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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Proses kerja magang merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh 

penulis. Kerja magang ini tidak hanya dinilai penting untuk melengkapi 

prosedur kelulusan di universitas, tetapi kerja magang menjadi penting untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pekerjaan jurnalis. Tidak 

hanya itu, melalui kerja magang, penulis juga mencoba mengaplikasikan ilmu 

yang didapatkan selama perkuliahaan ke dunia nyata. 

Kontan merupakan salah satu media yang mempunyai konten Ekonomi 

dengan berbagai medium yaitu cetak dan online. Pada medium cetak, Kontan 

mengambil dua bagian yaitu cetak untuk harian dan mingguan. Kontan 

merupakan salah satu anak perusahaan dari Kompas Gramedia.  

Penulis dalam kerja magang di Kontan.co.id, penulis ditempati di divisi 

Keuangan sebagai reporter di bawah bimbingan Dyah Megasari yang 

bertindak sebagai asisten redaktur divisi Keuangan. Di lapangan, penulis di 

bimbing oleh seorang senior yang menjadi tandem penulis yaitu Annisa 

Aninditya Wibawa.  

Ketika Dyah Megasari tidak hadir, maka berita untuk divisi keuangan di 

kelola oleh orang yang bertugas di kantor ataupun redaktur pelaksana Kontan 
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yaitu Djumyati Partawidjaja. Dalam penulisan berita, penulis mendapatkan 

evaluasi dari Dyah Megasari, Djumyati, maupun Annisa.  

3.2  Tugas yang Dilakukan 

3.2.1 Tahap Penugasan 

Pertama-tama penulis diinformasikan oleh tandem pada malam 

harinya acara apa saja yang akan berlangsung pada keesokkan harinya. 

Setelah saya mendapatkan list tersebut, saya akan melihat apakah dari list 

tersebut ada acara yang bentrok dengan jam atau tidak. Penulis pun 

menanyakan kepada tandem, acara mana yang kira-kira menarik untuk 

didatangi dan dijadikan berita.  

Acara yang telah penulis dapatkan adalah acara yang sudah dibagi 

tandem. Jika acara pada hari itu sedikit, penulis dan tandem bersama-sama 

liputan. Pada penulisan, kami membaginya. Contohnya: saat acara KADIN 

yang dalam susunan acaraya terdapat pembahasan tentang Bank dan 

Asuransi, penulis mendapatkan tugas untuk menulis tentang berita 

Asuransi dan tandem penulis menulis berita tentang Bank. 

Setelah mendapatakan masukan-masukan dari tandem, penulis 

menulisakan acara-acara tersebut dalam agenda penulis. Dari list acara 

tersebut, penulis mulai mencari informasi-informasi mendalam seputar 

dari acara tersebut, dari penyelenggara acara itu dan lainnya yang saling 

berhubungan.  

Di perkuliahan, penulis biasanya mencari berita mengenai politik, 

sosial maupun humanis. Tidak pernah penulis mencari berita maupun 
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menulis berita mengenai ekonomi. Penulis pun tidak mempunyai 

pengetahuan mengenai ekonomi. Oleh sebab itu, penulis perlu mencari 

informasi-informasi tersebut agar pada saat liputan penulis dapat mengerti 

pembahasan ataupun yang lebih utamanya penulis mengetahui latar   

belakang penyelenggara acara tersebut.  

 

3.2.2 Tahap Peliputan 

Yang dilakukan oleh penulis selama kerja magang adalah 

menghadiri acara bank maupun non bank (asuransi). Acara tersebut dapat 

berupa laporan kinerja, peluncuran produk baru, publik expose, ataupun 

rapat umum pemegang saham, 

Laporan kinerja yang pernah penulis hadiri diantaranya laporan 

kinerja tahunan, laporan kinerja triwulan (pertiga bulan), dan laporan 

kinerja semester (peremapat bulan).  Yang dibicarakan dalam laporan 

kinerja adalah bagaimana peningkatan kinerja perusahaan tersebut, 

mengalami peningkatan atau tidak. 

