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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

       Penulis mendapatkan kesempatan untuk menjadi reporter dalam 

majalah CHIC selama periode magang. Dalam melaksanakan kerja 

magang, penulis berada dalam divisi Feature & Entertainment 

dibawah bimbingan Ika Nurul Syifaa selaku managing editor majalah 

CHIC. Beberapa artikel yang pernah penulis buat antaralain New 

Comer, Most Wanted Books, Entertainment, Man We Love, Gadget, 

Frame, DIY, Hang Out, PSSST, Special Section, Dream Job dan 

People.  

       Tugas yang diberikan kepada reporter dikoordinasikan oleh 

Bestari Kumala Dewi, selaku editor feature. Sedangkan tulisan online, 

penulis akan dikoordinasi oleh Precilia Meirisa dan Turi Miasih yang 

bertanggung jawab pada artikel di website CHIC. Apabila ada 

kesalahan biasanya pihak editor akan memberikan komentar kepada 

penulis, sehingga tidak terulang di kemudian hari. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Sebagai seorang reporter desk feature and entertainment, penulis 

membuat artikel cetak dan online. Untuk artikel cetak, penulis akan 
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dikirimkan outline per edisi beserta tanggal deadline. Begitu juga 

untuk pembuatan berita online, penulis akan membuat artikel 

berdasarkan outline  yang diberikan. 

       Hanya saja untuk berita online dibuat setiap hari. Penulis 

diwajibkan membuat tiga berita online yang terdiri atas berita 

Hollywood dan KPop. Selain itu, penulis juga melakukan liputan dari 

undangan yang masuk ke redaksi. Artikel peliputan acara tersebut 

akan masuk ke website dan cetak.  

       Setelah diberikan tugas, penulis akan memulai proses pembuatan 

artikel berita feature. Mulai dari pengumpulan data hingga pembuatan 

artikel sesuai dengan permintaan dari pembimbing lapangan. Dalam 

penulisan berita feature, penulis dituntut untuk bisa kreatif dalam 

memaparkan suatu kejadian menjadi sebuah cerita yang menarik 

(Ishwara, 2005:59). 

       Pada akhir prosedur kerja magang, penulis melakukan evaluasi 

dan penilaian dari Ika Nurul Syifaa selaku pembimbing kerja magang. 

Berikut tugas-tugas yang dikerjakan penulis selama praktik kerja 

magang. 

 

Tabel 3.1 Pekerjaan yang Dilakukan Penulis 

Minggu Ke- Pekerjaan yang Dilakukan 

1 

(3-5 April 

Melakukan Interview dengan: 

• Jessica Janice Hermijanto. 

Proses kerja sebagai..., Rezka Yulianti Suparman, FIKOM UMN, 2014



	   18	  

2014) Melakukan Liputan untuk:  

• Opening restoran Samwoon Express 

• Nonton bareng Film Teacher’s Diary 

• Ayo Vote. 

Membuat Artikel: 

online 

• Nichkhun 2PM dan Taeyon SNSD Pacaran 

• Teaser terbaru EXO 

• Christina Aguilera Nantikan Anak Pertama 

• Samwoon Express 

• Review Film Teacher’s Diary 

• Ayo Vote. 

2 

(7-11 April 

2014) 

Melakukan Interview:  

• Mytha Lestari (New Comer) 

• Guy Sebastian (People). 

Melakukan liputan  untuk:  

• Foto Launching Restoran Tom-Tom. 

Membuat Artikel:  

Cetak 

• New Comer: Mytha Lestari （edisi 166） 

• PSST (Edisi 166) 

• Wahana Baru Ice Age Dufan (Frame edisi 
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166) 

 

Online 

• Kim Hyun Joong Bantah Hubungan dengan 

UEE 

•  2NE1 Masuk Top 11 Girl Band You Need to 

Hear 

•  Gaya Rambut Baru Kristen Stewart 

• Konser Solo Pertama EXO 

•  Misteri Kematian Peaches Geldof 

•  Film Terbaru Lee Byung Hoon, 

• Eric Shinwa dan Na Hye Mi Pacaran 

• Katie Holmes Bantah Pacaran dengan Jason 

Segel 

•  Kris EXO Buat Akun Instragram 

•  PSY Masuk Nominasi 2014 Billboard Award 

•  Nana After School Buat Instagram 

• Rambut Baru Katy Perry 

3 

(14-18 April 

2014) 

Melakukan Interview dengan: 

• ERU (People). 

