kejutan Coca Cola (TIDAK 

TERBIT) 

f. Menulis 6 rekomendasi DVD untuk edisi 236  

3 

(18-26 

Oktober 

2012) 

a. Liputan Buavita di Istiqlal dan menulis hasil liputan  

b. Menulis artikel Oppo FrameOrama  

c. Liputan di Mesjid Senayan untuk acara ABC Dapur Peduli 

2013 dan menulis hasil liputan 

d. Mengisi Local heroes 

e. Menulis artikel Ramadhan Rhapsody, Grand Indonesia  

f. Liputan acara HSBC di Menara Mulia dan menulis hasil 

liputan  

g. Liputan AIA Reading Corner di Bandara Soekarno Hatta 

dan menulis hasil liputan  

h. Liputan Iftar Dinner di Century Park Hotel, Senayan 

i. Menulis 6 rekomendasi DVD untuk edisi 237  
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4 

(29 Juli-22 

Agustus 

2013) 

a. Menulis artikel The Special August on WarnerTV 

b. Menulis artikel Discovery Channel  

c. Menulis review film The Wolverine  

d. Menulis review film Turbo  

e. Liputan Adira Faces of Indonesia – Jelajah Bumi Papua  

f. Menulis artikel FitFlop  

g. Menulis artikel Skip Yowell  

h. Liputan Baju Lama untuk Cerita Baru, Rinso dan menulis 

hasil liputan  

i. Liputan Analyst Gathering 2013 Astra Internasional dan 

menulis hasil liputan  

j. Menulis Artikel Lamborghini Giveaway, Pacific Place  

k. Menulis artikel Lee Cooper  

5 

(23-29 

Agutsus 

2012) 

a. Menulis artikel Classique dan Le Male  

b. Liputan DILI dan menulis artikel hasil liputan  

c. Liputan festival DILI dan menulis artikel hasil liputan 

d. Menulis review buku Merry Riana  

e. Menulis 6 rekomendasi DVD untuk edisi 238  

f. Menulis 2 rekomendasi DVD 

g. Menulis review buku Memorize Everything  

h. Wawancara profile Direktur Finance Astra, Bapak Henry 

Eric  

i. Menulis artikel Jakarta Museum Nasional untuk What’s Up 

Jakarta  

j. Menulis artikel Jakarta Pembangunan Monorel 

6 

(30 Agustus-

9 September 

2013) 

a. Menulis artikel AXN & Set  

b. Menulis artikel Starline Section Color  

c. Menulis artikel S’Cure Samsonite  

d. Menulis review film Stories We Tell  

e. Liputan ke Mayapada Hospital mengenai Endoskopi 

Tumor Otak  

f. Menulis 6 rekomendasi DVD untuk edisi 239  
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g. Liputan Flickr Seleb dan menulis artikel hasil liputan  

h. Liputan Pixable dan menulis artikel hasil liputan  

i. Liputan Cheap Eats 2013 dan menulis artikel hasil liputan  

j. Liputan Grand Opening Beer & Bite Cafe (TIDAK 

TERBIT) 

k. Liputan Press Confrence Central Park EUFORIA dan 

menulis artikel hasil liputan 

7 

(10 - 18 

September 

2013) 

a. Liputan Thrill dan membuat artikel hasil liputan   

b. Review film Thri13en Ghost untuk rekomendasi DVD  

c. Liputan HUT Central Park (TIDAK TERBIT) 

d. Rekomendasi 6 DVD tema transportasi 

e. Menulis artikel untuk rubrik WHAT’S UP JAKARTA, 

yaitu Pembangunan Monorel 

f. Menulis artikel Musem Nasional untuk rubrik WHAT’S 

UP JAKARTA 

l. Liputan CIMB Niaga Poin Xtra dan menulis artikel hasil 

liputan  

8 

(19-27 

September 

2013) 

a. Liputan Iwet Ramadhan 

b. Menulis artikel Arthur’s Day (TIDAK TERBIT) 

c. Liputan Coca Cola SeGar dan menulis artikel hasil liputan 

d. Liputan CheapEats Jakarta Selatan dan membuat artikel 

hasil liputan 

e. Rekomendasi 6 DVD tema keuangan 

f. Artikel Hamilton untuk rubrik Style (TIDAK TERBIT) 

