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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi  

 

       Pelaksanaan kerja magang di Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, penulis di tempatkan pada Unit Kerja Pusat Informasi dan 

Hubungan Masyarakat (PIH) Kementerian Komunikasi dan Informatika, 

Bidang Hubungan Masyarakat, Sub Bidang Analisis Berita dan 

Pengelolaan Opini Publik tepatnya pada bagian monitoring berita dan 

opini publik di media massa yang di bimbing langsung oleh Kepala Sub 

Bidang Analisis Berita dan Pengelolaan Publik, yakni Teguh Wahyono. 

 Aktivitas rutin yang harus dikerjakan penulis pada setiap harinya 

adalah, mengerjakan monitoring media dengan membuat kliping berita dan 

opini publik yang berasal dari media massa yang ada kaitannya dengan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian menganalisis berita 

serta opini publik dan melakukan rekapitulasi berita. Lalu kemudian 

melakukan publikasi tentang setiap berita dan juga opini publik yang telah 

dikumpulkan melalui radio internal Kementerian Komunikasi dan 

Informatika. 

3.2 Tugas yang Dilakukan oleh Penulis  

 

Tugas–tugas yang dilakukan oleh penulis adalah setiap tugas yang 

diarahkan oleh Pembimbing lapangan baik tugas–tugas utama penulis, 

yang telah dijabarkan sejak awal saat penulis melakukan kerja mangang 
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ataupun, tugas–tugas yang diinstruksikan kepada penulis pada hari–hari 

tertentu saat penulis melakukan kerja mangang tersebut.  

Tugas–tugas utama penulis yang telah dijabarkan sejak awal adalah 

mengenai monitoring media dan juga opini publik yang berasal dari media 

massa, baik cetak maupun online. Dalam melakukan tugas kerja tersebut, 

penulis mengikuti prosedur yang telah ada sebelumnya pada Kementerian 

Komunikasi dan Informatika. Prosedur yang dimaksudkan adalah 

ketentuan pengambilan berita, dan juga ketentuan media yang digunakan 

sebagai acuan monitoring media dan opini publik.  

Tabel di bawah ini merupakan ruang lingkup kerja yang dilakukan oleh 

penulis saat melakukan kerja magang di Kementerian Komunikasi dan 

Informatika.  

Tabel 3.1  Aktivitas Kerja Mingguan  

Minggu 

ke - 

Jenis Pekerjaan 

 

1 

 

 Melakukan Monitoring dan Opini Publik yang terkait 

dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 

di Media Massa baik cetak maupun Online 

 Membuat klipping berita dan mengirimkan kliping 

berita melalui email dan dikirimkan kepada Menteri, 

Pejabat eselon I, II, dan III serta Staf Khusus Menteri 

dalam bentuk cetak dan email. 

 Perkenalan Ruang Radio Internal Kementerian 

Komunikasi dan Informatika RI, serta cara – cara 

melakukan publikasi lewat radio. 
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2 

 

 Melakukan Monitoring dan Opini Publik yang 

terkait dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI, di Media Massa baik cetak maupun 

Online 

 Membuat klipping berita dan mengirimkan kliping 

berita melalui email dan dikirimkan kepada Menteri, 

Pejabat eselon I, II, dan III serta Staf Khusus 

Menteri dalam bentuk cetak dan email. 

 Melakukan publikasi melalui radio internal 

Kemkominfo berkaitan dengan hal – hal penting 

diketahui oleh Jajaran Kemkominfo 

 Melakukan piket di PPID ( Pusat Pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi ) 

 Melakukan kerja sama dengan Tim Publikasi dalam 

melakukan publikasi melalui TV Plasma 

 

 

3 

 

 Melakukan Monitoring dan Opini Publik yang 

terkait dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI, di Media Massa baik cetak maupun 

Online 

 Membuat klipping berita dan mengirimkan kliping 

berita melalui email dan dikirimkan kepada Menteri, 

Pejabat eselon I, II, dan III serta Staf Khusus 

Menteri dalam bentuk cetak dan email. 
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 Mengikuti Ibadah bersama dengan seluruh pegawai 

di Jajaran Kemkominfo RI. 

 Melakukan Dokumentasi Paggelaran “ Apel Siaga 

Jaringan dalam Rangka Menghadapi Lebaran 2014 

 

 

4 

 

 Melakukan Monitoring dan Opini Publik yang 

terkait dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI, di Media Massa baik cetak maupun 

Online 

 Membuat klipping berita dan mengirimkan kliping 

berita melalui email dan dikirimkan kepada Menteri, 

Pejabat eselon I, II, dan III serta Staf Khusus 

Menteri dalam bentuk cetak dan email. 