Melakukan liputan untuk:  

• Restoran Beatrice Quarter (Hangout) 
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•  Ecosport Urban Discoveries Ford Indonesia, 

•  Launcing Album Yovie & Nuno. 

 

Membuat artikel:  

Online 

• Chris Martin & Alexa Chung Pacaran 

• Dong ZE:A Dekati Song Ji Hyo 

•  Nick Carter & Lauren Kitt Resmi Menikah 

•  EXO Rilis Medley Album Overdose 

• Drama Baru Seo In Gook 

• Beyonce Jadi Pengiring Wanita di Pernikahan 

Kim dan Kanye 

• CN Blue Rilis Single Jepang 

• Tablo Kembali Jadi Penyiar 

• Victoria Secret Fashion Show pindah ke 

London 

•  Park Min Young & Jin Yi Han Bintangi A 

New Leaf 

•  Rob Kardashian Masuk Rehabilitasi 

• Album baru Yovie & Nuno 

 

Cetak 
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• Hangout: Hot Dining Spots in Pantai Indah 

Kapuk  (edisi 166) 

• Most Wanted Book (Edisi 166) 

• Ecosport Urban Discoveries. (Frame Edisi 

166) 

4 

(21-27 April 

2014) 

Melakukan Liputan untuk:  

• TV Show Salon Cimey Kompas TV 

•  Launching Peluncuran Buku Green Card oleh 

Dani Sirait 

• Fun Walk 5K Nova 

•  Hot & Cold Festival Sensodyne.  

 

Membuat Artikel:  

Cetak 

• TV Show: Salon Cimey, Sesi Curhat di Salon 

(edisi 168) 

• PSST (edisi 167) 

• Most Wanted Books (edisi 167) 

Online 

• BIG COLA. 

5 

(28 April- 3 

Melakukan Interview dengan:  

• Ladygan (Dreamjob) 
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Mei 2014) Melakukan Liputan untuk:  

• Starwars Weekend 

• Autorave 

Membuat Artikel:  

Online 

• Hot & Cold Festival 

• Launching Green Card 

• Starwars Weekend 

• EXO Rilis Behind The Scene Overdose 

• Fans FT Island Donasikan Uang untuk 

Tragedi Ferry, 

• Justin Bieber Selingkuh dengan Kylie Jenner 

•  Park Shin Hye Berdonasi Untuk Tragedi 

Ferry 

• Drama A New Leaf Rilis Teaser 

• Anak kedua Drew Barrymore & Will 

Kopelman 

• Kang Ha Neul Isi OST Angel Eyes 

• George Clooney & Amal Alammudin 

Bertunangan 

• Han Hyo Joo Liburan ke Mexico 

• Park Min Young & Kim Myung Min Ungkap 
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Karakter di A New Leaf, 

• Chris Martin Bicarakan Mengenai 

Perpisahannya,  

• Ed Sheeran Buat Lagu Untuk Elie Golding,  

• Anggota Infinite Bintangi Drama Terbaru 

 

Cetak 

• People : Eru Siapkan Kejutan (edisi 167) 

• Dreamjob: Ladygan  Rapper ala Indonesia 

(edisi 167) 

•  Fun Walk 5K Nova (Frame edisi 167) 

• Autochic: Pentingnya Perawatan Ban Mobil 

(edisi 167) 

• Special Section: Aplikasi Gagdet Wajib (edisi 

167) 

6 

(5-10 Mei 

2014) 

Melakukan Interview: 

• Meminta testimoni tempat liburan kepada 

pembaca.  

Melaukan Liputan untuk: 

• Press conference Shinee World Tour III 

•  Galeri Fatahillah 

• Mondecor Art 
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• Taman Ayodya 

• Otobursa Tumplek Blek.  