g. Liputan Bulgogi Brothers  

9 

(28-2 

September 

2013) 

a. Transkrip Andra and The Backbone untuk rubrik 15 

Minutes Interview 

b. Liputan CheapEats Bogor dan membuat artikel hasil 

liputan 

c. Liputan Batik PriBumi (TIDAK TERBIT) 

d. Liputan pemenang Nescafe Dulco Gusto dan membuat 

artikel hasil liputan 
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e. Menulis artikel David Chalklen 

f. Menulis artikel Parkir Sembarangan untuk rubrik What’s 

Up Jakarta 

g. Liputan Istana Untuk Rakyat dan membuat artikel hasil 

liputan 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Rapat redaksi selalu dilakukan di setiap hari senin di minggu 

pertama dan minggu ke dua setiap bulannya, dalam rapat tersebut ditentukan 

tema yang akan diangkat untuk setiap edisi nya. Penulis akan ditugaskan oleh 

para pembimbing dan senior reporter untuk mencari data, seperti liputan, 

wawancara, atau pun mencari data dengan cara browsing. 

Di dalam rapat redaksi, seluruh rekan kerja Majalah AREA akan 

dimintai pendapat dan usulan untuk tema di setiap edisinya. Tema yang 

tercatat akan didiskusikan kembali pada saat rapat. Evaluasi mengenai proses 

kerja yang sudah berlangsung juga akan di bahas di rapat ini sehingga 

menemukan solusinya. Setelah itu barulah akan ada penugasan. 

Penulis akan melakukan tugas yang sudah ditentukan dan 

menyelesaikannya sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan yakni 

pada hari Rabu atau Kamis. 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 penulisan wartawan wajib untuk mengumpulkan 

data yang akurat untuk ditulis. Ada beberapa teknik untuk megumpulkan 

informasi seperti yang dikemukakan Eugene J. Webb dan Jerry R. 

Salancik dalam Ishwara, (2005:67), yaitu observasi, proses wawancara, 

pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen publik, partisipasi 
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dalam peristiwa. Selama kegiatan magang penulis menggunakan empat 

teknik tersebut. 

• Observasi 

 Terdapat dua jenis obervasi yaitu langsung dan tidak langsung. 

Penulis sempat melakukan beberapa observasi langsung, yaitu 

dengan mengamati langsung suatu peristiwa 

! Observasi yang penulis lakukan: suasana kemeriahan HUT 

Central Park, Grand Opening Beer & Bite Cafe, Kenaikan 

Tarif Parkir di Jakarta. 

• Proses wawancara 

 Penulis melakukan proses wawancara untuk menulis artikel 

dalam rubrik 15 Minutes Interview, yaitu wawancara bersama CBR 

Community untuk edisi 237, yang terbit pada tanggal 28 Agustus 

2013. Ada dua cara yang dilakukan penulis untuk mewawancarai 

narasumber. Pertama secara langsung atau face to face dan yang 

kedua lewat telepon atau by email. Ada beberapa proses yang 

dilakukan penulis sebelum melakukan proses wawancara, yaitu: 

• Membuat janji 

• Mencari latar belakang narasumber 

• Menyusun daftar pertanyaan 

• Mempersiapkan alat untuk wawancara 

 

 

• Pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen 

publik 

 Proses browsing dengan memanfaatkan kecanggihan internet 

juga dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi saat 

mengerjakan artikel-artikel seperti pada rubrik WHAT’S UP 

JAKARTA. Penulis harus bisa menjelaskan fenomena-fenomena 

yang terjadi di sekitar Jakarta, diluar dari liputan-liputan yang telah 

di lakukan oleh penulis. 
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! Artikel dengan bahan dari internet: PTSP Online Jakarta 

Timur, Kenaikan Tarif Parkir Jakarta, Waduk Pluit, Musem 

Nasional, Pembangunan Monorel, dan lainnya. 

 

• Partisipasi dalam peristiwa 

 Sebagai seorang wartawan di rubrik varia warta penulis lebih 

banyak mengumpulkan data melalui undangan peresmian toko, 

peluncuran produk, dan konferensi pers. 

