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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Selama melakukan kerja magang, penulis di tempatkan di bagian 

redaksi sebagai reporter. Di sini, penulis diberi tugas untuk beberapa 

rubrik, seperti Stop Press, Best Deal, Buzz, Agenda, Music Review, Book 

Review, Movie Review, Travel website, Travel News, Tamasya Event, dan 

Travel Gadget. Tulisan yang sudah selesai kemudian diserahkan kepada 

editor untuk disunting. Setelah tulisan yang sudah siap, kemudian akan 

dikirimkan ke bagian design untuk di masukan ke dalam layout. Selain itu 

penulis juga sering berkoordinasi dengan Photographer untuk memilih 

foto yang cocok digunakan dalam sebuah tulisan. 

Koordinasi lapangan paling intens dilakukan dengan editor, 

Priscila Picauly. Dalam pendistribusian bahan liputan, penulis dibantu 

oleh Adhe Uthia sebagai seketaris redaksi dan Rara Parahita sebagai 

seketaris perusahaan. Penulis juga melakukan liputan bersama 

Photographer (internship), Andrianto Suryagani. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas penulis selama kerja magang yaitu, mengolah press release 

menjadi tulisan berisi informasi menarik, mencari informasi melalui 

internet lalu ditulis kembali, serta melakukan liputan dan menulis artikel 

dari liputan tersebut. Selama kerja magang, penulis berkontribusi untuk 

dua edisi di tahun 2014, yakni bulan Agustus dan September. Berikut 

uraian setiap minggunya tugas yang dilakukan penulis selama kerja 

magang di majalah TAMASYA, 
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Tabel 3.1 

Rincian Pekerjaan Kerja Magang 

 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

 

1 

30 Juni - 04 

Juli 2014 

 Rapat redaksi untuk edisi bulan Agustus 2014 

 Menulis artikel Menu Baru di  The Holy Crab 

 Menulis artikel Dapuraya Kembali Hadir 

 Menulis artikel Avrisit & Garuda Indonesia Jalin 

Kerjasama 

 Menulis artikel Jakarta Sebagai Kota Tujuan Berlibur 

dengan Harga Terjangkau 

 Menghadiri undangan Press Conference “Ramadhan 

Jazz Festival” Di Cut Muthia, Menteng. 

 Menulis artikel Agenda bulan Agustus 2014 

 Menulis artkiel Movie Review The Expendables 3, 21 

Jump Street, dan Film dari Kisah Nyata 

 Menulis artikel Book Review Baju Bulan, Lalita, dan 

The Great Gatsby 

 Menulis artikel Music Review Atlas (Real Estate), 

Kitsune New Faces, dan  Toeachizown (Dam-Funk) 

 Menulis artikel Open Door Gebrak Dunia Kuliner 

Jakarta 

 Menulis artikel Best Western Serpong Menggelar 

Bookers & Secretary Gathering 

 Menulis artikel Travel website www.atlasobscura.com 

 

2  

07 - 11 Juli 

2014 

 Menulis artikel Warisan Kuliner dari Barat Hingga 

Timur Nusantara di Festival Jajanan Bango 

 Menulis artikel Hari Ulang Tahun Pomelotel Jakarta 

 Menulis artikel menu baru dari café di famehotel 

 Menulis artikel Ayodya Holiday Deal 
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 Menulis artikel Hari Ulang Tahun Hotel Singgasana 

Makassar 

 Menulis artikel Informasi Terlengkap Melalui Love 

Indonesia 

 

3 

14 - 18 Juli 

2014 

 Menghadiri undangan Press Conference “Kampoeng 

Bni Nusantara” di Gedung Bni, Sudirman 

 Menulis artikel Agenda bulan September 2014 

 Menulis artikel Movie Review The Equlizer Dan 

Jumper 

 Menghadiri undangan Press Conference “Makerbot 

Deskop 3D” di Penangbistro, Kebun Sirih 

 Menulis artkiel Film Dengan Biaya Termahal 

 Menulis artkiel Jakarta Destinasi Baru dari Air France 

 Liputan Acara  “Kampoeng Bni Nusantara” Di Jakarta 

Convention Center, Senayan 

 

4 

21-25 Juli 

2014 

 Menulis artikel Kampoeng Bni Nusantara 

 Menulis artkiel Makerbot Deskop 3D 

 Menulis artikel Lenovo Android Seri A 

 Browsing untuk rubrik Travel Website dan Movie 

Review bulan September 2014 

 

5 

04-08 

Agustus 

2014 

 

 Rapat redaksi untuk edisi bulan September 2014 

 Menulis artikel Travel website 

www.universalorlando.com/harrypotter 

 Menulis artikel Morph Coffee Kenalkan Kopi 

Nusantara 

 Menulis artikel Book Review The Catcher In The Rye, 

Anna Karenina, dan To Kill A Mockingbird 

 Menulis artikel Music Review Guilt Trips (Ryan 
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Hemsworth), Planta (Cansei De Ser Sexy), dan Gost 

Stories (Coldplay) 