Membuat Artikel:  

Online 

• Shinee World Tour III 

• Akdong Musician Rilis Video 

• Jo In Sung & Gong Hyo Jin Hadiri 

Pembacaan Script Drama Terbaru 

•  Kylie Jenner Pamer Rambut Baru 

• Jennifer Lawrance Wanita Paling Sexy di 

Dunia 

• Rambut Baru Adam Levine 

• EXO Comeback Tanggal 7 Mei 

• Chris Brown & Karrueche Tran Bertunangan 

• Jun.K Rilis Foto Teaser Konser Love & Hate 

• Gaun Terbaik di acara Met Gala 2014,   

• Film Terbaru Kim Woo Bin,  

• Joe Jonas Menghabiskan Waktu Bersama 

dengan Keponakan,  

• Selena Gomez & Taylor Swift Berbaikan,  

• Simon Cowell Pamer Foto Anaknya,  

• Apa Hubungan Willow Smith dengan Moises 
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Aria?  

• Anak Perempuan Kelima Bruce Willis,  

• Kim Junsu JYJ bermain Drama Musikal 

Drakula 

• Park Ki Woong Masuk Wajib Militer 

7 

(12-16 Mei 

2014) 

Melakukan Liputan untuk:  

• Media workshop Tulang Sehat by Pfizer 

• Art & Culture Lotte Shopping Avenue 

• Museum Basoeki Abdulah 

• MURI 

• Taman Jogging Kelapa Gading 

• Taman Catyleya 

•  Museum Tengah Kebun 

• Bentara Budaya 

• Femela 

• Konferensi pers dan konser ERU Hide & Seek 

• Foto DIY Arm Candy.  

 

Membuat Artikel:  

Online 

• Media Workshop Pfizer 

• Bunga Untuk Kim di Hari Ibu 
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• Eminem Minta Maaf Kepada Ibunya Melalui 

Video Terbaru 

• Seo In Guk Rilis Teaser video Mellow Spring 

• Spray Mengecilkan dari Park Boom 2NE1 

• Jaden Smith Makan Malam dengan Moises 

Aria 

• Ed Sheeran Tidak Mau Bernyanyi di Depan 

Pacar 

• Junsu JYJ Nyanyikan Lagu TVXQ di Konser 

Jepang 

•  Petualangan Baru dari Harry Potter, Ron 

Weasley & Hermione Granger 

•  Rayakan Ulang Tahun Sunny SNSD, Fans 

Membuat Sunny Forest 

 

Cetak 

• Otobursa Tumplek Blek (Frame Edisi 168) 

• Do It Yourstyle: Arm Candy (Edisi 168) 

 

8 

(18-24 Mei 

2014) 

Melakukan Interview dengan:  

• The Nelwans (New Comer). 

• Meminta testimoni tempat hangout favorit 
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pembaca. 

Melakukan Liputan untuk:  

• Blue Band Tren Mash Up Terbaru 

• Peringatan Tragedi Mei 98 

• Workshop Sangobion 

• Ekiden Jakarta 2014 

Membuat Artikel:  

Online 

• Top 10 tempat wisata di Indonesia 

 

Cetak 

• Kawasan Rekomendasi (Special Section Edisi  

169) 

• Basoeki Abdulah (Special section Edisi 169) 

• Most Wanted Books Edisi 168 

• PSS Edisi 168 

9 

(26-30 Mei) 

Melakukan Liputan untuk:  

• Eco Sport Urban Discovery Ford Celebration 

Membuat Artikel:  

Cetak 

• New Comer: The Nelwans, Fun dengan 

Konsep Family Grup (Edisi 169) 
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• Gadget Edisi 169 

• People : Guy Sebastian 

• Man We Love: Dane DeHaan Totalitas Untuk 

Spiderman Edisi 169 

• Mash Up Tren Kue Lebaran Baru (Frame Edisi 

169 

• Peringatan Kekerasan Seksual Mei 1998 

(Frame Edisi 169) 

 

Online 

• Ekiden 2014 

• Dakota & Elle Fanning Sepupuan Dengan 

Kate Middleton 

• Lady Gaga: Ursula Mengambil Suara 

Mermaidku!)  

• Eco Sport Urban Discovery Ford Celebration 

• Sangobion 

10 

(2-7 Juni) 

Interview dengan: 

• Aron Ashab (New Comer) 

Melakukan Liputan untuk:  

• Asian Dream Cup 2014 

• Workshop Kesehatan Payudara 
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•  Qualcom 

• Startrek Exhibition. 