 Melakukan rekapitulasi berita 

 Melakukan pendataan media dalam rangka 

undangan buka puasa bersama Menteri 

Kemkominfo RI 

 Melakukan Piket di PPID 

 

 

5 

 

 Melakukan Monitoring dan Opini Publik yang 

terkait dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI, di Media Massa baik cetak maupun 

Online 

 Membuat klipping berita dan mengirimkan kliping 
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berita melalui email dan dikirimkan kepada Menteri, 

Pejabat eselon I, II, dan III serta Staf Khusus 

Menteri dalam bentuk cetak dan email. 

 Melakukan Publikasi Melalui Radio, berkaitan 

dengan berita ( hasil monitoring media ) 

 Melakukan pendataan media mengenai 

keikutsertaan media dan juga kesiapan dalam 

rangka “ Sail Raja Ampat 2014 “ yang dilakukan 

melalui telepon, fax dan e-mail. 

 

 

6 

 

 Melakukan Monitoring dan Opini Publik yang 

terkait dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI, di Media Massa baik cetak maupun 

Online 

 Membuat klipping berita dan mengirimkan kliping 

berita melalui email dan dikirimkan kepada Menteri, 

Pejabat eselon I, II, dan III serta Staf Khusus 

Menteri dalam bentuk cetak dan email. 

 Melakukan Rekapitlasi Berita 

 Mengikuti Ibadah Bersama dengan Jajaran 

Kemkominfo 

 Melakukan Publikasi radio terkait dengan out bond 

Pegawai Eselon IV dan III 
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7  Melakukan Monitoring dan Opini Publik yang terkait 

dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 

di Media Massa baik cetak maupun Online 

 Membuat klipping berita dan mengirimkan kliping 

berita melalui email dan dikirimkan kepada Menteri, 

Pejabat eselon I, II, dan III serta Staf Khusus Menteri 

dalam bentuk cetak dan email. 

 Melakukan Rekapitulasi Berita 

 

 

8 

 

 Melakukan Monitoring dan Opini Publik yang 

terkait dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI, di Media Massa baik cetak maupun 

Online 

 Membuat klipping berita dan mengirimkan kliping 

berita melalui email dan dikirimkan kepada Menteri, 

Pejabat eselon I, II, dan III serta Staf Khusus 

Menteri dalam bentuk cetak dan email. 

 Melakukan Rekapitulas Berita 

 Melakukan Piket di PPID 

 

 

9 

 

 Melakukan Monitoring dan Opini Publik yang 

terkait dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI, di Media Massa baik cetak maupun 

Online 
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 Membuat klipping berita dan mengirimkan kliping 

berita melalui email dan dikirimkan kepada Menteri, 

Pejabat eselon I, II, dan III serta Staf Khusus 

Menteri dalam bentuk cetak dan email. 

 Rekapitulasi berita 

 Melakukan Publikasi melalui Radio Internal 

Kemkominfo RI 

10  Melakukan Monitoring dan Opini Publik yang 

terkait dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI, di Media Massa baik cetak maupun 

Online 

 Membuat klipping berita dan mengirimkan kliping 

berita melalui email dan dikirimkan kepada Menteri, 

Pejabat eselon I, II, dan III serta Staf Khusus 

Menteri dalam bentuk cetak dan email. 

 Melakukan Rekapitulasi Berita 

 Melakukan Publikasi melalui Radio Internal 

Kemkominfo RI 

 Mempersiapkan dan mengikuti kegiatan kunjungan 

dari mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. 

 Melakukan Publikasi Mengenai Out Bond Jajaran 

Staf Gol II dan III 
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Tabel 3.1 Lingkup Kerja  Magang Selama di Kementerian 

Kominfo  

 

Jenis Kegiatan Juli Agustus September 

Publikasi V V V    V   V V V    

Media Monitoring V V V V   V V V V V V    

Pengelolaan Opini V V V V   V V V V V V    

Pengelolaan 

Hubugan Eksternal 

       V V V      

 

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 

Dalam melaksanakan Kerja Magang pada Kementerian 

Komunikasi dan Informatika RI, Penulis ditugaskan untuk mengerjakan 

beberapa tugas kerja yang diinstruksikan langsung oleh Pembimbing 

Lapangan. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab utama penulis selama 

melakukan Kerja Magang adalah memonitoring serta menganalisis berita 

dan opini publik di media massa.  Selain tugas utama tersebut penulis juga 
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melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang masih berkaitan dengan 

aktivitas Humas di instansi tersebut. 

