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BAB III 

 PELAKSANAAN KERJA MAGANG  

 

3.1 Kedudukan dan koordinasi 

 Penulis dalam heartine FM karawaci diposisikan di bagian lapangan 

(wartawan radio) yang bertugas untuk melakukan sebuah wawancara secara 

singkat, eksklusif, dan mendalam. Penulis juga ditugaskan sebagai produksi untuk 

merekam suatu acara (Seminar, TalkShow, Event, panel diskusi, dll) untuk 

dijadikan sebuah insert-insert sebagai pedoman untuk disiarkan di udara. 

 Selama kerja magang ini, penulis berada dibawah pengawasan Station 

Manager, dibawah pimpinan bapak Charles Pindo Rumpea. Penulis disini 

diharapkan dapat membantu dan menjalankan suatu program-program yang 

sedang berjalan,  antara lain Coffee Morning, Aku Sayang Anak Indonesia, Love 

At Home, serta acara-acara lainnya, seperti: Sosial (Donasi Panti Asuhan), 

Kerohanian (Talk Show) dan  Acara Internasional (World Bank 2016). 

 Heartline FM Karawaci membagi program siarannya menjadi dua bagian 

yaitu program pagi-siang yang lebih banyak diisi oleh siaran-siaran yang bersifat 

umum. Sedangkan program malam-pagi, lebih kepada acara-acara kerohanian. 

Sebagai jurnalis radio penulis tidak hanya bekerja di lapangan saja tetapi penulis 

juga membantu proses penyiaran diudara dengan para penyiar. Salah satu acara 

yang sudah di kerjakan oleh penulis adalah tentang lomba foto keluarga yang 

diadakan oleh Heartline FM melalu dengan m media sosial (Facebook, Instagram, 

dan Twitter) dengan syarat memberikan suatu caption yang menarik terhadap foto 

yang dikirimkan.  
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 Dalam menjalankan kerja magang, penulis selalu di bimbing dan diawasi 

dengan baik oleh pembimbing lapangan. Dan segala informasi yang terkait 

dengan tugas disampaikan dengan jelas dan konkrit untuk segera dilaksanakan.  

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Penulis selama proses kerja magang mengerjakan tugas-tugas yang sesuai 

dengan keahlian jurnalistik. Penulis juga belajar banyak untuk terjun langsung 

kedalam dunia pekerjaan dengan teori-teori yang sudah didapatkan di bangku 

perkuliahan.Antara lain : Menulis Feature dan melakukan sebuah wawancara, 

dengan merekam suara oleh suatu alat yang dinamakan Zoom. 

 Seseorang harus siap mental dan fisik jika ingin menjadi seorang 

wartawan. Jika seseorang tidak mengetahui cara untuk mengatasi masalah dan 

tidak dapat bekerja dengan orang lain, maka ia tidak sepantasnya menjadi seorang 

wartawan (Romli, 2004, h. 225).  

Menurut Masduki (2001, h. 2) dalam bukunya yang berjudul Jurnalistik 

Radio menulis bahwa,  Radio berbeda dengan media yang lainnya, radio juga 

menawarkan imajinasi ke khalayak. Media cetak bisa menampilkan gambar lewat 

hasil foto dan televisi bisa menampilkan informasi yang lebih dengan adanya 

tampilan audio dan visual. Dalam  radio yang dapat ditawarkan memang sangat 

terbatas,  radio hanya dapat memproduksi “suara”. Tetapi justru karena produksi 

radio hanya “suara” maka radio lebih bisa menawarkan imajinasimya kepada 

khalayak luas. Khalayak diberi tawaran yang sangat terbatas, maka dari itu 

pengelola radio harus bisa membuat keterbatasan tersebut menjadi sesuatu hal 
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yang dapat memuaskan pendengar. Karena pendengar akan berusaha 

memvisualisasikan apa yang didengarkannya dalam pikiran masing-masing. 

Menurut Widarmanto (2016, h. 55) feature merupakan tulisan yang bukan 

bersifat secara langsung, dimana teknik utama yang berpegang pada 5W+1H 

diabaikan. Penulisan yang diberitakan adalah tulisan yang bersifat ringan dan 

memiliki hiburan.  