Membuat Artikel:  

Cetak 

• New Comer: Aron Ashab Wujudkan Mimpi 

Lewat Youtube (Edisi 170) 

• Man We Love: Nicholas Hoult (Edisi 170) 

• Most Wanted Books (Edisi 170) 

• Gadget(Edisi 170) 

 

Online 

• Startrek Exhibition 

• Workshop Kesehatan Payudara 

• Waspada Neuropati 

• Key Shinee & Risa Saling Menggoda di We 

Got Married 

• Ginnifer Goodwin & Josh Dallas Sambut Anak 

Pertama 

• Happy Birthday Angelina Jolie 

•  Kim Jong Kook Sakit Setelah Kunjungannya 

ke Indonesia 

• TOP Bicarakan Hubungannya Dengan 
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Member Big Bang 

 

   

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

       Selama dua bulan, penulis mengerjakan tugas sebagai seorang 

jurnalis, mulai dari mencari berita hingga pembuatan artikel.  Penulis 

berkesempatan melakukan wawancara dengan berbagai public figure, 

baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam proses rapat 

redaksi, penulis dan mahasiswa magang lain tidak diikut sertakan 

namun langsung diberikan penugasan oleh Editor setelahnya. 

Berdasarkan pengalaman praktik kerja magang di redaksi CHIC 

proses pelaksanaan dapat digambarkan dalam poin-poin berikut.  

 

1. Tahap Penugasan 

        Penulis mendapatkan tugas artikel per-edisi dari Editor 

Feature and Entertainment yaitu Bestari Kumala Dewi. Editor 

akan memberikan outline yang dikirim melalui e-mail kepada 

penulis beserta tanggal deadline. Untuk peliputan event, undangan 

akan diberikan kepada penulis melalui editorial staffs yang 

sebelumnya telah diterima oleh redaktur pelaksana, yaitu Ika Nurul 

Syifaa.  
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Gambar 3.1 

Tahap penugasan peliputan event 

 

 

 

       Editorial Staffs juga memberikan tugas harian kepada penulis 

yaitu menulis artikel online sebanyak tiga artikel. Artikel harian ini 

mengangkat kehidupan showbiz Hollywood dan KPop. Pada 

awalnya penulis diberikan outline tentang berita yang harus ditulis. 

Setelah beberapa lama, penulis diberikan kebebasan untuk memilih 

sendiri topik yang ingin di angkat. Sumber informasi untuk artikel 

online penulis dapat dari internet.  

       Untuk penulisan yang membutuhkan narasumber, penulis akan 

diberikan kontak pihak yang perlu dihubungi oleh editorial staffs. 

Apabila editorial staffs tidak memiliki kontak, penulis biasanya 

akan mencari tahu melalui akun media sosial narasumber terkait. 

Setelah itu, penulis akan segera menghubungi narasumber dan 

membuat janji untuk melakukan wawancara.  

 

Gambar 3.2 

Tahap Penugasan Interview dengan Narasumber 

 

        

Redaktur 
Pelaksana 

Editorial 
Staffs 

Penulis 

Editorial 
Staffs 

Penulis Narasumber 

Proses kerja sebagai..., Rezka Yulianti Suparman, FIKOM UMN, 2014



	   32	  

 

       Begitu pula pada saat meliput sebuah tempat umum seperti 

restoran dan museum. Untuk dapat melakukan liputan di lokasi 

yang sudah ditentukan, penulis harus mendapatkan ijin terlebih 

dahulu. Jadi sebelum mendatangi lokasi, penulis akan 

menghubungi terlebih dahulu pihak terkait. Setelah itu, penulis 

akan membuat surat penugasan dari kantor redaksi untuk diberikan 

kepada pihak terkait. Apabila telah disetujui, penulis akan 

membuat janji untuk melaksanakan tugas liputan.  

       Dalam beberapa kesempatan, fotografer akan membantu 

penulis untuk meliput sebuah tempat maupun saat interview 

dengan narasumber. Foto-foto tersebut mendukung artikel yang 

dibuat oleh penulis seperti rubrik Hang Out, New Comer dan 

People.  

