BAB III
PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1

Kedudukan dan Koordinasi
Dalam praktik kerja magang yang dilakukan, penulis ditempatkan pada

bagian penulisan feature di merahputih.com. Dalam struktur organisasi, penulis
berada dibawah bimbingan supervisi magang yang merupakan seorang editor
bagian feature di merahputih.com. Dari situ, bimbingan yang dilakukan selain
berkaitan cara kerja di merahputih.com juga berkaitan dengan cara penulisan yang
langsung diberi arahan oleh editor.
Secara sederhana penulis feature di merahputih.com bertugas untuk menulis
tulisan dalam kolom Hiburan & Gaya Hidup. Dalam penulisannya, penulis diberi
kebebasan untuk mengangkat berbagai topik yang berhubungan dengan penulisan
feature, seperti teknologi, film dan game. Selain bertugas untuk membuat tulisan,
penulis juga terkadang terjun langsung ke lapangan untuk mencari bahan seperti
liputan. Dari liputan yang dilakukan, penulis membuat berita dari bahan yang ada,
selain itu, terkadang penulis juga mengambil gambar untuk dimasukan ke dalam
berita yang akan dinaikan ke situs media. Peliputan yang dilakukan penulis juga
merupakan instruksi dari penanggung jawab kolom Hiburan & Gaya Hidup, yaitu
Paksi Suryo Raharjo yang sekaligus merangkap sebagai editor.
Dalam praktik yang dilakukan, hasil tulisan penulis akan di sunting kembali
oleh editor yang ada. Selain supervisi yang membimbing penulis sebagai peserta
magang, terdapat tiga editor lain yang akan bertanggung jawab dalam mengedit
tulisan penulis sebelum naik ke situs media. Ananda Dimas adalah supervisi penulis
sekaligus bertugas menjadi editor pada kolom Hiburan & Gaya Hidup, tiga editor
lainnya adalah Paksi Suryo Raharjo, Muchammad Yani dan Dwi Astarini.
Selain menjadi editor, ketiga orang tersebut juga terkadang memberi arahan
kepada penulis perihal tata cara penulisan yang baik dan menarik. Selain itu,
terkadang diberikan bahan untuk penulis yang akan dibuat menjadi berita. Arahan

serta instruksi yang diberikan terkadang melalui tatap muka ataupun melalui
aplikasi whatsapp.
Editor yang bertugas juga bertanggung jawab untuk menaikan artikel yang
telah dibuat oleh penulis ke dalam situs merahputih.com dengan akun mereka
masing-masing. Penulis tidak diberikan akses untuk menaikan artikel ke dalam situs
berita, sehingga dalam artikel yang telah dirilis, semuanya menggunakan akun dari
editor. Untuk menghilangkan kesalahpahaman jika terjadi klaim, setiap artikel yang
naik ke dalam situs berita diberikan inisial penulis, yaitu jhn pada setiap akhir
artikel.
3.2

Tugas yang Dilakukan
Selama kurang lebih tiga bulan menjalani praktik kerja magang sebagai

penulis feature, penulis melakukan pekerjaan seperti penulis tetap di kolom
Hiburan & Gaya Hidup. Penulisan yang dilakukan kebanyakan menggunakan
teknik penyaduran, yaitu melakukan penulisan ulang dari tulisan yang ada dengan
penambahan informasi lain. Biasanya, berita yang disadur merupakan berita yang
berasal dari luar negeri dengan mengambil dari situs yang kredibel, seperti
Hypebeast untuk gaya hidup dan Billboard untuk musik. Dalam proses menyadur,
penulis melakukan riset kembali dengan berita yang bersangkutan. Selain itu
penulis terkadang meminta rujukan tambahan kepada editor atau penulis tetap di
merahputih.com.
Ketika proses liputan, penulis terjun langsung ke lapangan sendiri ataupun
ditemani wartawan atau peserta magang lain. Dalam peliputan yang dilakukan
sendiri, penulis mengumpulkan data sebelum liputan berlangsung, saat liputan dan
setelah liputan berlangsung. Sama seperti liputan yang dilakukan sendiri, liputan
bersama wartawan atau peserta magang lain juga melalui tiga proses tersebut, yang
membedakan adalah pada liputan yang dilakukan sendiri, penulis juga mengambil
gambar saat berada di lapangan untuk tambahan visual dalam artikel yang dibuat.
Pada salah satu liputan juga, penulis terjun bukan sebagai penulis namun sebagai
fotografer untuk liputan pada acara tertentu.

Pada liputan yang dilakukan, penulis lebih sering menggunakan gawai
pintar untuk mencatat segala informasi yang ada di lapangan. Dalam liputan yang
dilakukan, penulis tidak mewawancarai narasumber secara langsung, karena
penulis meliput sebuah konser atau pun hearing season dari seorang musisi yang
memiliki keterbatasan untuk melakukan proses wawancara secara langsung. Data
yang diambil dari liputan biasanya merupakan kata-kata dari narasumber yang
dijadikan kutipan langsung pada artikel, selain itu juga melalui press release.
Berikut rincian tugas yang dilakukan penulis selama proses kerja magang di
merahputih.com:

Tabel 3.1 Rincian Tugas yang dilakukan Penulis
Minggu
Minggu ke-1

Kegiatan
-

(21 Agustus – 25 Agustus)

Liputan hearing season musisi
Teddy Adhitya di EAR House,
Pamulang, yang mencangkup
penulisan artikel serta
pengambilan gambar untuk
keperluan artikel.

-

Menulis Artikel dengan teknik
penyaduran yang mencangkup
bidang musik, fashion,
teknologi, game, dan gaya
hidup.

Minggu ke-2

-

(26 Agustus – 1 September)

Menulis Artikel dengan teknik
penyaduran yang mencangkup
bidang musik, fashion,
teknologi, game, dan gaya
hidup.

Minggu ke-3
(2 September – 8 September)

-

Menulis Artikel dengan teknik
penyaduran yang mencangkup

bidang musik, fashion,
teknologi, game, dan gaya
hidup.
Minggu ke-4

-

(9 September – 15 September)

Menulis Artikel dengan teknik
penyaduran yang mencangkup
bidang musik, fashion,
teknologi, game, dan gaya
hidup.

Minggu ke-5

-

(16 September – 22 September)

Menulis Artikel dengan teknik
penyaduran yang mencangkup
bidang musik, fashion,
teknologi, game, dan gaya
hidup.

Minggu ke-6

-

(23 September – 29 September)

Menulis Artikel dengan teknik
penyaduran yang mencangkup
bidang musik, fashion,
teknologi, game, dan gaya
hidup.

Minggu ke-7

-

(30 September – 6 Oktober)

Liputan The 1975 yang
mencangkup penulisan artikel
serta pengambilan gambar
untuk keperluan artikel.

-

Menulis Artikel dengan teknik
penyaduran yang mencangkup
bidang musik, fashion,
teknologi, game, dan gaya
hidup.

Minggu ke-8
(7 Oktober – 13 Oktober)

-

Menulis Artikel dengan teknik
penyaduran yang mencangkup
bidang musik, fashion,
teknologi, game, dan gaya
hidup.

Minggu ke-9

-

(14 Oktober – 20 Oktober)

Menulis Artikel dengan teknik
penyaduran yang mencangkup
bidang musik, fashion,
teknologi, game, dan gaya
hidup.

Minggu ke-10

-

(21 Oktober – 27 Oktober)

Menulis Artikel dengan teknik
penyaduran yang mencangkup
bidang musik, fashion,
teknologi, game, dan gaya
hidup.

Minggu ke-11

-

(28 Oktober – 3 November)

Menulis Artikel dengan teknik
penyaduran yang mencangkup
bidang musik, fashion,
teknologi, game, dan gaya
hidup.

