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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Saat melakukan praktik magang, penulis ditempatkan oleh Kompas.com 

sebagai reporter di desk olahraga. Desk olahraga itu sendiri merupakan salah satu 

bagian dari editorial di Kompas.com. 

Penulis ditugaskan sebagai reporter olahraga yang aktif menulis serta 

melakukan liputan sama seperti reporter tetap. Penulis tidak diberikan target 

tulisan setiap harinya, kecuali bila ada liputan. Posisi editor merangkap sebagai 

koordinator liputan, sehingga penulis mengikuti arahan untuk liputan atau bekerja 

di kantor sesuai instruksi dan undangan media partner yang datang. 

Koordinasi penulisan biasanya dilakukan saat di kantor, via telepon, atau 

layanan media sosial. Editor memberi arahan dan petunjuk tentang tema penulisan 

hari itu. Terkadang, bila tidak ada siaran olahraga atau sepi pemberitaan, biasanya 

penulis berupaya mencari berita atau informasi unik dari berbagai portal berita 

asing. Selain itu, editor juga menentukan sudut pandang pemberitaan yang akan 

ditulis yang sekiranya penting untuk dicaritahu saat liputan. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas penulis sebagai reporter olahraga adalah pertama-tama mencari 

bahan penulisan, baik riset terlebih dahulu maupun untuk liputan. Setelah itu 

penulis baru menyusun informasi sesuai dengan informasi yang penulis dapat. 

Kemudian penulis mengirimkan naskah tulisan ke editor.  

Saat bekerja di kantor, penulis harus rajin-rajin memantau pemberitaan 

atau isu apa yang sedang marak di luar. Biasanya, penulis membuka terlebih 

dahulu web-web berita asing dan melakukan pengecekan, apakah ada pemberitaan 

baru atau ada berita lanjutan dari isu sebelumnya.  
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Ketika liputan, penulis akan melakukan dua tipe peliputan yaitu, peliputan 

berdasarkan undangan resmi dari pihak pengada acara dan peliputan di mana 

penulis akan mengunjungi instansi pemerintahan atau lokasi-lokasi olahraga untuk 

sekedar mendapatkan berita atau informasi. 

Jika penulis mendapat undangan, penulis akan datang sesuai jadwal dan 

tempat yang diinformasikan. Sebelum sampai di lokasi, penulis riset terlebih 

dahulu agar memiliki pengetahuan yang cukup saat bertanya. Selain itu, editor 

juga terkadang membantu dengan mengarahkan pertanyaan apa sebaiknya yang 

ditanyakan.  

Dari kedua hal tersebut, penulis menuliskan artikel mengenai acara 

tersebut dan isu terkait, yang bisa dipetik dari acara itu. Saat liputan, penulis juga 

merangkap sebagai fotografer. Adapun alat untuk  menghasilkan foto tersebut 

hanya menggunakan kamera dari handphone milik penulis. 

Setelah acara selesai, penulis segera menyusun informasi, menyelesaikan 

artikel dan mengirimkan foto kepada editor untuk disunting dan diunggah 

secepatnya. 

Berikut adalah aktivitas yang dilakukan oleh penulis saat melakukan kerja 

magang. 

Pekan  Aktivitas yang Dilakukan 

1 Menulis dua puluh satu artikel online 

Liputan Kompas TV 

Liputan Fun Bike 

2 Liputan Tenis BNP Paribas Final 

Liputan Formula 3, KFC Kemang. 
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Liputan Angkat Besi 

Menulis dua belas artikel online 

3 Liputan Jakarta Marathon 

Liputan voli pantai 

Menulis delapan belas artikel online 

4 Menulis lima belas artikel online 

Liputan BII Maybank Marathon 

5 Liputan ke Senayan (Voli Pantai, Angkat Besi, Panahan, Taekwondo, 

Karate) 

Menulis lima belas artikel online 

6 Menulis delapan belas artikel 

Liputan ke Senayan (Tinju, Soft Tennis, Squash, Panahan) 

Liputan ke Menpora 

7 Liputan ke Senayan 

Liputan boling 

Menulis enam belas artikel online 

8 Menulis dua puluh dua artikel online 

Berkumpul bareng wartawan olahraga di PSSI, Senayan 

9 Liputan ke Bandara (Penyambutan atlet bulu tangkis, liputan Maria 

Londa, atlet lompat jauh) 

Menulis dua belas artikel online 
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10 Menulis lima belas artikel online 

Liputan Taekwondo ke Lotte Shopping Mall 

11 Menulis dua puluh satu artikel online 

12 Liputan MotoGP (Kedatangan Marc Marquez, Dani Pedrosa) 

Liputan ke Kuningan (Nicky Hayden, Hiroshi Aoyama) 

Liputan Syukuran Rakyat Jokowi-JK 

Menulis dua belas artikel online 

13 Liputan terkait Menpora baru ke Stadion Madya, cabang atletik. 

Menulis 9 artikel online 

Liputan ke Senayan (skateboard) 

 

Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan penulis selama kerja magang, 

berikut adalah hasil liputan penulis dan judul berita yang telah dimuat di halaman 

desk olahraga Kompas.com. 

Tabel 3.1: Daftar Artikel 

No. Artikel yang Dimuat Tanggal Dimuat 

1 Ginobili Mundur dari Tim Nasional Argentina 

Li Na Mundur dari AS Terbuka karena Cedera 
Lutut 

Ricciardo: Persaingan Gelar Juara Dunia Belum 
Berakhir 

1 Agustus 2014 

2 Ini Dia "Selfie" Terburuk di Dunia 

Usain Bolt: Cukup dengan 100 Meter 

Albert Park Masih Jadi Tuan Rumah Formula 1 

4 Agustus 2014 
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Australia 

Tiger Woods Cedera Lagi 

3 Crutchlow: Saya Akan Membalap seperti Biasanya 

Hayden Hanya Jadi Penonton pada Balapan 
Kandang; 

5 Agustus 2014 

4 Program "Kita Bisa" Hadir Lagi di "Kompas TV" 

Pilih Jadi Artis atau Atlet? 

6 Agustus 2014 

5 Monfils Sadarkan Djokovic dari Bulan Madunya 

Redding dan Tantangan Baru di Indianapolis 

7 Agustus 2014 

6 Sharapova dan Unggulan Bertumbangan di Rogers 
Cup 

Espargaro Makin Yakin dengan Suzuki 

8 Agustus 2014 

7 Jelang Kejuaraan Dunia, Lee Chong Wei Masih 
Dihantui Cedera 

"Kompas" Kembali Gelar Jelajah Sepeda 
12 Agustus 2014 

8 Hadapi Sisa Musim F3, Sean Gelael Tetap Fokus 

Sean Gelael Banyak Belajar dari Tom dan Antonio 

Lance Armstrong Kenang Robin Williams 

Simona Halep Melangkah ke Babak Ketiga 
Cincinnati 

13 Agustus 2014 

9 Tomic Turun di AS Terbuka dengan Fasilitas "Wild 
Car 

14 Agustus 2014 

10 Sharapova Paling Kaya, Li Na dan Serena 
Menyusul 

Marquez: Saya Tidak Takut Kalah 

15 Agustus 2014 

11 Mantan Petenis Nomor Satu Dunia Berikan 
"Coaching Clinic" di Jakarta 

16 Agustus 2014 

12 Rashid Sidek Tetap Dampingi Lee Chong Wei ke 19 Agustus 2014 
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Kejuaraan Dunia 