! Undangan yang penulis hadiri: Launching Blue Band 

Candy Pop, Launching AIA Reading Corner, konferensi pers 

Coca Cola, konferensi pers Pasaraya Kemilau 2013, konferensi 

pers Damn! I Love Indonesia,  konferensi pers HUT Central 

Park, CSR Buavita, CSR ABC Dapur Peduli 2013, Konferensi 

Pers HSBC, Launching Pixable, Launching Flickr Seleb, 

Launching DokuMyShortCart, dan lainnya.'

 

3.3.1.2 Proses Penulisan Artikel 

Dalam hal penulisan artikel, penulis menggunakan gaya penulisan 

feature yang menggunakan bahasa yang ringan sesuai dengan karatkter 

Majalah AREA,  

Seperti yang dijelaskan oleh Putra dalam Teknik Menulis Berita 

dan Feature (2006;83), feature adalah berkisah, melukis suatu objek 

dengan menggunakan kata-kata. Menarik pembaca ke dalam suasana, 

menghidupkan imajinasi, sehingga pembaca merasa berhadapan 

langsung dengan objek. 

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, 
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tulisan-tulisan feature dibuat sedemikian rupa untuk menarik perhatian 

pembaca untuk membaca tulisan dari awal sampai akhir. 

Ciri-ciri dari penulisan feature antara lain (Putra, 2010:154): 

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, dijelaskan oleh Maskun Iskandar dan 

Atmakusumah, (2009:94), feature dapat dibedakan menjadi beberapa 

jenis, yaitu: 

• 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, profil dan 

feature memperkenalkan sesuatu.  

Pertama, Pertama, feature bright yaitu tulisan pendek yang kaya 

akan muatan human interest, biasanya bercerita tentang suatu kejadian. 

Berikut contoh tulisan penulis dengan feature bright untuk rubrik WHAT’S 

UP JAKARTA yang terbit pada 26 Juli 2013: 

 
Ramadan Rhapsody Siap Meriahkan Bulan Ramadan 

Grand Indonesia Shopping Town kembali menggelar program “Ramadan 

Rhapsody”. Acara tahunan yang berlangsung mulai 13 Juli hingga 11 Agustus 

2013 ini bersuasana Middle East. Dalam acara tahunan ini ada juga The Garden 

of Rhapsody dengan dekorasi bernuansa Timur Tengah. Anda dapat menikmati 
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pertunjukan tarian Sufi dan suguhan musik Gambus dan rhapsody mini opera 

tentang Aladdin. 

Berbagai acara menarik lainnya telah disiapkan oleh Grand Indonesia Shopping 

Town untuk memeriahkan bulan Ramadan Anda, seperti Rumah Hikmah Puasa 

yang berlangsung pada 18 Juli—4 Agustus 2013 serta talkshow bersama Armand 

Maulana beserta ibu, serta Denada dan Emilia Contessa dengan tajuk “Moment 

Bersama Orang Tua”.   Untuk Anda yang suka kuliner, Grand Indonesia 

Shopping Town juga mengadakan Aneka Jajanan Ramadan yang terdiri dari kue 

cubit, kue pukis, asinan, tahu gejrot, dan jajanan pasar lainnya di East Mall 

Lantai 3. Sedangkan di area Skybridge Lantai 1 telah disiapkan decorative 

display yang bertemakan “Lebaran Gift Ideas”. Tentunya Anda mudah untuk 

mencari ide hadiah lebaran untuk orang tersayang. 

Nikmati pula breakfasting promo. Dapatkan Free Tajil di The Lobby dan Prayer 

Room pada 12 Juli—8 Agustus 2013. Tersedia juga Free Parking pada pukul 

17.00—19.00 WIB dari Senin hingga Jumat.    Penasaran ingin menikmati acara-

acara menarik tersebut? Langsung saja datang ke Grand Indonesia Shopping 

Town! –AJE 

 

Kedua, Profil adalah cerita tentang seseorang. Feature bercerita 

tentang karier orang yang menjadi tokoh cerita, pengalamannya,atau 

tentang hobi orang yang bersangkutan. Berikut adalah contoh tulisan 

feature profil yang dibuat penulis untuk majalah ASTRA yang bersama 

dengan majalah AREA berada di bawah naungan Media Satu Group; 

 

Sosok Seorang Henry Eric 

Tampilan lembut dan pribadi yang tegas merupakan karakter yang terpancar saat 

berbincang dengan sosok pemimpin seperti Henry Eric Wirawan, Direktur 

Finance PT Astra Daihatsu Motor (ADM), yang biasa di sapa Bapak Eric, 

terkenal ramah, berpelangaman, serta bertanggung jawab atas tugasnya.  