Minggu ke-12

-

(4 November – 10 November)

Menulis Artikel dengan teknik
penyaduran yang mencangkup
bidang musik, fashion,
teknologi, game, dan gaya
hidup.

Minggu ke-12
(11 November – 12 November)

-

Menulis Artikel dengan teknik
penyaduran yang mencangkup
bidang musik, fashion,
teknologi, game, dan gaya
hidup.

Selain itu, selama proses kerja magang berlangsung di kolom Hiburan &
Gaya Hidup, tercatat sebanyak 132 artikel telah dipublikasin ke situs berita
merahputih.com. Penulis membuat berita baik menggunakan teknik penyaduran
atau pun pembuatan berita saat peliputan. Berikut adalah artikel berita yang dibuat
penulis yang dipublikasikan:

Tabel 3.2 Daftar Berita yang Dipublikasikan
No.

Judul Arikel

Tangga

Link Berita

Publikasi
1.

19

https://merahputih.com/post/read/a

Gagasan Manusia

Agustus

d-astra-gagasan-manusia-untuk-

untuk Tinggal di

2019

tinggal-di-planet-lain

20

https://merahputih.com/post/read/5-

Agustus

tips-dan-trik-thrifting-untuk-pemula

'Ad Astra',

Planet Lain
2.

5 Tips Trik
‘Thrifting’ untuk
Pemula

3.

2019

3 Rapper Asia

20

https://merahputih.com/post/read/3-

yang Berhasil

Agustus

rapper-asia-yang-berhasil-tembus-

Tembus Pasar

2019

pasar-dunia

Menengok

21

https://merahputih.com/post/read/m

Kolaborasi

Agustus

enengok-kolaborasi-converse-dan-

2019

golf-le-fleur

Teddy Adhitya

21

https://merahputih.com/page/search

Kembali dengan

Agustus

?q=Teddy+Adhitya+Kembali+dengan+

Album Question

2019

Album+Question+Mark

21

https://merahputih.com/post/read/m

‘Backpacker’an?

Agustus

au-backpacker-an-baca-dulu-tips-ini

Baca Dulu Tips

2019

Dunia
4.

Converse dan Golf
le Fleur
5.

Mark
6.

Mau

Ini!
7.

Nuansa ‘Stranger
Things’ dalam
Game ‘Dead By
Daylight’

22

https://merahputih.com/post/read/n

Agustus

uansa-stranger-things-dalam-game-

2019

dead-by-daylight

8.

9.

Ninja, Streamer

22

https://merahputih.com/post/read/ni

Game Sukses di

Agustus

nja-streamer-game-sukses-di-banyak-

Banyak Platform

2019

platform

3 Lensa Kamera

22

https://merahputih.com/post/read/3-

Agustus

lensa-kamera-yang-harus-dimiliki-

2019

fotografer-pemula

23

https://merahputih.com/post/read/4-

Agustus

game-online-untuk-menghabiskan-

2019

waktu-bersama-teman

Rekomendasi 3

23

https://merahputih.com/post/read/re

‘Graphic Card’

Agustus

komendasi-3-graphic-card-komputer-

2019

murah-berkualitas

Menjuari Piala

25

https://merahputih.com/post/read/m

Dunia DOTA 2,

Agustus

enjuarai-piala-dunia-dota-2-berikut-

2019

fakta-menarik-tim-og-dan-the-

yang Harus
Dimiliki
Fotografer Pemula
10.

4 Game Online
untuk
Menghabiskan
Waktu Bersama
Teman

11.

Komputer Murah
Berkualitas
12.

Berikut Fakta

international-2019

Menarik Tim OG
dan The
International 2019
13.

Unik, Ramen
Piranha Pertama
di Jepang

14.

15.

26

https://merahputih.com/post/read/u

Agustus

nik-ramen-piranha-pertama-di-jepang

2019

Fashion Item ala

27

https://merahputih.com/post/read/fa

Korea Selatan ini

Agustus

shion-item-ala-korea-selatan-ini-

Wajib Kamu Coba

2019

wajib-kamu-coba

2 Monitor Gaming

27

https://merahputih.com/post/read/2-

Agustus

monitor-gaming-termahal-yang-rilis-

2019

tahun-2019

Termahal yang
Rilis Tahun 2019

16.

Najwa Shihab:

28

https://merahputih.com/post/read/n

Politik Sudah

Agustus

ajwa-shihab-politik-sudah-umum-

2019

dibicarakan

28

https://merahputih.com/post/read/m

Agustus

elihat-megahnya-adastra-superyacht-

2019

dengan-harga-fantastis

Kolaborasi Puma

29

https://merahputih.com/post/read/ko

dengan Mendiang

Agustus

laborasi-puma-dengan-mendiang-

2019

nipsey-hussle-sporty-dan-kasual

29

https://merahputih.com/post/read/m

Agustus

elihat-kelebihan-dua-kamera-terbaru-

2019

keluaran-canon

29

https://merahputih.com/post/read/m

Agustus

iris-3-rapper-ini-meninggal-karena-

2019

ditembak

Transisi Arthur

30

https://merahputih.com/post/read/tr

Fleck Menjadi

Agustus

ansisi-arthur-fleck-menjadi-karakter-

2019

jahat-di-film-joker-terbaru

30

https://merahputih.com/post/read/ga

dan No Ka‘Oi,

Agustus

ndeng-wilson-dan-no-ka-oi-saint-

Saint Laurent

2019

laurent-rambah-bidang-olahraga

Umum
Dibicarakan
17.

Melihat Megahnya
Adastra,
Superyacht
dengan Harga
Fantastis

18.

Nipsey Hussle,
Sporty dan Kasual
19.

Melihat Kelebihan
Dua Kamera
Terbaru Keluaran
Canon

20.

Miris, 3 Rapper
Ini Meninggal
karena Ditembak

21.

Karakter Jahat di
Film Joker
Terbaru
22.

Gandeng Wilson

Rambah Bidang
Olahraga

23.

Sneakers Terbaru

30

https://merahputih.com/post/read/sn

Kolaborasi Afew

Agustus

eakers-terbaru-kolaborasi-afew-x-

2019

diadora

31

https://merahputih.com/post/read/jaj

Agustus

aran-kamera-mirrorless-terbaru-dari-

2019

sony

31

https://merahputih.com/post/read/b

Agustus

elajar-produksi-musik-lewat-youtube-

2019

ini-3-rekomendasinya

Transportasi

2

https://merahputih.com/post/read/tr

Online Masa

Septembe

anportasi-online-masa-depan-didi-

Depan, Didi

r 2019

chuxing-uji-coba-taksi-robot-di-

x Diadora
24.

Jajaran Kamera
Mirrorless Terbaru
dari Sony

25.

Belajar Produksi
Musik lewat
Youtube, ini 3
Rekomendasinya

26.

shanghai

Chuxing Uji Coba
Taksi Robot di
Shanghai
27.

Nostalgia Lewat

2

https://merahputih.com/post/read/n

Video Game Era

Septembe

ostalgia-lewat-video-game-era-90an

90an
28.

r 2019
3

https://merahputih.com/post/read/p

Hasilkan Gambar

Septembe

atut-dicoba-hasilkan-gambar-menarik-

Menarik dengan 3

r 2019

dengan-3-teknik-fotografi-ini

3 Agustus

https://merahputih.com/post/read/m

2019

embedah-4-kamera-analog-terbaik-

Patut Dicoba,

Teknik Fotografi
Ini
29.

Membedah 4
Kamera Analog
Terbaik Lintas
Generasi

lintas-generasi

30.