Mengenal Ballerup Super Arena, Tempat Kejuaraan 
Dunia Bulu Tangkis 2014 

13 Djokovic Unggulan Teratas, Federer Kedua di AS 
Terbuka 

Angkat Besi Masuki Tahap Akhir Latihan Jelang 
Asian Games 

20 Agustus 2014 

14 Rashid Sidek: Waspadai Chen Long! 

Terima Kasih Chong Wei Feng kepada Lee Chong 
Wei 

Voli Pantai Targetkan Final di Asian Games 2014 

21 Agustus 2014 

15 Jelang AS Terbuka, Serena Williams Unjuk 
Kebolehan Berkaraoke 

Bintang-bintang MotoGP Juga Basah Kuyup dalam 
"Ice Bucket Challenge" 

Saina Nehwal, Mundur dari Commonwealth Games 
demi Kejuaraan Dunia 

22 Agustus 2014 

16 Mampukah Azarenka Bangkit di AS Terbuka? 

Rexy Mainaky Masih Ada Hati di Malaysia 
23 Agustus 2014 

17 Jakarta Marathon 2014, Ajang Kemanusiaan dan 
Pengenalan Budaya 

24 Agustus 2014 

18 Mampukah Tiongkok Sapu Bersih Lagi? 

Li Xuerui Melaju ke Babak Ketiga 
26 Agustus 2014 

19 Jorgensen Masih Terlalu Tangguh bagi Heino 27 Agustus 2014 

20 Menjelajahi Bali bersama BII Maybank Bali 
Marathon 2014 

Saina Nehwal Butuh Tiga Gim untuk Singkirkan 
Takahashi 

28 Agustus 2014 

21 Belinda Bencic: Saya Banyak Belajar dari Martina 
Hingis 

30 Agustus 2014 
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22 Semarak Pakaian Panitia Asian Games 2014 

Li Yongbo Khawatir Wasit dan Hakim Garis di 
Asian Games Akan Curang Lagi 

2 September 2014 

23 Juara Dunia Tinju Ditusuk di Kaki 

Medali dengan Desain Khusus untuk Para Juara 
Asian Games 2014 

4 September 2014 

24 India Krisis Pemain Tenis untuk Asian Games 

Yao Ming Minta Tiongkok Berhenti Membeli 
Gading Gajah 

5 September 2014 

25 Kondisi Petinju Kell Brook yang Ditusuk di Kaki 
Mulai Membaik 

Jelang Asian Games, Saina Nehwal Ganti Pelatih 

06 September 2014 

26 Nyamannya Perkampungan Atlet Asian Games 
2014 

08 September 2014 

27 Gymnasium Ganghwa Dolmens, Markas 
Taekwondo dan Wushu di Asian Games 2014 

Saina Mirza atau Sania Mirza? 

Stadion Gyeyang Siap Sajikan Pertandingan Kelas 
Dunia 

09 September 2014 

28 Menpora Lepas Kontingen Asian Games 201 11 September 2014 

29 Azarenka dan Kyrgios Saling Goda di Twitter 12 September 2014 

30 Bakal Cukup, Tinju Siap Bersaing di Asian Games 

Panahan Targetkan Final di Asian Games 
16 September 2014 

31 Bekal Teori bagi TImnas Boling Sebelum 
Bertanding di Asian Games 

18 September 2014 

32 Tiongkok Siap Juara di Asian Games 2014 

Tiga Jagoan Putri Siap Raih Emas untuk India 
19 September 2014 
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33 Emas Pertama Asian Games Jadi Milik Tiongkok 

Medali Pertama Indonesia dari Cabang Wushu 

Medali Emas Pertama dan Rekor Dunia Om Yun 
Chol untuk Korea Utara 

20 September 2014 

34 Perpisahan Resmi Li Na dengan Media 

Petembak Remaja Korea Selatan Kalahkan Juara 
Olimpiade di Asian Games 

Pecahkan Rekor Dunia, Hsu Shu Ching Sumbang 
Emas Pertama untuk Taiwan 

21 September 2014 

35 Menang Dramatis, Lin Qingfeng Persembahkan 
Emas Angkat Besi untuk Tiongkok 

Lee Chong Wei Keluhkan Lampu Stadion di Asian 
Games 

22 September 2014 

36 Cabang Berkuda Sumbang Perunggu untuk 
Indonesia 

"Perang" Gadis Cantik Korea Utara dan Korea 
Selatan 

23 September 2014 

37 Pebalap Jepang Didenda karena Berganti Sepeda 
Saat Selebrasi 

Perunggu dari Boling Tambah Koleksi Medali 
Indonesia 

Sukarelawan 81 Tahun Berencana Pensiun Setelah 
Asian Games 2014 

Atlet Nepal Menghilang dari Perkampungan Atlet 
Asian Games 2014 

25 September 2014 

38 Terbukti Doping, Atlet Kamboja Dikeluarkan dari 
Asian Games 

Sepak Takraw Tambah Satu Perunggu untuk 
Indonesia 

26 September 2014 

39 Tim Sepak Takraw Putri Sumbang Perunggu untuk 
Indonesia 

27 September 2014 
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Langkah Koko/Candra Terhenti di Semifinal Voli 
Pantai Asian Games 2014 

Curi Kamera, Atlet Jepang Dikeluarkan dari Asian 
Games 

40 Pelatih Balap Sepeda Korsel Pakai Kuteks sebagai 
Keberuntungan di Asian Games 

28 September 2014 

41 Tontowi/Liliyana Gagal Sumbang Emas untuk 
Indonesia 

Lee Chong Wei Harus Lupakan Emas Asian Games 

Kontingen Korea Utara di Asian Games Selalu 
Rindukan Kim Jong Un 

29 September 2014 

42 Usain Bolt Ditantang Peraih Medali Emas Asian 
Games 

Tim Boling Kembali Sumbang Perunggu untuk 
Indonesia 

Rexy Mainaky: Ganda Putri Patut Dicontoh 

Greysia/Nitya: Ini Bonus... 

30 September 2014 

43 Pelatih Maria Londa: Keberuntungan Memihak 
Kita 

Tiba di Tanah Air, Maria Londa Dkk Disambut 
Meriah 

03 Oktober 2014 

44 Lee Chong Wei Mundur dari Denmark Terbuka dan 
Perancis Terbuka 

Dovizioso Merasa Cocok dengan Karakteristik 
Motegi 

Tujuh Atlet yang Menghilang di Asian Games 2014 
Belum Ditemukan 

09 Oktober 2014 

45 Carolina Marin Absen di Denmark Terbuka dan 
Perancis Terbuka 

Pose Cantik Ivanovic di Majalah "Bella" 

10 Oktober 2014 
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46 Kejujuran Gregg Popovich dan Solidnya San 
Antonio Spurs 

Saina Nehwal Tinggalkan Gopichand demi Kumar 

Peter Gade Puji Lin Dan 

11 Oktober 2014 

47 Harmoni Kebersamaan dalam Festival Taekwondo 
Indonesia-Korea 

12 Oktober 2014 

48 "Ni Hao!" Pebulu Tangkis Denmark Belajar Bahasa 
Mandarin... 