 

2. Pengumpulan Data 

Informasi menjadi hal yang penting bagi seorang wartawan, 

oleh karena itu penulis harus mencari informasi dan mampu 

mengembangkan sumber menjadi sebuah artikel. Menurut Eugene 

J. Webb dan Jerry R. Salancik, ada beberapa cara yang dapat 

membantu wartawan dalam pencarian data, yaitu 1) observasi 

langsung dan tidak langsung, 2) wawancara, 3) penelitian bahan 
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melalui dokumen publik, serta 4) partisipasi dalam peristiwa 

(Ishwara, 2007:67). 

Obsevasi langsung penulis lakukan saat menghadiri sebuah 

acara undangan peluncuran produk, media workshop, peliputan 

konser, pertandingan sepak bola hingga pembukaan sebuah 

restoran. Menurut Ishwara (2007:68), saat melakukan observasi 

langsung wartawan dapat membuat berita menjadi lebih hidup.  

 Sedangkan observasi tidak langsung penulis lakukan dengan 

mencari informasi dengan sumber lainnya seperti press realese 

yang diberikan dalam setiap acara. Biasanya akan diadakan sesi 

tanya jawab yang terbatas hanya untuk beberapa penanya saja.  

Apabila masi dirasa kurang, penulis akan melakukan sesi 

wawancara dengan pembicara setelah acara selesai bila 

memungkinkan. Selain itu, penulis juga mewawancarai beberapa 

public figure dan masyarakat untuk mendapatkan informasi. 

Pemilihan narasumber biasanya berdasarkan permintaan dari 

redaksi, dan rekomendasi dari penulis.   

Sebelum melakukan wawancara, penulis akan mencari kontak 

dan menghubungi narasumber. Setelah membuat janji dan menulis 

jadwal di studio CHIC, penulis akan melakukan riset. Penulis 

mencari tahu informasi seputar narasumber sehingga bisa 

mengembangkan pertanyaan. Lalu penulis akan melakukan 
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wawancara dengan narasumber sesuai dengan tempat dan jam yang 

sudah ditentukan.  

Wawancara dapat dibedakan menjadi 7 jenis, yaitu wawancara 

sosok pribadi, wawancara berita, wawancara jalanan, wawancara 

sambil lalu, wawancara telepon, wawancara tertulis, wawancara 

kelompok (Yunus, 2010:62).  

Penulis melakukan beberapa jenis wawancara di atas, misalnya 

pada wawancara sosok pribadi yang fokusnya terletak pada 

narasumber sebagai unsur yang dapat mendukung berita. Biasanya 

penulis melakukan wawancara jenis ini bila ingin menulis sebuah 

artikel profil baik itu masyarakat biasa ataupun public figure. 

Dalam setiap wawancara dengan public figure, penulis akan 

diberikan form biodata yang akan diberikan kepada narasumber.  

Selain itu, penulis juga pernah melakukan wawancara telepon 

karena terbatas jarak dengan narasumber. Penulis diberikan 

kesempatan untuk mewawancarai penyanyi asal Australia, untuk 

rubrik People. Penulis juga mencari pendapat dari masyarakat 

mengenai tempat hang out, yang merupakan jenis wawancara 

jalanan.  

Suatu kali, penulis juga pernah meliput sebuah tv show dan 

secara tidak sengaja bertemu dengan beberapa public figure. 

Sehingga penulis pun melakukan wawancara sambil lalu dengan 

narasumber. Setelah melakukan wawancara, penulis akan 
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melakukan transkrip, yang nantinya akan menjadi bahan dalam 

penulisan artikel.  

Untuk memperkaya informasi, penulis akan melakukan 

penelitian melalui dokumen publik. Sumber yang paling sering 

penulis gunakan adalah dokumen yang dicari melalui internet. 

Menurut Rolnicki (2008: 29), internet menghubungkan reporter ke 

informasi yang disimpan seluruh dunia. Sehingga penulis bisa 

mendapatkan informasi terbaru mengenai kehidupan Hollywood 

ataupu KPop dengan mudah melalui internet. 