5 Sneakers

3

https://merahputih.com/post/read/5-

Hypebeast

Septembe

sneakers-hypebeast-terbaru-rilis-di-

r 2019

awal-september

Belajar Memasak

4

https://merahputih.com/post/read/b

Semakin Mudah

Septembe

elajar-memasak-semakin-mudah-

r 2019

dengan-menonton-4-kanal-youtube-

Terbaru Rilis di
Awal September
31.

dengan Menonton

ini

4 Kanal YouTube
Ini
32.

5

https://merahputih.com/post/read/ca

Septembe

ri-langganan-dan-harga-murah-ini-

r 2019

tips-berbelanja-di-pasar-tradisional

Rekomendasi

7

https://merahputih.com/post/read/re

Gitar Listrik di

Septembe

komendasi-gitar-listrik-di-bawah-rp-3-

r 2019

juta-untuk-pemula

8

https://merahputih.com/post/read/ko

Septembe

leksi-sneakers-terbaik-kolaborasi-nike-

r 2019

dan-supreme-mana-favoritmu

8

https://merahputih.com/post/read/5-

Wireless Earphone

Septembe

rekomendasi-wireless-earphone-

Murah Berkualitas

r 2019

murah-berkualitas

9

https://merahputih.com/post/read/ti

Septembe

ps-jaga-kesehatan-paru-paru-bagi-

r 2019

perokok-aktif

Cari Langganan
dan Harga Murah,
Ini Tips
Berbelanja di
Pasar Tradisional

33.

Bawah Rp 3 Juta
untuk Pemula
34.

Koleksi Sneakers
Terbaik
Kolaborasi Nike
dan Supreme,
Mana Favoritmu?

35.

36.

5 Rekomendasi

Tips Jaga
Kesehatan Paruparu bagi Perokok
Aktif

37.

9

https://merahputih.com/post/read/p

Septembe

ercantik-instagram-story-kamu-

r 2019

dengan-aplikasi-ini

11

https://merahputih.com/post/read/m

Septembe

erekam-sepak-terjang-radio-dalam-

r 2019

film

11

https://merahputih.com/post/read/st

Septembe

eve-jobs-sosok-di-balik-kesuksesan-

Kesuksesan Apple

r 2019

apple

RETROSUPERF

12

https://merahputih.com/post/read/re

Septembe

trosuperfutre-x-vans-kolaborasi-

r 2019

dengan-warna-meriah

14

https://merahputih.com/post/read/fo

Septembe

to-siang-hari-dengan-hasil-ciamik-

r 2019

coba-trik-ini

16

https://merahputih.com/post/read/ko

Septembe

laborasi-james-harden-dengan-adidas-

r 2019

hadirkan-kemeriahan-warna

16

https://merahputih.com/post/read/di

Septembe

visi-dota-2-boom-esport-menangi-esl-

r 2019

indonesia-championship-2019

Percantik
Instagram Story
Kamu dengan
Aplikasi Ini

38.

Merekam Sepak
Terjang Radio
dalam Film

39.

Steve Jobs, Sosok
di Balik

40.

UTRE X Vans,
Kolaborasi dengan
Warna Meriah
41.

Foto Siang Hari
dengan Hasil
Ciamik, Coba Trik
Ini

42.

Kolaborasi James
Harden dengan
Adidas Hadirkan
Kemeriahan
Warna

43.

Boom Esport
Menangi Divisi
Dota 2 ESL
Indonesia
Championship
2019

44.

Jam Tangan

16

https://merahputih.com/post/read/ja

Bertemakan

Septembe

m-tangan-bertemakan-monster-

r 2019

hunter-ala-seiko

17

https://merahputih.com/post/read/pl

Septembe

aystation-1-bukan-sekedar-game-bisa-

r 2019

bikin-teman-ngambek

17

https://merahputih.com/post/read/p

Harus Miliki

Septembe

enggila-converse-harus-miliki-

Sneakers Ini

r 2019

sneakers-ini

17

https://merahputih.com/post/read/w

Septembe

ow-35-ribu-keping-lego-untuk-replika-

r 2019

iron-man

17

https://merahputih.com/post/read/4-

Septembe

hal-yang-dirindukan-dari-ponsel-jadul

Monster Hunter
ala Seiko
45.

Playstation 1
Bukan Sekedar
Game, Bisa Bikin
Teman Ngambek

46.

47.

Penggila Converse

Wow! 35 Ribu
Keping Lego
untuk Replika Iron
Man

48.

4 Hal yang
Dirindukan dari

49.

Ponsel Jadul

r 2019

Mobil Listrik

18

https://merahputih.com/post/read/m

Bebas Polusi

Septembe

obil-listrik-bebas-polusi-udara-dan-

r 2019

suara-bahkan-kebal-gage

Adu Kekuatan

19

https://merahputih.com/post/read/a

Mobil Listrik,

Septembe

du-kekuatan-mobil-listrik-jagoan-

Jagoan Mana

r 2019

mana-tesla-model-s-vs-porsche-

Udara dan Suara
Bahkan Kebal
Ganjil Genap
50.

Tesla Model S Vs
Porsche Taycan
Turbo S?

taycan-turbo-s

51.

Tahun 2020 Bakal
Ada Chanel TV

20 Sep

https://merahputih.com/post/read/ta

2019

hun-2020-bakal-ada-chanel-tv-khususe-sport

Khusus E-Sport
52.

Bahaya di Balik
Kelezatan
Kentang Goreng

53.

Terminator:
Resistance, Game
FPS Terbaru

20

https://merahputih.com/post/read/b

Septembe

ahaya-di-balik-kelezatan-kentang-

r 2019

goreng

20

https://merahputih.com/post/read/te

Septembe

rminator-resistance-game-fps-

r 2019

terbaru-melawan-robot

21

https://merahputih.com/post/read/ko

Septembe

pi-khas-indonesia-yang-mendunia

Meawan Robot

54.

Kopi Khas
Indonesia yang
Mendunia

55.

r 2019
22

https://merahputih.com/post/read/h

Septembe

adirnya-batman-di-fortnite-jadi-

r 2019

kejutan-para-gamer

23

https://merahputih.com/post/read/ja

Septembe

ngan-mengaku-gamer-sultan-kalau-

r 2019

belum-punya-salah-satu-monitor-ini

Leica dan Fender

24

https://merahputih.com/post/read/lei

Rilis Kamera dan

Septembe

ca-dan-fender-rilis-kamera-dan-gitar-

r 2019

andy-summer-limited-edition

Hadirnya Batman
di Fortnite Jadi
Kejutan Para
Gamer

56.

Jangan Mengaku
Gamer 'Sultan'
Kalau Belum
Punya Salah Satu
Monitor Ini

57.

Gitar Andy
Summer 'Limited
Edition'

58.

25

https://merahputih.com/post/read/te

Septembe

rkena-gas-air-mata-kedaluwarsa-

r 2019

apakah-berbahaya

Rhythm + Flow,

26

https://merahputih.com/post/read/rh

Kompetisi Hip-

Septembe

ythm-flow-kompetisi-hip-hop-dari-

Hop dari Netflix

r 2019

netflix-yang-patut-ditunggu

27

https://merahputih.com/post/read/b

Septembe

uku-tebal-itu-bernama-white-dan-

r 2019

yellow-pages

30

https://merahputih.com/post/read/th

Septembe

e-1975-sukses-gebrak-jakarta

Terkena Gas Air
Mata
Kedaluwarsa,
Apakah
Berbahaya?

59.

yang Patut
Ditunggu
60.

Buku Tebal itu
Bernama 'White'
dan 'Yellow Pages'

61.

The 1975 Sukses
Gebrak Jakarta

r 2019
62.

Off-White Rilis

1 Oktober

https://merahputih.com/post/read/of

Mantel dengan

2019

f-white-rilis-mantel-dengan-sirkulasiudara-lebih-baik

Sirkulasi Udara
Lebih Baik
63.

Sempat Ditunda,

1 Oktober

https://merahputih.com/post/read/se

Kim Kardashian

2019

mpat-ditunda-kim-kardashian-kasihbocoran-tentang-album-baru-kanye-

Kasih Bocoran

west

Tentang Album
Baru Kanye West
64.