Sedang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penulis pun 

pernah menghadiri RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dan RUPS Tahunan 

(RUPST). Yang dibicarkan dalam RUPSLB adalah pergantian dewan 

direksi maupun kebijakan-kebijakan yang perlu disampaikan kepada para 

pemegang saham. dalam RUPST yang dibicarakan adalah pembagian 

deviden atau laba kepada para pemegang saham.  
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Pada Publik Expose yang biasa dibicarakan adalah berapa jumlah 

saham yang akan dijual oleh perusahaan tersebut dan bagaimana 

perusahaan tersebut. Biasanya pada publik exposes, penulis berasa dengan 

wartawan dari divisi investasi karena acara ini berhubungan dengan saham 

perusahaan.  

dalam peliputan berita, pertama-tama penulis datang ke tempat 

acara dan mengikuti acara tersebut dari awal hingga akhir. Jika dalam 

acara tersebut ada sesi tanya jawab, penulis akan menanyakan pertanyaan 

penulis saat sesi tersebut. Namun jika sesi tanya jawab tidak ada, penulis 

akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan penulis pada saat doorstop. 

Doorstop adalah kegiatan yang dilakukan wartawaan saat acara 

telah selesai dengan mendatangi narasumber dengan menanyakan 

pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan bisa berhubungan 

dengan acara tersebut bisa juga tidak berhubungan dengan acara.  

MINGGU KE- TUGAS YANG DILAKUKAN 

I 

13 – 15 Maret 

2013 

- 1. Translate berita dari website ekonomi luar negeri 

- 2.  Liputan ke RUPST dan RUPSTLB BTPN 

- 3. Liputan ke RUPST Bank Mayapada 

- 4. Liputan ke MoU BRI dengan Kemenpera 

II 

18 – 22 Maret 

- 1. Liputan ke Peresmian Pusat Pelatihan Prudential  

- 2. Liputan ke Jasiondo 

- 3. Liputan CIMB Niaga Syariah 
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2013 - 4. Liputan Allianz Indonesia dan Stanchart  

- 5. Liputan ke Komisi XI RDPU  

- 6. Liputan ke Seminar PPATK 

- 7. Liputan ke RUPSLB Bank Of India 

- 8. Liputan ke Asuransi Wahana Tata 

- 9. Liputan ke OJK Weekly Media Briefing 

III 

25 – 29 Maret 

2013 

- 1. Liputan ke Acara Visa-Timezone 

- 2. Liputan ke Komisi XI RDPU dengan calon gubernur 

- 3. Liputan ke ANZ Media Outlook 

- 4. Liputan RUPS CIMB Niaga  

IV 

1 – 5 April 

2013 

 

1. Liputan Paparan Kinerja Prudential Indonesia 

2. Liputan Launching HSBC Visa Signature 

3. Liputan Press Conference CIMB Niaga 

4. Liputan aksi Menolak Bank Dunia 

V  

8 – 12 April 

2013 

- 1. Liputan KADIN  

- 2. Liputan BNI Diskusi Panel 

- 3. Liputan Bank Chinaturst Indonesia dan Asuransi Jiwa Generali 

- 4. Liputan Bank Syariah Mandiri 

- 5. Liputan Press Gathering Bank Mega Syariah 

VI - 1. Liputan LPS Media Gathering 
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15 – 19 April 

2013 

- 2. Liputan Bank Nobu Public Expose 

- 3. Liputan KADIN  

- 4. Liputan paparan Kinerja BTN 

- 5. Liputan Sun Life Financial  

VII 

22 – 26 April 

2013 

- 1. Liputan OJK tentang Pinjaman Fidusia 

- 2. Liputan Asuransi Sequislife 

- 3. Liputan Asuransi Inhealth 

- 4. Liputan Media Workshop Allianz Indonesia 

- 5. Liputan RUPSLB Lippo General Insurance 

- 6. Liputan AAUI  

- 7. Liputan RUPSLB Batavia Finance 

- 8. Liputan RUPSLB Tifa Finance  

VIII 

29 April – 3 

Mei 2013  

- 1. Liputan Peluncuran Digital Lounge CIMB Niaga 

- 2. Liputan Analyst Meeting BCA 

- 3. Liputan Peresmian Kios Mikro Bank Mutiara 

- 4. Liputan Kinerja Bisnis Asuransi Jiwa Manulife 

- 5. Liputan Kerja Sama Askrindo dan Bank DKI 

IX 

6 – 10 Mei 

2013 

- 1. Liputan Seminar Bank Indonesia  

- 2. Liputan Paparan Kinerja Allianz Life Syariah 

- 3. Liputan MoU Jamkrindo dan Bank Mandiri 

- 4. Liputan Paparan Kinerja MNC Insurance  
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3.2.3 Tahap Penulisan 

Dalam setiap acara, penulis mendapatkan press release yang 

memudahkan penulis untuk membuat tulisan mengenai rangkaian acara 

tersebut. Press Release atau siaran pers menurut Soemirat dan Ardianto 

(2004) adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh Public 

Relations (PR) suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada 

pengelola pers/ redaksi media massa (tv, radio, media cetak, media online) 

untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. 

