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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Dalam pelaksanaan kerja magang di MBDC Media, Penulis mendapat 

bimbingan khusus dari Managing Editor yaitu Veni Duty Inovanty. Pembimbing 

mengajarkan cara kerja sebagai editor dan sebagai creative writers karena penulis 

membutuhkan dua peran tersebut. Dalam praktik kerja magang ini penulis dituntut 

untuk mengerti cara kerja tim, proses pembuatan dan hasil akhir pekerjaan tim 

redaksi. 

 Penulis bertugas sebagai asisten managing editor dalam Tim Redaksi. Posisi 

penulis berada di bawah bimbingan managing editor Veni Duty Inovanty. Selama 

melakukan praktik kerja magang, penulis juga dibimbing rekan-rekan sesama tim 

redaksi yaitu Intan dan Kirana, dalam melakukan pembuatan artikel yang akan 

dipublish pada website malesbanget.com. 

Tabel 3.1 

 

Alur Kerja Redaksional PT. MBDC Media 

 

 

Senior 

Brainstorming Analisa Struktur 
Awal topik 

ACC Finalisasi Post 
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Pada proses ini, ide datang bersama-sama dari tim redaksi keseluruhan 

kemudian di analisa bersama-sama apakah topik yang diambil akan membuahkan 

hasil yang dapat memuaskan para penyimak website humor tersebut, kemudian jika 

tim redaksi setuju akan topik yang diambil, topik tersebut diberikan kepada editor. 

Jika editor setuju dan di ACC, seluruh tim redaksi langsung mengerjakan project 

tersebut sampai selesai dan di post di website Malesbanget.com. Disini penulis 

bertugas menjadi creative writer dan asisten managing editor. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Dalam pelaksanaan kerja magang, penulis banyak mendapatkan pekerjaan 

sebagai asisten managing editor. Diantaranya baik sebagai penulis artikel, tracking 

angka viewers website, maupun revisi penulisan artikel yang diunggah pada website 

Malesbanget.com setiap harinya. Selain itu, penulis juga ikut berpartisipasi dalam 

membantu tim produksi untuk menjadi salah satu talent di dalam pembuatan video-

video Malesbanget.com, serta ikut membantu menjadi salah satu panitia dalam acara 

launching webseries terbaru Jalan-Jalan Men 2015 yang dilakukan oleh brand team. 

 

Berikut ini berisi hal-hal yang penulis lakukan selama kerja praktek di MBDC Media. 

Tabel 3.2 

Mingguan Pekerjaan 

Minggu ke Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1 File Management : Mendata artikel keseluruhan di bulan Juni 

dengan Ms.Excel dan mengurutkan top article pada bulan Juni 

2 File Management, Membantu Creative Writers mencari 

gambar untuk artikel, Membuat schedule lebaran untuk tim 
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creative, Membuat artikel untuk lebaran 

3 File Management, Mendata keterlambatan tim creative dalam 

pembuatan artikel, Top Article 

4 File Management, Mendata artikel keseluruhan ditambah 

artikel libur lebaran, Membantu editor memperbaiki penulisan 

yang salah didalam artikel, Penjumlahan akhir late post pada 

bulan Juli 

5 File Management, Brainstorming Artikel, Membuat Laporan 

Angka Bulanan, Revisi, Menjadi Talent dalam Video 

Malesbanget.com 

6 File Management, Brainstorming, Meeting Bersama Tim JJM 

Event 2015, Revisi 

7 File Management, Brainstorming, Meeting Bersama Tim 

Sosial Media, Revisi, Menjadi Talent dalam Video 

Malesbanget.com 

8 Brainstorming, Meeting Bersama Tim Sosial Media dan JJm 

Event 2015, Revisi 

9 File Management, Revisi Website JJM, Panitia JJM, Happy 

Hour 

10 Buat Laporan Akhir Bulan Agustus 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Alur Kerja Redaksional Malesbanget.com (PT. MBDC Media) 
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Selama menjalani praktek kerja magang penulis bekerja di perusahaan PT. 

