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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Kordinasi 

 Selama menjalani kerja magang, penulis berkoordinasi langsung dengan 

online editor, Bapak Sigit Purnomo. Penulis dibimbing untuk mengisi konten di 

seluruh rubrik Kidnesia. Selain itu, penulis juga dibimbing untuk berinteraksi 

langsung dengan anak-anak yang menjadi audiens Kidnesia melalui media sosial 

yang dimiliki yakni Facebook, Twitter dan Youtube.  

 Penulis juga melakukan peliputan di berbagai kegiatan anak-anak seperti 

Kampanye Hak Anak, Festival Budaya dan berbagai konferensi pers produk atau jasa 

mengenai anak-anak. Di samping itu, penulis juga melakukan peliputan kegiatan 

yang dilakukan oleh tim promosi Media Anak Group of Magazine Kompas Gramedia 

seperti KidsFest, FunFest, Konferensi Anak, Girls Model Hunt serta International 

Photo Contest for Kids. Ketika melakukan peliputan acara dari tim promosi, penulis 

juga berkoordinasi dengan redaksi terkait yang mengadakan acara seperti redaksi 

Bobo, Girls, XY! Kids dan National Geographic Kids.  

 Kidnesia adalah situs web anak-anak yang berarti konten di dalamnya tidak 

hanya berupa tulisan. Penulis juga melakukan tugas membuat video peliputan. 

Penulis bersama dengan reporter Kidnesia yang lain berbagi tugas dalam membuat 

video. Tugas yang pernah penulis lakukan adalah menjadi camera person, penulis 
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naskah, reporter hingga editor. Saat proses editing video, penulis banyak 

mendapatkan masukan dari pembimbing lapangan. 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

 Selama menjalani kerja magang, penulis melakukan berbagai tugas sebagai 

reporter online.  Penulis membua konten yang berupa tulisan singkat dengan panjang 

antara 200-300 kata. Menurut Professor Methot dalam Hilliard (2008:69), ada 

beberapa panduan agar tulisan enak dibaca pada media online salah satunya adalah 

menghindari paragraph dan tulisan yang panjang.  

 Menurut Hilliard (2008:46) salah satu kunci dari media berbasis internet 

adalah kemampuan untuk berinteraksi antara penulis dengan audiens. Media sosial 

membantu penulis berinteraksi dengan audiens. Di samping itu, penulis juga 

membuat konten multimedia seperti video. Berikut adalah tabel tugas yang dilakukan 

penulis selama kerja magang: 
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Tabel 3.1. 

Tugas yang Dilakukan  

Minggu ke- Tugas yang Dilakukan 
1  Mencari Fakta Seru dengan tema Kemerdekaan Indonesia 

untuk di upload ke microsite  
 Melakukan liputan ke Museum Nasional dalam rangka Hari 

Aksara 
 Membuat artikel dan membuat konten media sosial 

#DuniaAnak dengan tema #CintaAksara 
 Mengisi rubrik Teropong Daerah “Bijih Besi Lampung”  
 Melakukan re-write tulisan untuk rubrik Sekitar Kita 

2  Mencari Fakta Seru  dengan tema Kemerdekaan Indonesia 
untuk di upload ke microsite  

 Melakukan liputan ke acara Jakarta Kids Run, Junior NBA 
National Training Camp, Olahraga Jump Stilts dan 
Kampanye Perlindungan Anak 

 Menulis hasil peliputan Jakarta Kids Run, Junior NBA 
National Training Camp, Olahraga Jump Stilts dan 
Kampanye Perlindungan Anak untuk rubrik Sekitar Kita 

 Mengedit video peliputan Jakarta Kids Run dan Kampanye 
Perlindungan Anak 

 Menulis artikel untuk rubrik Teropong Daerah “Tokoh dari 
Jambi” 

 Melakukan re-write tulisan untuk rubrik Sekitar Kita 
3  Mencari Fakta Seru dengan tema Kemerdekaan Indonesia 

untuk di upload ke microsite 
 Melakukan liputan ke Pameran Transportasi dan launching 

program Ronald Mcdonald Charities House “Stripes For 
Love” 

 Menulis hasil peliputan Pameran Transportasi dan membuat 
konten media sosial #DuniaAnak dengan tema 
#TransportasiKita 

 Melakukan re-write tulisan untuk rubrik Sekitar Kita 
 Menulis rubrik Teropong Daerah  