Billie Eilish Siap
Jalankan Tur
Dunia Bertajuk
'Where Do We
Go'

1 Oktober https://merahputih.com/post/read/bil
2019

lie-eilish-siap-jalankan-tur-duniabertajuk-where-do-we-go

65.

Wow! Tokoh

2 Oktober

https://merahputih.com/post/read/w

Dunia ini Juga

2019

ow-tokoh-dunia-ini-juga-pakai-batik

2 Oktober

https://merahputih.com/post/read/b

2019

erbagai-alat-esensial-di-balik-

Pakai Batik
66.

Berbagai Alat
Esensial Di Balik

keindahan-batik-tulis

Keindahan Batik
Tulis
67.

SpaceX
Rampungkan

3 Oktober

https://merahputih.com/post/read/sp

2019

acex-rampungkan-starship

3 Oktober

https://merahputih.com/post/read/in

2019

tip-kekuatan-bmw-terbaru-x5-m-dan-

Starship
68.

Intip Kekuatan
BMW Terbaru X5

x6-m-mana-paling-bertenaga

M dan X6 M,
Mana Paling
Bertenaga?
69.

70.

4 Oktober

https://merahputih.com/post/read/lu

Besutan Prada

2019

na-rossa-kapal-besutan-prada

Game Esport

6 Oktober

https://merahputih.com/post/read/ga

dengan Total

2019

me-esport-dengan-total-hadiah-uang-

Luna Rossa, Kapal

triliunan

Hadiah Uang
Triliunan
71.

Kolaborasi Kodak
dan Case-Mate

7 Oktober https://merahputih.com/post/read/ko
2019

laborasi-kodak-dan-case-mate-untukpenghias-gadget-apple

untuk Penghias
Gadget Apple
72.

Diwarnai
Koreografi
Ciamik, Lihat nih
Videoklip 'These
Nights' Milik Rich

7 Oktober

https://merahputih.com/post/read/th

2019

ese-nights-lagu-kolaborasi-anyar-richbrian-bersama-chung-ha

Brian dan Chung
Ha
73.

Pesawat X-Wing
Star Wars dari

7 Oktober

https://merahputih.com/post/read/p

2019

esawat-x-wing-star-wars-dari-legoterbang-sampai-pegunungan-swiss

LEGO 'Terbang'
Sampai
Pegunungan Swiss
74.

Nokia 800 Tough

8 Oktober

https://merahputih.com/post/read/n

Penerus Kekuatan

2019

okia-800-tough-penerus-kekuatan3310-dan-5110

3310 dan 5110
75.

Twice Duduki
Puncaki Penjualan

8 Oktober

https://merahputih.com/post/read/t

2019

wice-duduki-puncaki-penjualanalbum-digital-seluruh-dunia

Album Digital
Seluruh Dunia
76.

Joker Muncul di
Jam Tangan

9 Oktober

https://merahputih.com/post/read/jo

2019

ker-muncul-di-jam-tangan-mewahedisi-terbatas-dari-rj

Mewah Edisi
Terbatas dari RJ
77.

Kolaborasi
Nyentrik ala Puma

9 Oktober https://merahputih.com/post/read/ko
2019

piece

x 'One Piece'
78.

Topo dan New
Balance

laborasi-nyentrik-ala-puma-x-one-

9 Oktober

https://merahputih.com/post/read/to

2019

po-dan-new-balance-kolaborasiuntuk-4-produk-ini

Kolaborasi untuk
4 Produk Ini
79.

12

https://merahputih.com/post/read/fil

Garapan Makoto

Oktober

m-animasi-garapan-makoto-shinkai-

Shinkai yang Pas

2019

yang-pas-menemani-weekendmu

Film Animasi

Menemani
Weekendmu

80.

Yuk, Mengenal

14

https://merahputih.com/post/read/yu

Aplikasi Editing

Oktober

k-mengenal-aplikasi-editing-video

Video
81.

Serbahitam, Cek
Kolaborasi
COMME des

2019
14

https://merahputih.com/post/read/se

Oktober

rba-hitam-cek-kolaborasi-comme-des-

2019

gar-ons-black-market

15

https://merahputih.com/post/read/p

Oktober

orsche-dan-boeing-berkolaborasi-

2019

membuat-mobil-terbang-premium

16

https://merahputih.com/post/read/5-

Oktober

olahan-makanan-yang-mulanya-

2019

dibuat-dari-bahan-sisa-hari-pangan

16

https://merahputih.com/post/read/co

Oktober

ca-cola-inovasikan-botol-dari-sampah-

2019

plastik-di-lautan

17

https://merahputih.com/post/read/p

Oktober

okemon-sword-and-shield-

2019

memunculkan-mode-gigantamax

20

https://merahputih.com/post/read/5-

Oktober

series-garapan-netflix-dengan-jumlah-

2019

penonton-terbanyak

GARÇONS Black
Market
82.

Porsche dan
Boeing
Berkolaborasi
Membuat Mobil
Terbang Premium

83.

5 Olahan
Makanan yang
Mulanya Dibuat
dari Bahan Sisa

84.

Coca-Cola
Inovasikan Botol
dari Sampah
Plastik di Lautan

85.

Pokemon: Sword
and Shield,
Memunculkan
Mode Gigantamax

86.

5 'Series' Garapan
Netflix dengan
Jumlah Penonton
Terbanyak

87.

88.

21

https://merahputih.com/post/read/d

Mendobrak Pakem

Oktober

arwis-triadi-mendobrak-pakem-foto-

Foto Kepresidenan

2019

kepresidenan

21

https://merahputih.com/post/read/fr

Oktober

ank-ocean-kembali-dengan-single-

2019

terbaru-dhl

21

https://merahputih.com/post/read/m

Oktober

engenal-istilah-unicorn-decacorn-dan-

2019

hectocorn-dalam-dunia-startup

22

https://merahputih.com/post/read/b

Dragon Segera

Oktober

eres-wamil-g-dragon-segera-rilis-

Rilis Sneakers

2019

sneakers-kolaborasi-dengan-converse

Starbucks Jepang

22

https://merahputih.com/post/read/st

Ikut Memeriahkan

Oktober

arbucks-jepang-ikut-memeriahkan-

Halloween dengan

2019

halloween-dengan-koleksi-terbarunya

Pemain Call Of

23

https://merahputih.com/post/read/p

Duty: Modern

Oktober

emain-call-of-duty-modern-warfare-

Warfare Bakal

2019

bakal-dapat-sepatu-adidas

24

https://merahputih.com/post/read/h

Oktober

anya-ada-10-di-dunia-cek-kolaborasi-

2019

jam-tangan-rj-bersama-spider-man

Darwis Triadi,

Frank Ocean
Kembali dengan
Single Terbaru
'DHL'

89.

Mengenal Istilah
Unicorn,
Decacorn, dan
Hectocorn dalam
Dunia Startup

90.

Beres Wamil, G-

Kolaborasi dengan
Converse
91.

Koleksi
Terbarunya
92.

Dapat Sepatu
Adidas!
93.

Hanya Ada 10 di
Dunia, Cek
Kolaborasi Jam

Tangan RJ
Bersama SpiderMan
94.

24

https://merahputih.com/post/read/te

Oktober

sla-roadster-tempuh-0-100-hanya-

2019

dalam-1-9-detik

'Frail State Of

25

https://merahputih.com/post/read/fr

Mind', Single

Oktober

ail-state-of-mind-single-teranyar-dari-

2019

the-1975

Kostum Pesta

25

https://merahputih.com/post/read/ko

Halloween ala

Oktober

stum-pesta-halloween-ala-tyler-the-

Tyler, the Creator

2019

creator

Cuma Diproduksi

25

https://merahputih.com/post/read/cu

30 Unit, Leica

Oktober

ma-diproduksi-30-unit-leica-

meluncurkan

2019

meluncurkan-kamera-seri-m10-

Tesla Roadster,
Melesat dari 0-100
Hanya dalam 1,9
Detik

95.