Lee Chong Wei: Saya Tidak Pernah Didekati 
Bandar Judi 

Nikolay Davydenko Pensiun dari Tenis 

16 Oktober 2014 

49 Casey Stoner Akan Uji Motor Honda 2015 

Lin Dan Mundur, Jan O Jorgensen Kecewa 
17 Oktober 2014 

50 'HellBoy' Jadi Juara Dunia Panco 

Chen Long Berpeluang Kembali Juarai Denmark 
Terbuka 

18 Oktober 2014 

51 Wang Xiaoli/Yu Yang Sumbang Kemenangan 
Pertama Tiongkok di Denmark 

Li Xuerui Raih Gelar Perdana di Denmark Terbuka 

Enam Tiongkok, Satu Indonesia di Final Denmark 
Terbuka 

19 Oktober 2014 

52 Marquez dan Pedrosa Siap Sapa Para Penggemar di 
Indonesia 

Kedatangan Marquez dan Pedrosa di Jakarta Berkah 
bagi Para Penggemar 

20 Oktober 2014 

53 Nicky Hayden: Bosan Tonton MotoGP? Ganti 
Saluran TV Anda... 

Nicky Hayden: Musim Ini Saya Belum Berikan 
yang Terbaik 

21 Oktober 2014 
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Kedatangan Marquez dan Pedrosa di Jakarta Berkah 
bagi Para Penggemar 

54 Jorgensen Berharap Dugaan Doping Lee Chong 
Wei Tidak Terbukti 

Chen Long Intip Dubai Jelang BWF Superseries 
Finals 

Sambutan Meriah di Dunia Maya untuk Anak 
Djokovic 

23 Oktober 2014 

55 Schumacher Perlu Tiga Tahun untuk Pulih 

Mungkinkah Lee Chong Wei Tak Sengaja Memakai 
Doping? 

24 Oktober 2014 

56 Serena Williams Makin Dekat dengan Gelar Kelima 
WTA Final 

25 Oktober 2014 

57 Menghilang saat Asian Games, Empat Atlet Nepal 
Dihukum 10 Tahun 

Cara Black/Sania Mirza Juara WTA Final 

Kalahkan Halep, Serena Raih Gelar Kelima WTA 
Final 

Tiongkok Pastikan Dua Gelar, Indonesia 
Tempatkan Satu Wakil di Final Perancis Terbuk 

26 Oktober 2014 

58 Nama Serena Williams Diabadikan untuk Bunga 
Anggrek di Singapura 

29 Oktober 2014 

59 Sekjen PASI: Menpora Baru Harus Bela Olahraga 
(1) 

Sekjen PASI: Menpora Harus Mereposisi Olahraga 
Indonesia (2) 

30 Oktober 2014 

60 Pesan Bintang Dunia untuk Atlet Skateboard 
Indonesia 

Bintang Skateboard Dunia Sapa Penggemar di 
Jakarta 

31 Oktober 2014 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 
 Saat kerja magang, penulis diberitahu oleh editor Kompas.com bahwa 

penulis tidak diberikan target artikel perhari. Penulis dibebaskan untuk memilih 

berita apa yang akan ditulis setiap harinya. Misalkan, dalam sehari penulis 

ditentukan untuk menulis sejumlah artikel. Editor membebaskan penulis untuk 

menentukan sendiri berita atau informasi apa yang akan ditulis atau disadur 

untuk Kompas.com. 

Biasanya, selain menyadur dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, penulis 

juga akan melakukan riset mengenai berita terkait dan menambahkan data agar 

berita tersebut menjadi lengkap dan variatif.  

3.3.1 Tahap Pengumpulan Bahan Berita 

Sebelum melakukan proses penulisan, penulisa juga melakukan 

tahap persiapan terlebih dahulu. Editor biasanya memberikan arahan 

mengenai berbagai pemberitaan yang harus diliput. Mulai dari angle 

berita, hingga narasumber yang harus didatangi. Selain itu, penulis juga 

sering berbagi cerita kepada rekan-rekan sekerja untuk mendaptkan 

informasi terbaru. 

Saat bekerja dan melakukan proses penulisan, penulis harus 

mencari berita dari beberapa portal berita asing dan langsung mendatangi 

beberapa tempat serta narasumber untuk melakukan wawancara. Baik saat 

melakukan proses kerja di kantor dan di lapangan, penulis dibebaskan 

memilih angle apapun dalam peliputan. Namun, sebelum melakukan 

proses menulis, penulis harus bertanya terlebih dahulu terkait angle dan 

berita yang akan diambil kepada editor.  Apakah berita tersebut boleh 

diunggah ke online.   

Penulis berusaha mengaplikasikan hal-hal didapat saat mendapat 

pengajaran jurnalistik di kampus. Saat mencari berita, penulis mengikuti 
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kaidah jurnalistik, di mana menurut Stofer  (2010: 133-144) ada enam nilai 

berita yang bisa terjadi pada desk olahraga, yaitu:  

a) Konflik 

 Siapa yang bermain? Siapa pemenangnya? Apakah ada yang 

cedera? Ada konflik personal. Kompetisi olahraga seringkali 

mengenai sebuah peristiwa di mana ada menang dan kalah.  

b) Konsekuensi 

Apa yang terjadi selepas hasil ini? Bagaimana pengaruhnya 

terhadap orang-orang, fans, maupun  masyarakat?  Konsekuensi 

atau impat dari sebuah peristiwa akan mempengaruhi banyak 

orang. Hasil sebuah pertandingan atau sebuah kejadian akan 

mempengaruhi sedikit banyak  sikap para fans dan masyarakat. 

Misal, perubahan peraturan, kebijakan, negosiasi gaji atau hal 

lainnya.  

c) Saat yang Tepat dan Kedekatan 

 Kapan hal itu terjadi? Kapan penonton mengetahui ceritanya? 

Apa inti dari sebuah deadlinennya? Sebagai salah satu dari news 

value, kecepatan sebuah cerita menjadi inti sebuah media, 

terutama media online. 

d) Keganjilan 

 Pernahkah sebuah peristiwa ini terjadi? Apakah hasil ini tidak 

biasa bagi beberapa orang? Adakah hal menarik didalamnya? 

Ambil contoh saat PSS Sleman melawan PSIS Semarang. Lima 

gol bunuh diri merupakan sebuah keunikan tersendiri dalam 

sejarah sepak bola terutama di Indonesia. 

e) Human Interest 

 Sebelum menjadi juara, adakah sesuatu yang dikorbankan oleh 

si atlet? Apakah ini terkait masalah personal? Bagaimana atlet 

menghabiskan waktunya? Bagaimana sisi lain kehidupan 

pemain dan pelatihnya? Sisi human interest ini akan memberi 

penilaian moral terhadap pemain dari para fans maupun 
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masyarakatnya. Sisi ini menunjukan emosi pemain dan 

membuat orang-orang merasakan hal yang sama yang dirasakan 

pemain.  

f) Keterkenalan 

Apakah orang mengenali sosok individu dalam tim? Apakah 

sebuah tim sudah dianggap dikeal oleh masyarakat? Apakah 

kompetisi ini bergengsi? Keterkenalan dalam nilai berita berarti 

peristiwa tersebut, atlet terkait dikenal oleh masyarakat luas. 

Atlet lokal biasanya dikenal oleh media di daerahnya dan 

komunitas-komunitas tertentu di daerahnya. 

Saat di lapangan maupun bekerja di kantor, penulis harus 

mengumpulkan informasi selengkap dan semaksimal mungkin agar berita 

yang ditulis lengkap, komprehensif dan bisa dicerna pembaca dengan baik. 

Untuk itu, saat melakukan pengumpulan informasi, penulis menerapkan 

prinsip-prinsip yang dikemukakkan oleh Eugene J. Webb dan Jerry R. 

Salancik dalam Luis Ishwara (2011: 92), yaitu:  

a. Observasi langsung dan tidak langsung dari situasi berita. 

b. Proses wawancara 

c. Pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen publik, 

dan  

d. Partisipasi dalam peristiwa 

Observasi langsung dan tidak langsung adalah sebuah proses 

dimana wartawan menyaksikan suatu peristiwa terjadi, seperti 

mendengarkan pidato, menyaksikan kebakaran atau pertandingan sepak 

bola, (Ishwara, 2011: 93).  

Dalam berita yang berjudul “Menpora Lepas Kontingen Asian 

Games 2014” yang dimuat tanggal 11September 2014, penulis melakukan 

proses observasi dimana penulis langsung turun ke lokasi peliputan yaitu 
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di Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Senayan. Di 

sana, penulis berkeliling melihat situasi dan kondisi sesaat dan sebelum 

Menpora saat itu, Roy Suryo, datang ke lokasi acara.  