4  Mencari Fakta Seru dengan tema Kemerdekaan Indonesia 
untuk di upload ke microsite 

 Melakukan re-write tulisan untuk rubrik Sekitar Kita 
 Menulis rubrik Teropong Daerah 
 Liputan Roadshow International Photo Contest for Kids by 

National Geographic Kids Indonesia 
 Menulis artikel rubrik Sekitar Kita tentang Ulang Tahun 
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Bandung dan Teknologi Kereta Super Cepat dalam rangka 
Hari Kereta Api 

5  Mencari Fakta Seru dengan tema Kemerdekaan Indonesia 
untuk di upload ke microsite 

 Melakukan re-write tulisan untuk rubrik Sekitar Kita 
 Menulis rubrik Teropong Daerah 
 Menulis artikel Trivia Quiz Indonesiaku dalam rangka 

promosi Kidnesia 
 Mengedit video Roadshow International Photo Contest for 

Kids by National Geographic Kids Indonesia 
 Menulis artikel Desa Wisata Kliwonan untuk rubrik Jalan-

jalan.
6  Melakukan re-write tulisan untuk rubrik Sekitar Kita 

 Menulis rubrik Teropong Daerah 
 Membuat artikel Sejarah dan Kegunaan Blog dalam 

rangkaHari Blogger  
 Membuat artikel sesuai dengan tema Kurikulum 2013 yaitu 

cara menjaga kerukunan 
 Membuat artikel tentang Clevio Coder Camp untuk rubrik 

Sekitar Kita
7  Melakukan re-write tulisan untuk rubrik Sekitar Kita 

 Menulis rubrik Teropong Daerah 
 Menulis artikel dan membuat konten media sosial seputar 

Pelantikan Jokowi #PresidenJokowi #IndonesiaBaru 
 Menulis artikel tentang kuliner Aceh untuk rubrik Jalan-

jalan 
 Liputan latihan Mini Operet Bobo untuk acara KidsFest 2014 
 Mengisi konten microsite KidsFest 2014 

8  Melakukan re-write tulisan untuk rubrik Sekitar Kita 
 Membuat artikel sesuai dengan tema Kurikulum 2013 tentang 

kerukunan 
 Mengedit video Latihan Mini Operet Bobo dan Video 

Promosi KidsFest 2014 
 Menulis artikel tentang songket Palembang untuk rubrik 

Teropong Daerah 
 Liputan Girls Fun Day dan KidsFest 2014 

9  Membuat tulisan hasil peliputan Girls Fun Day dan KidsFest 
2014 

 Mengedit video peliputan KidsFest 2014 
 Melakukan re-write tulisan untuk rubrik Sekitar Kita 
 Menulis artikel tentang kuliner Jambi untuk rubrik Jalan-

jalan. 
 Menulis artikel seputar mainan dan alat musik untuk promosi 

XY! Kids FunFest 2014 
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 Liputan XY! Kids FunFest 2014 
10  Melakukan re-write tulisan untuk rubrik Sekitar Kita 

 Membuat tulisan hasil peliputan XY! Kids Fun Fest 2014 
 Liputan Opening Festival Sei Mahakam 
 Mengedit video Girls Model Hunt 2014 
 Membuat artikel seputar tema kurikulum 2013 mengenai pola 

hidup sehat 
 Membuat konten media sosial untuk #DuniaAnak mengenai 

hari pahlawan 
11  Melakukan re-write tulisan untuk rubrik Sekitar Kita 

 Membuat artikel seputar tema kurikulum 2013 mengenai pola 
hidup sehat 

 Liputan Launching Rumah Singgah Ronald McDonald House 
Charities, Konferensi Hak Anak dan Akarnaval 2014 

 Menulis hasil peliputan, Launching Rumah Singgah Ronald 
McDonald House Charities, Konferensi Hak Anak dan 
Akarnaval 2014 

12  Melakukan re-write tulisan untuk rubrik Sekitar Kita 
 Mengedit video peliputan Akarnaval 2014 
 Menulis artikel seputar Hari Guru 
 Membuat konten media sosial untuk #DuniaAnak dengan 

tema #CintaGuru  
 Menulis artikel tentang kebudayaan Banyuwangi untuk 

rubrik Teropong Daerah  
 

 Selama menjalani masa kerja magang penulis menghasilkan 67 artikel dan 9 

video untuk mengisi konten di Kidnesia. Seluruh artikel dan video tersebut 

dipublikasikan dalam situs web Kidnesia. Selain itu, penulis juga mengelola media 

sosial yang dimiliki Kidnesia yaitu Facebook dan Twitter. Setiap harinya penulis 

menyebarkan artikel ataupun video yang ada di Kidnesia.  

