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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

                

         Speak! merupakan bagian dari supplement The Jakarta Post yang 

dipimpin oleh Bruce Emond. Penulis melakukan kerja magang di bagian 

editorial Speak! sebagai wartawan di bawah bimbingan Willy Wilson 

selaku editor dari Speak!. Pekerjaan yang dilakukan sebagai wartawan 

magang antara lain melakukan observasi, wawancara, penulisan, penulisan 

ulang, dan evaluasi.  

          Penulis diberikan tugas untuk menulis di berbagai macam rubrik di 

Speak!, seperti Youth Speak, Mind Your English, Pop Column, Living 

Large, Geeky News, Street Fashion, What’s in Your Bag, Grooming, 

Secondary Life, Celeb Buzz, Community, Pop Quiz, K-Pop, Food 

Inspector, Updates, dan University Life.  

         Setiap bulannya, rapat redaksi diadakan untuk membahas tema untuk 

edisi berikutnya. Editor, wartawan, dan wartawan magang mendiskusikan 

topik untuk setiap rubriknya. Setelah itu, editor akan membagi tugas 

tersebut kepada wartawan, kontributor, dan wartawan magang, kemudian 

memberikan deadline.  

       Sistem kerjanya adalah Willy akan memberikan beberapa tugas 

sekaligus dengan deadline tertentu, biasanya 1-2 minggu. Penulis akan 

mencari informasi terlebih dahulu mengenai tugas tersebut dengan melihat 

contoh tulisan sebelumnya, kemudian menentukan angle liputan. Penulis 
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biasanya membuat draft liputan dan mengirimnya ke Natasha. Jika format 

penulisan disetujui, penulis akan segera melakukan penulisan. 

                Setelah  tulisan selesai, penulis juga perlu mengumpulkan gambar 

yang dibutuhkan. Rubrik yang telah rampung akan dikirimkan ke Natasha 

untuk diedit, lalu dikirimkan ke Willy. Willy kemudian mengedit, lalu 

mengirim tulisan ke copy editor, kemudian ke Willy kembali. Setelahnya, 

tulisan akan diperiksa oleh Bruce sebagai head of supplements, dan 

kembali lagi ke Willy. Teks yang telah diperiksa siap untuk di-layout. 

Sebelum naik cetak, Bruce dan Willy akan melakukan proofreading untuk 

terakhir kalinya.  

 

 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

       Profesor dalam bidang jurnalisme David L. Grey merumuskan 

langkah-langkah penulisan dalam The Writing Process (Ishwara, 2011: 

130). 

1. Pra-penulisan (konsep, observasi, mencek sumber, wawancara) 

2. Penulisan 

3. Penulisan-ulang dan penyuntingan 

4. Reaksi dan evaluasi 

 

       Tugas penulis selama menjalani kerja magang, terdiri dari pra-

penulisan, penulisan, penulisan-ulang, dan evaluasi. Pra-penulisan terdiri 

dari observasi dan wawancara. Setelah bahan terkumpul sesuai dengan 

angle liputan, penulisan segera dilakukan. Penulis akan melakukan 

penulisan-ulang, jika tulisan dirasa kurang menarik format, maupun isinya. 
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Pada dasarnya, penulis selalu melakukan evaluasi dengan membandingkan 

hasil tulisan penulis dengan hasil akhir yang telah naik cetak. Karya 

penulis dimuat di Speak! edisi April, Mei, Juni, dan Juli 2013. Berikut 

adalah checklist jenis pekerjaan yang dilakukan wartawan magang di 

Speak!. 

   

Tabel 3.1 Jenis Pekerjaan Wartawan Magang di Speak!  

 Maret April Mei 

Minggu ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Observasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Pra-

penulisan Wawancara √ √ √  √ √ √  √ √ 

Penulisan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Penulisan ulang    √   √ √   

Evaluasi     √     √  

Sumber: Hasil Pelaksanaan Magang  

 

      Berikut adalah rincian tugas yang dilakukan penulis selama 

melaksanakan kerja magang di majalah Speak!.  

 

Tabel 3.2 Tugas Wartawan Magang di Speak!  

