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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Penulis dalam kerja magang ini menempati bagian produksi webcontent di 

KPOPradio. Ada kalanya penulis diminta untuk membuat program radio senin-

jumat, dan membuat bumper (jeda dalam setiap program radio) serta bridging 

(kata-kata atau musik pengantar ke program berikutnya), dalam hal ini penulis 

dibimbing oleh Dodit Waluyo, dan mendiskusikannya dengan Irfan di bagian 

Audio Production. 

PT. Multimedia Cipta Maxima sendiri pernah bekerja sama dengan 

beberapa perusahaan besar di Korea, maka jika ada kesulitan dalam  berita yang 

penulis translate, penulis akan dibantu oleh pembimbing lapangan, begitu juga 

dengan kesulitan dalam bahasa Inggris. Secara tidak langsung, selain sebagai 

General Manager dan pembimbing lapangan, Ade Meylie juga merangkap sebagai 

editor. 

 Untuk masalah ‘special character’ dalam konten web atau ‘photo format’ 

dalam gambar. Penulis selalu mendiskusikan hal tersebut dengan Dodit Waluyo 

selaku Direktur yang menangani bidang desain dan Rian di bagian Web Developer 

untuk format-format gambar maupun video yang akan diupload. 

Tugas yang dilakukan penulis memang tidak sepenuhnya seperti jurnalis 

atau reporter. Bukan hanya seputar produksi webcontent KPOPradio, tapi juga 

sebagai social media administrator yang memperbaharui informasi (mengupdate) 

di social media seperti facebook dan twitter. Penulis dapat berkomunikasi 

langsung dengan followers (pengikut) di twitter, facebook dan memberi tips-tips 

seputar fashion, food and beverages, serta tentang kebudayaan atau event yang 

sedang berlangsung di sana. 
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3.2 Tugas yang Dilakukan 

Dalam minggu-minggu awal penulis masuk magang ke dalam KPOPradio, 

penulis hanya mengupdate berita melalui facebook agar bisa menulis banyak dan 

dapat memasukkan berbagai foto-foto yang dicari oleh penulis serta memberikan 

caption dan credit darimana foto itu berasal.  

Minggu ke-2 dan selanjutnya penulis bekerja menulis artikel, 

menerjemahkan berita dari bahasa Korea-Inggris (hanya beberapa), Indonesia-

Inggris, Mandarin-Inggris dan Inggris-Inggris. Dalam berita Inggris-Inggris, 

penulis mencari artikel-artikel yang terkait untuk sebagai perbandingan dan 

mencari fakta-fakta terbaru. Untuk artikel yang bahasa Korea-Inggris, dan 

Indonesia-Inggris biasanya murni hanya menerjemahkan, dan apabila ada bukti-

bukti terbaru yang terkait akan penulis tambahkan dalam berita.  

Media jejaring sosial sendiri termasuk kategori media baru (new media). Media 

baru secara umum mengacu pada penggunaan teknologi Internet, terutama 

penggunaan public seperti berita online. Iklan, penyiaran, aplikasi broadcasting 

(misalnya pengunduh musik), forum dan aktivitas diskusi, world wide web, 

pencarian informasi, dan potensi pembentukan komunitas tertentu (McQuail, 

2005:136) 

Maka dari hal tersebut itulah jejaring sosial ini juga dijadikan alat 

penyebaran bagi KPOPradio agar mampu menyentuh negara di luar Indonesia, 

untuk lebih mudah berkomunikasi. Karena banyak pengguna website yang berasal 

dari luar Indonesia, maka KPOPradio menggunakan Bahasa Inggris sebagai 

bahasa pengantar di websitenya. 

 Media baru dapat menyaingi media-media konvensional terdahulunya 

seperti media cetak dan media eletronik seperti radi dan TV. Sekarang, hanya 

dengan memiliki internet sudah bisa mengakses media-media konvensional 

tersebut dalam bentuk media baru (majalah yang dibaca melalui telpon seluler 

atau tablet, TV/radio yang di-streaming secara online)  
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

  Berita-berita yang terjadi di dunia entertainment Korea, dan tidak 

memungkinkan penulis untuk mencari berita, maka berita yang penulis tulis 

kebanyakan hasil dari pencarian penulis di beberapa situs penggemar internasional 

artis Korea dan situs berita infotainment di sana. Secara keseluruhan, penulis 

bekerja mengandalkan internet untuk mencari-cari berita dan menuliskannya di 

website. 