 Dalam perusahaan heartline sendiri, penulis menggunakan teori yang 

dijabarkan oleh Widarmanto, karena perusahaan heartline memberikan pemaparan 

sesuai dengan apa yang diperlukan dalam memproduksi suatu tulisan yang akan 

dimasukan kedalam web perusahaan. Salah satu tulisan feature yang sudah dibuat 

oleh penulis adalah Feature aku sayang anak indonesia (Donasi Panti Asuhan atau 

Rumah Bina Kasih Calvary, Bekasi). 

 Menurut Widarmanto (2016, h. 113)  teknik-teknik menulis feature adalah 

memiliki kreativitas mengungkapkan peristiwa yang sedang terjadi. Teknik 

bercerita dalam pelaporan suatu berita. Fakta yang dilaporkan dapat di mengerti 

oleh khalayak serta memakai imajinasi untuk membuat berita feature menarik.  

Dari teori diatas, penulis hanya menggunakan imajinasi yang kuat untuk 

membuat suatu berita liputan menjadi lebih menarik khalayak, karena dalam 

perusahaan radio Heartline hanya memerlukan kekuatan dalam peliputan yang 

dilakukan secara nyata dengan digabungkan dengan gaya penulisan yang dapat 

menarik perhatian khalayak. Berita feature yang di tulis penulis akan di 

verifikansi terlebih dahulu baru dipilih untuk dimasukan ke sebuah web heartline 

itu sendiri. 
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Zoom merupakan salah satu alat yang dipakai oleh penulis untuk merekam 

suara narasumber untuk dijadikan suatu bentuk suara untuk disiarkan di udara. 

Hal ini dilakukan untuk mendorong para masyarakat agar mengetahui ilmu atau 

pengetahuan yang nyata (real) dalam proses wawancara tersebut. Zoom ini 

berbeda dengan radio-radio lain pada umumnya, karena alat ini sangat peka 

terhadap suara yang masuk kedalam alat recorder ini. Dan belum banyak 

perusahaan radio yang memiliki alat ini. Penulis merasa beruntung bisa 

menggunakan alat recorder bernama zoom, untuk melakukan wawancara dengan 

berbagai narsumber untuk proses produksi yang diperlukan oleh perusahaan 

heartline. 

Menurut Sumadiria (2014, h.103) wawancara berita adalah kegiatan 

berupa tanya-jawab yang dilakukan oleh seorang wartawan kepada narasumber 

untuk memperoleh sebuah informasi yang sangat penting dan menarik yang 

diinginkan. Informasi yang didapatkan dalam wawancara diolah untuk dijadikan 

berita.     

 Tugas wawancara dalam bidang jurnalistik adalah dengan bertanya, yang 

dilakukan reporter untuk mendapatkan sebuah jawaban dari sang narasumber. 

Reporter radio dalam melakukan tugasnya untuk melakukan wawancara  kepada 

khalayak merupakan bangunan keseluruhan dari kegiatan peliputan. Setiap proses 

pembuatan berita dapat harus selalu membutuhkan wawancara.  Secara teknis 

operasional, tujuan wawancara adalah meliputi dua hal pokok yaitu: apa yang 

ingin diketahui oleh pendengar dan apa yang harus diketahui oleh pendengar. 

Penting bagi seorang reporter dalam melakukan sebuah wawancara untuk 

menempatkan dirinya seolah-olah sebagai pendengar radio itu sendiri. Karena dari 

Proses kerja wartawan..., Michael Fernando, FIKOM UMN, 2016



21 
 

sebuah hasil wawancara, berita radio berfungsi untuk memperjelas isi berita 

(Masduki, 2001, h. 7). 

 Dari teori diatas, penulis yang bekerja sebagai seorang wartawan radio 

Heartline 100,6 FM juga memakai teori yang dijelaskan oleh Masduki, karena 

semua berita yang harus dimiliki oleh penulis adalah hasil wawancara yang 

berguna sebagai nilai berita yang ingin disiarkan di udara dari perspektif sang 

narasumber. Penulis harus mencari apa yang pendengar ingin ketahui dan apa 

yang  harus diketahui oleh pendengar. Salah satu contoh wawacara yang sudah 

dilakukan adalah wawancara dengan Musa Widyatmodjo (Designer Muda 

Indonesia Fashion Week 2016) di Empicira Lounge & Bar pada saat Konferensi 

Pers.  