Teranyar dari The
1975
96.

97.

dengan-sc-asset

Kamera Seri M10
dengan SC Asset
98.

Hanya Butuh 35
Menit, Duo
Kevin/Marcus

28

https://merahputih.com/post/read/h

Oktober

anya-butuh-35-menit-duo-kevin-

2019

marcus-sabet-gelar-juara-frenchopen-2019

Sabet Gelar Juara
French Open 2019
99.

Kanye West,
Clipse, dan Kenny
G Berkolaborasi
di Sunday Service

29

https://merahputih.com/post/read/ka

Oktober

nye-west-clipse-dan-kenny-g-

2019

berkolaborasi-di-sunday-service

100. Adidas
Mengeluarkan
Sepatu

29

https://merahputih.com/post/read/a

Oktober

didas-mengeluarkan-sepatu-lightsiber

2019

'Lightsaber'
29

https://merahputih.com/post/read/ko

Halloween ala

Oktober

stum-halloween-ala-selebriti-dunia

Selebriti Dunia

2019

101. Kostum

30

https://merahputih.com/post/read/p

Club Open 2019

Oktober

ubg-mobile-club-open-2019-di-

di Musim Gugur

2019

musim-gugur-masuki-tahap-final

30

https://merahputih.com/post/read/ra

Oktober

zer-punya-luncurkan-earphone-

2019

khusus-gamer

104. Berbeda Dari yang

31

https://merahputih.com/post/read/b

Lain! James

Oktober

erbeda-dari-yang-lain-james-corden-

2019

melakukan-airpool-karaoke-bersama-

102. PUBG Mobile

Masuki Tahap
Final
103. Razer Punya
Luncurkan
Earphone Khusus
Gamer

Corden

kanye-west

Melakukan
'Airpool Karaoke'
Bersama Kanye
West
105. Lucunya Google
Doodle
Menyambut

31

https://merahputih.com/post/read/lu

Oktober

cunya-google-doodle-menyambut-

2019

malam-holloween

1

https://merahputih.com/post/read/m

Novembe

emasuki-musim-hujan-jangan-lupa-

r 2019

siapkan-barang-barang-ini

Malam Holloween
106. Memasuki Musim
Hujan, Jangan

Lupa Siapkan
Barang-Barang Ini
2

https://merahputih.com/post/read/re

'Graphic Card'

Novembe

komendasi-graphic-card-kece-di-

Kece Di Bawah

r 2019

bawah-rp-4-juta-untuk-pc-gaming

3

https://merahputih.com/post/read/se

Frank Ocean

Novembe

telah-dhl-frank-ocean-kembali-rilis-

kembali Rilis

r 2019

lagu-baru

3

https://merahputih.com/post/read/sk

Novembe

i-mask-kembali-dengan-carbonated-

r 2019

water

4

https://merahputih.com/post/read/la

Novembe

birinth-siap-rilis-album-keduanya-

r 2019

imagination-the-misfit-kid

5

https://merahputih.com/post/read/d

Novembe

ari-k-pop-sampai-rock-mtv-ema-

r 2019

bertabur-penampilan-keren

5

https://merahputih.com/post/read/aj

Novembe

ak-21-savage-alicia-keys-dan-miguel-

r 2019

rilis-ulang-show-me-love

107. Rekomendasi

Rp 4 Juta untuk
PC Gaming
108. Setelah 'DHL',

Lagu Baru
109. Ski Mask Kembali
dengan
'Carbonated
Water'
110. Labirinth Siap
Rilis Album
Keduanya,
'Imagination & the
Misfit Kid'
111. Dari K-Pop
sampai Rock,
MTV EMA
Bertabur
Penampilan Keren
112. Ajak 21 Savage,
Alicia Keys dan
Miguel Rilis
Ulang 'Show Me
Love'

113. Adobe
Mempermudah
Aplikasi

6

https://merahputih.com/post/read/a

Novembe

dobe-mempermudah-aplikasi-

r 2019

photoshop-terhubung-ke-kameraponsel

Photoshop
Terhubung ke
Kamera Ponsel
6

https://merahputih.com/post/read/bi

Waspada Bahaya

Novembe

sa-meledak-waspada-bahaya-

Endapan Gas pada

r 2019

endapan-gas-pada-septic-tank

6

https://merahputih.com/post/read/m

Novembe

oge-pertama-dari-aston-martin-

r 2019

dibanderol-seharga-rp-1-6-miliar

7

https://merahputih.com/post/read/m

Dunia Siap

Novembe

usisi-besar-dunia-siap-meriahkan-

Meriahkan

r 2019

american-music-awards-2019

8

https://merahputih.com/post/read/sl

Novembe

2-kamera-mirrorless-fullframe-leica-

r 2019

dengan-resolusi-57-megapixel

8

https://merahputih.com/post/read/ko

Novembe

nser-lady-gaga-gagal-gara-gara-

r 2019

sinusitis

114. Bisa Meledak,

'Septic Tank'
115. Moge Pertama
dari Aston Martin
Dibanderol
Seharga Rp 1.6
Miliar
116. Musisi Besar

American Music
Awards 2019
117. SL2, Kamera
Mirrorless
Fullframe Leica
dengan Resolusi
47 Megapixel
118. Konser Lady Gaga
Gagal Gara-Gara
Sinusitis

119. Kolaborasi
SpongeBob
SquarePants dan

9

https://merahputih.com/post/read/ko

Novembe

laborasi-spongebob-squarepants-dan-

r 2019

santa-cruz-jadi-skateboard-lucu

10

https://merahputih.com/post/read/d

Novembe

eretan-film-lokal-bertema-

r 2019

perjuangan-untuk-ditonton-di-hari-

Santa Cruz Jadi
Skateboard Lucu
120. Deretan Film
Lokal Bertema
Perjuangan untuk

pahlawan

Ditonton di Hari
Pahlawan
11

https://merahputih.com/post/read/ga

Novembe

ming-mouse-wireless-untuk-game-

r 2019

fps-harus-mumpuni

12

https://merahputih.com/post/read/bil

Bagikan Tiket

Novembe

lie-eilish-bagikan-tiket-konser-gratis-

Konser Gratis

r 2019

untuk-mereka-yang-peduli-lingkungan

13

https://merahputih.com/post/read/m

Novembe

aster-nemesis-optimus-prime-

r 2019

kolaborasi-terkini-g-shock-x-

121. 'Gaming Mouse
Wireless' untuk
Game FPS Harus
Mumpuni
122. Billie Eilish

untuk Mereka
yang Peduli
Lingkungan
123. Master Nemesis
Optimus Prime,
Kolaborasi Terkini

transformer

G-SHOCK x
Transformer
124. Speeder, Proyek
Motor Terbang
Senilai 28 Miliar

14

https://merahputih.com/post/read/sp

Novembe

eeder-proyek-motor-tebang-senilai-

r 2019

28-miliar

15

https://merahputih.com/post/read/gl

Novembe

amor-dan-edgy-cek-4-koleksi-

r 2019

sneakers-terbaru-dari-skechers

15

https://merahputih.com/post/read/ko

Novembe

laborasi-apik-lauv-dan-lany-dalam-

r 2019

lagu-mean-it

16

https://merahputih.com/post/read/g

'Love Yourself:

Novembe

okil-tur-bts-love-yourself-speak-

Speak Yourself'

r 2019

yourself-untung-rp-1-6-triliun

17

https://merahputih.com/post/read/st

Novembe

ormtrooper-hadir-di-fornite

125. Glamor dan Edgy,
Cek 4 Koleksi
Sneakers Terbaru
dari Skechers
126. Kolaborasi Apik
Lauv dan Lany
dalam Lagu 'Mean
It'
127. Gokil, Tur BTS