Sehingga secara umum pekerjaan yang dikerjakan oleh penulis 

adalah berkaitan dengan media baik media elektronik maupun media 

cetak, dimana media merupakan publik eksternal dari Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, yang dapat membawa pengaruh melalui 

pemberitaan terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

 

 

3.3.1 Uraian Tugas-Tugas yang Dilaksanakan 

 

Jika dijabarkan secara rinci maka kegiatan kerja penulis dalam 

melakukan Pratik Kerja Magang di Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 

3.3.1.1 Publikasi 

 Salah satu fungsi Humas dalam pemerintahan adalah 

menyampaikan informasi kepada publik atau melakukan publikasi 

(Sari, 2012: 83). Menurut Sari ( 2012:51 ) ada delapan unsur jenis 

publisitas yakni : siaran berita, artikel feature bisnis, artikel feature 

pelayanan masyarakat, publisitas keuangan, publisitas barang 

produksi, publisitas gambar, bahan latar belakang redaksional, dan 

publisitas darurat. 

 Kegiatan publikasi yang menjadi tanggung jawab penulis 

selama melaksanakan kerja magang di Kementerian Komunikasi 

dan Informatika adalah yang berkaitan degan kegiatan publikasi, 

kegiatan–kegiatan baik yang akan dilakukan maupun yang sedang 
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dilakukan dalam lingkup Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI. Publikasi pun dilakukan terkait dengan hasil 

monitoring berita dan opini publik yang telah dilakukan 

sebelumnya. Hal ini dilakukan agar, segenap pimpinan dan staf di 

lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat 

mengetahui pemberitaan terkini yang berkaitan dengan 

KemKomInfo.  

Kegiatan publikasi dilakukan melalui Radio Internal 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, setiap publikasi yang 

dilakukan melalui radio bisanya mengenai, hasil monitoring media 

dan opini publik, selain itu juga mengenai kegiatan yang akan 

dilakukan dilingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Kegiatan publikasi dalam bentuk cetak atau email, berkaitan 

dengan hasil monitoring median dan opini publik. Hasil bentuk 

cetak ini dipublikasikan kepada Menteri, kalangan pejabat Eselon I, 

II dan III serta staf khusus menteri.  

3.3.1.2 Media monitoring 

Media Monitoring atau proses pemantauan media adalah proses 

membaca, memperhatikan, atau mendengarkan konten editorial dari 

media, kemudian mengidentifikasi, mendokumentasikan dan 

menganalisis konten dari keywords yang ada ( William, 2010:3 ).  

Sedangkan menurut Nila Sari ( 2012:38 ), media monitoring salah 

satu kegiatannya adalah melakukan kliping, dimana menurut Nila Sari, 

kliping berita merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan proses 

menelaah, menganalisis, kemudian mengevaluasi bisnis perusahaan 
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atau lembaga, ataupun aktivitas lainnya dari lembaga yang telah dimuat 

di berbagai media massa dan non massa.  

Media monitoring atau pemantauan media, pada dasarnya 

merupakan kegiatan mengikuti apa yang dilaporkan media, khususnya 

pemberitaan positif dan negatif bagi organisasi. Dalam memantau 

media biasanya dilakukan kegiatan-kegiatan seperti (Iriantara, 

2008:208): 

a) Tabulasi setiap hari, 

b) Menelaah berita-berita tersebut untuk menentukan apakah 

organisasi diberitakan secara positif atau negatif, 

c) Menilai apakah berita tersebut memuat pesan yang disampaikan 

organisasi, 

d) Mengindenifikasi pesan-pesan yang disampaikan organisasi 

disiarkan media, 

e) Menilai isu-isu tertentu yang menjadi perhatian media, 

f) Menilai bagaimana reaksi stakeholders terhadap berita yang 

disiarkan media.  

   Adapun Kegiatan monitoring media ini dapat dijadikan alat bantu 

sebagai ( Nila Sari, 2012:39): 

a. Sebagai bahan Informasi terkini yang dapat diedarkan kebagian lain 

yang dianggap mempunyai hubungan atau kepentingan masing–

masing. 

b. Sebagai bahan referensi tertentu, sebagai data atau informasi 

penunjang, misalnya untuk penyusunan naskah pidato dan lain 

sebagainya. 

c. Sebagai pedoman atau acuan untuk mengantisipasi langkah–langkah 

suatu kejadian tertentu yang tengah dihadapi atau di masa 
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mendatang. Untuk perbaikan dan pengembangan dari langkah–

langkah program kerja perusahaan di masa mendatang. 

d. Khususnya kliping berperan sebagai sumber informasi dan data 

untuk memantau kegiatan pihak pesaing ( competitor ) 

e. Sebagai tolak ukur tentang sejauh mana keberhasilan prestasi dan 

reputasi yang dicapai, mengenai persepsi, keluhan, dan hingga 

perolehan citra di mata masyarakat. 