Eric memulai karirnya sejak tahun 1982 sebagai accounting dan budget section 

head di PT Multi Trans Motor, yang saat itu menjadi agen tunggal Pegeout. 

Setelah Astra mengakuisisi Tjahja Sakti Motor, Ia ditugaskan untuk merangkap 

sebagai Accounting dan Budget Manager. Tahun 1987 – 1988 Eric dipindahkan 
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ke Motor Vehicle Division Daihatsu sebagai Assistant Accounting Manager, 

setahun kemudian Eric dipercaya menjadi Accounting Manager di perusahaan 

yang sama. 

Tahun 1992 Eric dipercaya oleh Ibu Murni, yang saat itu menjabat sebagai 

Direktur keuangan, untuk mendirikan credit company yaitu Astra Auto Finance, 

setelah sebelumnya Ia dipindahkan ke Credit Division. Tahun 1993 Eric kembali 

ke PT Tjahja Sakti Motor sebagai GM Finance Administration. Tahun 1997 Ia 

diangkat menjadi Direktur Finance di PT Tjahja Sakti Motor.Tahun 2000 Eric 

diangkat menjadi Presiden Direktur di PT Tjahja Sakti Motor. Setahun 

berikutnya Eric juga merangkap menjadi Direktur Keuangan di Isuzu yang saat 

itu masih bernama Panca Motor. Karir nya terus menanjak pada akhirnya tahun 

2010 Eric menjadi Direktur Finance PT Astra Daihatsu Motor (ADM), hingga 

saat ini. 

Prinsip ’give the best’ dan menjaga kepercayaan orang-orang sekitar menjadi 

pedoman Eric dalam melaksanakan setiap tugas yang dihadapi. Kepercayaan 

merupakan hal terpenting yang harus dimiliki selama berkarir. Hal ini sejalan 

dengan nilai yang telah ditanamkan oleh ke dua orang tuanya. Menurutnya sifat 

terbuka, fokus dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas merupakan 

hal penting terutama sejak ia dipercaya sebagai Direktur Finance ADM tahun 

2010. 

Eric menyadari bahwa karyawan memegang peran penting dalam kemajuan 

perusahaan yang Ia pimpin. Sehingga Ia selalu mendengarkan ide dan masukan 

serta saran dari para karyawannya. Menurutnya setiap ide merupakan sebuah 

gagasan yang baik. Namun Ia tetap mengharapkan karyawannya untuk 

menghormati dan mendukung setiap keputusan yang diambil oleh Eric untuk 

kemajuan perusahaan.  

Tantangan yang kerap menghampirinya selalu Ia hadapi dengan keberanian dan 

tanggung jawab. Salah satu tantangan utama yang Ia hadapi adalah bagaimana 

merespon setiap situasi yang terjadi di eksternal yang tidak dapat di kontrol oleh 

perusahaan, yang tentunya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Namun 

tantangan tersebut dapat dihadapi berkat kerjasama antar lini yang terjalin sangat 

baik.. Posisi ADM dari segi keuangan yang dinilai cukup baik juga sangat 

membantu dalam meringankan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Suami 

dari Lyly Oemar dan ayah dari Stephanie Wirawan, Steve Wirawan, dan Steward 

Wirawan ini berpendapat bahwa setiap karyawan memiliki arti dan peran penting 

bagi perusahaan. “Saya mempercayai karyawan kami telah cukup kompeten 
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dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga membantu perusahaan secara 

keseluruhan,“ ujarnya. 

Dalam meraih kesuksesan, Eric mempercayai bahwa passion bukanlah hal 

terpenting dalam melakukan pekerjannya. Menurutnya kesuksesan seseorang itu 

bukan hanya berasal dari passion, tetapi dari bagaimana seseorang dapat fokus 

bekerja keras di dalam setiap pekerjaannya. Kebebasan untuk menjadi diri 

sendiri juga Ia tanamkan kepada keluarga dan anak-anaknya. 