Penulis biasanya mengambil sumber dari beberapa portal berita 

luar negeri, untuk keperluan berita online dan cetak. Dokumen 

yang ada di internet penulis gunakan juga untuk mencari informasi 

mengenai narasumber. Sehingga pertanyaan yang dibuat bisa lebih 

akurat.  

 

3. Penulisan Feature 

       Setelah penulis mengumpulkan data, maka proses selanjutnya 

adalah proses penulisan berita. Penulisan yang digunakan untuk 

artikel sebuah majalah adalah penulisan feature. 

        Daniel R. Williamson mengatakan bahwa feature merupakan 

penulisan cerita yang kreatif, yang dirancang untuk menyampaikan 

informasi dan hiburan kepada pembaca (Ishwara, 2007: 59). Cerita 

Proses kerja sebagai..., Rezka Yulianti Suparman, FIKOM UMN, 2014



	   36	  

feature adalah hasil karya kreatif wartawan yang bersifat ekspresif, 

yang merujuk pada kaidah dan etika dasar sastra.  

       Feature dibuat untuk menghibur dan memberi informasi 

kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan atau aspek 

kehidupan (Mohamad, 2007: 2). 

       Penulis harus bisa mengontrol fakta dengan cara 

mengungkapkan realitas seperti yang dilihat seorang pengamat dan 

tidak memihak. Sebuah tulisan feature ditulis dengan menggunakan 

teknik mengisahkan. Berbeda dengan hard news yang 

menggunakan piramida terbalik, tulisan feature berbentuk bejana 

seimbang.  Maksudnya keseluruhan dari tulisan adalah penting, 

tidak bisa dibuang atau dipenggal begitu saja.  

       Menurut jenisnya, feature dibedakan menjadi, bright, sidebar, 

sketsa kepribadian atau profil, profil organisasi atau proyek, berita 

feature, berita feature komprehensif, artikel pengalaman pribadi, 

feature layanan, wawancara, untaian mutiara, dan narasi (Ishwara, 

2011:87-90). 

Gambar 3.3 Contoh Berita Feature 
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      Berita feature ditulis secara langsung dan lugas, cerita ini 

disampaikan dengan menggunakan teknik feature. Pembukaan dari 

cerita menggunakan teknik ilustrasi anekdot, walaupun sebenarnya 

tujuan utama dari cerita ini adalah menyampaikan berita. Biasanya 

jenis ini penulis gunakan dalam rubrik Frame, yang beritanya 

didapatkan setelah menghadiri undangan dari sebuah acara.  

 

Gambar 3.4 Artikel Pengalaman Pribadi 

 

     Penulisan artikel pengalaman pribadi ditulis oleh seorang 

wartawan yang mengalami peristiwa unik. Kadang wartawan 

mengatur suatu pengalaman unik tersebut, sehingga bisa sekaligus 

observasi dan mengalami sebuah kejadian. Dalam artikel di gambar 

3.4, penulis menceritakan mengenai pengalaman saat me-review 

sebuah restoran.  
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Gambar 3.5 Feature Layanan 

  

      Dalam feature layanan, penulis menggambarkan tentang 

bagaimana-caranya atau how to. Hal yang digambarkan adalah 

seputar kehidupan sehari-hari, seperti memelihara kebun, menata 

ruang, dan menyiapkan makanan. Dalam artikel di gambar 3.5, 

penulis menginformasikan mengenai cara perawatan ban dan 

mendeteksi kerusakan pada ban mobil.  

      Feature jenis ini penulis gunakan juga saat membuat artikel Do 

It Your Style. Dalam artikel tersebut penulis memberikan langkah-

langkah pembuatan gelang dari bahan-bahan yang sudah tidak 

terpakai.  

       Penulis paling sering menggunakan penulisan feature 

wawancara yaitu untuk rubrik New Comer dan Dream Job. 

Walaupun feature didasarkan pada wawancara, feature wawancara 

khusus melukiskan suatu dialog antara seorang wartawan dengan 

orang lain, seperti tokoh masyarakat atau selebriti. Terkadang 

penulisan artikel pun dalam format tanya-jawab.  
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Gambar 3.6 Artikel Feature Wawancara 
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     Selain itu, penulisan feature juga membutuhkan kemampuan 

membuat lead yang baik sebagai upaya menarik minat pembaca.      