Penulis dalam melakukan wawancara juga mempunyai tiga tahap yang 

dilaukukan dalam proses produksi, yaitu pembuka dalam proses wawancara yang 

dilakukan prnulis : mengucapkan salam, menyebutkan nama penulis dan tujuan 

penulis datang kepada sang narasumber serta untuk menanyakan nama, umur, 

pekerjaan. Isi dalam proses wawancara yang dilakukan penulis : permasalahan 

yang ingin diketahui penulis,  penjelasan yang diberikan narasumber secara 

kongkrit dan bertahap. Yang terakhir adalah kata penutup yang disampaikan oleh 

narasumber dan penulis: yaitu kesimpulan,  masukan dari narasumber atas topik 

yang dibahas dalam wawancara serta ucapan terima kasih atas kesempatan yang 

berikan oleh sang narasumber selama melakukan wawancara. 
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3.2.1 Jenis Pekerjaan Selama Kerja Magang 

MINGGU 

KE- 

AKTIVITAS DAN TUGAS KETERANGAN 

1 - Perkenalan web heartline 

100,6 FM 

- Menentukan angle berita 

untuk event 

- Menentukan daftar 

pertanyaan 

- Membuat audio visual 

mengenai kekerasan terhadap 

anak 

- Voice over tentang program 

aku sayang anak indonesia 

- Liputan natal bersama di Gbi 

WTC Serpong 

 

- Mengenal web 

perusahaan 

- Mencari hal apa yang 

ingin diketahui 

pendengar 

- Membuat daftar 

pertanyaan. 

- Hanya di arsipkan 

 

- Di siarkan di udara  

 

- Di masukan kedalam 

Web Heartline 

 

2 - Membuat list pertanyaaan 

mengenai tanggapan tentang 

program aku sayang anak 

indonesia 

- Membuat feature 

pendisiplinan bukan 

kekerasan 

- Membuat feature tentang 

kode etik jurnalistik 

- Membuat feature tentang aku 

sayang anak indonesia 

- Membuat feature tentang hari 

pers nasional 

- Berupa teks. 

 

 

 

- Berupa teks hanyan di 

arsipkan.  

 

- Berupa teks hanya di 

arsipkan 

- Berupa teks di 

masukan ke dalam web 

- Berupa teks tidak di 

siarkan 

 

3 - Membuat berita hardnews 

tentang peliputan event 

writing workshop 

- Menyiarkan lomba pemenang 

event lomba foto keluarga (On 

air) Studio Heartline 

- Membuat artiket tentang 

workshop menemukan cinta 

dalam tulisan 

- Membuat script radio 

mengenai donasi panti asuhan 

- Wawancara di siarkan 

di udara 

 

- Di siarkan di udara 

 

 

- Di masukan ke media 

sosial 

 

- Hanya di arsipkan 
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4 - Membuat feature tentang 

peliputan natal se-banten 

- Membuat feature tentang 

profil seseorang dengan judul 

(dari sales untuk calon 

jurnalis) 

- Membuat feature mengenai 

siaran langsung di studio 

dengan tema kanGen water 

- Mendengarkan beberapa 

siaran radio untuk dibuat 

sebagai feature 

- Di siarkan di media 

sosial 

- Hanya di arsipkan 

 

 

 

- Berupa teks dan hanya 

di arsipkan 

 

- Berupa teks dan hanya 

di arsipkan. 

 

 

 

5 - Melakukan kunjungan ke 

panti asuhan calvary, bekasi 

- Melakukan wawancara 

dengan ibu Vera selaku 

pemilik rumah bina kasih 

calvary, bekasi 

- Melakukan wawancara 

dengan ibu Rubiana Darwis 

selaku pengurus rumah bina 

kasih calvary, bekasi 

- Mempublikasikan situasi 

rumah bina kasih calvary, 

bekasi  

- Liputan di panti 

asuhan calvary, bekasi 

- Disiarkan di udara 

 

 

 

- Di siarkan di udara 

 

 

 

- Berupa foto dan 

wawancara singkat 

6 - Membuat laporan tentang 

berbagi dengan kasih dengan 

liputan di panti asuhan bekasi 

- Mengikuti press conference 

Indonesia Fashion Week 2016 

di Jakarta 

- Melakukan dokumentasi press 

conference Indonesia Fashion 

Week 2016 

- Melakukan wawancara 

dengan Designer Muda (Musa 

Widyatmodjo) 

- Merangkum dan membuat 

laporan tentang liputan di 

Indonesia Fashion Week 2016 

- Berupa feature 

 

 

 

 

 

- Berupa foto  

 