“Don’t follow your passion, but follow your effort. Passion seseorang tidak 

memusat kepada satu hal, sedangkan effort dapat dilakukan pada satu pekerjaan 

sehingga hasilnya akan lebih maksimal,“ tambahnya setelah membaca suatu 

artikel yang menarik. 

Pria lulusan Universitas Indonesia, jurusan Magister Management, juga memiliki 

segelintir aktivitas pribadi yang dijalankannya bersama keluarga tercinta. Tidak 

hanya keluarga, Eric juga menjaga hubungan baik dengan teman-temannya. 

Liburan ke puncak menjadi salah satu pilihannya untuk menghabiskan waktu 

bersama keluarga dan teman-teman. 

Ditengah padatnya pekerjaan, Eric juga menyadari bahwa kesehatan merupakan 

hal terpenting di kehidupan ini. Sehingga Ia selalu meluangan waktu untuk 

berolahraga, seperti berenang dan juga jogging. 

Pria yang lahir tahun 1957 di Kisaran, Sumatera Utara, kabupaten Asahan dan 

menjalani masa mudanya hingga lulus SMA di kota Medan ini berharap ADM 

kedepannya dapat menjadi perusahaan yang lebih besar dan tentunya lebih baik 

dalam mencapai target-target perusahaan. -aje 

 

Ketiga, Feature yang memperkenalkan sesuatu adalah artikel 

pendek yang ditulis untuk tujuan memperkenalkan sesuatu (bukan 

manusia) kepada pembaca. Gaya penulisan feature ini penulis gunakan 

untuk membuat artikel rubrik WHAT’S UP JAKARTA. Berikut adalah 

contoh artikel Doku MyShortCart yang terbit pada edisi 9 Juli 2013: 

 

Doku Meluncurkan Solusi Khusus Bagi Netpreneur Indonesia 
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Rasakan kemudahan bertransaksi online bersama product terbaru Doku bernama 

Doku MyShortCart yang resmi diluncurkan pada hari Jumat (5/7/13) di YEYO 

Lobby &Eatery, Jakarta. 

Doku MyShortCart memiliki berbagai kelebihan, seperti lebih fleksibel karena 

bisa dipakai di semua platform social media, lebih terjangkau karena bebas dari 

biaya set up maupun biaya berlangganan namun hanya dikenakan prosentase 

biaya dari nilai per transaksi, lebih lengkap karena dapat mengakomodir 

bermacam-macam cara pembayaran baik dengan DOKU wallet, kartu kredit, 

maupun transfer. 

Tidak perlu khawatir mengenai keamanannya, karena DOKU telah 

menggunakan sistem keamanan empat lapis yaitu, PCI DSS Level1, 3D Secure, 

DOKU Fraud Screening yang dapat memfilter transaksi yang mencurigakan, 

serta Escrow Services. 

DOKU MyShortCart dapat digunakan untuk transaksi online baik untuk 

membeli barang maupun jasa. Saat ini Doku MyShortCart telah dimanfaatkan 

oleh sejumlah Netpreneur diantaranya Minilovebites, Pixtem, Dompet dhuafa, 

Belowcepek, Lost Mannequin, Asian Brain dan No Designs. Ingin langsung 

merasakan kelebihan dari Doku MyShortCart? Anda sudah dapat mengaksesnya 

melalui http://www.myshortcart.com. -Aje 

 

Penulis dituntut untuk membuat lead yang menarik, sehingga 

pembaca menjadi tertarik dan ingin meneruskan membaca tulisan sampai 

habis. Terdapat sembilan ragam lead menurut R. Masri Sareb Putra dalam 

bukunya Teknik Menulis Berita & Feature, (2006:58-6), yaitu teras 

ringkasan, teras paparan, teras deskripsi, teras tanya, teras kutipan 

langsung, teras berkomunikasi langsung, teras bersifat teka teki, teras 

imajinatif, dan. teras kombinasi. 

Jenis pembuka yang paling sering penulis pakai adalah teras 

ringkasan, paparan, dan berkomunikasi langsung. 