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

1 Observasi, Wawancara, Penulisan 

-  Harvard Girl untuk rubrik Living Large, May   

 edition  (March 6, 2013)  
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Observasi dan Penulisan 

- Natural Beauty untuk rubrik Grooming, May edition 

(March 8, 2013) 

 

2 Observasi dan Penulisan 

- Lunch Break untuk rubrik Mind Your English, April 

edition (March 11, 2013) 

- Fashion Statement untuk rubrik Geeky News, May 

edition (March 14, 2013)  

 

Observasi, Wawancara, dan Penulisan  

- Girl Power untuk rubrik Youth Speak, May edition 

(March 13, 2013) 

- Charming City untuk rubrik University Life, May 

edition (March 13, 2013)  

 

Observasi 

- Sharing with Shae untuk rubrik Personality, May 

edition (March 15, 2013)  

 

3 Observasi dan Penulisan 

- Status Errors untuk rubrik K-Pop, May edition 

(March 18, 2013) 

- Hollywood Beauty Secret untuk rubrik Grooming, 

June edition (March 21, 2013)  

- Gita Gutawa Album Launch untuk rubrik Updates, 

May edition (March 22, 2013) 
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Observasi, Wawancara, dan Penulisan 

-  Pop Quiz with Mariska and Rika untuk rubrik Pop 

Quiz, May edition (March 20, 2013) 

 

Observasi 

- Behind the Scene ‘Sharing with Shae’ untuk rubrik 

Personality, May edition (March 18, 2013) 

- Claire Nadira ‘Fashion Relief’ untuk rubrik Main 

Feature, May edition (March 19, 2013)  

- Demi Lovato Jakarta Concert untuk rubrik Updates, 

May edition (March 24, 2013) 

 

4 Penulisan 

- Demi Lovato Jakarta Concert and Gita Gutawa 

Album Launch untuk rubrik Updates, May edition 

(March 25, 2013) 

 

Observasi dan Penulisan 

- Music Mayhem untuk rubrik Geeky News, June 

Edition (March 27-28, 2013) 

 

Penulisan ulang 

- Hollywood Beauty Secret untuk rubrik Grooming, 

June Edition (March 26, 2013) 

 

Evaluasi 

- April edition (March 27, 2013) 

 

5 Observasi, Wawancara, dan Penulisan 

- Pop Quiz with Angel and Yondi untuk rubrik Pop 
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Quiz, June Edition (April 2, 2013) 

- The Perfect Getaway untuk rubrik Youth Speak, June 

Edition (April 3, 2013) 

- BNI Creativepreneur Competition untuk rubrik 

Updates, May Edition (April 4-5, 2013) 

 

Observasi dan Penulisan 

- Street Fashion, June Edition (April 1, 2013) 

 

6 Observasi, Wawancara, dan Penulisan  

- Role Models untuk rubrik Secondary Life, June 

Edition (April 8-12, 2013) 

 

Observasi dan Wawancara 

- Sunday Melodies untuk rubrik Community, June 

Edition (April 8-14, 2013) 

 

7 Penulisan 

- Sunday Melodies untuk rubrik Community, June 

Edition (April 15, 2013) 

- Celebs Off-Duty untuk rubrik Celeb Buzz, June 

Edition (April 16, 2013) 

- Summer Playlist untuk rubrik Pop Column, June 

Edition (April 19, 2013) 

 

Observasi, Wawancara, dan Penulisan 

- Simple Chic untuk rubrik Behind the Brand, June 

Edition (April 15-16, 2013) 
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Wawancara dan Penulisan Ulang  

- Role Models untuk rubrik Secondary Life, June 

Edition (April 17-18, 2013) 

 

8 Penulisan Ulang 

- Summer Playlist untuk rubrik Pop Column, June 

Edition (April 22, 2013) 

 

Observasi dan Penulisan 

- Eru Concert in Jakarta untuk rubrik Updates, June 

Edition (April 24, 2013) 

 

Observasi  

- Celeb Buzz, July Edition (April 25, 2013) 

 

Observasi dan Penulisan 

- A Stylish Bee untuk rubrik What’s in Your Bag, June 

Edition (April 23-26, 2013) 

 

9 Observasi dan Penulisan  

- Updates, July Edition (April 29, 2013) 

- Celeb Buzz, July Edition (May 2, 2013) 

- June Obsessions, June Edition (May 3, 2013) 

 

Observasi, Wawancara, dan Penulisan 

- Toast with a Twist untuk rubrik Food Inspector, June 

Edition (April 30-May 1, 2013) 

 

Evaluasi  

- May edition (May 1, 2013) 
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10 Observasi dan Penulisan 

- K-Pop, July Edition (May 6, 2013) 

 

Observasi, Wawancara, dan Penulisan 

- Music Moves Her untuk rubrik University Life, June 

Edition (May 6, 2013) 

 

Sumber: Hasil Pelaksanaan Magang  

 

 

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang  

   3.3.1 Proses pelaksanaan 

       Setiap tulisan mengenai publik, mulai dari gagasan, kemudian 

melalui pengembangan, sampai pada naskah akhir merupakan hasil 

dari beberapa tingkat keputusan. Mantan wartawan Wall Street 

Journal, Ronald Buel mengatakan bahwa jurnalisme mempunyai 

lima lapisan keputusan (Ishwara, 2011: 119).  