 

- Di siarkan di udara 

 

 

- Berupa teks 

7 - Membuat tulisan feature opini 

(Media Sosial) 

- Membuat script radio untuk 

event Indonesia fashion Week 

2016 

- Meliput acara anak di gereja 

- Hanya di arsipkan 

 

- Hanya di arsipkan 

 

 

- Di masukan ke media 
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sungai yordan, pasar baroe 

jakarta 

- Wawancara dengan Ps. Mark 

Cleandon (GBI Sungai 

Yordan) 

- Membuat laporan tentang 

peliputan di GBI Sungai 

Yordan 

sosial heartline 

 

- Berupa Audio di 

siarkan di udara  

 

- Berupa teks 

8 - Meliput acara Bank Dunia 

dalam seminar Dividen Digital 

- Wawancara dengan 

Menkoinfo ( Rudiantara) 

- Membuat hasil liputan dalam 

acara bank dunia 

- Membuat tulisan feature 

tentang (Kolaborasi Media) 

- Membuat tulisan feature 

tentang (Ekonomi Bisnis)\ 

- Membuat Iklan radio 

Omahku Warung Pecel (VO 

& Dialog) 

- Membuat tulisan tentang 

(Literasi Media) 

- Live Report  

 

- Audio dan di siarkan 

di udara 

- Berupa teks dan 

disiarkan di media 

sosial 

- Hanya di siarkan 

- Hanya di arsipkan 

 

- Di siarkan di udara 

 

 

- Hanya di arsipkan 

 

 

9 - Membuat tulisan feature 

(Kegiatan pada balita) 

- Liputan kegiatan Sosial di 

Tangerang 

- Melakukan liputan di kampus 

UPH untuk seminar (Heal 

With Hope) 

- Mengikuti acara coffee 

morning Road Show di Maxx 

Coffee Benton Junction 

- Wawancara dengan Mario 

Enstains, Frans Budi Pranata, 

Ricky, Nukman Lufthie 

dengan tema media sosial 

- Membuat hasil laporan 

liputan Coffee Morning Road 

Show 

- Liputan di Menara Serpong 

BSD 

- Wawancara dengan Dr. Inge 

Handoko 

- Dokumentasi acara di seminar 

di Menara Serpong BSD 

- Hanya di arsipkan 

 

- Hanya di arsipkan 

 

- Live report 

 

 

 

 

 

- Di siarkan di udara 

 

 

 

- Berupa teks dan di 

masukan di media 

sosial Heartline 

 

 

- Di siarkan di udara 

 

 

- Berupa teks 
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10 - Mengikuti acara Coffee 

Morning di Benton Junction 

dengan Tema Generasi Y 

- Wawancara dengan 

Magaretta Astaman selaku 

(Tokoh Muda Pilihan 

Kompas) 

- Wawancara dengan Andreas 

Maryoto selaku (Wartawan 

Kompas & Penulis Generasi 

Y) 

- Membuat laporan peliputan di 

program Coffee Morning 

- Membuat feature tentang 

profil seorang jurnalis 

- Mengikuti event di penabur, 

Bekasi 

- Menjadi juri di event Lomba 

Penyiar Cilik di BPK Penabur 

Bekasi 

- Liputan ke jakarta untuk 

acara talk show kerohanian  

(Tapping) dengan membawa 

alat rekam berupa koper, 

laptop, audio 

- Membuat artikel untuk 

program dengan tema 

(KOREAN) 

 

 

 

- Di siarkan di udara 

 

 

 

- Di siarkan di udara 

 

 

 

- Berupa teks 

 

- Berupa teks  

 

 

 

- Memberikan penilaian  

 

 

- Wawancara dengan 

Pdt. Bigman tentang 

kerohanian 

 

 

- Berupa teks dan tidak 

disiarkan 

 

3.3 Pembahasan  

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Penulis sebagai seorang wartawan, penulis bekerja sama dengan 

semua karyawan Heartline untuk melakukan segala keperluan terkait 

dengan proses liputan. Karena semua tujuan yang harus dicapai bersama 

adalah memproduksi suara untuk disiarkan di udara.  

Seperti pada umumnya, penulis akan menjelaskan gambaran 

mengenai pekerjaan yang dilakukan dalam proses kerja magang yaitu dari 
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Praproduksi, produksi, pasca produksi dalam wawancara dan menulis 

berita. 