       Dalam sebuah tulisan feature, lead memiliki fungsi untuk 

menarik pembaca untuk mengikut cerita dan membuka jalan bagi 

alur cerita (Mohamad, 2007: 25). Ada banyak pilihan dalam 

penggunaan lead. Ada yang digunakan untuk menyentak pembaca, 

sebagian untuk menggelitik rasa ingin tahu pembaca, dan yang lain 

untuk mengaduk imajinasi pembaca.  

       Penulisan lead atau intro dibedakan menjadi 13 jenis, yaitu 

intro ringkasan, intro bercerita, intro deskriptif, intro kutipan, intro 

pertanyaan, intro menuding langsung, intro penggoda, intro unik, 

intro gabungan, intro kontras, intro dialog, intro menjerit dan intro 

statistik (Sumadiria, 2006:198). 

       Pada lead  ringkasan, ditulis inti cerita di awal sehingga 

pembaca tahu apa yang akan diceritakan setelah membaca lead. 

 

Gambar 3.7 Lead Ringkasan 
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       Dalam penulisan artikel, penulis lebih sering menggunakan 

intro deskriptif. Sesuai dengan namanya, intro ini menggambarkan 

kisah peristiwa yang cocok digunakan untuk feature profil pribadi. 

Pemakaian kata sifat yang tepat adalah kunci untuk intro ini, 

dengan menonjolkan pada satu unsur yang paling menyolok dari 

narasumber. Penulis biasanya menggunakan jenis intro ini untuk 

artikel New Comer, Dream Job, People, Man we Love. 

 

Gambar 3.8 Intro Deskriptif 

 

     

       Ada juga jenis intro unik, yaitu pesan yang digunakan bergaya 

puitis, berirama sajak, bernuansa pantun, hingga yang menyatakan 

moto hidup. Dalam pandangan jurnalistik sastra, pesan bisa 
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disampaikan melalui berbagai cara secara informatif, efektif dan 

etis.  

 

Gambar 3.9 Intro Unik 

        

 

 

 

 

 

 

       Sedangkan dalam intro bercerita, pembaca diajak untuk tampil 

sebagai aktor cerita, mengembangkan imajinasi dan fantasinya. 

Pembaca ditempatkan ke dalam realitas kisah cerita, seolah ia 

berada di tengah peristiwa bahkan seolah mengidentifikasikannya 

sebagai tokoh utama.  

 

Gambar 3.10 Intro Bercerita 

I	   knew	   I	   love	   you	   before	   I	   met	   you..penggalan	   lirik	   lagu	   Savage	  
Garden	   ini	  pas	  banget	  buat	  menggambarkan	  kisah	  romantis	   film	  
terbaru	   dari	   Thailand,	   Teacher’s	   Diary.	   Dikisahkan	   Song	   (Bie-‐
Sukrit	   Wisetkaew),	   seorang	   mantan	   pegulat	   professional	   yang	  
tepaksa	   bekerja	   sebagai	   satu-‐satunya	   guru	   di	   daerah	   terpencil	  
terapung	  yang	  jauh	  dari	  listrik	  dan	  dunia	  luar.	  Hiburan	  untuknya	  
hanyalah	   buku	   harian	   Ann	   (Ploy-‐Cherman	   Boonyasak),	   seorang	  
guru	  yang	  mengajar	  sebelum	  dirinya.	  	  
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       Setelah itu, penulis membuat body artikel atau tubuh berita 

yang berisikan fakta ataupun kutipan yang dapat mendukung lead, 

termasuk menyebutkan sumber informasi. Penulis harus memakai 

teknik untuk menjaga agar semuanya berada pada tempatnya. Ada 

tiga teknik penulisan, yaitu spiral, blok dan mengikuti tema 

(Mohamad, 2007: 47-48).  

       Selain itu, penulis juga membuat berita online yang 

berhubungan dengan gaya hidup. Menurut Thornburg (2011:107), 

reporter media online ditantang untuk membuat tulisan yang akan 

dicari dan dibaca hingga akhir oleh audiens dengan fokus dan dapat 

diterima pesannya.  