Untung Rp 1.6
Triliun
128. Stormtrooper
Hadir di Fornite

r 2019
17

https://merahputih.com/post/read/ko

Teranyar Jay Park

Novembe

laborasi-musik-teranyar-jay-park-

Bersama Hit-Boy

r 2019

bersama-hit-boy

130. Leica CL, Kamera

18

https://merahputih.com/post/read/lei

Anyar Hasil

Novembe

ca-cl-kamera-anyar-hasil-kolaborasi-

Kolaborasi

r 2019

bersama-desainer-paul-smith

18

https://merahputih.com/post/read/b

Indonesia, Lauv

Novembe

ersiaplah-indonesia-lauv-akan-konser-

akan Konser di

r 2019

di-jakarta-juni-2020

129. Kolaborasi Musik

Bersama Desainer
Paul Smith
131. Bersiaplah

Jakarta Juni 2020

19

https://merahputih.com/post/read/d

Akan Ramaikan

Novembe

uo-marquez-akan-ramaikan-motogp-

MotoGP Musim

r 2019

musim-depan

132. Duo Marquez

Depan

3.3

Pembahasan

3.3.1 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang
Dalam proses kerja magang dalam kolom Hiburan & Gaya Hidup yang
dilakukan, penulis bertugas menulis tulisan berformat feature. Berita yang disajikan
merupakan hasil penyaduran atau pun peliputan yang dilakukan penulis sacara
langsung dan disajikan secara lugas jelas dan sesuai fakta dan dibuat agar mudah
dipahami oleh pembaca.
Dalam dunia jurnalisme terdapat proses dalam membuat berita, yaitu
penugasan, pengumpulan data, evaluasi, penulisan dan penyuntingan (Ronald Buel
dalam Ishwara 2005, p. 91). Dalam proses tersebut, penulis melakukan empat
proses, yaitu penugasanpengumpulan data, evaluasi dan penulisan. Penulis tidak
melakukan tahap penyuntingan atau mengedit karena proses tersebut merupakan
tugas editor.
3.3.1.1 Penugasan
Penugasan adalah penentuan dari apa yang ingin dinaikan ke dalam situs
berita oleh penulis yang diberikan oleh editor maupun penanggung jawab.
Penugasan yang diberikan kepada penulis biasanya melihat dari hal yang menarik
atau sedang ramai dibicarakan, selain itu penugasan berupa peliputan yang akan
dilaksanakan. Sebuah berita feature akan lebih menarik jika mengambil sisi lain
dari sebuah cerita atau berita (Wheeler, 2009, p 103).
Dalam penugasan yang diberikan, penulis diberi tugas sehari sebelum berita
akan dinaikan ataupun pada saat pagi hari, sehingga berita dapat dinaikan ke situs
berita saat siang hari atau pun sore hari. Penugasan biasanya diberikan secara

pribadi maupun di group whatsapp oleh editor atau pun penanggung jawab kolom
Hiburan & Gaya Hidup. Untuk penugasan peliputan sendiri, akan diberikan waktu
satu hingga tiga hari sebelum peliputan oleh editor maupun penanggung jawab
feature.

Gambar 3.1 Penugasan dari Editor

(Sumber: Pribadi)

Pada gambar 3.1, penulis diberikan penugasan oleh editor sekaligus
supervisi magang, Ananda Dimas pada 19 Agustus 2019. Pada gambar tersebut
diberikan juga detail mengenai pelaksanaan liputan mulai dari tempat hingga waktu
yang berupa poster. Sebelum melakukan peliputan, penulis terlebih dahulu
melakukan riset mengenai artis yang bersangkutan. Setelah seluruh bahan
terkumpul, penulis langsung melakukan proses penulisan artikel.

Selain itu, terdapat rapat mingguan yang menentukan berita yang akan naik
pada tema-tema tertentu. Dalam rapat akan ditentukan judul berita yang diarahkan
oleh Pemimpin Redaksi bersama seluruh staff yang mengikuti rapat tersebut.
Sebagai peserta magang, penulis juga diikut sertakan dalam rapat mingguan yang
diadakan. Dari ikut sertanya penulis, penulis diminta untuk memberikan ide judul
berita yang akan ditulis pada tema-tema tertentu.
Pada media merahputih.com terdapat penugasan berupa tema yang ada pada
setiap bulan. Pada tema yang telah ditentukan, setiap penulis akan membuat tulisan
yang berhubungan dengan tema tersebut.

Gambar 3.2 Tema yang ada dibulan September

(Sumber: Merahputih)

Pada gambar 3.2 merupakan sebuah tema yang ditentukan untuk bulan
September. Pada tema ini, penulis diwajibkan untuk membuat tulisan yang
berhubungan dengan tema tersebut. Penulis pada kesempatan itu menulis artikel
dengan judul Buku Tebal itu Bernama ‘White’ dan ‘Yellow Pages’. Penulisan pada
artikel itu sendiri merupakan hasil rapat yang diadakan pada setiap hari Jumat.
Tema yang ada pada setiap bulannya, telah ditentukan oleh staff yang
bekerja di merahputih.com. Penulis sebagai peserta magang hanya berpartisipasi
dalam memberikan usul berita yang berhubungan dengan tema tersebut. Dalam
rapat tersebut, diawali dengan pembahasan keseluruhan peforma dari setiap divisi.
Setelah itu, barulah rapat berfokus pada tema bulanan yang telah ditentukan.
Penentuan judul artikel ditentukan bersama-sama, dengan diawali masukan dari
staff yang bekerja terlebih dahulu, dan kemudian peserta magang yang hadir
diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat atau pun memberikan judul
yang berhubungan tema tersebut.

Gambar 3.3 Salah satu artikel yang disarankan oleh penulis untuk
tema pada bulan September

Dalam gambar 3.3, adalah salah satu contoh penulisan artikel yang telah
ditentukan dalam rapat mingguan yang dilakukan. Rapat tersebut membahas
mengenai tema September Kangen, dari situ penulis berpendapat bahwa yellow
pages merupakan salah satu barang yang akan dikenang oleh beberapa generasi dan
cocok untuk mengisi jajaran artikel pada tema tersebut.
Setelah mendapatkan penugasan, penulis segera melakukan riset dari
berbagai portal berita, serta dari beberapa web untuk dilakukan penyaduran. Setelah
seluruh data dirasa sudah cukup, penulis mulai melakukan penulisan yang
kemudian dikirim ke email redaksi untuk diedit oleh editor dan dinaikan ke situs
berita merahputih.com.

3.3.1.2 Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data, hal-hal yang dilakukan oleh wartawan
adalah melakukan observasi secara langsung maupun tidak langsung, proses
wawancara, pencarian data melalui dokumen-dokumen terkait, dan melakukan
partisipasi langsung ke sebuah peristiwa. Dalam proses ini, penulis cenderung
melakukan tiga proses, yaitu observasi langsung maupun tidak langsung, pencarian
dokumen terkait dan partisipasi langsung ke peristiwa yang diliput.
Pada setiap proses pengumpulan data, penulis selalu mencari berbagai
sumber dan tidak terpaku pada salah satu sumber saja. Hal ini dilakukan agar tidak
terjadi plagiat pada artikel yang dibuat. Selain itu, hal tersebut diperuntukan untuk
memperkaya informasi pada artikel yang dibuat dan lebih menarik untuk dibaca.
Salah satu pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan
riset melalui dokumen dan observasi pada artikel liputan, Teddy Adhitya Kembali
dengan Album Question Mark. Dalam artikel tersebut penulis melakukan riset
melalui dokumen terkait yang memuat berita mengenai Teddy Adhitya.