A. Tahap Praproduksi 

 Pemilihan Topik dan Narasumber 

Menurut Stuart W. Hyde (1971) dalam bukunya Television 

and Radio Announcing menulis bahwa,  terkadang wawancara 

yang dilakukan reporter bisa tergelincir menjadi percakapan 

santai. Perbedannya sangat tipis sekali, perbedaannya terletak 

pada teknik pelaksanaannya. Teknik itu sendiri didasarkan pada 

tujuan. Dengan kata lain, wawancara merupakan percakapan 

yang tujuannya sudah ditentukan sebelumnya dengan 

pewawancara (interviewer) sebagai pengendalinya.  

Di dalam pekerjaan yang dilakukan penulis sesuai dengan 

teori yang dipakai penulis dalam buku Television and Radio 

Announcing , penulis berpendapat bahwa, wawancara datang 

dari pewawancara bukan dari yang diwawancarai. Perolehan 

informasi untuk kepentingan suatu berita dapat ditempuh 

dengan melakukan sebuah wawancara. Dan narasumber yang 

memberikan sebuah informasi yang diperlukan agar tercapai 

pemberitaan yang akurat. Keberhasilan pemberitaan tidak lepas 

dari pencarian narasumber yang kredibel dan dapat dipercaya 

(sumber berita tepat). 

Tetapi hal tersebut belum cukup kuat untuk membuat 

keberhasilan pemberitaan, di perusahaan Heartline ada 
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beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum proses 

wawancara yaitu apakah wawancara yang dilakukan dapat 

menarik minat mereka. Ada beberapa batasan dalam 

wawancara yang baik dan benar, yaitu : Tujuan wawancara 

jelas, melibatkan khalayak, adil, spontan, dan menarik.  

Tujuan jelas yang dimaksud penulis adalah wawancara 

yang dilakukan apakah menghasilkan informasi, komentar, atau 

opini setelah disiarkan di udara. Wawancara harus 

menggunakan persiapan yang matang, topik yang ingin dibahas 

apakah sudah tepat dengan narasumber yang ingin di 

wawancarai, dan bagaimana jika pada saat melakukan 

wawancara sang narasumber tidak terlalu paham dengan topik 

yang ditanyakan. 

  

B. Tahap Produksi 

Pemilihan topik juga sangat mempengaruhi kualitas 

pembahasan dari sang narasumber, jadi penulis harus memilah 

dengan baik apakah topik yang ingin dibahas tepat ditanyakan 

kepada sang narasumber. Sebagai contoh: ketika kita 

membahas soal komunikasi tentang teknologi digital, sang 

wartawan harus menanyakan kepada menteri Menkominfo 

(Rudiantara) yang mengerti tentang bagaimana teknologi 

digital pada masa sekarang ini. 
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Dalam proses produksi, penulis menggunakan alat bantu 

rekaman (zoom) untuk melakukan wawancara secara langsung 

terhadap narasumber. Zoom adalah merupakan alat bantu yang 

efektif untuk merekam suatu suara yang masuk agar terdengar 

jernih dan bersih setelah di produksi. 

 

Gambar 3.1 : Alat bantu rekaman (Zoom) 

Penulis juga mempunyai tugas untuk merekam wawancara 

acara talkshow dengan menggunakan satu koper yang berperan 

untuk memperlancar jalannya proses perekaman (Tapping). 

Koper ini berisi sebuah headphone  dan sebuah laptop untuk 

merekam suatu percakapan acara talkshow.  

 

Gambar 3.2 : Koper yang dipakai untuk melakukan rekaman. 

 

Proses produksi yang penulis lakukan adalah melakukan 

sebuah wawancara dengan beberapa narasumber yang ingin 
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diwawancarai. Dalam Olii (2006, h.50-52) Ada beberapa jenis 

wawancara, antara lain: Wawancara dengan perjanjian, jumpa 

pers, dan wawancara langsung. wawancara yang dilakukan 

diantara dua orang atau lebih dengan sebuah kesepakatan. 

Contoh kegiatan peliputan yang dilakukan penulis berdasarkan 

perjanjian adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.3: wawancara dengan ibu Rubiana Darwis selaku pengurus 

kunjungan Rumah Bina Kasih Calvary, Bekasi.  

Gambar 3.4: Wawanacara dengan ibu Vera selaku pemilik rumah Bina Kasih 

Calvary, Bekasi. 