 Berita terdiri dari dua jenis: berita lugas (hard news), berita ringan (soft 

news). Perbedaan pada kedua berita ini adalah dari segi isi berita dan waktunya, 

berita lugas (hard news) adalah berita yang padat berisi informasi fakta yang 

disusun berdasarkan urutan dari yang paling penting hingga hanya yang berisi 

kalimat tambahan/pendukung. Berita halus (soft news) adalah berita yang berisi 

fakta namun cara menulisnya dari yang paling tidak penting/ kalimat pendukung, 

hingga fakta sebenarnya di kalimat akhir/ alinea penutup. 

  Artikel yang dibuat oleh penulis rata-rata bersifat soft news, dan paling 

banyak seputar dunia entertainment Korea. Bukan hanya berita soft news,namun 

ada juga berita hard news, yang penulis dapat dari beberapa portal berita 

Indonesia yang berisi artikel mengenai peristiwa yang terjadi di Korea, lalu 

penulis terjemahkan. 

Di Korea, banyak penggemar yang sering mengikuti kemanapun idolanya 

pergi, mengambil foto dan video dari idolanya tersebut. Dari situ jugalah penulis 

membuat berita. Penulis me-review konser yang berlangsung di Singapore, atau 

China, atau dengan melihat fanaccounts (akun sosial media penggemar salah satu 

idola) yang ada di Tumblr atau akun Weibo (jejaring sosial di China dan Taiwan) 

milik penulis. Saat penulis menerjemahkannya ke dalam Bahasa Inggris, penulis 

tidak lupa mencantumkan siapa pemilik fanaccounts tersebut sebagai credit.  
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 McQuail menyatakan dalam bukunya (McQuail, 2005:138) karakteristik 

media baru menembus keterbatasan model media konvensional (cetak dan 

penyiaran) dengan (1) kemampuan many-to-many conversations (2) kemampuan 

penerimaan, perubahan dan redistribusi obyek kultural (3) dislokasi tindakan 

komunikatif (4) menyediakan kontak global secara instan, dan (5) memasukkan 

subyek ke dalam seperangkat mesin berjaringan. 

 Berdasarkan karakteristik di atas, bisa kita simpulkan bahwa media online 

ini menawarkan sesuatu yang baru, yang tidak bisa dijangkau media lain yang 

terlebih dahulu seperti media cetak dan media penyiaran seperti radio dan televisi. 

Ada fitur-fitur terbatas dari media konvesional tersebut. Namun di media online, 

kita bisa menyajikannnya bersamaan dalam satu perangkat yang sederhana dan 

simple, namun bisa menggabungkan semua fitur yang hanya bisa kita dapatkan 

terpisah kalau dari media konvensional.   

 Mengenai menyediakan kontak global secara instan yaitu kita bisa 

terhubung dengan orang-orang dari belahan dunia manapun dan disatukan ketika 

memiliki suatu kesukaan yang sama. Dan dari media online ini, penulis bisa 

mengetahui secara detail apa yang terjadi saat suatu event sedang berlangsung 

tanpa harus berada di tempat event itu diadakan. 

 Saat penulis melakukan kerja magang hanya ada satu Konser KPOP yang 

berlangsung, yaitu SMTOWN III World Tour Live in Jakarta. Dan penulis 

melakukan kerja magang yang berkaitan dengan Konser KPOP tersebut, seperti 

mendatangi kantor promoter untuk melakukan kerjasama atau meminta izin 

liputan dan meliput jalannya acara konser tersebut dan mereviewnya untuk web.  

  Selain bertugas di penulisan web serta kelengkapannya (lyrics, 

gallery, videos), penulis juga membantu Irfan, Audio Producer di radio untuk 

membuat bumper, bridging, untuk radio itu sendiri. Karena saat itu ada beberapa 

program yang diminta oleh Direktur segera dibuat agar bisa merekrut announcer 

atau penyiar radio.    