1. Penugasan (data assignment) yang menentukan apa yang 

diliput dan mengapa. 

2. Pengumpulan (data collecting) yang menentukan informasi 

yang dikumpulkan itu cukup. 

3. Evaluasi (data evaluation) yang menentukan apa yang penting 

untuk dimasukkan dalam berita. 

4. Penulisan (data writing) yang menentukan kata-kata apa yang 

perlu digunakan.  
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5. Penyuntingan (data editing) yang menentukan berita mana 

yang perlu diberikan judul yang besar dan dimuat di halaman 

muka, tulisan mana yang perlu dipotong, cerita mana yang 

perlu diubah.  

 

       Ishwara (2011: 46) menyatakan tindakan pertama dari 

jurnalisme adalah menilai suatu berita-news judgement. Wartawan 

atau editor menilai apakah hal-hal tertentu dalam sebuah berita itu 

lebih penting dan menarik dibandingkan dengan yang lain, dan 

karena itu layak untuk dipublikasikan. Speak! melakukan rapat 

setiap bulannya yang dihadiri oleh editor dan wartawan, termasuk 

penulis sebagai wartawan magang untuk membahas hal-hal apa 

yang ingin diangkat untuk bulan selanjutnya.  

       Kemajuan teknologi juga menambah kecepatan beredarnya 

berita. Media cetak, seperti surat kabar dan majalah, kalah bersaing 

kecepatan dengan media elektronik seperti radio, televisi, dan 

internet (Ishwara, 2011: 72). Untuk menyiasatinya, media cetak 

mulai merambah ke dunia internet. Speak! pun memiliki website 

yang bisa diakses di www.youthspeak.com.  

       Majalah dalam usahanya mencari pelanggan harus membangun 

loyalitas merek. Nama yang dikenal bisa menarik pembaca ke 

website, terutama apabila mereka adalah pelanggan loyal dari 

majalah edisi cetaknya (Passante, 2008: 214).  

       Ken Palmer, editor dari berita sport cetak, siaran, dan internet 

di pasar New York-New Jersey dalam Passante (2008: 215) 

menyatakan, ia tahu bahwa publikasi cetak seperti koran sport 

mingguan atau majalah sulit berkompetisi dengan internet, dari segi 

kecepatan pemuatan berita.  
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       Ken dalam Passante (2008: 215) menyatakan, “Koran kami 

adalah publikasi mingguan, jadi kami harus menulis banyak materi 

yang tidak dibatasi waktu. Website kami adalah tempat di mana 

kami bisa mem-posting info terbaru setiap menit.” Dapat 

dikatakan, Ken menyesuaikan konten dan kecepatan pemuatan 

berita sesuai dengan karakteristik medianya.  

 

 

3.3.1.1 Pra-penulisan  

               Untuk mengumpulkan informasi yang sahih dan 

relevan untuk suatu tulisan, wartawan harus tahu apa yang 

menarik bagi pembacanya, apa dampak, dan apa yang perlu 

mereka ketahui. Karena itu, wartawan harus menentukan 

tema untuk ceritanya. Setelah itu wartawan mencari aspek-

aspek yang dramatik, luar biasa, dan unik yang 

membedakan peristiwa yang diliput dengan peristiwa-

peristiwa lainnya yang serupa (Ishwara, 2011: 57). Oleh 

karena itu, dalam rubrik Living Large, penulis mencari 

narasumber yang bersekolah di Harvard dengan asumsi 

pembaca ingin tahu ada apa di Harvard dan bagaimana bisa 

bergabung di sana.  

        Ishwara (2011: 58) menyatakan bahwa wartawan yang 

baik memiliki sifat selalu ingin tahu. Dasar-dasar yang 

diperlukan untuk mengetahui pertanyaan apa yang harus 

diajukan, apa yang harus diobservasi, dan kemudian 

dilaporkan adalah siapa (who) dengan mendapatkan nama 

lengkap dari orang-orang yang terlibat dan selalu mengecek 

ejaannya untuk ketelitian. Pengecekan akan nama orang, 
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nama instansi, maupun merek selalu dilakukan penulis 

dalam pelaksanaan magang.  