 

6 

11-17 

Agustus 

2014 

 Menulis artikel Grilled Ribs di Singgasana Hotel 

Surabaya 

 Menulis artikel Soft Opening Whiz Prime Cifest 

Cikarang 

 Menulis artikel Cathay Pacific dinobatkan sebagai 

‘World’s Best Airline’ 

 Liputan foto untuk rubrik Music Review di Disc Tarra, 

Gandaria City 

 Menulis artikel Swiss-Belinn Airport Jakarta 

Diresmikan 

 Menulis artikel Kids’s Chef Di Hotel Grand Zuri Bsd 

City 

 Menulis artikel MasterCard dan idEA Luncurkan Pesta 

Belanja Online 

 Menulis artikel Dwidaya Tour Berhasil Mencatat 

Kinerja Bisnis Yang Signifikan 

 Menulis artikel Artisan And Artist Camera Strap 

 

7 

18-22 

Agustus 

2014 

 Menghadiri undangan acara Drama  “Musical 

Sekolahan” di Theater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. 

 Menulis artikel Peresmian Amaris Hotel Jambi 

 Menulis artikel Merger Valadoo Dan Burufly 

 Menulis artikel Singgasana Exclusive Rewards 

 Menulis artikel Traveloka.com Luncurkan Aplikasi 

Mobile 

 

8 

25-29 

 Menulis artikel Prego family brunch 

 Menulis artikel Penawaran special bank mandiri di 

Accorhotel.com 
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Agustus 

2014 

 Menulis artikel Aplikasi Baru Dari Opera Software 

 Menulis rubrik Agenda bulan Oktober 2014 

 Browsing dan menulis untuk rubrik Movie Review, 

Book Review, Music Review dan Travel website bulan 

Oktober. 

Selama kerja magang, penulis sudah membuat 67 artikel, sebanyak 

56 artikel sudah dimuat dalam edisi terbit bulan Agustus dan September. 

Sedangkan  11 artikel disimpan untuk stok tulisan dan dua artikel tidak 

jadi dimuat. Artikel yang telah dimuat adalah enam artikel rubrik Best 

Deal, tujuh artikel rubrik Buzz, lima artikel rubrik Travel News, tiga 

artikel rubrik Travel web, Sembilan artikel rubrik Music Review, 

Sembilan artikel rubrik Book Review, Sembilan artikel rubrik Movie 

Review, 13 artikel rubrik Stop Press, tiga artikel rubrik agenda, satu 

artikel rubrik Travel Gadget dan dua buah foto. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Selama kerja magang, kegiatan utama yang dilakukan penulis 

berkaitan dengan dunia jurnalistik. Mulai dari proses mencari bahan 

berita, melakukan peliputan, wawancara, dan menulis berita. Dalam 

proses penulisan, terdapat beberapa langkah yang dijalani. Hal ini 

dijelaskan oleh Ronald Buel dalam Catatan-catatan Jurnalisme Dasar 

(Ishwara, 2008: 91): 

1. Penugasan (data assigmment) 

Sebuah tahap awal untuk menentukan peristiwa apa yang 

layak diliput berserta alasannya. Selama kerja magang 

tahap penugasan ini dilakukan penulis dalam rapat redaksi 

yang dilaksanakan pada minggu pertama pada setiap 
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bulannya. Dimana dalam rapat redaksi inilah akan 

ditentukan jenis dan tema-tema tulisan atau berita yang 

akan dibuat dan dimuat, lalu dilakukan pembagian tugas 

untuk setiap bagian, mulai dari reporter, photographer, 

designer, contributor, dan lainnya. Data penugasan bisa 

dilihat pada Lampiran B. Selama kerja magang, penulis 

biasanya akan mendapatkan tugas untuk melakukan liputan 

lapangan atau hanya sekedar memenuhi undangan press-

conference, atau peluncuran sebuah produk. Dalam 

pelaksanaan, penulis terlebih dahulu akan mendapatkan 

undangan yang dikirimkan oleh editorial secretary melalui 

e-mail beberapa hari sebelumnya. Setelah mendapatkan e-

mail, maka penulis akan mencari informasi yang terkait 

acara tersebut. 

 

Gambar 3.1 

Undangan Kampoeng BNI Nusantara 

 

 

Sumber : hasil pengolahan penulis  
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2. Pengumpulan (data collecting) 

Saat liputan tentu yang dilakukan adalah mengumpulkan 

data dari narasumber maupun hasil observasi. Kelengkapan 

informasi juga perlu dicek kembali. Dalam proses kerja 

magang, pada saat liputan press-conference, penulis 

menggunakan press release yang diberikan dan data dari 

internet sebagai bahan untuk membuat tulisan. Apabila saat 

liputan penulis tidak ditemanin oleh photographer, maka 

penuli diwajibkan mengambil beberapa foto untuk 

mendukung tulisan nantinya.  