Gambar 3.4 Salah satu artikel yang ditulis dengan dokumen dan observasi

Pada artikel tersebut, penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari
dokumen terkait terlebih dahulu, hal itu dilakukan untuk mencari informasi
tambahan sebelum proses peliputan dilakukan. Data dokumen yang berhasil penulis
dapat adalah berupa profil dari Teddy Adhitya, beberapa prestasi yang pernah
dicapai, perjalanan dirinya hingga menjadi seorang penyanyi solo, dan kumpulan
albumnya. Rujukan yang penulis ambil adalah berita mengenai Teddy Adhitya pada
portal berita lain yang terveritifikasi.
Selain menggunakan pengumpulan data dengan dokumen terkait, artikel
pada gambar 3.4 juga menggunakan observasi secara langsung. Pengumpulan data
dengan observasi langsung yang dilakukan adalah saat Teddy Adhitya, seorang
musisi yang sedang melakukan hearing season di EAR House. Dalam proses
observasi, penulis melihat reaksi penggemar yang diundang dan mendengarkan
lagu yang akan dirilis oleh Teddy Adhitya. Reaksi yang dilihat penulis adalah rasa
kagum dan raut wajah yang menikmati sesi tersebut.

Selain itu, pada berita tersebut, penulis melakukan observasi dari ungkapan
Teddy Adhitya mengenai album terbarunya. Dari ucapan Teddy Adhitya, penulis
melihat raut wajah sang penyanyi yang kemudian menuliskannya pada berita
tersebut untuk memperkuat hasil observasi penulis. Raut wajah tersebut
berhubungan dengan puasnya Teddy Adhitya yang telah menyelesaikan albumnya,
walaupun membutuhkan waktu yang panjang.
Selain proses observasi, penulis juga melakukan partisipasi langsung dalam
liputan yang dilakukan. Dalam proses partisipasi langsung, penulis meliput konser
band asal Inggris, The 1975. Penulis ikut serta dalam kerumunan penonton untuk
mendapatkan persepsi yang lebih dalam, sehingga cerita yang ada di berita lebih
berkesan oleh pembaca. Berikut contoh berita yang dilakukan oleh penulis dalam
proses partisipasi langsung:

Gambar 3.5 Artikel yang dikerjakan dengan partisipasi langsung

(Sumber: Pribadi)

Dalam berita tersebut, penulis menceritakan perspektif dari penonton saat
menghadiri konser. Mulai dari penulisan penonton yang ikut bernyanyi bersama

dan reaksi penonton saat di tempat tersebut, penulis ikut serta dalam peristiwa
tersebut. Dalam partisipasi yang dilakukan, penulis ikut serta dalam proses yang
dilakukan oleh penonton, mulai dari menukarkan tiket, melewati petugas
keamanan, hingga mengantri untuk masuk ke dalam area konser. Penulis juga
secara hati-hati melihat ekspresi penonton yang hadir melalui media pit yang
disediakan oleh panitia. Media pit itu sendiri sangat membantu penulis dalam
melakukan partisipasi langsung, karena menjadi lebih dekat dengan penonton, dan
membantu penulis untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik. Jika tidak
disediakan media pit, penulis akan kesulitan melakukan partisipasi langsung karena
area konser yang tidak mendukung. Media pit juga membantu penulis untuk
memberikan ruang dalam mencatat hal penting tanpa harus berdesakan dengan
penonton lain.
Penulis dalam peliputan tersebut juga ikut berinteraksi dengan penonton,
hal tersebut akan memperdalam partisipasi penulis dalam konser tersebut. Interaksi
yang dilakukan penulis adalah dengan menanyakan pendapat salah satu penonton
yang hadir, maupun menanyakan beberapa lagu yang dibawakan oleh artis tersebut.
Dari partisipasi yang dilakukan, penulis dapat memberikan gambaran
mengenai keadaan saat konser berlangsung. Selain itu, penulis juga mencari datadata yang berkaitan dengan liputan yang dilakukan. Penulis saat melakukan
peliputan juga tersebut mencari data-data seputar The 1975 yang dilakukan sebelum
melakukan peliputan dan sesudah peliputan yang kemudian ditulis ke dalam artikel.

3.3.1.3 Evaluasi
Dalam tahap evaluasi, penulis melakukan pertimbangan akan informasi
yang diperoleh. Penulis memilih informasi mana yang baik untuk dinaikan kedalam
artikel maupun yang tidak.
Contoh peliputan yang dilakukan evaluasi adalah peliputan The 1975. Pada
peliputan yang dilakukan, penulis mendapatkan informasi serta pernyataan dari
narasumber yang tidak layak dinaikan ke dalam artikel, sehingga penulis
melakukan evaluasi kembali dan melakukan penyuntingan dari pernyataan

narasumber. Selain itu, penulis juga memilih sudut pandang yang cocok pada setiap
artikel agar terlihat menarik sesuai topik yang dipilih.
3.3.1.4 Penulisan
Dalam penulisa berita, terdapat dua jenis berita, yaitu hard news dan soft
news atau feature. Dalam feature berita dibuka dengan rangkaian penulisan yang
kreatif dan menarik, sehingga pembaca tertarik untuk membaca berita tersebut.
Tidak seperti hard news yang gagasan utama langsung ditempatkan pada awal
kalimat atau lead, feature lebih bersifat bebas karena menggunakan anekdot,
kutipan penting atau pun humor sehingga pembaca dapat menyimak hingga akhir
berita (Ishwara, 2005, p. 60).
Dalam proses kerja magang yang dilakukan, penulis menulis soft news dan
tidak menulis hard news sama sekali. Dalam rangkaian penulisan, unsur 5W+1H
tidak lepas dari teknik penulisan. Yang menjadi pembeda dari hard news, penulisan
feature lebih dibuat menarik dari pada hard news, karena terdapat sebuah berita
yang hanya dapat disampaikan dengan gaya menulis feature (Ishwara, 2005, p. 59).
Dalam penulisan, penulis tetap memerhatikan tiga bagian tulisan, yaitu
awalan atau lead, badan dan penutup. Menurut Ishwara (2005, p. 98), lead dalam
sebuah berita adalah paragraf awal yang dapat mengusik pembaca untuk
melanjutkan membaca sebuah tulisan.
Pada bagian lead, penulis memberikan rangkaian yang menarik sebagai
pembuka berita, sehingga pembaca tertarik untuk membaca hingga pada bagian
badan. Beberapa unsur 5W+1H pun juga dimasukan pada bagian lead untuk
mendukung awalan berita yang baik.

Gambar 3.6 Contoh Penulisan Lead

(Sumber: Merahputih)

Sebelum menulis lead, penulis terlebih dahulu menentukan poin utama yang
ingin disampaikan. Dari poin utama tersebut, penulis dapat menentukan lead yang
akan mewakili judul, karena biasanya penulis menempatkan poin utama pada judul
dan lead. Selain merumuskan lead sendiri, penulis juga sering meminta bantuan
kepada editor untuk menentukan lead yang baik. Editor biasanya akan memberikan
arahan kepada penulis untuk tetap fokus pada judul sebagai panduan membuat lead.
Penulis dalam membuat lead selalu berusaha untuk membuatnya semenarik
mungkin, dengan tujuan memancing rasa penasaran pembaca untuk terus membaca.
Menurut Ishwara (2005, p. 98) lead tidak perlu mencangkup seluruh komponen
5W+1H, karena hal tersebut akan dilanjutkan pada bagian badan dan penutup.
Biasanya penulis hanya memberikan dua sampai tiga kompnen dari 5W+1H dalam
lead.
Pada bagian badan, biasanya penulis langsung memfokuskan isi berita yang
ingin disampaikan. Hal ini mencangkup beberapa hal yang menarik untuk
diceritakan secara lebih detail. Tidak semua hal menarik akan diletakan pada bagian
badan, karena nantinya akan ditempatkan pada bagian penutup untuk memberikan
kesan yang baik bagi pembaca.