               Hal lain yang perlu diperhatikan menurut Ishwara 

(2011: 58) adalah apa (what) dengan mendapatkan cerita 

tentang apa yang terjadi. Unsur ini adalah unsur utama 

dalam penulisan, yang selalu dipakai dalam setiap rubrik. 

Unsur lainnya adalah kapan (when) yang menyatakan kapan 

peristiwa itu terjadi, serta di mana (where) yang 

menceritakan lokasi kejadian. Keempat unsur ini biasa 

dipakai ketika membuat rubrik Updates. 

               Unsur penting lainnya menurut Ishwara (2011: 59) 

adalah mengapa (why) yang membahas penyebab suatu 

peristiwa, dan bagaimana (how) suatu peristiwa terjadi. 

Terakhir, lalu apa (so what) yang menceritakan dampak dari 

suatu peristiwa. 

       Ada beberapa petunjuk yang dapat membantu 

wartawan dalam mengumpulkan informasi seperti yang 

dikemukakan Eugene J. Webb dan Jerry R. Salancik dalam 

Ishwara (2011: 92), yaitu observasi langsung dan tidak 

langsung dari situasi berita, proses wawancara, pencarian 

atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen publik, dan 

partisipasi dalam peristiwa.  

           Ishwara (2011: 92) menyatakan bahwa wartawan 

kadang-kadang menggunakan satu atau semua teknik yang 

ada. Seringkali, informasi wartawan didapat dari observasi 

langsung, yaitu menyaksikan suatu peristiwa terjadi. Hal ini 

penting untuk dilakukan, terutama ketika penulis dituntut 

untuk menulis rubrik Updates yang membahas seputar 

event-event penting di bulan tertentu.  
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        Ishwara (2011: 60) menyatakan, penulis yang baik 

pertama-tama haruslah seorang wartawan yang baik. Dan 

wartawan yang baik menceritakan dan menggambarkan atas 

dasar observasi dan pengumpulan detail dengan 

menggunakan inderanya: penglihatan, pendengaran, 

penciuman, dan terkadang juga dengan rasa dan sentuhan. 

Dalam praktiknya, indera perasa dan penciuman digunakan 

ketika penulis melakukan liputan untuk rubrik Food 

Inspector yang mengharuskan penulis untuk mencoba 

makanan. Melalui kedua indera tersebut, penulis 

mendeskripsikan pengalaman memakan roti bakar. Sebagai 

contoh, 

 “The homemade bread is fresh and yummy. That would 

explain the toast’s pillowy texture, which blends so well 

with the condensed milk on top. Two thumbs up for the 

generous cheese and dollop of chocolate inside.” 

 

        Sedangkan, indera penglihatan biasa digunakan untuk 

mengamati gerak tubuh narasumber saat menceritakan 

sesuatu sehingga menjadi bumbu dari tulisan. Sebagai 

contoh,  

 “And just like many other students, I had my rebellious 

episodes too. I skipped class and came late to school. 

Getting scolded by teachers wasn’t uncommon for me,” she 

says with a chuckle.  
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              Ishwara (2011: 96) juga menyatakan observasi 

langsung saja tidak cukup bagi seorang wartawan. Dia 

harus mengembangkan berbagai metode observasi untuk 

mengisi atau melengkapi observasi langsung dan 

keterbatasan-keterbatasannya. Strategi pengumpulan 

informasi tidak langsung ini bisa dikategorikan sebagai 

prosedur pra peristiwa (pre-event) dan pasca-peristiwa 

(post-event). 

               Yang dimaksud dengan observasi pra-peristiwa adalah 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk suatu 

liputan yang baik, apakah itu suatu pertemuan, pidato, 

wawancara, ataupun untuk informasi latar belakang. 

Persiapan ini mengarah pada suatu riset pra-peristiwa (pre-

event research). Caranya adalah dengan membuka kembali 

catatan-catatan, dokumentasi, buku, dan sebagainya, yang 

ada hubungannya dengan peristiwa yang akan diliput 

(Ishwara, 2011: 96). Sebelum menulis, biasanya penulis 

membuka kembali rubrik-rubrik yang ditugaskan untuk 

dijadikan contoh. Setelahnya, penulis akan menentukan 

angle liputan, menentukan narasumber, dan mulai mencari 

tahu informasi seputar narasumber sebelum terjun ke 

lapangan.  