Proses kerja jurnalis..., Jesslyn Catherine, FIKOM UMN, 2013



15 
 

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan tugas yang dilakukan penulis 

setiap minggunya: 

MINGGU KE- TUGAS YANG DILAKUKAN 

1 

9-13 Juli 2012 

- a. Social media administrator  

- b. Translate artikel melalui catatan di Facebook (untuk sementara 

hingga web selesai dibuat): 

- * Shinee Words to Shinee Worlds 

- * Things to do in Korea 

- c. Mengupdate foto event seperti konser, fanmeeting,dll di Facebook 

2 

16-20 Juli 

2012 

- a. Social media administrator  

- b. Translate artikel melalui timeline (lini waktu) di Facebook 

- c. Mengupdate foto event seperti konser, fanmeeting,dll di Facebook 

- d. Mengatur playlist radio streaming 

3 

23-27 Juli 

2012 

- a. Social media administrator  

- b. Translate artikel melalui timeline (lini waktu) di Facebook 

- c. Mengupdate foto event seperti konser, fanmeeting,dll di Facebook 

- d. Mengatur playlist radio streaming 

4 

30 Juli-3 Ags 

2012 

- a. Social media administrator  

- b. Translate artikel: 

- * PRESS RELEASE- SMtown World Tour III in INA (120922) 

- * Details about  SMTOWN World Tour III in INA 

- * Suzy support Wooyoung for his solo debut 

- * TEENTOP ask you “Would You be Ma’ Girl?” in their new MV. 

Check this out! 

- c. Menulis artikel: 

- * “SPY” teaser is coming out! 

- * Happy 2000 days Wonder Girls! 

- d. Mengupdate foto event seperti konser, fanmeeting,dll di Facebook 
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e. Mengatur playlist radio streaming 

5 

6 Ags-10 Ags 

- a. Mengupdate berita melalui website yang terhubung ke social media 

- b. Translate artikel: 

- * T-Ara’s Soyeon sent to hospital because of accident 

- * SHINee’s mInho cries for his drama 

- * PSY get visited by Justin Bieber Agency 

- c.  Menyusun Playlist di radio streaming KPOPradio 

- d. Browsing KPOPnetwork 

6 

13-16 Ags 

2012 

- a.Mengupdate berita melalui website yang tersambung ke sosial 

media 

- b. Menulis artikel: 

- c.  Translate artikel: 

- * JYJ’s Yoochun has deactivated his Twitter account? 

- * Sung Si Kyung “BoA are not robot” 

- * INFINITE releases their video Summer Concert “Thanks To” 

- * Jang Geun Suk share his thought about sasaeng fans controversy in 

China 

-  d.Social media administrator (administrator untuk Facebook 

KPOPradio, dan twitter @mykpopradio) 

- e.Membuat program acara radio Senin-Jumat 

- f.Membuat bumper program di radio, bridging 

7 

24-31 Ags 

2012 

- a.Mengupdate berita melalui website yang terhubung ke sosial media 

- b. Translate artikel: 

- * 2PM Nickhun’s are not joining ‘JYP Nations Concert’? 

- * A powerful typhoon in Korea called: Bolaven 

- * 8artist that labeled: Anti Japan 

- c.Social media administrator  

- d.Mengupdate lirik lagu, foto di gallery 
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- e.Browsing KPOPnetwork  

8 

3-7 Sept 2012 

- a.Mengupdate berita melalui website yang terhubung ke social media 

- b. Translate artikel: 

- *PSY Talks about the Hard Times and the Good Times He Had in 

America 

- * Super Junior Siwon in VMan Magazine 

- * Korean Artist Han Ji Hye reveals details about her hiatus 

- * Leeteuk about going to enlistment this year 

- * Sandara Park: We’ll be your umbrella 

- * Hottest and 2PM celebrate their anniversary 

- c. Menulis artikel: 

- * Harisu: transgender artist from Korea 

- d.Social media administrator  

- e.Mengupdate lirik lagu, foto di gallery 

9 

10-14 Sept 

2012 

- a.Mengupdate berita melalui website yang terhubung ke social media 

- b. Translate Artikel: 

- * 13 years contract Isak with SM entertainment is officially 

determined 

- * “Alumnus” movie is urgently stopped 

- * “2012 Korean Music Wave” is has been canceled 

- * Leeteuk says about how difficult being a Super Junior Leader 

- c. Menulis artikel: 

- * Fan vs Fan fight break out at Bigbang’s concert in Singapore 

- *Runningman PD’s tweet give more some evidence about intruder in 

their show 

- d.Social media administrator 

- e.Mengupdate lirik lagu, foto di gallery 

10 a. Mengupdate berita melalui website yang terhubung ke social media 

- b. Translate artikel: 
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3.3.1.2  Tahap Penugasan 

 Biasanya untuk tugas yang diberikan, penulis tidak hanya mendapatkannya 

dari pembimbing lapangan, tapi juga dari direktur, atau Audio Producer, biasanya 

penulis membantu di bagian pembuatan program dan pembuatan bumper untuk 

17-21 Sept 

2012 

- * Whatbecomes still attacked Tablo even members got jailed! 