       Oleh karena itu penulis mengikuti kaidah penulisan KISS, 

Keep It Simple and Short yaitu membuat artikel dengan singkat, 

sederhana, dan dengan gaya bahasa bercerita (Ishwara, 2007:130).  

       Dalam penulisan lead biasanya berisi satu hingga dua kalimat 

yang berisi informasi paling penting dalam berita sehingga bisa 

menarik audiens untuk membaca (Thornburg, 2011:118).  

       Audiens online biasanya hanya membaca cepat, sehingga 

dalam penulisan artikel, tiap paragraf diusahakan agar satu topik 

untuk satu paragraf (Thornburg, 2011: 119).   

       Hal penting lain yang harus diperhatikan dalam berita online 

adalah eleman waktu. Audiens dapat membaca dan mencari sebuah 
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berita yang sudah lama, sehingga elemen waktu sangat penting 

dimasukan dalam berita online (Thornburg, 2010:111). 

 

Gambar 3.11 Berita Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tak kalah penting, yaitu penutup dari sebuah artikel harus 

diperhatikan. Ada empat jenis penutup menurut Williamson 

(Sumadiria, 2006:217), yaitu penutup ringkasan, penutup 

menyengat, penutup klimaks, dan menutup mengantung. Sumadiria 

menambahkan satu lagi jenis penutup, yaitu penutup ajakan.  
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Gambar 3.12 Penutup Ringkasan  

 

       Dalam penutup ringkasan, inti cerita ditegaskan kembali dalam 

kalimat. Sehingga pembaca dapat diingatkan kembali mengenai 

pokok cerita yang sudah diuraikan. Akhrinya pembaca dapat 

diyakinkan tentang apa yang seharusnya dipikirkan atau dilakukan. 

Seperti contoh pentutup ringkasan di atas, penulis menegaskan 

kembali kepada pembaca untuk tidak melewatkan acara televisi 

yang sedang dibahas.  

         Penutup menyengat membuat pembaca seolah-olah terlonjak. 

Kalimat penutup yang digunakan merupakan kesimpulan yang 

tidak terduga, sehingga pembaca tidak akan menyangka terhadap 

akhir dari artikel. Penulis biasanya menggunakan penutup jenis ini 

untuk artikel PSSST yang berisi informasi menarik dan unik dari 

seluruh dunia. 
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Gambar 3.13 Penutup Menyengat 

 

       Setelah penulis menyelesaikan setiap artikel, maka akan segera 

mengirimkannya kepada Editor, yaitu Bestari Kumala Dewi. Sedangkan 

untuk artikel online penulis mengirimkannya kepada Precilia Meirisa. 

Dalam melaksanakan praktik kerja magang ini penulis mendapatkan 

pengalaman untuk melakukan hal baru pertama kalinya. Oleh karena itu 

penulis juga menemukan beberapa kendala saat praktik.  

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan  

       Selama menjalanan praktik kerja magang di CHIC, penulis mengalami 

beberapa kendala, antara lain: 

1) Kurangnya pengalaman membuat penulis kesulitan saat melakukan 

wawancara langsung dengan narasumber, karena tidak bisa 

mengembangkan pertanyaan.  

2) Penulis mendapat kesulitan saat menentukan sebuah judul artikel 

yang menarik, selain itu penulis juga kesulitan untuk menentukan 

kata-kata yang digunakan dalam artikel karena harus mengalir dan 

bercerita.  
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3) Jaringan internet di kantor redaksi CHIC  yang terkadang tidak 

bisa diakses sehingga penulis mengalami kesulitan untuk mencari 

informasi saat penulisan artikel.   

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan     

1) Penulis akan bertanya kepada editorial staffs yang lain dan 

memperhatikan bagaimana cara wartawan lain melakukan 

interview dengan narasumber.  

2) Penulis membaca majalah CHIC edisi lama yang ada di kantor 

untuk mempelajari cara penulisan dari artikel. Walaupun memang 

awalnya kesulitan, tetapi penulis juga mendapat bantuan dari 

editor staff .  

3) Penulis menggunakan jaringan internet dari smartphone unutk 

browsing mengenai informasi yang berkaitan dengan artikel yang 

akan dibuat. Atau penulis bisa juga mencari tempat di luar kantor 

yang menyediakan jaringan wi-fi gratis.	  
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