               Tugas observasi tidak berhenti setelah peristiwa 

berakhir. Jika situasi berita itu kompleks, dan melibatkan 

berbagai macam orang (yang langsung ataupun yang 

potensial), wartawan ingin agar semua itu terwakili dalam 

tulisannya, terlepas dari apakah orang itu terlibat dalam 

peristiwa atau tidak (Ishwara, 2011: 96).  
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                Ishwara (2011: 110) menyatakan, pengertian orisinal 

dari wawancara adalah pertemuan tatap muka. Wawancara 

melibatkan interaksi verbal antara dua orang atau lebih, 

tetapi biasanya diprakarsai untuk suatu maksud khusus dan 

biasanya difokuskan pada suatu masalah khusus.  

        Dalam wawancara, buku catatan sangat penting bagi 

seorang wartawan (Ishwara, 2011: 54). Penulis biasanya 

merekam hasil wawancara menggunakan recorder sambil 

mencatat poin-poin penting dari narasumber. Penulis 

memutar ulang hasil rekaman wawancara tersebut, terutama 

ketika ingin mengambil kutipan.  

        Harcup (2009: 132) menyatakan, wawancara melalui 

email tidak direkomendasikan, kecuali itu merupakan satu-

satunya cara untuk mengakses seseorang. Hal ini 

dikarenakan email memiliki keterbatasan interaksi 

dibandingkan dengan percakapan tatap muka, sehingga 

beberapa narasumber cenderung menulis dengan kaku dan 

formal. Terlebih lagi adanya keterbatasan untuk saling 

membalas email hingga akhirnya salah satu pihak akan 

merasa terganggu.  

        Akan tetapi, beberapa orang lebih senang diwawancara 

melalui email dikarenakan mereka bisa menjawab dengan 

lebih nyaman. Email juga merupakan cara yang cocok 

digunakan untuk menghubungi, sebagai contoh, pakar 

akademis di seluruh dunia, sehingga pesan tetap dapat 

sampai, tanpa harus mengalami kendala perbedaan waktu. 

Email juga memiliki keuntungan terutama bila menanyakan 

hal-hal teknis. Hal ini menghindarkan pewawancara dari 

kesalahan pengutipan (Harcup, 2009: 132).  
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        Perihal email memiliki keuntungan tersendiri juga 

dibenarkan oleh Rich (2013: 114) yang menyatakan, email 

memberikan narasumber waktu untuk menjawab 

pertanyaan. Selain itu, email juga berguna untuk 

mendapatkan kutipan yang akurat apabila narasumber 

merespons melalui tulisan. Wawancara melalui email 

penulis lakukan ketika mewawancarai Alice—untuk tulisan 

berjudul Harvard Girl—yang berada di daerah dengan 

perbedaan waktu 12 jam.  

 

 

3.3.1.2 Penulisan 

       Ada moto dalam penulisan berita, yaitu “Kiss (keep it 

short and simple) and tell”. Usahakanlah agar tulisan itu 

singkat dan sederhana. Hindari kalimat rumit. Pilihlah 

kalimat yang pendek dan tepat, dan berceritalah (Ishwara, 

2011: 130).  Hal ini penting untuk dilakukan agar tulisan 

yang dihasilkan mudah dibaca dan dimengerti. Tulisan yang 

terlalu panjang dan bertele-tele akan membuat bosan 

pembaca.  

               Secara keseluruhan pola penulisan berita halus atau 

feature (Ishwara, 2011: 149). 

1. Pembukaan yang dirancang untuk menarik perhatian 

pembaca.  

2. Gambaran umum (general statement) tentang tema 

cerita. Bagian ini bisa disebut paragfraf inti; bisa 

singkat dan eksplisit, bisa juga terdiri dari beberapa 

paragraf. 
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3. Dua atau lebih butir pendukung dari tema cerita. 

Bagian ini adalah tubuh dari artikel.  

4. Penutup atau ending yang kuat. Jika feature ditulis 

dengan baik, pembaca akan membaca sampai akhir 

cerita.  

 

       Ishwara (2011: 168) juga menyatakan, sebelum 

membentuk paragraf pembukaan, penulis harus melangkah 

mundur dari bahan (tulisan) dan berusaha menemukan suatu 

tema atau “sudut” yang akan menyatukan artikel dan 

membangkitkan minat pembaca.  

        Tidak seperti pada berita piramida terbalik yang 

geometri kaku, struktur feature adalah organik. Ada 

permulaan cerita, pertengahan, serta penutup, dan semua 

bagian erat saling berhubungan (Ishwara, 2011: 168). 