 Setiap hari Kamis pukul 16.00, Kidnesia bersama seluruh unit media anak 

Kompas Gramedia Majalah membuat #DuniaAnak. Selama satu jam seluruh akun 

Twitter media anak Kompas Gramedia Majalah menyebarkan informasi serta konten 
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dengan tema tertentu. Dunia Anak ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan konten 

serta situs web media anak kepada audiens 

Tema  biasanya diambil #DuniaAnak dari peringatan hari tertentu, event  

promosi yang akan dilakukan oleh salah satu media anak ataupun event khusus lain 

Selain menggunakan tagar #DuniaAnak, setiap tweet yang dibuat memakai tagar 

tertentu yang sesuai dengan tema. Saat mengangkat tema pelantikan presiden, tagar 

yang digunakan adalah #PresidenJokowi. Tagar itu digunakan karena menjadi 

trending topic di seluruh dunia. Ketika orang mencari tagar #PresidenJokowi, maka 

tweet yang berisi konten seputar pelantikan Jokowi dari seluruh media anak dapat 

dilihat banyak orang.  

3.3. Uraian Pelaksanaan Magang 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

 Setiap membuat konten baik tulisan maupun video, redaksi Kidnesia 

melakukan rapat kecil untuk membuat rencana konten selama satu minggu. 

Perencanaan konten dibuat dalam jangka waktu satu minggu karena mengingat 

informasi dalam media online harus bergulir dengan cepat. Rapat redaksi inilah yang 

mengawali proses pembuatan konten. Berikut adalah tahapan pembuatan sebuah 

konten di Kidnesia. 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini berisi rapat redaksi Kidnesia. Rapat biasanya diikuti oleh 

Pemimpin Redaksi, online editor serta para reporter Kidnesia. Sebuah 
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perencanaan konten dibuat untuk menggambarkan kira-kira apa yang ingin 

dibuat selama satu minggu ke depan. Perencanaan konten mengacu kepada 

peringatan hari tertentu dan agenda media anak Kompas Gramedia. Selain itu, 

konten juga diisi dengan tren di tengah anak-anak.  

Tidak hanya itu, di dalam rapat redaksi juga dilakukan pembagian 

jadwal peliputan dan pembagian tugasnya. Rapat redaksi juga menentukan 

tema yang akan ditulis seputar Kurikulum 2013. Redaksi Kidnesia juga 

membuat konten seputar tema kurikulum 2013.  

Hal tersebut dilakukan agar Kidnesia menjadi situs web referensi yang 

aman bagi anak-anak dalam mencari tugas sekolah. Sehingga anak-anak 

menggunakan internet tidak hanya untuk bermain game. Di dalam rapat, 

penulis juga turut memberikan ide seputar konten apa yang ingin dibuat.   

Misalnya saat mengangkat tema Hari Blogger, penulis mengusulkan 

untuk memberikan informasi seputar bagaimana membuat blog dan juga 

kegunaan blog. Penulis melihat bahwa anak-anak sudah mulai mencoba 

mengasah kemampuan menulis lewat blog. Artikel seputar blog tentu akan 

berguna bagi anak-anak. 

2. Tahap Peliputan 

Tahap peliputan dilakukan sama dengan peliputan pada umumnya. 

Penulis datang ke acara atau kegiatan yang ingin diliput kemudian mengambil 

gambar. Jika tugas yang diberikan juga berupa video, maka penulis 
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mengambil gambar berupa video. Tidak hanya itu, penulis juga melakukan 

stand up untuk opening dan closing video.  

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. 

Wawancara dilakukan baik untuk peliputan tulisan dan video. Wawancara 

yang dilakukan tidak hanya mengenai satu sudut pandang Jika banyak hal 

yang menarik, maka penulis meliput berbagai sudut pandang agar 

mendapatkan banyak konten. Setiap peliputan, penulis juga membuat konten 

media sosial twitter. Penulis melakukan live tweet tentang acara yang sedang 

diliput. 

