
PERTANYAAN UNTUK INFORMAN : 

1. Mulai kapan anda menjadi penulis majalah? 

Jawaban: ia menjadi penulis sejak tahun 2011, ketika baru lulus kuliah dari universitas 

Atma Jaya Jogja, sebagai lulusan FISIP, mulai masuk di majalah hidup dan mulai menulis 

dan mengemban tanggung jawab sbagai penulis rubrik. 

2. Apakah anada pernah merasa jenuh ketika menjadi penulis? 

Jawaban: ia juga pernah jenuh, karena setiap minggunya mnimal harus mempersiapkan 

tulisan 3 sampai 6 tulisan untuk cadangan dan dinaikan ke cetak. 

3. Bagimana cara anda mengatasi kejenuhan selama menulis? 

Jawaban: Ia membuat sebuah pemikiran dalam hidupnya, bahwa hidup pasti lelah dengan 

pekerjaan, namun kita hraus bisa mengatasinya dengan cara apapun, misalnya refresing 

atau membaca buku untuk referensi tulisannya. 

4. Bagimana menurut anda menulis untuk majalah dengan menulis untuk berita di Koran? 

Jawaban: ia mengatakan sangat berbeda menulis di berita hard news dan tulian feature, 

dengan kalimat dan kata-kata yang digunakan juga lebih panjang dan harus mampu 

membuat pembaca mengerti bahaakan kadang terbuai dengan tulisanannya. 

5. Menurut anda syarat untuk menjadi penulis yang baik bagaimana? 

Jawaban: harus mengerti ini dari penulisan itu, harus memahami betul teknik penulisan 

yang baik dan benar, serta harus pandai berimajinasi dengan kata-kata. 

6. Menurut anda bagimana dengan rubrik Jendela, tentang tulisannyaa? 

Jawaban: Rubrik ini mengajak, dan juga memotivasi para muda mudi gereja untuk 

mengembangkan apa yang ada disekitar mereka dalam kehidupan menggerja, juga 

mengajak orang tua untuk menjadi pembimbing dari anak-anak muda untuk terus 

membantu perkembangan gereja dan sekitarnya. 

7. Menurut anda dengan adanya penulis lepas apakah anda cukup terbantu? 

Jawaban: ia mengatakan cukup tebantu, karena dengan adanya penulis lepas, pekerjaan 

menjadi lebih ringan, namun taanggung jawab sedikit lebih besar, karena harus 

mengklarifikasi dan mencari tau kebenaran yang ada. 

8. Menurut anda bagaimana dengan kolom atau space yg diberikan untuk penulis lepas? 

Jawaban: ia mengatakan, bahawa di kolom ini cukup baik, ini juga bisa menambah 

pembaca, dengan memasukan tulisan dari penulis lepas, mereka juga akan membantu 

dalam penjulan majalah ini, sehingga akan banyak juga yang membeli majalah Hidup ini. 

Dan akan banyak juga yang menajdi penuis lepas sedikit meringankan pekerjaannya. 

9. Menurut anda bagaimana format penulisan di majalah Hidup ini sudah cukup baik, dengan 

terbit setiap minggu? 

Jawaban; ia mengatakan sejauh ini masih cukup baik, terbit seminggu sekali sehingga 

deadline bisa dipersingkat, ditambah dengan adanya penulis lepas, menambah pengahsilan 

juga untuk majalah hidup, dan banyak pembaca dari orang-orang di sekitar penulis lepas 

tersebut. 



 