        Pengembangan feature lebih merupakan proses organik 

di mana topik-topik yang berhubungan dipersatukan, 

menjadikannya sesuatu yang koheren. Tidak ada bagian dari 

sebuah feature yang begitu jelas membedakannya dengan 

berita piramida terbalik daripada penutupannya. 

Kebanyakan berita tidak mempunyai penutup. Cerita 

dengan penutup yang fungsional tidak bisa dipendekkan 

dengan memotongnya dari bawah. Dalam feature, 

penutupan ini mempunyai peran ganda: untuk menyatakan 

kembali sudut cerita dengan cara yang akan meninggalkan 

kesan mendalam pada pembaca dan menyajikan cerita yang 

jelas dan indah (Ishwara, 2011: 169). 
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        Ketika menulis feature, penulis membuat pembaca 

merasa terlibat sehingga ingin tahu lebih lanjut. Pembaca 

merasa didekatkan dengan peristiwa, tindakan atau pribadi 

yang digambarkan penulis. Dari cakupan yang luas, feature 

dikelompokkan menjadi (Ishwara, 2011: 86). 

1. Sidebar 

       Cerita feature ini mendampingi atau melengkapi 

suatu berita utama (Ishwara, 2011: 87). Sidebar 

merupakan pilihan penulis untuk membuat pembaca 

tidak bosan dengan suatu rubrik. Dalam penulisan 

Role Models untuk rubrik Secondary Life, penulis 

menggunakan sidebar yang berisikan tips untuk 

menjadi seorang role model. 

 

Gambar 3.1 Sidebar untuk rubrik Secondary Life  

 

  Sumber: Speak! June Edition 
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2. Sketsa Kepribadian atau Profil 

       Suatu sketsa biasanya pendek dan hanya 

mengenai satu aspek dari kepribadian. Sedangkan, 

profil lebih panjang dari sketsa, dan secara psikologis 

lebih dalam. Profil mencoba menggambarkan dasar 

yang dalam seperti apa sebenarnya individu itu 

(Ishwara, 2011: 87). Penulis menggunakan jenis 

feature sketsa kepribadian dalam rubrik Behind the 

Brand untuk menulis cerita tentang Ria Sarwono dan 

Carline Darjanto sebagai seorang designer.  

 

Gambar 3.2 Sketsa Kepribadian untuk rubrik Behind   
             the Brand 
 
 

 
       Sumber: Speak! June Edition 
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3. Profil Organisasi atau Proyek 

Artikel organisasi/proyek membahas mengenai grup 

atau perusahaan, bukan mengenai individu (Ishwara, 

2011: 87). Penulis menggunakan jenis profil ini untuk 

rubrik Community yang berisikan komunitas Taman 

Suropati Chamber dan Kelas Gitar Gratis.  

 

Gambar 3.3 Profil organisasi untuk rubrik Community 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Speak! June Edition 

 

4. Feature Layanan (Service Feature) 

       Ini adalah cerita tentang “bagaimana caranya” 

(how-to). Tulisan ini menggambarkan bagaimana 

caranya menjawab kebutuhan hidup sehari-hari 

(Ishwara, 2011: 89). Jenis feature ini digunakan untuk 

rubrik Grooming, yang membahas produk-produk 

kecantikan apa yang tepat dalam situasi tertentu, 
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misalkan bad hair day, Valentine’s day, dan lain 

sebagainya. Pada edisi Mei, penulis membahas 

bagaimana produk-produk berbahan baku alam dapat 

memaksimalkan kesehatan kulit anak muda. 

 

Gambar 3.4 Feature Layanan untuk rubrik Grooming  

 

    Sumber: Speak! May Edition 

 

5. Wawancara 

       Walaupun kebanyakan feature didasarkan pada 

wawancara, feature wawancara khusus melukiskan 

suatu dialog antara seorang wartawan dengan orang 

lain. Terkadang ditulis dalam format tanya-jawab 

(Ishwara, 2011: 90). Menurut Rich (2013: 188), 
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menyusun cerita berdasarkan format pertanyaan dan 

jawaban, atau yang lazim disebut Q and A merupakan 

teknik yang efektif untuk media cetak, maupun web 

untuk profil seseorang. Format seperti ini banyak 

penulis lakukan dalam rubrik What’s in Your Bag, 

University Life, dan Pop Quiz.  

 

Gambar 3.5 Wawancara untuk rubrik What’s in Your  
                    Bag 

 

       Sumber: Speak! June Edition 
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6. Untaian  Mutiara 

       Ini adalah suatu feature “kolektif”, seperti pada 

seri anekdot mengenai topik umum (Ishwara, 2011: 

90). Jenis ini penulis buat untuk rubrik K-Pop yang 

mengumpulkan empat kasus K-Pop idol di social 

media.  