Misalnya saat meliput Pameran Transportasi, penulis tidak hanya 

meliput soal pameran secara keseluruhan. Penulis melihat hal yang menarik 

untuk diangkat. Penulis pun melakukan wawancara dengan salah satu 

komunitas miniatur bus. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara 

dengan para pelajar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian 

Perhubungan. Hal tersebut bertujuan memberikan informasi kepada anak-anak 

seputar pekerjaan unik seperti pelaut. 

3. Tahap Produksi Konten  

Tahap produksi konten meliputi pembuatan artikel dan proses editing 

video Setelah selesai melakukan peliputan, penulis mendahulukan konten 

yang berupa artikel karena waktu pembuatannya tidak memakan waktu lama.  
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Pada saat menulis artikel penulis memperhatikan audiens dari 

Kidnesia yakni anak-anak. Maka, bahasa yang digunakan oleh penulis juga 

harus mudah dipahami. Pemilihan kata sangat diperlukan untuk menulis 

artikel di Kidnesia. Di samping itu, di dalam menulis juga dicantumkan 

beberapa nilai moral yang bisa dipelajari oleh anak-anak. Misalnya dalam 

kutipan tulisan penulis berikut ini: 

Jonathan Ive, Orang Kreatif dalam Teknologi 

Apakah kamu terinspirasi dengan kisah Jonathan Ive? Jangan 
pernah takut berkreasi ya. Contohlah Jonathan Ive yang 
mencoba terus berkreasi hingga ia dijuluki orang kreatif 
dalam teknologi Setiap karya Ive adalah karya inovatif yang 
belum dibuat oleh siapapun. (Niken, 2014) 
 
Di samping itu dalam penulisan, penulis juga menggunakan kata kunci 

agar artikel yang dibuat mudah didapatkan oleh anak-anak. Saat anak-anak 

mencari sesuatu di sebuah mesin pencari seperti Google, maka diharapkan 

artikel Kidnesia berada di halaman pertama. Maka dari itu, pemilihan judul 

dan penulisan kata kunci menjadi penting. 

Karakteristik jurnalisme online menurut James C. Foust adalah 

audiens yang memiliki kontrol. Audiens leluasa memilih berita mana yang 

mereka inginkan. Mereka dapat dengan mudah pindah  dari satu berita ke 

berita yang lain. (Foust, 2005:15). Maka untuk menghindari audiens mencari 

referensi lain dalam mendapatkan informasi, artikel yang dibuat haruslah 

menjadi urutan atas saat dicari di mesin pencari 

 Hal ini juga berpengaruh dengan jumlah pengunjung dari situs web 

karena berkaitan pula dengan pengiklan. Jika pengiklan dalam media cetak 
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melihat oplah, maka pengiklan media online melihat pengunjung dari sebuah 

situs web. Berikut salah satu contoh tulisan penulis yang menggunakan kata 

kunci tertentu 

 Pak Sartono, Sang Pencipta Hymne Guru 

Kidnesia.com  - "Terpujilah Wahai Engkau Ibu Bapak 
Guru.." Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu bahkan 
pernah menyanyikan lagu Hymne Guru ini. Lagu ini 
memang menggambarkan betapa besarnya perjuangan 
Bapak dan Ibu Guru bagi kita. Perjuangan itulah yang 
membuat Pak Sartono, sang pencipta Hymne Guru 
menciptakan lagu yang indah. 

Itu dia tadi kisah Pak Sartono, Sang Pencipta Hymne 
Guru . Lewat Hymne Guru kita bisa terus mengingat jasa 
pahlawan tanpa tanda jasa yaitu Bapak dan Ibu Guru kita 
lo. Kalau kamu belum bisa menyanyikannya, berlatih lah 
bersama teman-teman ya. (Niken, 2014) 

 Karakteristik lain dari jurnalisme online adalah interaksi dengan 

pembaca. Melalui internet, partisipasi pembaca semakin tinggi (Foust, 

2005:15). Kidnesia memiliki fasilitas diskusi di bawah setiap artikel. Hal ini 

memungkinkan anak-anak untuk berkomentar mengenai artikel tersebut.  
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Gambar 3.1. Kolom Komentar di Kidnesia 

Jika artikel melewati proses penulisan, maka video peliputan melewati 

proses editing.  Video peliputan yang dibuat biasanya hanya memiliki durasi 

3-5 menit. Editing menggunakan MacBook Pro yang dimiliki redaksi dengan 

aplikasi Final Cut Pro. Tahap editing dimulai dengan memilih video dari hasil 

peliputan yang layak untuk dimasukkan dan merekam voice over. 