 Kemudian penulis juga mendengarkan pidato dari Roy Suryo dan 

mencatat setiap poin-poin penting dari pidato tersebut agar ada variasi dan 

kekayaan data dalam berita penulis. Berikut pemberitaan terkait penjelasan 

tersebut. 

JAKARTA, Kompas.com - Menteri Pemuda dan Olahraga 
Roy Suryo dan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia 
(KOI) Rita Subowo melepas kontingen Indonesia yang akan 
mengikuti  Asian Games 2014 Incheon, di Wisma 
Kemenpora, Kamis (11/9/2014). 

Pada acara yang dihadiri sebagian atlet, pelatih, dan ofisial 
yang akan berangkat ke Incheon tersebut, Menpora berharap 
para atlet bisa memberikan hasil yang terbaik pada Asian 
Games yang akan berlangsung pada 19 September - 4 
Oktober. 

"Prestasi kalian semua di Incheon akan sangat menentukan. 
Insya Allah empat tahun lagi Indonesia akan menjadi tuan 
rumah. Kita harus memperbaiki peringkat. Selama ini kita 
berada di peringkat 15 dan akan berusaha mencapai 
peringkat 10 pada Asian Games ini," kata Roy Suryo. 

Indonesia mengirimkan 186 atlet (115 putra dan 71 putri) 
untuk berlaga di Incheon. Mereka akan berebut medali di 23 
cabang yang diikuti, yaitu atletik, angkat besi, anggar, 
badminton, balap sepeda, berkuda, bola voli pantai, boling, 
kano, gulat, judo, karate, layar, panahan, renang, rowing, 
sepak bola, sepak takraw,soft tennis, taekwondo, tenis, tinju, 
dan wushu.  

Kontingen Indonesia berada di bawah arahan Chief de 
Mission Tono Suratman dan Deputy Chief decMission 
Agum Gumelar. 

Prestasi terbaik Indonesia di Asian Games adalah peringkat 
kedua pada Asian Games 1962 di Jakarta. Kala itu, 
Indonesia prestasi terburuk didapat pada Asian Games 2006 
di Doha, Qatar. Saat itu, kontingen Merah Putih hanya 
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berada di peringkat 22 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 
dan 14 perunggu. 

Sementara itu, poin proses wawancara adalah pertemuan tatap 

muka, dimana melibatkan interaksi verbal antara dua orang atau lebih, 

tetapi biasanya diprakarsai untuk suatu maksud khusus dan biasanya 

difokuskan pada suatu masalah khusus.  

Kita bisa melihat ekspresi, gerakan, suasana, lingkungan, pakaian, 

hingga gerak tubuh seseorang. Hal itu dapat diamati saat wawancara 

langsung. Lain cerita jika melakukan wawancara melalui telepon. Sebuah 

wawancara telepon kurang dapat menyajikan raga seseorang secara utuh. 

Walaupun kita dapat mendengar irama, suara, ataupun keragu-

raguannya, tetap saja hal tersebut berbeda dengan wawancara langsung 

(Ishwara, 2011:110).  

Penulis mempraktikkan hal ini saat melakukan peliputan mengenai 

pandangan Sekretariat Jenderal (sekjen) atletik mengenai Menteri Pemuda 

dan Olahraga (Menpora) baru yaitu Imam Nahrawi. Saat itu, penulis 

mendatangi Stadion Madya, tempat di mana narasumber berada. Penulis 

menemui ajudannya dan memohon izin sesuai dengan perjanjian yang 

sudah penulis buat. Penulis pun mendapatkan izin dan berhasil melakukan 

praktik wawancara dengan Sekjen Atletik Tigor Tanjung. Penulis bisa 

secara langsung mengamati mimik muka, gestur tubuh, hingga mendengar 

intonasi nadanya dengan jelas. Wawancara dilakukan saat sore hari dan 

penulis hanya seorang diri saat melakukan praktik tersebut.  

Berikut cuplikan berita yang penulis buat, dengan judul “Sekjen 

PASI: Menpora Harus Mereposisi Olahraga Indonesia” yang dimuat 

tanggal 30 Oktober 2014. 

JAKARTA, Kompas.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB 
Persatuan Atletik Indonesia (PASI) Tigor Tanjung punya 
harapan tinggi dengan terpilihnya Menteri Pemuda dan 
Olahraga (Menpora) baru, Imam Nahrawi. Tigor berharap, 
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Mempora baru bisa kembali menggerakkan budaya olahraga 
di masyarakat. 

"Menpora harus bisa mereposisi olahraga Indonesia di 
tengah-tengah masyarakat," ucap Tigor, merujuk pada 
menurunnya antusiasme dan keterlibatan masyarakat 
Indonesia pada olahraga, terutama untuk prestasi, saat ini. 

 
"Dulu, ketika ada pertandingan All England atau Piala 
Thomas, semua orang mendengarkan laporan 
pertandinganlewat radio. Kita dengarnya tegang benar. 
Semua orang dengerin. Tetapi sekarang, sudah begitu 
banyak pilihan," lanjut Tigor. 

Tigor juga bercerita bagaimana dulu dia sepulang sekolah 
masih dalam kondisi bugar, bisa beristirahat, lalu bermain. 
Kondisi yang berbeda dibandingkan sekarang. 

"Sekarang, anak sekolah pulang sudah sore, belum lagi 
kalau ada les. Kapan latihannya kalau mau jadi atlet. 
Dengan kondisi seperti itu, kita berekspektasi mau juara 
Asian Games? Kalau memang enggak mendukung ya 
enggak usah. Itulah mengapa perlu adanya reposisi olahraga 
di masyarakat zaman sekarang," jelas Tigor. 

"Atau mungkin ya memang olahraga gak terlalu dianggap 
lagi, jadi ya sudah saja. Mungkin olahraga memang tidak 
penting lagi. Ketika kalah di SEA Games atau Asian 
Games, negara ini kan jadi gak miring juga. Ini bisa jadi 
indikasi di mana posisi olahraga Indonesia saat ini," 
lanjutnya. 

Tigor yakin, dengan adanya reposisi olahraga di Indonesia, 
beberapa masalah yang selama ini salalu berulang akan bisa 
dihindari. "Kita enggak perlu lagi ribut soal anggaran yang 
telat atau kurang karena selama ini problematikannya 
sealalu sama," tegasnya. 

Lebih jauh, Tigor berharap olahraga nantinya akan jadi gaya 
hidup masyarakat Indonesia. 

Selain itu, wartawan juga bisa mendapatkan informasi melalui 

pencarian dokumen publik atau arsip-arsip file yang terletak di pusat 

informasi untuk melengkapi data dan membuat berita tersebut mudah 

dicerna dan komplit informasinya. Bisa dengan membuka kliping, 
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pemberitaan lama, serta menghubungi sejumlah sumber untuk konfirmasi, 

reaksi atau penjelasan. (Ishwara, 2011: 94). 

 Untuk poin ini, artikel yang menggunakan cara tersebut adalah 

yang berjudul “Kejujuran Gregg Popovich dan Solidnya San Antonio 

Spurs” yang dimuat tanggal 11 Oktober 2014. Artikel ini mewajibkan 

penulis untuk mencari sumber serta arsip-arsip pemberitaan lama dari 

tokoh-tokoh, skor pertandingan, lokasi, hingga biografi penulis agar artikel 

yang dibaca pembaca mudah dicerna dan menarik.  