Dari release yang didapatkan, penulis tidak mengambil semua yang 

tertulis dari press realese tersebut. Penulis memilah manakah yang 

menarik untuk dibuat menjadi tulisan berita. Biasanya dari isi press 

realese penulis diharapkan bisa membuat dua berita.  

Dalam penulisan sebuah berita harus memuat "fakta" yang di 

dalamnya terkandung unsur-unsur 5W + 1H. Hal ini senada dengan apa 

yang dimaksudkan oleh Lasswell, salah seorang pakar komunikasi (Masri 

Sareb 2006: 38)  

a. WHO - siapa yang terlibat di dalamnya? 

b. WHAT - apa yang terjadi di dalam suatu peristiwa? 

c. WHERE - di mana terjadinya peristiwa itu? 

X  

13 Mei 2013 

- 1. Liputan Klarifikasi BRI  
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d. WHY - mengapa peristiwa itu terjadi? 

e. WHEN - kapan terjadinya? 

f. HOW - bagaimana terjadinya? 

Kegiatan yang dilakukan penulis yaitu  

 

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan  

Pada awal mendapatkan tugas untuk pergi liputan di lapangan, 

penulis merasa tidak percaya diri. Namun saat menerima tugas pertama, 

kak mega memberitahu penulis untuk mencari seputar informasi acara 

yang akan penulis datangi. Kak mega pun memberikan bagaimana situasi 

yang terjadi di lapang. Acara pertama yang penulis datangi adalah RUPST 

dan RUPSLB BTPN. 

Setelah penulis mencari-cari informasi menganai BTPN, penulis 

pun berangkat ke tempat tujuan acara, yaitu Hotel yang terdapat di 

kawasan Mega Kuningan. Saat sampai, penulis hanya menunggu senior 

Kontan.co.id yaitu Kak Anisa. Namun ia datang terlambat sehingga 

penulis hanya bisa berdiri dan mencermati suasana di tempat acara. 

Penulis dan wartawan yang lain tidak diijinkan masuk dalam ruang 

RUPS, kami menunggu diluar hingga acara tersebut selesai. Di saat kami 

menunggu, PR dari BTPN akan menemani wartawan dan saat itu 

digunakan wartawan untuk menanyakan isu-isu terkait BTPN. 
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Saat liputan pertama ini, penulis diperkenalkan dengan wartawan 

senior oleh Kak Anisa. Ia pun meminta untuk menjaga dan membantu 

penulis saat melihat penulis meliput acara sendiri. Wartawan-wartawan 

senior yang penulis temui baik dan sangat membantu memberikan 

wawasan seputar ekonomi. Seperti Kak Rizki dari Finance Today 

memberitahukan pengetahuan dasar mengenai ekonomi, Kak Angga dari 

Info Bank yang suka membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penulis jika ternyata sedang melakukan liputan bersama dan masih banyak 

lagi.   

Penulis liputan bersama dengan senior hanya berlangsung selama 2 

hari saja, setelah itu penulis diharuskan untuk meliput acara sendiri. 

Disebabkan oleh pengetahuan yang sedikit mengenai dunia ekonomi 

Indonesia, saat meliput acara penulis banyak dibantu oleh para senior 

dikenalkan oleh Kak Anisa ataupun penulis berkenalan saat liputa. Selain 

para senior, penulis mendapat banyak informasi tambahan dari media onlie 

yakni Google. Penulis banyak mencari informasi yang terkait dengan acara 

tersebut.  

Saat di kelas jurnalistik, penulis pernah mendengar tentang amplop 

yang kadang dibagikan saat liputan. Penulis mengalami hal tersebut 

sebanyak dua kali liputan. Pertama saat penulis meliput RUPSLB Bank Of 

India. Saat itu penulis mendapatkan amplop tersebut diselipkan dalam 

press realese. Kak Robert dari Bisnis Indonesia yang saat itu bersama 

penulis untuk liputan mengetahui hal tersebut dan segera mengembalikan 

Alur kerja reporter..., Christika Angelita Toar, FIKOM UMN, 2013



22 
 

ke staff Bank Of India. Penulis pun mengikuti yang dilakukan oleh Kak 

Robert dengan mengembalikan amplop yang penulis terima.  