 

Gambar 3.6 Untaian Mutiara untuk rubrik K-Pop 

 

           Sumber: Speak! May Edition 

 

         Uji sesungguhnya dari sebuah pembuka feature yang 

efektif adalah pembuka itu bisa memikat pembaca yang tak 

menaruh minat untuk membaca cerita itu (Ishwara, 2011: 

169). 

         Ishwara (2011: 149) menyatakan, lead adalah pembuka 

cerita, suatu janji kepada pembaca mengenai apa yang akan 

datang. Karena itu, paragraf pembuka itu sangat penting.  
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         Salah satu jenis pembuka menurut Ishwara (2011: 154) 

adalah pembuka halus. Pembuka halus disebut juga 

pembuka yang ditangguhkan (delayed lead atau suspended-

interest lead). Pembuka ini tetap ditulis yang pertama pada 

awal cerita, hanya paragraf inti yang berisi fokus cerita 

yang ditangguhkan. Beberapa jenis pembuka halus yang 

umum dipakai, antara lain (Ishwara, 2011: 155). 

1. Pembuka yang memfokuskan pada diri seseorang 

       Lead ini memfokuskan seseorang dalam dua cara: 

menggunakan pendekatan anekdot, menceritakan 

sedikit tentang orang itu, atau menggunakan 

pendekatan deskripsi yang menggambarkan orang itu 

atau melukiskan orang itu beraksi. Lead ini dipakai 

dalam rubrik University Life dengan judul Music 

Moves Her. 

“Grace Sheevreen has a certain elegance and charm 

about her. Blessed with thick shiny hair and radiant 

skin, this 21-year-old appears every inch an angel. 

But her beauty goes beyond skin deep.” 

 

2. Pembuka penggoda 

       Lead ini biasanya menggunakan unsur 

mengejutkan untuk menggoda pembaca agar masuk 

ke dalam cerita. Lead ini dipakai dalam rubrik Geeky 

News dengan judul Fashion Statement. 
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“Totally digging the high fashion look, but lacking the 

means to get your hands on the Celine trio bag, 

Balenciaga ruffle skirt and Dolce & Gabbana lace 

skirt? You know what… Make your own high fashion 

look.” 

 

3. Pembuka misteri 

       Lead ini menjanjikan pembaca suatu kejutan atau 

suguhan untuk membaca terus. Pada rubrik K-Pop 

dengan judul Status Errors, jenis lead ini dipakai. 

“We all know that writing our thoughts on social 

media can be risky, especially if you’re world-famous 

K-Pop stars. Here are some of the most talked-albout 

Internet scandals in the land of the morning calm.” 

 

4. Pembuka pertanyaan 

       Pembuka ini akan menarik pembaca untuk 

menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. 

Pembuka ini dipakai dalam rubrik Grooming dengan 

judul Natural Beauty.  

“A handmade vegetable-based soap…sounds weird, 

huh? But did you know that substances in vegetables 

give The Face Shop’s Nature Garden Cleansing Bar a 

low pH content?” 
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         Dalam penulisan, wartawan juga dituntut untuk dapat 

memilih kutipan yang menarik. Menurut Ishwara (2011: 

161), kutipan yang baik bisa mendukung pembuka dan 

memperkuat informasi dalam berita. Kutipan yang baik juga 

akan membuat pembaca seolah-olah mendengar 

pembicaranya sehingga menambah drama dan perhatian 

pada berita Anda. Sebagai contoh, pada rubrik Living 

Large, penulis mengutip Alice yang mengatakan,  

  ”Harvard belly dance community invited Shakira to 

perform. And she’s not the only famous person to grace our 

school events. In the past two years, we had Oprah, Lady 

Gaga, Claire Danes, Marion Cotillard, Jason Segel, and 

many, many CEOs. And yes, I have met all of them.” 

   

  Kutipan ini digunakan karena lebih menunjukkan emosi 

dibandingkan jika penulis hanya menyebutnya dalam 

kalimat tak langsung.  

         Ishwara (2011: 152) menyatakan, penulis harus 

menceritakan kepada pembacanya dari mana ia 

mendapatkan informasi (attribution). Terlalu banyak 

attribution akan mengusutkan atau mengacaukan. Akan 

tetapi, terlalu sedikit pun bisa menimbulkan kesulitan.  

