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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 
Dalam kurun waktu dua bulan, penulis bekerja sebagai reporter di 

PCPlus online. Selama dua bulan, penulis melakukan koordinasi dengan 

pembimbing lapangan sekaligus reporter senior, editor PCPlus Brama 

Setyadi. Koordinasi ini dilakukan agar penulis bisa berdiskusi mengenai 

tugasnya dan jika penulis mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan selama kerja magang berlangsung.  Koordinasi ini sangat 

berguna bagi penulis karena penulis bisa lebih beradaptasi dengan suasana 

cara bekerja di lingkungan professional. 

Hari pertama penulis bekerja sebagai reporter magang, penulis 

melakukan diskusi dengan pembimbing lapangan mengenai artikel apa 

saja yang harus penulis kerjakan setiap harinya. Pembimbing lapangan 

penulis, Brama Setyadi membantu penulis memeriksa tulisan-tulisan yang 

dibuat oleh penulis dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam 

bahasa maupun gaya penulisan.  

Apabila penulis melakukan kesalahan dalam penulisan berita, 

maka pembimbing lapangan menyampaikan secara langsung bagian mana 

saja yang perlu diperbaiki dan gaya bahasa seperti apa yang harus penulis 

gunakan dalam membuat artikel online.  
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3.2 Tugas yang dilakukan 
 Tugas yang dilakukan penulis selama bekerja sebagai pekerja magang di PC 

Plus adalah mencari artikel dan ide menarik untuk ditulis dan melakukan peliputan 

serta menghadiri press conference untuk peluncuran produk. 

 Selama melakukan kerja magang, penulis mendapat penugasan langsung dari 

senior editor sekaligus pembimbing lapangan. Sebelum terbit di situs PCPlus.co.id, 

tulisan yang dibuat oleh penulis akan mengalami proses editing yang dilakukan editor 

PCPlus.co.id.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2.1 :  Alur kerja penugasan yang dilakukan penulis 
 

 

 

Tugas diberikan kepada 
penulis oleh pembimbing 

lapangan 

Penulis (intern) 
melakukan penugasan 

yang diberikan 

Tulisan yang sudah 
dibuat diserahkan 

kepada Editor untuk 
di-edit 

Tulisan terbit di situs 
PCPlus.co.id 
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 Berikut adalah tugas-tugas yang dilakukan penulis selama bekerja magang : 

Minggu ke- Tugas yang dilakukan 
 
 
 
 
 
 
 
1 

- Menulis artikel online untuk PC Plus serta artikel 
berdasarkan press release, dengan judul sebagai berikut : 

• WB110 Inovasi Terbaru dari Samsung 
• Ulang Tahun, iOS Bagi-bagi Aplikasi Keren 
• Inovasi Baru: Sony Smartwatch 2 
• Ini Dia Si Mungil Samsung Galaxy S4 Mini 
• PlayStation 4 Semakin Memikat 
• Bocoran: Nokia Lumia 1020 
• Windows Phone Sediakan Bermacam Aplikasi 

untuk Bulan Ramadhan 
 

 
 
 
 
 
 
2 

- Menulis artikel online untuk PC Plus serta artikel 
berdasarkan press relea 

- se, dengan judul sebagai berikut : 
• Google Membuka Halaman Baru Khusus 

Ramadhan 
• Kaspersky Siap Bertarung dengan Penjahat 

Cyber 
• Indosat, Bango, dan Microsoft, Hadirkan 

Sistem Carrier Building 
• D-Link Wireless AC Dual Band, Mini dan 

Berkecepatan Tinggi 
• No Worry Dengan Aplikasi Worry-Free 

Business Security Services 
• “Play for Dreams” Bersama Lionel Messi 

 
 
 
3 

- Menulis artikel online untuk PC Plus dengan judul 
sebagai berikut : 

• Bricks and Clicks Akan Mewabah di 2025 
• IWIC Ke-7 Mendarat di Bandung 
• Menyelam Dengan Nikon Coolpix S31 
• Tabulet Si Tablet Asal Indonesia 
• Colokan Listrik Fleksibel Pertama di Dunia 

- Meliput dan menulis acara Ulang tahun Blibli.com yang 
kedua, “2th Anniversary Blibli.com”  

 
 
 
 
4  

- Menulis artikel online untuk PC Plus dengan judul 
sebagai berikut : 

• Panasonic LUMIX DMC-XS3 
• Milad ke-2 Blibli.com, Dari Free Shipping 

Sampai Weekend Deal 
• Ini Dia Google Nexus 7 Baru Dengan Android 

4.3 
• Olympus SZ-15, Simpel Tapi Kaya Fitur 

 
 
 

- Menulis artikel online untuk PC Plus serta artikel 
berdasarkan press release, dengan judul sebagai berikut : 

• Pengisi Daya Tanpa Kabel di Starbucks 
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5  • Mata-Mata dari D-Link 
• Dengan Firmware Baru, Canon EOS-M 

Semakin Agresif 
• Uji Coba BBM Android Beta 

 
 
6 

- Menulis artikel online untuk PC Plus dengan judul 
sebagai berikut : 

• Aplikasi Asik Buat yang Suka Musik 
• Pilihan Aplikasi Torrent nan Keren 

 
 
 
 
7 

- Menulis artikel online untuk PC Plus serta artikel 
berdasarkan press release, dengan judul sebagai berikut : 

• Instagram atau Vine? 
• Steve Jobs Menerima Penghargaan dari 

Disney 
• Patungan untuk Patung Steve Jobs 
• Semakin Eksis Dengan Promo Smartfren 
• LinkedIn Membuka Halaman Universitas 

 
 