Yang kedua adalah saat acara Media Gathering Asuransi Wahana 

Tata. Amplop tersebut di selipkan dalam goodie bag yang dibagikan 

seusai acara. Penulis mengetahui ada amplop dalam goodie bag langsung 

menghubungi senior penulis di bagian Asuransi (Kak Feri) untuk bertanya 

harus dibagaimanakan amplop tersebut. Kak Feri pun menyarankan untuk 

memberikannya kepada sekretaris Kontan untuk dapat dikembalikan ke 

Wahana Tata. Penulis pun mengikuti hal tersebut.  

Dalam pemberian list acara untuk liputan pada keesokan harinya, 

penulis biasanya diberikan setelah jam 12 malam ataupun jam 7-8 pagi. 

Penulis harus siap dengan jadwal acara yang mendadak sehingga penulis 

sudah harus siap-siap dari pagi-pagi. Dan acara dalam bidang keuangan 

biasanya berlangsung pada hari senin – kamis. Pada hari jumat biasanya 

penulis mendatangi Bank Indonesia dan melakukan doorstop setelah shalat 

jumat selesai dilaksanakan. Namun jika pada hari jumat ada acara penting, 

penulis akan mendatangi acara tersebut.  

Penulis pernah mengalami liputan dimana acara tersebut tidak jadi 

diadakan ataupun batal seperti acara Penolakan Bank Dunia di Indonesia. 

Tidak hanya itu, acara Bank namun isi acara tersebut mengenai turnamen, 

sehingga saat liputan acara tersebut penulis tidak dapat membuat berita 

apapun. Namun, penulis beruntung karena senior Kontan Harian 
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memberikan bahan berita sehingga penulis dapat menuliskan satu artikel 

pada hari tersebut. 

Selain itu penulis pernah mendapatkan jadwal acara yang salah 

yakni pada saat acara RUPST Tifa Finance. Kak Anisa memberikan 

jadwal acara tersebut pada tanggal 12 Maret, tetapi acara tersebut 

sebenarnya jatuh pada tanggal 26 Maret. Kak Alti dari Bisnis Indonesia 

pun mengalami hal yang sama dengan penulis, salah menerima jadwal 

acara.  

 

3.3.2 Kendala Yang Ditemukan 

Kendala yang sering ditemukan oleh penulis yaitu saat liputan 

penulis sering kali menemukan istilah baru seputar dengan ekonomi. Dan 

bidang yang penulis bekerja adalah bidang keuangan yakni bank dan non-

bank. 

Dalam bank terdapat dua bagian yaitu bank konvensional dan bank 

syariah. Dalam non-bank terbagi menjadi dua yaitu bagian asuransi dan 

finance. Asuransi pun mempunyai beberapa ragam yaitu asuransi jiwa, 

asuransi kendaraan, dan sebagainya. Dengan begitu banyak sekali yang 

perlu penulis ketahui jika ingin meliput sebuah acara. 

Dalam kerja magang ini penulis tidak tetap dalam bidang bank 

maupun non bank. Penulis mendatangi kedua acara tersebut dan membuat 

beritanya. Hal ini membuat penulis perlu mengetahui isu yang sedang 

terjadi di dunia ekonomi yang lebih spesifiknya bank dan non-bank.  
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Penulis harus mengetahui istilah dalan dunia perbankan, seperti 

NPL, kartu kredit, modal, IPO dan sebagainya. Tidak hanya dalam dunia 

perbankan, dalam dunia asuransi pun penulis harus tahu seperti agent, 

bancas, dan lainnya.  

Terkadang penulis meliput acara yang membahas mengenai 

ekonomi makro Indonesia. Penulis pun harus menuliskannya menjadi 

sebuah berita seperti salah satunya inflasi yang terjadi di Indonesia. 

Penulis yang tidak mengetahui seluk-beluk mengenai ekonomi makro 

Indonesia, menjadi kesusahan untuk dapat menulis berita tersebut. 

Memerlukan 1 – 2 jam untuk menyelesaikan berita tersebut.  

 

3.3.3 Solusi Atas Kendala Yang Ditemukan  

Solusi atas kendala yang ditemukan oleh penulis adalah : 

a. Penulis mencari informasi-informasi yang terkait dengan kendala yang 

ditemui.  

b. Tidak malu untuk bertanya kepada senior mengenai kendala yang 

ditemui karena ada pepatah mengatakan “malu bertanya sesat dijalan”. 

c. Penulis perlu sering membaca berita mengenai ekonomi Indonesia. 
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