! Teras Ringkasan 

Teras ringkasan digunakan penulis dalam artikel Penawaran 

Khusus Ramadhan dari LivingSocial Indonesia yang terbit pada 

tanggal 26 Juli 2013. Berikut contoh : 
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“Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, 

LivingSocial Indonesia menghadirkan beragam pilihan 

penawaran terbaik. Beragam penawaran yang ada merupakan 

pilihan yang telah disesuaikan dengan bulan ramadhan, 

mencakup pilihan berbuka puasa bersama keluarga ataupun 

teman hingga beragam produk dan paket kue untuk hari raya 

dengan diskon hingga 80 persen.” 

 

! Teras Paparan 

Teras paparan digunakan penulis dalam artikel Ramadan 

Rhapsody Siap Meriahkan Bulan Ramadan yang terbit pada 

tanggal 26 Juli 2013. Berikut contoh : 

“Grand Indonesia Shopping Town kembali menggelar program 

Ramadan Rhapsody. Acara tahunan yang berlangsung mulai 

13 Juli hingga 11 Agustus 2013 ini bersuasana Middle East. 

Dalam acara tahunan ini ada juga The Garden of Rhapsody 

dengan dekorasi bernuansa Timur Tengah. Anda dapat 

menikmati pertunjukan tarian Sufi dan suguhan musik Gambus 

dan rhapsody mini opera tentang Aladdin.” 

 

! Teras Berkomunikasi Langsung 

Teras berkomunikasi langsung digunakan penulis dalam artikel 

Butterfly Twists untuk edisi 234, tanggal 10 Juli 2013. Berikut 

contoh : 

 

“Setiap wanita pasti ingin terlihat cantik dengan menggunakan 

sepatu berhak tinggi, akan tetapi jika memaikanya dalam 

waktu lama dapat mengakibatkan rasa sakit pada kaki. Apakah 

Anda termasuk salah satu orang yang ingin segera melepas 
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sepatu berhak tinggi dan menggantinya dengan alas kaki 

nyaman tapi tetap terlihat fashionable?.” 

 

 

3.3.1.3 Penyuntingan 

Penyuntingan dilakukan oleh pembimbing lapangan. Setelah 

penulis selesai melakukan tugasnya, artikel dikirim ke Putri Ningrum, 

Martin Johnindra, dan Annisa Arianita untuk diperiksa kembali dan 

kemudian dimuat di Areamagz.com. Biasanya pembimbing mengganti 

judul menjadi lebih menggoda sehingga lebih menarik untuk di baca. 

 

3.4. Kendala yang Ditemukan 

Pertama kali melakukan kerja magang di media cetak seperti Majalah 

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

yang dihadapi penulis, diantaranya: 

• Penulis belum terbiasa dengan gaya penulisan di Majalah AREA. 

Penulis merasa lebih sering menulis hard news, penulisan kaku dan 

tegas. Sedangkan Majalah AREA membutuhkan tulisan yang 

santai dan ringan untuk di baca. 

• Penulis sering kali merasa kesulitan untuk mencari judul yang 

sesuai dengan karakteristik tulisan di Majalah AREA. 

• Penulis juga kadang-kadang bertemu dengan narasumber yang sulit 

dihubungi. Sehingga membuat penulis kesulitan untuk 

mendapatkan data-data tambahan yang mendukung artikel penulis. 

• Saat melakukan wawancara, penulis masih sedikit kaku untuk 

memulai percakapan. Hal ini disebabkan karena penulis merasa 

canggung karena belum terbiasa dan merasa tidak percaya diri 

untuk bicara. 
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3.5. Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

 Solusi yang penulis lakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: 

• Penulis banyak membaca Majalah AREA dari edisi ke edisi 

terbarunya serta berkonsultasi dengan senior tentang cara menulis 

untuk Majalah AREA. 

• Penulis selalu membaca contoh-contoh tulisan terdahulu di majalah 

AREA dan Areamagz.com untuk melihat contoh judul-judul yang 

menarik. 

• Untuk mengatasi kelancaran berbicara dalam wawancara, penulis 

dibantu oleh senior reporter untuk memulai percakapan sehingga 

dapat mencairkan suasana. Sehingga penulis tidak merasa 

canggung untuk bertanya kepada narasumber. 

• Kesulitan dalam menghubungi narasumber. Penulis biasanya 

menghubungi narasumber berkali-kali lewat berbagai media guna 

mencapai kesepakatan wawancara. Penulis juga mendapatkan 

beberapa masukan dari senior untuk mengatasi narasumber yang 

sering mengulur waktu. 
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