- * G-Dragon share his thought about his style in relationship 

- * HuhGak showing his “crazy” relationship in his anniversary  

- *Tajinyo’s member causing Tablo’s father stressed and passed away  

- * [TRANS] Interview with 10Asia: Eunhyuk “Whatever it is, a variety 

show or dancing, nothing should be done decessively” 

- c. Social media administrator 

11 

24-26 Sept 

2012 

- a. Mengupdate berita melalui website yang terhubung ke social media 

- b. Translate artikel: 

- * Jang Geun Suk share his thought about sasaeng fans controversy in 

China 

- * T-ara releases promotional video for hongkong showcase, cause a 

criticism 

- * 8 Korean artist that labelled: Anti Japan 

*13 years contract Isak with SM entertainment is officially 

determined 

* concert review in Indonesia, especially SMTOWN Live World Tour 

III in Jakarta 

- c. Social media administrator 

- d. Mengupdate lirik lagu, foto di gallery 

- e. Membuat surat kerjasama dengan Promotor Konser Bigbang Alive 

Tour 
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radio. Tugas yang dilakukan penulis yaitu: menerjemahkan berita-berita 

infotainment, atau isu-isu terpanas yang sedang ada di Korea.  

 Setiap minggunya, penulis juga disisipkan tugas untuk mencari urutan 

tangga lagu teratas, sehingga ada weekly chart versi KPOPradio yang dibuat 

berdasarkan chart billboard Korea dan permintaan pendengar /pengguna website 

melalui sosial media. Penulis mencari cover album penyanyi, menyesuaikan 

ukuran foto, menuliskan nama penyanyi dan judul lagu yang menjadi hits dalam 

minggu tersebut.  

 

 

Gambar 3.1 

Top Chart Mingguan Versi KPOPradio 

 

Gambar 3.2 

Program KPOPradio 
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3.3.1.3 Tahap Penulisan 

 Ada moto dalam penulisan berita, yaitu “Kiss (keep it short and simple) 

and tell”. Berita harus selalu diusahakan singkat dan sederhana, namun padat 

pada isinya. Hindari kalimat rumit. Pilihlah kalimat yang pendek dan tepat, dan 

berceritalah. (Ishwara, 2005: 98) 

 Kiss ini ditujukan agar jurnalis tidak berlebihan dalam menulis berita. 

Karena menulis dengan banyak kata tidak efektif penggunaan katanya dan 

cenderung mengaburkan. Lebih baik menulis singkat, namun langsung ke 

topiknya. Maka dari itu, penulis biasanya menulis artikel yang singkat mengenai 

suatu isu untuk menghindari kata-kata yang bias di dalam artikel tersebut.  

 

Gambar 3.3 

Artikel yang dibuat penulis: Top 5 things to do in Korea 

 Dalam struktur wacana, bentuk alinea dapat dibagi atas: (1) alinea 

pembuka , (2) alinea tubuh, (3) alinea penutup (Wibowo, 2009:116). Dan jenis-

jenis alinea tersebut dapat dibedakan dengan penjabaran berikut ini:  
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(1) Alinea Pembuka: alinea yang diletakkan di awal wacana, mengingat 

letaknya yang paling pertama, alinea ini bisa berisi gagasan pokok atau 

dirangkai agar menata pikiran pembaca guna mengetahui isi artikel 

jurnalistik seluruhnya.  

(2) Alinea Tubuh: menjadi alinea kunci dalam dalam sebuah wacana atau 

artkel, karena memberikan penuturan yang jelas dari inti sebuah 

permasalahan. Dan di aline inilah segala hal di jabarkan ebelum 

ditemukanny kesimpulan. 

(3) Alinea Penutup: alinea ini memberikan penutup atau kesimpulan dari 

alinea-alinea teratasnya.  