       Seorang wartawan harus mempunyai kamus berbagai 

bahasa. Hal ini penting untuk perbendaharaan kata dan 

mengetahui makna dan tulisan yang tepat dari suatu kata 

(Ishwara, 2011: 54). Speak! merupakan majalah berbahasa 

Inggris. Oleh karena itu, penulis selalu melakukan 

pengecekan ejaan maupun arti kata di Cambridge 
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Dictionary. Selain itu, untuk menambah perbendaharaan 

kata, penulis juga selalu mencari sinonim dari kata tersebut, 

baik melalui internet, maupun di Microsoft Word dengan 

klik kanan, pilih Synonyms.  

 

 

   3.3.1.3 Penulisan Ulang 

       Ishwara (2011: 134) menyatakan, menulis ulang adalah 

inti dari penulisan. Penulis profesional menulis ulang 

kalimat mereka berkali-kali dan kemudian menulis ulang 

apa yang sudah mereka tulis ulang. Dalam proses penulisan, 

penulis beberapa kali melakukan penulisan ulang untuk 

rubrik Secondary Life, Grooming, dan lain sebagainya agar 

format tulisan lebih enak dibaca.  

       Tulisan yang baik mengandung pengertian dan 

kehangatan; ada kehidupan yang membuat pembaca 

membaca dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Bagi 

penulis yang kompeten, tidak ada yang lebih penting 

daripada memilih. Dan kemampuan untuk memilih ini 

bukan hanya mengenai apa yang akan ditulis, tetapi 

mengenai bagaimana menulisnya. Bagaimana sebaiknya 

cerita itu disampaikan, bagaimana menulis kalimat yang 

benar, bagaimana memilih kata yang tepat (Ishwara, 2011: 

136).  
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   3.3.1.4 Evaluasi 

        Tulisan merefleksikan nada, warna, dan sudut pandang 

majalah. Editor majalah bekerja keras untuk memastikan 

publikasinya mengandung nada yang seragam dari depan 

sampai belakang—bahkan dalam iklannya (Passante, 2008: 

100). Editor Speak! melakukan kontrol yang ketat terhadap 

gaya bahasa dan penulisan setiap rubriknya. Hasil akhir 

berupa majalah yang telah naik cetak menjadi bahan 

evaluasi bagi penulis untuk belajar mengenai proses dan 

alur kerja wartawan yang sesungguhnya.  

 

Gambar 3.7 Alur Kerja Wartawan Magang Speak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Pelaksanaan Magang 

Rapat Redaksi 

Penugasan 

Observasi  Wawancara 

Pengumpulan data 

Penulisan 

Penulisan ulang  

Feature 

Evaluasi 
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     3.3.2  Kendala yang ditemukan 

         Adanya perbedaan konsep dengan realita yang ada selama 

praktik kerja magang sebagai berikut. 

1. Adanya tumpang tindih antara peran editor dan wartawan 

tetap. Wartawan tetap melakukan editing terhadap tulisan 

kontributor dan wartawan magang. Menurut job description 

yang ada, bukan tanggung jawab seorang wartawan melakukan 

editing terhadap tulisan orang lain sehingga ada bentrokan 

antara konsep tugas wartawan dan realitas di lapangan.  

2. Penggunaan website yang tidak sesuai dengan karakteristik 

medianya. Media cetak yang merambah ke internet cenderung 

menyesuaikan konten dan kecepatan pemuatan berita. Akan 

tetapi, konten website Speak! sama persis dengan versi 

cetaknya. Kecepatan pemuatannya pun membutuhkan waktu 

beberapa hari hingga semua rubrik di Speak! muncul secara 

keseluruhan di website. Hal ini tidak sesuai dengan 

karakteristik media online yang mengedepankan kecepatan.  

3. Attribution atau penyebutan sumber dalam teks majalah Speak! 

belum maksimal. Wartawan diharapkan untuk menyebutkan 

sumber informasi yang diperoleh. Akan tetapi, dalam 

praktiknya, pencatuman kutipan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh media asing, misalkan dengan selebriti 

Hollywood, tidak disertai dengan pencatuman nama media 

asing tersebut dalam Speak!. 
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         Selama menjalankan kerja magang di Speak!, beberapa 

kendala teknis yang ditemukan sebagai berikut. 

1. Penulis tidak mendapatkan kartu tanda pengenal sebagai 

reporter magang. Dalam praktiknya, penulis mendapat 

kesulitan ketika melakukan liputan ke sekolah-sekolah.  

2. Adanya perbedaan gaya bahasa dan penulisan antara media 

berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris.  
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