Penulis mencari tahu lebih dalam melalui riset dari beberapa portal 

berita asing dan mengembangkan sendiri sumber dan arah pemberitaan 

tersebut. Hal itu disebabkan karena awalnya artikel tersebut sangat sulit 

dimengerti untuk orang awam jika hanya sekedar diterjemahkan ke Bahasa 

Indonesia. Berikut artikel terkait penjelasan tersebut. 

NEW YORK, Kompas.com - Sejak 1996, San Antonio Spurs 
ditangani pelatih yang sama, Gregg Popovich. Belasan 
tahun ditangani pelatih yang sama bisa saja menumbuhkan 
kebosanan atau kejenuhan pada tim. Namun, hal itu tak 
pernah terjadi di Spurs. 
 
Kehadiran Popovich justru jadi anugerah bagi tim asal 
Texas tersebut. Berkat tangan dinginnya, tiga pemain Spurs 
yaitu Tim Duncan, Tony Parker, dan Manu Ginobili masuk 
dalam daftar Hall of Fame NBA. Tak hanya itu, Spurs 
berhasil meraih lima gelar juara NBA selama era Popovich 
(1999, 2003, 2005, 2007, dan 2014). 

Popovich dikenal brilian dalam menyusun taktik. Para 
pemain pun menaruh percaya dan hormat padanya. Yang 
tak kalah penting adalah fakta bahwa Popovich merupakan 
pelatih yang jujur kepada para pemainnya. 

"Mereka berbeda. Saya mencoba jujur kepada mereka. Saya 
rasa sia-sia saja melebih-lebihkan atau berkata bohong 
tentang kemampuan mereka. Itu melelahkan. Kamu harus 
mengingat apa yang kamu katakan kepada seorang pemain 
minggu lalu (saat berbohong). Itu tidak akan berhasil," kata 
Popovich. 
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"Jadi, jika kamu benar-benar jujur kepada mereka, saat 
mereka bermain bagus, sayangi dan rangkul mereka, puji 
mereka. Jika mereka bermain buruk, tegur mereka. Biarkan 
mereka tahu, bahwa kamu peduli kepada mereka. Dan jika 
seorang pemain sadar bahwa kamu peduli dan percaya 
bahwa kamu bisa membuatnya lebih baik, mereka akan 
berhasil," kata Popovich. 

Suatu kali, Parker bercerita bagaimana dia dulu dibuat 
menangis oleh Popovich ketika masih menjadi rookie. Pada 
2012, Popovich juga pernah berkata dalam sebuah 
konferensi pers bahwa Boris Diaw tidak pernah tampil 
maksimal. 

Bahkan, pernah satu kali, masih pada 2012, Popovich tidak 
memainkan Duncan dan menulis "old (tua)" dalam box 
score, sebagai alasan keputusannya. 

Namun, kejujuran yang selalu diterapkan Popovich itulah 
yang justru membuat ikatan pelatih-pemain di Spurs 
semakin kuat. Mereka saling percaya disertai rasa saling 
menghormati. 
 
Maka dari itu jangan heran jika Ginobili dan Parker hanya 
mau memperpanjang kontrak di Spurs karena Popovich 
tetap bertahan sebagai pelatih. 

Selama beberapa tahun terakhir, banyak orang menyebut 
Spurs tak akan bisa meraih gelar juara karena mereka terlalu 
"tua". Namun, setiap tahun mereka selalu kembali, tetap 
kuat dan solid. Dengan Popovich masih sebagai pemegang 
kendali, sepertinya musim depan tak akan ada yang 
berubah. 

Hal terakhir yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan informasi 

adalah berpartisipasi dalam peristiwa. Menurut Ishwara (2011:94), terlibat 

dalam peristiwa bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

saat konferensi pers, serta merekam pendapat umum (man-on-the-street 

poll).  

Penulis juga mempraktikkan hal tersebut saat melakukan liputan 

pada berita yang berjudul “Kedatangan Marquez dan Pedrosa di Jakarta 

Berkah bagi Para Penggemar” yang dimuat tanggal  20 Oktober 2014. 

Penulis mendapatkan informasinya saat para penggemar Marc Marquez 
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dan Dani Pedrosa hadir dan memenuhi Bandara Soekarno-Hatta Terminal 

1E di Jakarta. Saat itu, lokasi sudah mulai dipadati 2 jam sebelum kedua 

pebalap itu tiba dari Melbourne. Penulis membaur bersama para fans yang 

meneriakkan yel-yel sambil menunggu kedatngan dua pebalap tersebut. 

Saat itu, penulis menyempatkan diri mengobrol bersama beberapa irang 

fans dan menanyakan mengapa mereka sangat antusias menanti 

kedatangan dua pebalap Spanyol tersebut.  

Berikut salah satu cuplikan contoh berita yang penulis buat, dengan 

judul “Kedatangan Marquez dan Pedrosa di Jakarta Berkah bagi Para 

Penggemar” yang dimuat tanggal 20 Oktober 2014. 

TANGERANG, Kompas.com - Kedatangan dua pebalap 
Repsol Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa, Senin 
(20/10/2014) di Jakarta, sudah dinantikan para penggemar 
mereka. Beberapa dari mereka bahkan rela menunggu di 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. 

Anggi (19), mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Jakarta 
mengaku sudah menunggu-nunggu momen kehadiran 
Pedrosa di Jakarta. Meski tidak begitu mengikuti balapan 
MotoGP, Anggi tetap mengagumi Pedrosa. 

"Jarang-jarang mereka bisa ke sini. Saya suka Pedrosa sejak 
SMP. Wajahnya ganteng dan lucu," kata Anggi yang datang 
seorang diri ke bandara. 

Selain Anggi, fans asal Medan, Jay (28) dan Roni Sitepu 
(30), juga menyempatkan diri hadir untuk menyambut 
kedua pebalap Spanyol tersebut di Jakarta. 

Jay mengaku sudah sejak lama mengidolai Marquez. Ia 
mendesain baju khusus bertuliskan Marquez dan membawa 
poster serta atribut lain untuk ditandatangani pebalap 
berusia 21 tahun tersebut. 

 
"Saya sudah mengikuti Marquez sejak dari Moto3. Ini 
merupakan kesempatan langka bagi penggemar berat seperti 
saya," tuturnya. 
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Sementara Roni mengaku tidak mengidolai kedua pebalap 
tersebut. Ia hadir di Bandara Soekarno-Hatta  karena 'aji 
mumpung'. 

"Saya justru mengidolai (Valentino) Rossi. Yah, mumpung 
mereka ada di sini, siapa sih yang tidak mau melihat juara 
dunia," tutur Roni sambil tersenyum. 

Marquez dan Pedrosa datang ke Indonesia untuk bertemu 
para penggemar. Mereka akan berada di Sirkuit Sentul, 
Bogor, Selasa (21/10/2014). Malamnya, mereka akan 
berangkat ke Malaysia untuk mempersiapkan diri jelang 
balapan di Sirkuit Sepang, akhir pekan nanti. 