 
 
8 

- Menulis artikel online untuk PC Plus serta artikel 
berdasarkan press release, dengan judul sebagai berikut : 

• Ada Tombol Reset di Chrome 29 
• Sekolah ‘Steve Jobs’ di Belanda 
• Fitur Menarik Baru di Facebook 
• Pengguna Vine Mencapai 40 Juta 
• Fitur Baru di Google+ 

 
 
 
 
9 

- Menulis artikel online untuk PC Plus serta artikel 
berdasarkan press release, dengan judul sebagai berikut : 

• Experiential Shop ke 117 Samsung di Mall 
Kota Kasablanca 

• Test Beta iWork Dibuka untuk Publik 
• Cepat Bosan? Casing LEGO Ini Solusinya 
• Repix Akhirnya Mendarat di Android 
• Gabungkan Foto Dan Video Pakai PicPlay 

 
- Meliput dan menulis artikel untuk acara Microsoft 

“Government Solution Day 2013” 
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- Menulis artikel online untuk PC Plus serta artikel 
berdasarkan press release, dengan judul sebagai berikut : 

• Wikipad, Tablet untuk Gamers 
• Berkreasi Seru Dengan PhatPad 
• iPad Mini untuk Penumpang Hawaiian 

Airlines 
• Keamanan Teknologi di Sektor Pemerintah 

Masih Terkendala 
• Ada Fitur Baru Nih, di Path 
• Keluarga Pop Dari Alcatel 
• Pengguna Instagram Tembus 150 Juta 
• Galaxy Tab 3 Kids Akan Meluncur di Korea 

Selatan Bulan Ini 
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- Meliput dan menulis artikel untuk acara Grand 
Launching XENOM Notebook Gaming pertama di 
Indonesia 

 
 
 
 
 
 

11 

- Menulis artikel online untuk PC Plus dengan judul 
sebagai berikut : 

• Touch Pad Dengan Stylus Dari Wacom 
• Instagram Mulai Tampilkan Iklan Tahun 

Depan 
• Netflix Hadir di Belanda 
• WeChat Menjadi Aplikasi Paling Banyak 

Diunduh di iOS 
• Notebook Gaming Pertama di Indonesia 

Kenalkan Lima Dewa 
• Seagate Ultra Mobile Super Tipis 
• Selamat Jalan, Dolby 
• Berbagi Foto dan Video Dengan WiFi 
• Group Call Dengan Skype Versi Baru 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 
 Bertugas sebagai reporter untuk sebuah portal online selama dua bulan bekerja 

magang, penulis mempraktekkan bagaimana cara menulis sebuah berita online yang 

menarik dan singkat agar pembaca tertarik untuk membaca berita.   

 Menulis sebuah berita untuk situs berita online membuat penulis harus 

mencari ide-ide kreatif dan menarik untuk sebuah judul, karena pembaca hanya akan 

tertarik untuk membaca sebuah berita jika judul yang diangkat menarik. Misalnya 

seperti artikel untuk ulang tahun ke dua Blibli.com yang diliput oleh penulis. Artikel 

yang ditulis penulis berjudul “Milad ke Dua Blibli.com”. Milad akan terdengar lebih 

menarik dibandingkan dengan kata “Ulang tahun”. Selain itu, karena portal untuk 

berita online umumnya diakses melalui berbagai gadget maupun smartphone, maka 

berita yang ditulis penulis pun harus singkat dan mencakup seluruh informasi yang 

ada.  

Menurut Robert Niles, seorang dosen di University of Southern California 

menjabarkan bahwa penulisan sebuah berita online harus memenuhi kriteria berikut : 

1. Short, berita yang ditulis harus ringkas, semakin ringkas akan semakin 

baik. 

2. Active voice, menggunakan kalimat-kalimat aktif  
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3. Strong verbs, menggunakan kata kerja yang kuat. 

4. Contextual hyperlinking, lengkapi tulisan dengan tautan informasi 

terkait; agar memungkinkan pembaca memperkaya pengetahuan dan 

informasi pendukung. 

5. Use formatting, gunakan variasi tampilan huruf atau kalimat (), 

misalnya dengan menggunakan daftar (list), header tebal, dan kutipan 

(blockquotes). 

6. Easy to read , mudah dibaca; jangan ada blok teks/alinea yang lebih 

dari lima baris. “No block of text more than five lines on the screen 

3.3.2 Kendala yang ditemukan 
Selama dua bulan bekerja magang, penulis tidak menemukan banyak kendala, 

kecuali satu, yaitu kurangnya pengetahuan penulis mengenai daerah Jakarta dan 

sekitarnya. Kurangnya pengetahuan penulis ini disebabkan karena penulis jarang 

bepergian ke daerah Jakarta dan sekitarnya, sehingga ketika penulis ditugaskan untuk 

melakukan peliputan untuk pertama kalinya, penulis tidak mengetahui lokasi 

peliputan yang dimaksudkan.  

Pada awalnya penulis juga menemukan kesulitan dalam menulis artikel yang 

berhubungan dengan IT, dikarenakan kurangnya pengetahuan penulis mengenai 

istilah teknis teknologi ataupun gadget terbaru yang ada.  

3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan 
Solusi yang dilakukan penulis agar bisa mengatasi kendala tersebut adalah 

dengan bertanya, baik kepada pembimbing lapangan, rekan magang serta orang-orang 

sekitar, sehingga penulis bisa mencapai lokasi peliputan. 

Penulis bertanya kepada teman-teman yang lebih paham mengenai masalah 

teknis teknologi dan gadget serta mencari tahu melalui Google untuk memperdalam 

pengetahuan dibidang IT.  
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