 

                     

Gambar 3.4 

Gambar struktur alinea 

Di samping harus memiliki kemampuan reportase dan keterampilan 

menggunakan alat, keterampilan dalam teknologi informasi juga harus dimiliki 

oleh seorang jurnalis. Keterampilan mengakses internet (internet/ web based) 

seperti mengopersikan  e-mail, mailing lists, news groups, dan menyusun laporan 

dalam format internet juga sangat perlu dimiliki wartawan. Kompetensi ini 

relative baru, namun menjadi wajib dikuasai, jika seorang wartawan ingin tetap 

kompetitif pada era kemanujuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini. 

(Wibowo, 2009: 115) 

 Wartawan juga perlu memiliki kemampuan menilai otentisitas informasi 

yang begitu banyak tersebar atau diperoleh melalui internet seperti akurasi dan 
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kesahihan informasinya. Dan penulispun melakukan tahap ini terlebih dahulu 

sebelum penulis menerjemahkan artikel ke bahasa Inggris. 

 Untuk artikel tentang konser yang didatangi oleh penulis, Penulis hanya 

cukup mencatat semua detailnya dan menuliskannya dalam Bahasa Inggris. Serta 

untuk artikel tersebut penulis menyisipkan beberapa tips dari penulis sendiri 

bagaimana persiapan sebelum hingga selesai berjalannya konser. 

                          

Gambar 3.5 

Tampilan artikel “SMTOWN concert” 

3.3.1.4 Tahap Penerjemahan 

 Penulis menerjemahkan artikel-artikel yang berasal dari artikel bahasa 

Korea, Mandarin, dan Indonesia ke Inggris. Dalam pengerjaannya, apabila 

menemui kesulitan bahasa, penulis tidak hanya sekedar menggunakan google 

translate. Karena penggunaan google translate terkadang ada kata-kata yang tidak 

cocok jika digabungkan dalam suatu kalimat. Untuk bahasa Korea hasil artikel 

penulis akan diedit langsung oleh Ade Meylie sebagai pembimbing lapangan.  

 Apabila ada artikel dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia, untuk 

menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, penulis membaca kamus fisik dari 3 
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bahasa tersebut, kamus Mandarin-Inggris, Indonesia-Inggris, dan Inggris-Inggris. 

Lalu hasil akhirnya diedit kembali oleh Pembimbing Lapangan. 

                                

Gambar 3.5 

Translate Artikel 8 Korean Celebrities that labeled: Anti Japan 

3.4  Kendala yang Ditemukan 

 Dalam melaksanakan tugas kerja magang, berikut ada beberapa kendala 

yang dialami oleh penulis. Kendala pertama yaitu banyak kata dalam bahasa 

Korea yang tidak dimengerti oleh penulis, apalagi istilah-istilah yang terdapat 

dalam kalimat. Di saat harus menerjemahkan beberapa artikel Korea, penulis agak 

sulit mengartikan isi dari berita tersebut.  

Kendala kedua yang dihadapi penulis adalah format ukuran foto. Foto 

berita yang harus selalu memakai format horizontal (landscape) sedikit 

menyulitkan penulis, pixel foto yang berukuran 600x350, sulit untuk diaplikasikan 

apabila ada cover album yang baru dirilis, atau ada foto awal untuk album, atau 

pemotretan yang dilakukan artist berbentuk vertikal (portrait).  
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3.5   Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Untuk bahasa Korea yang sulit, dan beserta istilahnya, penulis 

mendiskusikannya dengan Ade Meylie sebagai Pembimbing Lapangan yang 

mengedit artikel yang diterjemahkan oleh penulis. Dari kendala tersebut penulis 

banyak membaca kamus serta artikel-artikel singkat dalam bahasa Korea dan 

mencoba menerjemahkannya ke bahasa Indonesia terlebih dahulu baru ke bahasa 

Inggris agar lebih mudah. 

Kendala kedua yang berupa format foto artikel yang berbentuk vertikal 

biasanya penulis gabungkan dengan foto lain yang berbentuk vertikal juga 

sehingga menjadi collage (gabungan foto). Maka jika memasukkan berita cover 

album, penulis akan mencari lewat web resmi artis yang akan mengeluarkan 

album untuk mencari foto bagian depan dan bagian belakang album tersebut. 
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