 

Selain wawancara dengan perjanjian, ada 

wawancara yang dilakukan pada saat jumpa pers. 

Wawancara yang dilakukan pada saat terjadi konferensi 
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pers, adanya banyak wartawan dari berbagai media menjadi 

salah satu kesulitan yang harus dihadapi oleh penulis. 

Penulis baru dapat melakukan wawancara ketika penulis 

sudah meminta izin kepada penyelenggara setelah 

konferensi pers berakhir.  

Gambar 3.5 : Pada saat konferensi pers Indonesia Fashion Week pers 

berlangsung. 

 

 

Gambar 3.6: Pada saat melakukan wawancara dengan Musa Widyatmodjo 

(Designer Muda Indonesia Fashion Week 2016). 

 

 Setelah wawancara pada saat jumpa pers, ada jenis 

wawancara secara langsung (Live interview) yaitu 
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narasumber yang diwawancarai adalah seorang pakar, 

pengamat, dan sebagainya. Pada awalnya wawancara secara 

langsung ini harus memiliki sebuah janji yang sudah 

disepakati sebelumnya. 

 

Gambar 3.7 : Pada saat wawancara dengan Menkominfo (Rudiantara).    

 

C. Tahap Pasca-Produksi 

Jika wawancara sudah di produksi, maka hasil 

wawancara tersebut harus di sunting jika wawancara 

bersifat rekamaan (Tapping). Menyunting wawancara. 

Sebuah wawancara biasanya memakan waktu yang sangat 

lama sehingga harus di sunting agar kualitas rekaman 

menjadi baik. Penyuntingan dapan dilakukan untuk 

memperoleh materi atau rekaman yang masih mentah, 

menyiapkan urutan wawancara agar lebih mudah, 

menggabungkan kedalam satu urutan ( jika wawancara 

lebih dari satu sumber). 
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Menyunting Pesan. Jika wawancara yang dilakukan 

bersifat rekaman (Tapping) maka hasil isi pesan dapat di 

edit menggunakan aplikasi tertentu. Penulis disini  

membelah isi pesan menggunakan aplikasi cool edit pro 

2.1.  

Perbedaan utama seorang wartawan radio dengan 

wartawan televisi adalah jenis laporan yang dihasilkan. 

Wartawan radio memiliki kekuatan yang besar dalam 

memproduksi suara untuk disiarkan di udara, berbeda 

dengan wartawan televisi yang lebih mengutamakan 

gambar ketimbang suara yang dihasilkan.  

Hasil proses wawancara yang terdapat di radio 

dimasukan kedalam cool edit pro 2.1 untuk dilakukan 

pengeditan atau penyuntingan. Biasanya jika terjadi  jeda 

yang cukup lama dari suara sang narasumber, akan 

dilakukannya pemotongan. 

 penulis juga bertugas untuk membuat berita feature 

terhadap hasil liputan yang sudah dilakukan. Setelah 

melakukan  wawancara, penulis akan segera menulis hasil 

liputan yang sudah ada kemudian mencari sebuah ide untuk 

menulis berita dalam bentuk feature. 

Berita yang ditulis oleh penulis setelah melakukan 

produksi disebut dengan Pasca-produksi. Pada tahap ini 

penulis menggunakan imajinasinya untuk menulis hasil 
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liputan berupa teks untuk dimasukan kedalam web 

perusahaan. Tetapi hasil berita yang ditulis oleh penulis 

harus di pilah sesuai dengan ketentuan yang diinginkan 

perusahaan.  

Meskipun Heartline merupakan perusahaan radio yang 

tujuannya adalah memproduksi suara tetapi heartline tetap 

untuk memproduksi hasil liputan berupa teks untuk 

dimasukan kedalam web perusahaan Heartline. 

3.3.2 Kendala Yang Ditemukan 

  Dalam melakukan kerja magang selama dua bulan lebih, penulis 

juga memiliki kendala-kendala yang terjadi selama proses kerja magang, yaitu: 

1. Kurangnya penjadwalan dan breifieng yang dilakukan oleh pihak 

heartline untuk melakukan peliputan khususnya dalam event-event 

yang ada.  

2. Tidak adanya rapat sebelum melakukan peliputan sehingga semua 

pekerjaan peliputan terkadang mengalami masalah. 

3. Koordinasi yang kurang dari team heartline sebelum melakukan 

tugas di lapangan mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang 

diinginkan/didapat.   
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