Gambar 3.7 Contoh Penulisan Badan

(Sumber: Merahputih)

Menurut Ishwara (2005, p. 98), bagian badan atau tubuh berita merupakan
rangkaian fakta dan pendukung lead yang telah dibuat. Oleh karena itu, penulis
akan melengkapi komponen 5W+1H yang telah disebut pada bagian lead di bagian
badan artikel. Salah satunya, penulis biasanya akan menuliskan kutipan langsung
dari narasumber jika data yang diperoleh dapat dikutip, jika melakukan liputan
secara langsung. Jika tulisan yang dibuat merupakan artikel hasil kegiatan
menyadur, penulis akan melengkapi informasi yang berkaitan dengan artikel
tersebut. Dalam artikel hasil kegiatan menyadur pun penulis juga memberikan
kutipan, namun secara tidak langsung, hal tersebut dilakukan untuk menghindari
plagiat dari sumber yang didapat.
Biasanya pada bagian penutup, penulis memberikan sebuah kesimpulan
bagi pembaca dari artikel yang ditulis. Kesimpulan dari penutup biasanya berupa
kutipan sumber utama, tindakan yang harus dilakukan selanjutnya, maupun faktafakta tambahan mengenai berita terkait (Ishwara, 2005).

Gambar 3.8 Contoh Penulisan Penutup

(Sumber: Merahputih)

Pada setiap artikel yang penulis buat, biasanya penulis menyelipkan fakta
lain mengenai artikel yang dibuat. Seperti pada gambar 3.8, penulis memberikan
fakta lain mengenai peliputan yang dilakukan, yaitu fakta mengenai paket yang
akan didapat dalam pembelian album tersebut. Untuk itu, penulis tidak akan
memberikan seluruh fakta mengenai artikel yang dibuat pada bagian isi, karena
penulis akan menyisakan satu atau dua fakta yang digunakan sebagai penutup.
Tidak jarang penulis juga menggunakan kutipan untuk bagian penutup, hal tersebut
selain praktik juga akan membuat tulisan menjadi lebih menarik.
3.3.1.5 Penyuntingan
Pada tahap penyuntingan penulis tidak secara langsung melakukan proses
tersebut. Proses tersebut biasanya dilakukan oleh editor pada kolom Hiburan &
Gaya hidup. Walaupun begitu, penulis terkadang dipanggil oleh pihak editor untuk
melakukan penyuntingan bersama, hal tersebut dilakukan untuk menumbuhkan
kepekaan penulis dalam membuat judul maupun bagian isi berita yang lebih
menarik.
Dalam proses penyuntingan yang dilakukan, biasanya ada sebagian dari
berita yang diubah oleh editor, mulai dari judul, lead, isi ataupun penutup. Hal
tersebut merupakan upaya editor untuk membuat tulisan yang dibuat oleh penulis
menjadi lebih menarik. Selain itu tujuan lain dalam penyuntingan adalah
menghindari penulisan yang salah, seperti typo maupun kutipan langsung atau pun
tidak langsung yang kurang berkenan untuk dinaikan ke situs berita.

Gambar 3.9 Contoh Judul Yang Diubah

(Sumber: Merahputih)

Contoh judul yang diubah oleh editor adalah pada gambar 3.9. Sebelumnya
penulis membuat judul Teddy Adhitya Comeback dengan Album Terbarunya.
Editor yang bertugas, yaitu Dwi Astarini melakukan penyuntingan terhadap tulisan
penulis dengan mengubah judul yang dibuat oleh penulis. Hal tersebut adalah upaya
editor untuk membuat judul semakin menarik. Selain itu, menurut editor, judul
tersebut diubah karena masih kurang mewakili inti dari isi artikel yang ingin
disampaikan kepada pembaca. Contohnya adalah penambahan judul album dari
artis tersebut pada judul artikel, hal tersebut diungkapkan agar pembaca langsung
tahu mengenai pembuat dan judul album tersebut, karena tidak semua pembaca
adalah penggemar dari artis tersebut.
Gambar 3.10 Contoh Lead yang Belum Diubah

(Sumber: Pribadi)

Pada gambar 3.9 penulis telah membuat lead pada aplikasi Notepad. Judul
yang dibuat penulis merupakan informasi yang penulis dapat saat peliputan
dilakukan. Penulis memilih lead pada gambar 3.9 yang bertujuan untuk membuat
pembaca semakin penasaran denga nisi berita yang ingin disampaikan. Namun,
lead telah dibuat oleh penulis masih diubah oleh editor yang bertugas.
Gambar 3.11 Contoh Lead yang Telah Diubah

(Sumber: Merahputih)

Pada gambar 3.11 merupakan lead yang telah diubah oleh editor untuk
memaksimalkan kekuatan berita. Editor mencoba mengubah tulisan penulis agar
lebih menarik dibaca oleh pembaca dengan merubah susunan kata yang telah dibuat
oleh penulis. Selain itu, menurut editor, hal tersebut bertujuan untuk mempersingkat
lead yang ada, karena menurut editor, jika lead terlalu panjang, maka pembaca tidak
akan tertarik untuk melanjutkan bacaannya. Walaupun inti yang disampaikan sama,
editor berupaya untuk mempersingkat lead tersebut dan bertujuan untuk memilih
kalimat yang efektif.
Gambar 3.12 Contoh Penutup yang Belum Diubah

(Sumber: Pribadi)

Pada gambar 3.12, penulis membuat penutup dengan tambahan fakta yang
ada. Hal tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca agar membaca
sampai akhir jika tertarik mengenai pembelian dari album artis yang bersangkutan.
Namun, penutup tersebut masih mendapatkan perbaikan dari editor yang bertugas.
Gambar 3.13 Contoh Penutup yang Telah Diubah

(Sumber: Merahputih)

Perbaikan yang dilakukan editor pada bagian penutup tersebut adalah
mengganti bahasa asing yang digunakan. Hal tersebut, menurut editor untuk
meminimalisir penggunaan bahasa asing, dan lebih fokus terhadap penggunaan
bahasa Indonesia. Kemudian bagian yang diubah adalah cara penulis menyebutkan
calon pembeli album tersebut dengan ‘Pembeli’. Editor yang bertugas menggatinya
dengan kata ‘Kamu’, yang bertujuan untuk menciptakan kesan lebih dekat dengan
pembaca.

Hal-hal lain yang diperbaiki oleh editor secara keseluruhan biasanya
mencangkup kesalahan penulisan atau typo yang penulis lakukan. Selain itu juga
untuk upaya editor untuk memaksimalkan penggunaan kalimat yang lebih efektif
pada artikel yang telah penulis buat.
3.3.2 Kendala dan Solusi
Selama proses kerja magang berlangsung, penulis menemui beberapa
kendala, seperti penentuan judul yang menarik, hingga menggunakan kalimat yang
efektif secara baik. Penulis sering kali mendapatkan perbaikan judul ataupun
kalimat-kalimat yang kurang efektif oleh editor yang bertugas.
Solusi dari permasalahan sulitnya menentukan judul atau pun lead adalah
saat penulis melakukan konsultasi kepada editor. Selain penulis menanyakan
langsung kepada editor, penulis juga terkadang dipanggil editor untuk bersamasama menentukan judul atau pun lead yang menarik. Dari situ editor bermaksud
untuk menumbuhkan kepercayaan diri penulis dalam membuat judul maupun lead.
Selain kedua hal tersebut, penulis juga melakukan konsultasi dalam penulisan isi,
sehingga saat editor melakukan penyuntingan, tidak banyak bagian yang perlu
diubah editor terutama penggunaan kalimat yang efektif.