Dalam olaharaga, menurut Andrews (2005:44) ada lima penulisan yang 

biasa dilakukan dalam desk olahraga. Kelima penulisan itu yaitu: 

a) Penulisan Kejadian atau Peristiwa  tertentu 

Media biasanya membuat lebih dari satu berita mengenai pemberitaan 

tersebut. Pemberitaan ini biasanya merupakan berita ringan (feature) 

dengan latar belakang informasi mengenai acara yang lengkap. Berita 

seperti ini biasanya dibuat agar pembaca memahami latar belakang 

sebuah event dan bisa menikmati event tersebut. Contoh berita ini 

terdapat dalam artikel berjudul Medali dengan Desain Khusus untuk 

Para Juara Asian Games 2014, Nyamannya Perkampungan Atlet 

Asian Games 2014, Stadion Gyeyang Siap Sajikan Pertandingan Kelas 

Dunia, dan Gymnasium Ganghwa Dolmens, Markas Taekwondo dan 

Wushu Asian Games 2014 

b) Preview 

Preview merupakan artikel yang disusun sebelum event atau 

pertandingan itu berlangsung. Isu  yang ditulis biasanya berupa 

formasi, posisi di sebuah liga, hasil terkait dan statistik menang kalah 

sebuah tim. Contoh berita ini terdapat dalam artikel berjudul 

Mampukah Azarenka Bangkit di AS Terbuka, Tiga Jagoan Putri Siap 

Raih Emas untuk India, dan Mampukah Tiongkok Sapu Bersih Lagi? 
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c) Laporan Pertandingan yang  berlangsung 

Pemberitaan seperti ini hanya untuk mereka yang tidak dapat 

menonton pertandingan karena halangan atau sedang dalam 

perjalanan. Pemberitaan seperti ini juga memberikan pengalaman serta 

gambaran peristiwa kepada para pembaca. Contoh berita ini terdapat 

pada artikel berjudul, Jorgensen Masih Terlalu Tangguh bagi Heino, 

Emas Pertama Asian Games Jadi Milik Tiongkok, dan Medali 

Pertama Indonesia dari Cabang Wushu. 

 

d) Laporan Pasca-Pertandingan. 

Pemberitaan ini bakal mencakup pandangan pasca-pertandingan dari 

pelatih, pemain, dan kinerja tim mereka. Selain itu, pemberitaan ini 

juga menceritakan statistik terkait mengenai pertandingan. Contoh 

berita ini terdapat dalam artikel berjudul, Lee Chong Wei Keluhkan 

Lampu Stadion Asian Games, Pebalap Jepang Didenda karena 

berganti Sepeda Saat Selebrasi, dan Pelatih Maria Londa: 

Keberuntungan Memihak Kita. 

e) Laporan Tertunda 

Pemberitaan ini sebenarnya sama seperti laporan pertandingan, 

statistik, dan hal lainnya di online ataupun broadcast. Namun, dalam 

hal ini laporan tertunda dilakukan oleh media cetak dimana 

pemberitaanya meskipun sama, harus tetap menyajikan informasi yang 

fresh dan mendalam dibanding online maupun broadcast. 
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3.3.2 Penulisan Berita 

3.3.2.1 Hard News 

Saat melakukan praktik kerja magang, penulis harus terus 

mengikuti peristiwa terkini seputar dunia olahraga dari portal berita 

asing dan riset mendalam tentang sebuah peristiwa saat melakukan 

liputan di lapangan agar mampu menyajikan tulisan yang lengkap 

dan komprehensif. Dalam hal ini, penulis melakukan penulisan 

yang biasa disebut berita lugas atau hard news. 

Berita lugas atau yang biasa disebut hard news umumnya 

menggunakan struktur piramida terbalik dengan 

mempertimbangkan unsur 5W+1H (what, who, where, when, why, 

and how). Dalam berita lugas juga dibuat summary lead yang 

meringkas laporan wartawan atas penemuan-penemuan mereka 

yang kemudian dari ringkasan tersebut langsung masuk ke 

rangkaian topik di bawahnya (Ishwara, 2011: 82). 

Dalam mengatur penyusunan informasi, penulis memilih 

informasi yang terpenting terlebih dahulu, hingga yang tidak 

terpenting atau keterangan tambahan di bagian akhir sebuah berita. 

Struktur seperti ini lebih dikenal sebagai piramida terbalik. Struktur 

ini memudahkan bagi editor untuk memangkas dari dasar sehingga 

bisa membuang informasi yang paling tidak penting dahulu, karena 

informasi yang paling penting berada di atas dan menyempit ke 

bawah (Ishwara, 2011: 83). 
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  Gambar 3.1 Piramida Terbalik 

 

 

 

Berikut salah satu cuplikan berita lugas yang penulis 

kerjakan dalam kerja magang yang berjudul “Tiba di Tanah Air, 

Maria Londa dkk Disambut Meriah” dimuat tanggal 3 Oktober 2014. 

Dalam lead berita terdapat ringkasan informasi yang kemudian dijelaskan 

lebih lanjut dalam paragraf-paragraf berikutnya. 

TANGERANG, Kompas.com - Para atlet atletik 
yang baru saja membela Indonesia di Asian Games 
2014 Incheon, Korea Selatan, tiba Tanah Air, Kamis 
(2/10/2014) malam. Setibanya di Bandara Soekarno-
Hatta, Tangerang, mereka disambut meriah oleh 
rekan-rekan, keluarga, dan anggota PB PASI 
(Persatuan Atletik Seluruh Indonesia). 

 

3.3.2.2 Soft News atau Feature 

Ada kalanya, beberapa hari dalam seminggu, penulis tidak 

mendapat isu-isu baru yang layak diangkat. Semua pemberitaan 

sudah ditulis saat akhir pekan, di mana acara dan pertandingan 

olahraga paling banyak diselenggarakan. Jika terjadi hal seperti ini, 

penulis harus pintar-pintar mencari informasi unik atau membuat 

sebuah pemberitaan yang sifatnya tidak termakan oleh waktu 

(timeless) atau habis saat itu juga. Saat melakukan proses penulisan 
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tersebut, penulis melakukan sebuah gaya penulisan lain yaitu 

penulisan soft news atau feature. 

Ishwara (2011: 84) mengatakan, berita halus atau yang 

biasa disebut sebagai soft news merupakan berita dengan proses 

penulisan yang berdasarkan pengalaman (experiental) daripada 

sekadar informasi yang disampaikan dengan cara bercerita 

(storytelling) yang dapat memberikan dampak emosional yang 

sangat kuat kepada pembacanya Ia juga menambahkan bahwa ada 

beberapa jenis berita halus atau soft news yang biasa digunakan 

dalam artikel berita di media massa. Berikut jenis-jenis soft news 

yang nama lainnya adalah feature. 

a) Bright 

Bright adalah sebuah tulisan kecil yang menyangkut 

kemanusiaan (human interest featurette), biasanya ditulis 

dengan gaya anekdot dengan klimaks pada akhir cerita. 

 

b) Sidebar 

Cerita feature ini mendampingi atau melengkapi suatu 

berita utama. Cerita tentang banjir besar, misalnya, bisa 

disajikan dengan sidebar tentang wawancara dengan 

keluarga korban, cerita latar belakang penyebab banjir, atau 

tulisan menarik tentang usaha regu penyelamat. 

 

c) Sketsa Kepribadian atau Profil 

Suatu sketsa biasanya pendek dan hanya mengenai satu 

aspek dari kepribadian, seperti misalnya seseorang yang 

hobinya mengumpulkan model kapal layar antik atau 

seseorang yang bekerja dengan anak-anak berkebutuhan 

khusus. 
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d) Profil Organisasi atau Proyek 

Sama dengan sketsa kepribadian atau profil; hanya artikel 

organisasi/proyek ini mengenai grup atau perusahaan, 

bukan mengenai individu. 

 

e) Berita Feature (News Feature) 

Ini adalah sebuah berita yang ditulis dengan gaya feature. 

Daripada ditulis secara langsung dan lugas, cerita ini 

disampaikan dengan menggunakan teknik feature, seperti 

pembukaan cerita dengan suatu ilustrasi anekdot, walaupun 

sebenarnya tujuan utama dari cerita itu adalah 

menyampaikan berita. 

 

f) Berita Feature Komprehensif (Comprehensive 

Newsfeature) 

Tulisan ini menggambarkan arah dan perkembangan suatu 

isu berita. Jenis tulisan ini mendasarkan riset yang lebih 

baik daripada berita-berita lainnya, sebab berasal dari 

berbagai sumber yang luas. Berita ini pun biasanya lebih 

analitik dan interpretatif. 