MBDC Media yang terletak di Jalan Petogogan II no. 13 A/B, Jakarta Selatan. Di 

perusahaan tersebut mahasiswa diterima kerja magang dengan sistem batch. Hal ini 

dikarenakan agar ruang kerja MBDC Media tidak dipenuhi oleh mahasiswa magang 

dan tidak mengganggu konsentrasi pekerja lainnya. Dalam kesempatan kerja magang 

ini, penulis mendapat kesempatan bekerja dibagian redaksi sebagai asisten managing 

editor.  

Managing editor adalah seorang redaktur pelaksana. Tugas redaktur pelaksana 

adalah bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari, bertanggung 

jawab terhadap isi redaksi penerbitan, membuat perencanaan isi untuk penerbitan, 

dan lain sebagainya. Sebelum memulai pekerjaan, tim redaksi melakukan rapat 

redaksi atau brainstorming, rapat ini untuk menentukan topik-topik yang akan ditulis 

pada jam-jam deadline yang sudah ditentukan, yaitu jam 13.00 WIB deadline untuk 

membuat artikel berita atau news, kemudian jam 15.00 WIB untuk tiga orang, 17.00 

WIB untuk dua orang dan jam 18.00 WIB untuk dua orang. Ketiga waktu ini dibagi 

menjadi tiga tim dengan ide topik pembicaraan yang berbeda, lalu kemudian di 

posting melalui wordpress yang langsung tersambung ke website Malesbanget.com. 

Setelah setuju dengan topik-topik yang diambil, para penulis tersebut langsung 

membuat artikel dengan topik yang sudah ditentukan. Setelah selesai dengan 

pekerjaan masing-masing, managing editor melakukan revisi dalam konten artikel 

tersebut, dan jika setuju managing editor langsung menggunggah nya ke dalam 

website malesbanget.com. 

3.3.2 Rincian Tugas Asisten Managing Editor 

Adapun tugas yang diberikan kepada penulis, yaitu : 

1. Brainstorming 
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Sebelum melakukan penulisan artikel di website Malesbanget.com, tim redaksi 

melakukan brainstorming untuk menentukan topik yang akan dibahas. Brainstorming 

adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, 

pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta (Sutikno, 2007, h.98) 

 Tidak sembarang untuk menentukan topik agar tidak mengundang omongan 

negatif dari para pembaca artikel website tersebut. Penulis ikut membantu untuk 

memikirkan topik yang akan dibahas dan mengumpulkan beberapa ide yang 

dikeluarkan juga oleh teman-teman tim redaksi lainnya.  

Gambar 3.1 Brainstorming 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 

2. File Management 

Fungsi manajemen file dari sistem operasi menyediakan sarana standar untuk 

menyimpan dan mengakses data yang bertanggung jawab untuk menangani semua 

Proses kerja redaksional..., Salma Maudi Aini, FIKOM UMN, 2016



22 
 

data untuk membuka data, menutup data, membaca, dan menulis data (Fletcher, et al, 

2006, Para. 3) 

Pekerjaan utama yang penulis lakukan adalah file management, yaitu mencatat 

jumlah post yang naik setiap harinya, kemudian mengurutkan jumlah nilai post 

tertinggi dan terendah agar dapat dirundingkan dalam rapat bulanan, untuk 

meningkatkan kualitas isi website Malesbanget.com.  

Gambar 3.2 Tracking Angka Viewers 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 

Setelah itu penulis memasukkannya ke dalam laporan bulanan dan kemudian 

diserahkan kepada managing editor. Selain itu, juga mendata keterlambatan tim 

kreatif dalam pembuatan artikel, hal ini dilakukan agar menaati tata tertib yang sudah 

ditentukan oleh perusahaan tersebut. 
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  Gambar 3.3 Late Post Artikel 

  Sumber : Dokumen Pribadi 

 

3. Menulis Artikel 

Setiap kreator memiliki gaya masing-masing. Ia bersifat individual. Karena 

bahasa menjadi medianya, maka ekspresi seseorang akan tampak pada penggunaan 

kata, frase, kalimat, paragraf dan wacana (Suhariyadi, 2011, h.6) 

Penulisan kreatif secara umum sering dikaitkan sekedar dengan tulisan sastrawi. 

Secara terminologis, penulisan kreatif adalah proses pembuatan tulisan yang 

didalamnya mengandung daya cipta. Maksudnya, sebuah tulisan yang di dalamnya 

mempunyai kemampuan menawarkan atau memberikan sesuatu yang baru. 