Tidak semua hasil wawancara serta peliputan dapat dijadikan sebuah 

video peliputan. Misalnya ketika penulis meliput Festival Budaya Sei 

Mahakam. Penulis melakukan wawancara dengan banyak pihak seperti pihak 

penyelenggara dan orang Mahakam asli yang mempraktikan cara membuat 
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kerajinan dari Kalimantan. Penulis memilih hasil wawancara dengan orang 

Mahakam yang dijadikan video peliputan karena lebih unik dan memuat 

informasi tentang kebudayaan Mahakam.  

Setelah bahan dasar siap, baru dirangkai menjadi video. Tidak lupa 

memberikan keterangan berupa caption. Setelah selesai video diupload 

melalui akun Youtube Nesi Kidnesia. Proses editing diakhiri dengan 

mencantumkan URL video yang telah diupload di situs web, sehingga audiens 

dapat melihat video tersebut ketika membuka situs web Kidnesia 

 

Gambar 3.2. Channel Youtube Kidnesia 

 

4. Tahap Penyebaran Artikel Lewat Media Sosial 

Tahap akhir dilakukan oleh penulis ketika selesai mengunggah artikel 

maupun video adalah menyebarkannya lewat media sosial yaitu Fan Page 

Facebook (www.kidnesia.com)  dan Twitter (@kidnesia). Biasanya penulis 

banyak melakukan interaksi dengan pembaca lewat Facebook. Ketika 
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menyebarkan artikel, penulis mencantumkan pertanyaan seputar artikel yang 

dibuat. Misalnya ada artikel mengenai tarian khas daerah tertentu, penulis 

akan bertanya “Apa tarian khas di daerahmu?”. Dengan begitu, tercipta 

interaksi dengan audiens. 

 

Gambar 3.3. Interaksi dengan Audiens 

Proses ini menunjukkan adanya integrasi antara situs web dengan 

media sosial yang dimiliki. Media sosial menjadi sarana publikasi konten 

yang tepat. Hal ini memang kurang penulis dapatkan ketika mendapatkan 

mata kuliah Online Journalism.   Melalui kerja magang inilah penulis belajar 

bagaimana mengelola media sosial agar para audiens dapat berinteraksi dan 

mengetahui konten yang dicari lewat media sosial.  
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Gambar 3.4. Facebook Kidnesia 

 

Gambar 3.5. Twitter Kidnesia 
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3.3.2 Kendala dan Solusi Saat Kerja Magang 

 Penulis juga menemukan beberapa kendala saat melakukan kerja magang. 

Namun, penulis juga mencoba mencari solusi atas kendala tersebut. Beberapa kendala 

serta solusi tersebut adalah: 

- Penulis belum terbiasa untuk menulis bagi media anak. Penulis 

memang sering menulis dengan gaya jurnalisme online, tetapi gaya 

penulisan anak-anak memang sedikit berbeda. Hal tersebut diatasi 

penulis dengan belajar menulis dengan bahasa anak- anak. Penulis 

juga menggunakan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk 

mencari kata yang sesuai dan mudah dimengerti anak-anak.  

- Referensi yang digunakan untuk menulis artikel masih mengalami 

kekurangan. Ketika menulis, penulis masih harus mencari sumber 

dari internet. Begitu pula dengan foto yang digunakan. Solusi yang 

dilakukan adalah penulis berusaha mencari referensi yang 

terpercaya. Ketika mencari informasi tertentu, penulis mencari ke 

situs web yang masih dalam lingkup Kompas Gramedia Grup 

seperti Intisari Online, National Geographic dan Kompas.com. 

Begitu pula dengan foto, penulis berusaha mencari dokumentasi 

redaksi yang ada. 

- Penulis beberapa kali mengerjakan konten promosi yang 

seharusnya dikerjakan oleh tim promosi. Solusi yang dilakukan 

adalah tetap melakukan pekerjaan tersebut, mengingat memang 
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pekerjaan yang dilakukan masih seputar kegiatan jurnalisme 

seperti mengedit video dan membuat konten media sosial. 

- Kurangnya tim redaksi sehingga banyak konten tertunda untuk 

dikerjakan. Solusi penulis adalah tetap mencoba bekerja dengan 

cepat dan tepat. Media online memang menuntut jurnalis untuk 

bekerja dengan cepat.  
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