 

g) Artikel Pengalaman Pribadi 

Kadang-kadang wartawan sendiri mengatur suatu 

pengalaman unik untuk ditulis, seperti pengalaman 

wartawan Washington Post, Ben H. Bagdikian, yang pada 

tahun 1971 tinggal dalam penjara selama satu minggu. Ada 

pula wartawan yang tinggal bersama gelandangan di kolong 

jembatan. Wartawan akan mengalami yang namanya 

observasi partisipatif. 
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h) Feature Layanan 

Ini adalah cerita tentang “bagaimana-caranya” (how-to). 

Tulisan ini menggambarkan bagaimana caranya menjawab 

kebutuhan hidup sehari-hari, seperti memelihara anak, 

bersantai, berkebun, menata ruang, menyiapkan makanan, 

dan sebagainya. 

 

i) Wawancara 

Walaupun kebanyakan feature didasarkan pada wawancara, 

feature wawancara khusus melukiskan suatu dialog antara 

seorang wartawan dengan orang lain, sering seorang tokoh 

masyarakat atau selebriti. Terkadang ditulis dalam format 

tanya-jawab. 

 

j) Untaian Mutiara 

Ini adalah suatu feature “kolektif”, seperti pada seri anekdot 

mengenai topik umum. Wawancara dengan orang-orang di 

jalan termasuk dalam kategori ini, seperti juga feature Hari 

Valentine yang menggambarkan “sepuluh surat cinta 

terkenal sepanjang masa.” 

 

k) Narasi 

Narasi ini bagaikan cerita pendek, namun narasi 

berhubungan dengan materi yang faktual. Narasi 

memaparkan adegan demi adegan dengan memanfaatkan 

deskripsi, karakterisasi, dan plot. 

Dalam hal ini berita halus yang ditulis penulis saat praktik 

magang terbatas pada satu jenis berita halus saja, yaitu jenis berita 

feature (News feature). Jenis berita feature merupakan sebuah berita 

yang ditulis dengan gaya feature. Penulis membuka sebuah 
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pemberitaan dengan menyampaikan gambaran atau ilustrasi atas 

sebuah peristiwa yang tujuannya tetap menyampaikan informasi.  

Lead yang digunakan berbeda dari  lead berita lugas, 

dimana, lead berita lebih halus atau tidak langsung menukik pada 

inti permasalahan seperti dalam lead berita lugas. Setelah itu, dalam 

body, penulis menambahkan data serta “bumbu-bumbu” terkait 

sebuah peristiwa tersebut.  

 Berikut salah satu cuplikan contoh berita halus yang penulis 

buat, dengan judul “”Ni Hao!” Pebulu Tangkis Denmark Belajar 

Bahasa Mandarin” dimuat tanggal 6 Maret 2014. 

ODENSE, Kompas.com - Pemandangan tidak biasa 
hadir di Denmark Terbuka saat pebulu tangkis 
tunggal putra Denmark, Vicktor Axelsen, mengobrol 
santai dengan bintang Tiongkok, Lin Dan, dalam 
bahasa Mandarin. Axelsen memberikan selamat 
kepada Lin Dan yang merayakan ulang tahun ke-31 
pada Selasa (14/10/2014). 

Rupanya, selama ini Axelsen tengah mempelajari 
bahasa Mandarin. "Lin Dan berulang tahun (pada 
Selasa) dan saya ingin mengucapkan selamat dalam 
bahasa Mandarin," kata pemain 20 tahun tersebut, 
Rabu (15/10/2014). 

Bagi Axelsen, belajar bahasa Mandarin tak hanya 
bertujuan untuk memudahkan dia berkomunikasi 
dengan pemain lain dari Tingkok. Dia yakin, balajar 
bahasa asing akan bisa meningkatkan level 
permainnya. 

"Alasan saya berlajar bahasa Mandarin adalah 
karena kami sering sekali pergi ke Tiongkok untuk 
berkompetisi. Sangat penting untuk bisa bahasa 
mereka," lanjut peraih medali perunggu Kejuaraan 
Dunia 2014 tersebut. 
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Axelsen mengaku sudah delapan bulan belajar 
bahasa Mandarin. Dia bahkan punya guru bahasa di 
Kopenhagen. "Saya juga mendaftar di salah satu 
institut di Beijing dan saya mendapatkan pelajaran 
percakapan lewat Skype." 

"Hal tersulit dari belajar bahasa Mandarin adalah 
bahwa kamu harus sering berlatih, sedikit mirip 
dengan badminton. Ini bahasa yang sulit. Meski 
belum terlalu bagus, kemampuan saya terus 
membaik," lanjutnya. 

Paling tidak, pebulu tangkis yang kini menduduki 
peringkat 11 dunia tersebut, pasti sudah fasih 
mengatakan ni hao, yang berarti apa kabar. 

Sayangnya, langkah Axelsen pada turnamen 
Denmark Terbuka tahun ini langsung terhenti di 
babak pertama. Dia kalah dari unggulan kedua asal 
Tiongkok, Chen Long, dengan 17-21, 10-21, Rabu 
(15/10/2014). 

Dalam mengemas berita ringan atau informasi unik, penulis 

harus menggunakan gaya penulisan feature. Gaya penulisan feature 

ini kontras sekali dengan gaya penulisan hard news. Jika hard news 

memiliki struktur piramida terbalik atau deduktif, feature 

mengisahkan. Susunan bangunan feature terdiri dari judul, intro, 

perangkai, tubuh dan penutup (Sumadiria, 2006:190). Media 

Kompas.com sendiri tidak memiliki aturan penulisan yang baku. 

Namun, struktur penulisan feature terdiri dari empat bagian yaitu 

judul, lead, body dan ending.  

a) Judul  

Terkait judul tulisan feature, Sumadiria, memaparkan syarat-

syarat dalam gaya penulisan tersebut, yaitu, informal, 

fleksibel, lincah, menarik, atraktif, dan ekspresif. Sumadiria 

kemdian menegaskan judul feature menyaratkan kreativitas, 
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improvisasi, dan kepekaan cita rasa sastra yang tinggi dari 

wartawan atau reporter penulisnya. Berikut contoh judul 

artikel yang penulis buat:  

Gambar 3.2 Judul  Artikel 

 

 

Isi pemberitaan ini adalah adanya gadis-gadis Korea Utara 

yang selalu mendukung atletnya pada Asian Games 2014. 

Gadis-gadis Korut terkenal karena kecantikannya dan 

semangatnya dalam mendukung. Namun ternyata, selain 

Korea Utara, gadis-gadis tuan rumah Korea Selatan juga 

tidak kalah cantiknya dari Korea Utara. Gadis-gadis itu bukan 

hanya jadi penonton. Mereka juga menjadi panitia Asian 

Games 2014, dimana bekerja sebagai pembawa medali, 

bunga, piagam, dan hal seremonial lainnya.  

Nah, agar pembaca tertarik dan membaca artikel tersebut, 

tercetuslah ide penulis untuk membuat judul ““Perang” Gadis 

Cantik korea Utara dan Korea Selatan.” 

b) Intro 
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Dalam proses pembuatan artikel, penulis sebisa mungkin 

memancing pembaca untuk membaca artikel tersebut melalui 

intro. Disini, peran intro pada paragraf pertama menjadi  

penting. Pasalnya introlah yang dapat menamgkap minat 

pembaca (Sumadiria, 2006:198). Jika intronya menarik, 

pembaca akan tetap membaca artikel tersebut. Jika tidak, 

artikel tersebut bisa saja ditinggal atau ditutup dari layar tab 

komputer.  