 

Gambar 3.2 

Press conference Kampoeng BNI Nusantara 

 

 

Sumber : hasil pengolahan penulis 

 

Ketika menulis beberapa rubrik seperti Agenda, travel 

website, travel gadget, book review, movie review, music 

review penulis mengandalkan dokumen publik yang 

terdapat di internet sebagai bahan utama. Penulis harus 
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membuat artikel yang sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan. Data-data dikumpulkan dan disaring dari bnyak 

website terpecaya. Informasi yang dominan kesamaannya 

serta menarik, akan ditulis kembali oleh penulis menjadi 

rangkain informasi. 

 

3. Evaluasi (data evaluation) 

Tidak semua informasi yang didapat harus dimasukkan ke 

dalam artikel. Ada proses pemilahan informasi yang 

berguna dan penting untuk dimasukan atau tidak. Dalam 

proses kerja magang penulis membaca terlebih dahulu 

press release yang diberikan oleh seketaris editor secara 

keseluruhan, lalu penulis menandai hal-hal yang dirasa 

penting untuk ditulis menjadi sebuah artikel. Sama halnya 

dengan data-data yang diperoleh dari dokumen publik, data 

yang telah dikumpulkan dan disaring dari banyak website 

terpecaya maka informasi yang dominan kesamaannya serta 

menarik, akan ditulis kembali oleh penulis menjadi 

rangkain informasi. 

 

4. Penulisan (data writing) 

Tahap selanjutnya adalah penulisan. Dalam tahap ini, 

penulis harus mampu menentukan garis besar sehingga 

tulisan tetap fokus, membuat alur yang baik, serta 

menggunakan kata-kata yang tepat. Penulisan artikel 

majalah TAMASYA menggunakan bahasa semi-formal dan  

santai. Jumlah kata pada setiap halaman sebanyak 300 kata. 

Jadi, jika satu halaman harus memuat tiga sampai empat 

artikel seperti halnya rubrik stop press, maka setiap 

artikelnya harus terdiri dari 70-100 kata. Selama kerja 

magang, penulis telah melakukan banyak liputan di 
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lapangan, diantaranya liputan Kampoeng BNI Nusantara. 

Liputan event seperti Kampoeng BNI Nusantara, penulis 

terlibat langsung dan hadir dalam acara. Penulisan artikel 

didasarkan pada pengamatan penulis terhadap sesi-sesi 

yang diselenggarakan di acara tersebut. Penulis 

menguraikan secara singkat rangkaian keseluruhan acara. 

 

Gambar 3.3 

Artikel Kampoeng BNI Nusantara 

 

Sumber : hasil pengolahan penulis 

 

5. Penyuntingan (data editing)  

Setelah menyelesaikan tulisan, masuklah ketahapan ini. 

Tahap ini biasanya dilakukan oleh editor. Namun penulis 
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juga melakukan proses penyuntingan pada tulisannya 

sendiri. Setelah dirasaka cukup maka hasil tulisan yang 

telah selesai lalu dikirimkan penulis kepada editor melalui 

email untuk disunting. Editor akan mengedit tulisan agar 

lebih sesuai dengan gaya dan bahasa penulisan dari majalah 

TAMASYA. Jika sudah dirasa sesuai, maka tulisan beserta 

foto akan diberikan ke designer untuk di layout. Setelah itu, 

tulisan akan dicek kembali untuk memastikan layak naik 

cetak. Hasil artikel yang telah dibuat penulis dan telah 

dimuat bisa dilihat pada Lampiran C. 

 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Penulis mengalami beberapa kendala selama melakukan kerja 

magang di majalah TAMASYA, antara lain:  

1. Penulis hanya mengandalkan data dan informasi yang 

didapat dari hasil browsing di internet untuk beberapa 

rubrik seperti, Book Review, Movie Review, dan Travel 

Website. Karena penulis belum pernah mengetahui tentang 

objek yang ditulis, sehingga terbatasnya ide dalam 

penulisan artikel. 

2. Dalam  penulisan artikel, penulis merasa tulisan yang 

dibuat terlalu kaku untuk sebuah feature. Selain itu, penulis 

juga kesulitan untuk mengembangkan kalimat dalam proses 

penulisan. 

3. Tidak adanya kendaraan kantor untuk melakukan liputan ke 

lapangan, terutama mendapatkan tugas liputan hingga larut 

malam. 
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3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Dalam setiap kendala yang ada, tentu penulis harus dapat 

menemukan solusi untuk menjaga kualitas isi tulisan, diantaranya: 

1. Dengan informasi dan data yang telah didapat, penulis 

berusaha untuk memahami objek yang akan ditulis. 

Namun tidak hanya mengandalkan hanya dari satu sumber 

tapi beberapa sumber di internet. 

2. Memperbanyak referensi bacaan tentang artikel sejenis, 

baik dari Majalah TAMASYA ataupun dari malajah lain. 

Karena dengan banyak membaca akan meningkatkan 

pengetahuan. 

3. Menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi 

dalam melakukan liputan. Apabila liputan hingga larut 

malam, penulis akan ditemani oleh rekan kerja dalam 

menjalankan tugasnya. 
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