 Penulis disini juga menulis beberapa artikel bila ada waktu senggang. Awalnya 

penulis diajarkan cara untuk menentukan ide yang akan ditulis di dalam artikel, 

kemudian penulis paham akan pekerjaan yang sering dilakukan kemudian penulis 

mulai mencoba untuk menulis beberapa artikel. Tidak sembarang ide yang digunakan 

untuk menulis, karena jika dari judulnya saja sudah tidak menarik perhatian para 

penyimak website Malesbanget.com, nilai viewers dan share dalam website itu akan 

sangat kecil. 
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Gambar 3.4 Penulisan Artikel 

Sumber : (www.malesbanget.com) 

 

Selain menulis artikel, penulis juga diharuskan untuk melakukan revisi artikel-artikel 

lain yang akan di unggah di website malesbanget.com setiap harinya. 

4. Community Engagement 

Ada beberapa kegiatan yang penulis lakukan selama di perusahaan PT. MBDC 

Media. Kegiatan ini di luar dari pekerjaan yang dilakukan penulis. Adapun kegiatan 

yang dilakukan penulis selama kerja praktik di PT. MBDC Media ialah: 

 Membantu Tim Produksi 

Rekan-rekan divisi lainnya saling membantu satu sama lain,  jika membutuhkan 

talent dadakan, rekan divisi lain yang ditunjuk akan selalu siap untuk membantu 

apapun yang diinginkan. Penulis juga ikut berpartisipasi untuk membantu menjadi 

talent dalam beberapa video yang dibuat oleh tim produksi. Salah satunya adalah 

video Filosofi Perlombaan 17-an yang diunggah pada 17 agustus 2015 lalu. 
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Gambar 3.5 Talent Video 

Sumber : (www.malesbanget.com) 

 

 

 Happy Hour 

Setiap akhir bulan, MBDC Media mengadakan acara happy hour dengan 

menunjuk salah satu divisi untuk menyiapkan konsep acara. Acara ini bukan untuk 

senang-senang saja, tapi pembukaan dalam acara ini memberi tahu angka viewers 

yang didapat kepada rekan-rekan semua divisi dan top article yang angka viewers nya 

sangat besar. Diadakannya happy hour agar teman-teman divisi tidak terlalu bosan 

dalam pekerjaan yang mereka semua lakukan.  Penulis dan tim magang lainnya diberi 

kesempatan menjadi panitia untuk mempersiapkan konsep happy hour pada bulan Juli 

2015 lalu dengan tema Childhood. 
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Gambar 3.6 Panitia Happy Hour 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 

 Jalan-jalan Men 

Penulis sangat senang diberikan kesempatan dan ikut berpartisipasi menjadi 

salah satu panitia JJM Event 2015 yang diselenggarakan di FX Senayan pada 

Agustus lalu. Penulis membantu dalam registrasi tamu undangan, pemberian tote 

bag oleh tamu undangan dan mengatur tempat duduk para undangan yang sudah 

diatur oleh tim brand lainnya.  
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Gambar 3.7 Panitia Jalan-jalan Men 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 

3.4 Kendala yang Ditemukan 

Pertama kali melakukan praktik kerja magang, penulis sudah mempunyai 

kendala. Ada beberapa kendala yang ditemuka penulis, yaitu : 

 Penulis masih belum terbiasa dengan deadline yang diberikan oleh managing 

editor, sehingga pekerjaan yang dilakukan terlambat untuk dilampirkan. 

 Penulis terkadang kurang paham atas instruksi yang diberikan oleh managing 

editor, seperti cara menggugah artikel pada website malesbanget.com. 

3.5 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Setiap kendala pasti ada solusinya, berikut solusi yang penulis lakukan untuk 

menyelesaikan kendala tersebut : 
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 Penulis berusaha mengubah cara kerja, yaitu dengan lebih awal mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan agar tepat waktu dalam pengumpulan kepada 

managing editor dan lebih pintar untuk membagi waktu. 

 Penulis meminta penjelasan secara detail kepada managing editor atas 

instruksi yang telah diberikan agar tidak mengalami kesalahan dalam 

pekerjaan yang dilakukan. 
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