Fungsi dari intro adalah sebagai pemicu perhatian khalayak 

sekaligus sebagai pintu masuk ke dalam bangunan cerita 

(Sumadiria, 2006:196).  

Sumadiria kemudian menjabarkan 13 intro yang biasa 

digunakan 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. Dari 

ketigabelas intro tadi, penulis paling sering menggunakan 

intro ringkasan, intro deskriptif, dan intro menuding 

langsung. 

Pada intro ringkasan, semua informasi penting yang 

mencakup unsur siapa (who), apa (what), kapan (when), 

dimana (where), mengapa (why) dan bagaimana (how) 

tercantum dalam paragraf pertama. Modelnya langsung 

dengan teknik melaporkan, menggunakan pola piramida 

terbalik dan merujuk pada rumus 5W1H.  
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Gambar 3.3 Intro Ringkasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intro deskriptif hanya menggambarkan kisah peristiwa. Intro 

ini tidak mengajak pembaca untuk masuk kedalam cerita 

untuk menjadi pemain atau aktor, sebaliknya intro ini hanya 

menempatkan pembaca sebagai penonton saja. 
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Gambar 3.3 Intro Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam beberapa hal, intro menuding langsung sama 

dengan intro pertanyaan. Pembaca sengaja dibawa 

untuk menjadi bagian cerita, walau tak terlibat 

persoalan. 
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Gambar 3.4 Intro Menuding 

 

 

 

 

 

3) Body 

Setelah intro, penulis kemudian akan menulis menulis 

tubuh berita atau body. Pada body, biasanya penulis urutkan 

atau tetapkan terlebih dahulu informasi apa saja yang 

sekiranya masuk dan pas untuk dibaca pembaca. Penulisan 

tubuh berita sesuai dengan urutan kronologis, urutan logis, 

atau berupa narasi. 

 

Urutan kronologis biasanya digunakan untuk menceritakan 

sebuah kejadian secara runut menurut kejadiannya. 

Penceritaan jenis ini untuk menceritakan sebuah cerita yang 

lumayan panjang. Berbeda dengan urutan logis. Penulis 

tidak hanya mengikuti bahan cerita, melainkan lebih aktif. 

Penulis dibentangkan dengan suatu masalah, dan 

mempersoalkan sebab-sebabnya (Sumadiria, 2006:199). 

Terdapat beberapa macam urutan logis, yaitu urutan sebab-

akibat, yaitu penulis melihat terjadinya sesuatu dan 
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mencoba membicarakan sebab-akibatnya. Kemudian jenis 

yang kedua adalah khusus-umum atau umum khsus.  

 

Teknik yang terakhir adalah penulisan narasi. Penulisan ini 

hadir sebagai perkembangan terbaru dalam penulisan 

feature. Sebuah gaya bercerita atau narasi sebagai struktur 

cerita yang efektif. Narasi adalah bentuk ideal untuk certa 

mengenai orang yang pengalamannya reflektif dari suatu 

situasi atau masalah yang lebih luas.  

 

Diantara ketiga jenis penulisan pada tubuh berita feature, 

penulis paling sering menggunakan unturan logis umum-

khusus. Penulisan dengan gaya ini terdapat pada artikel 

penulis dengan judul Kejujuran Gregg Popovich dan 

Solidnya Antonio Spurs, Harmoni Kebersamaan dalam 

Festival Taekwondo Indonesia-Korea, Pilih Jadi Artis atau 

Jadi Atlet? 

 

4) Ending 

Williamson dalam Sumadiria (2006: 217) 

menjelaskan empat jenis penutup dalam cerita 

feature. Empat penutup itu adalah penutup 

ringkasan, penutup penyengat, penutup klimaks, dan 

penutup menggantung.  

Penutup ringkasan adalah penutup yang bersifat 

ikhtisar dan hanya mengikuti ujung-ujung bagian 

cerita yang lepas-lepas dan menunjuk kembali ke 

intro. Penutup ini dimaksudkan untuk membimbing 

Proses dan alur..., Patric Rio Romualdo Batubara, FIKOM UMN, 2015



51 
 

pembaca, pendengar, atau pemirsa, untuk mengingat 

kembali pokok-pokok cerita yang sudah diuraikan.  

Penutup menyengat adalah penutup yang bisa 

membuat pembaca seolah-olah terlonjak. Penulis 

hanya menggunakan tubuh cerita untuk menyiapkan 

pembaca pada kesimpulan yang tidak terduga-duga. 

(Sumadiria, 2006:218) 

Penutup klimaks adalah penutup yang sering 

ditemukan pada cerita yang ditulis secara 

kronologis. Ini seperti sastra tradisional. Pada teknik 

penutup klimaks, setiap bagian dan adegan 

dipersiapkan dengan matang untuk mencapai ke satu 

titik. Tidak boleh terjadi penyimpangan sedikipun. 

Titik itu adalah klimaks (Sumadiria, 2006: 219). 

Penutup menggantung adalah penutup dimana 

setelah selesai membaca, pembaca tetap tidak 

mengetahui dengan jelas apakah tokoh cerita 

menang atau kalah. Ia menyelesaikan cerita sebelum 

mencapai klimaks. Karena penyelesaiannya memang 

belum diketahui, atau karena penulisnya sengaja 

ingin membuat pembaca tergantung-gantung 

(Sumadiria, 2006: 220).  

Di antara keempat penutup itu penulis paling sering 

menggunakan penutup ringkasan. Penutup itu 

penulis gunakan beberapa judul artikel diantaranya, 

Stadion Gyeyang Siap Sajikan Pertandingan Kelas 

Dunia, Saina Mirza atau Sania Mirza, Ini Dia 

“Selfie” Terburuk di Dunia, dan Bintang-bintang 
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MotoGP Juga Basah Kuyup Dalam Ice Bucket 

Challenge. 

 

3.4 Kendala yang Ditemukan 

Saat melakukan praktik kerja magang, ada beberapa kendala yang 

penulis alami yang menghambat penyelesaian beberapa tugas. Kendala 

tersebut antara lain.  

1. Penulis awalnya tidak begitu memahami mengenai istilah-istilah 

olahraga atau istilah asing lainnya. Selain itu, penulis juga masih 

belum begitu fasih mengenai beberapa peraturan olahraga seperti 

renang, basket, tinju, bulu tangkis dan beberapa peraturan  

2. Penulis sempat terkendala dengan gaya penulisan yang saat awal 

kerja magang. Penulis harus beberapa kali melihat gaya penulisan 

online, serta bertanya kepada editor bagaiamana baiknya dalam 

penulisan berita online.  

3. Kurangnya koordinasi yang jelas di lapangan membuat penulis 

sempat beberapa kali dilema dalam melakukan peliputan. Ada 

beberapa lokasi yang harus penulis kunjungi, tapi karena 

keterbatasan reporter penulis harus mampu menjangkau setiap area 

tersebut.  

3.5 Solusi 

Berikut solusi dari kendala yang penulis temui 

1. Penulis melakukan riset terlebih dahulu dan mencatat informasi-

informasi tersebut. Tak lupa penulis juga mencari beberapa 

peraturan olahraga lainnya, khususnya yang belum penulis 

mengerti, seperti riwayat, rekor sejarah,  
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2. Penulis berusaha untuk beradaptasi dengan gaya penulisan tersebut 

agar bisa menjadi gaya tulisan khas penulis sendiri. Beradaptasi 

yang penulis lakukan itu seperti membaca gaya penulisan olahraga 

terlebih dahulu, serta melihat beberapa penulisan lain di desk 

berbeda. 

3. Penulis kembali meminta instruksi yang jelas serta ketegasan editor 

terkait tugas peliputan. Penulis sama sekali tidak membantah, 

karena magang di Kompas.com saja penulis sudah sangat 

bersyukur. 
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