 

   Kegiatan Media monitoring pada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika yang dilakukan oleh bidang Pusat Informasi dan Humas 

khususnya di sub bidang analisis berita dan pengelolaan opini publik 

adalah melakukan monitoring atau pemantauan terhadap berita dan opini 

publik yang muncul di media massa baik itu media cetak maupun media 

online. Adapun jenis berita yang dimonitor adalah berita–berita yang 

memiliki keterkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

RI.  

 Mekanisme monitoring yang dilakukan adalah dilakukan setiap 

hari kerja, hal ini dimaksudkan supaya segenap karyawan terutama para 

pejabat dalam lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat 

mengetahui sejauh mana pemberitaan tentang Kementerian Komunikasi 

dan Informatika, dan dapat menganalisis apakah pemberitaan yang 

dihasilkan dalam bentuk posistif ataupun negatif dan setelahnya dapat 

menjadi acuan pengambilan langkah selanjutnya. 

 

 Adapun tujuan monitoring berita dan opini publik di media massa 

baik  cetak dan  online  yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI adalah untuk megetahui, seberapa banyaknya atau berapa 
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jumlah berita yang berkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI pada setiap harinya, yang berikutnya adalah mengetahui 

berita dan opini publik bersifat posistif atau negatif bagi Kementerian 

Komunikasi dan Informatika.  

 Monitoring berita dan opini publik inilah yang menjadi tanggung 

jawab utama penulis, monitoring berita  dilakukan pada pagi hari dengan 

membaca surat kabar, yang menjadi langganan dari Kemkominfo, serta 

media online dengan cara, mencari dengan kata kunci atau keyword. 

Monitoring berita dan opini publik juga dilakukan pada sore hari pada 

media cetak yang terbit sore hari dan juga media online. 

 

 

 

Daftar media yang  di monitoring adalah sebagai berikut:  

 

No    Media cetak ( Koran)  

1    Koran Tempo 

2    Suara Karya 

3    Koran Jakarta  

4    Koran Sindo 

5    Bisnis Indonesia 

6    Rakyat Merdeka 

7    Jakarta Post 

8    Media Indonesia 

9    Kompas 

10    Kontan 
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11    Investor Daily 

12    Republika 

 

Nama Media Online yang sering diakses dalam melakukan monitoring 

1. majalahict.com 

2. kompas.com 

3. antaranews.com 

4. koran-jakarta.com 

5. viva.co.id 

6. inilah.com 

7. beritasatu.com 

8. tempo.com 

9. tribunnews.com 

10. okezone.com 

11. detik.com 

12. liputan6.com 

13. bisnis.com 

14. republika.co.id 

15. newsyahoo.com 

16. merdeka.com 

 Monitoring media yang sudah dikerjakan, kemudian dikumpulkan 

dalam bentuk kliping. Kliping tersebut nantinya akan disebar luaskan 

kepada pejabat Eselon I, II dan III serta Menteri dan Staf Khusus Menteri. 

Hasil monitoring inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk 

pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengambil 

langkah-langkah yang berkaitan dengan kebijkan publik. Hasil monitoring 
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yang sudah dalam bentuk kliping dan kemudian disebarkan dikalangan 

pimpinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sering 

mendapatkan tanggapan dari para pimpinan tersebut, yang akan 

memberikan instruksi langsung kepada Kepala Sub Bidang Analisis Berita 

dan Opini Publik. Tanggapan sering kali adalah perintah untuk menindak 

lanjuti berita yang terkait, baik itu instruksi untuk me-record semua berita 

yang terkait dari semua media dan kemudian, membuat rekapitulasi 

ataupun follow up berita tersebut kepada media terkait. 

3.3.1.3 Pengelolaan Opini  

Humas Pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari opini publik, karena 

secara langsung atau tidak langsung Pemerintah mempunyai hubungan 

dengan berbagai publik dan mengatur kesejahteraan dan keamanan tiap 

warga Negara ( Abdurrachman, 2001:111). 

Sedangkan menurut Nila Sari ( 2012:14), salah satu tujuan Humas 

adalah merebut opini publik. Opini publik sendiri diartikan sebagai suatu 

ungkapan keyakinan yang menjadi pegangan bersama di antara para 

anggota sebuah kelompok atau publik, mengenai suatu masalah 

kontrovesial yang menyangkut kepentingan umum.  

Selanjutnya Nila Sari ( 2012: 18 ) menjabarkan bahwa salah satu 

tujuan humas yang lain adalah menetapkan atau menganalisis sikap publik 

untuk memahami dan mungkin, mengantisipasi opini publik mengenai 

permasalahan – permasalahan kontrovesial. Dalam memengaruhi opini 

publik, humas mengandung dua jenis masalah, yakni : 

1. Mengurangi upaya antagonistik, baik melalui penerangan 

mengenai fakta yang diperlukan bagi pemahaman masalah 
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secara lengkap, atau melalui upaya memengaruhi 

perubahan dalam kebijaksanaan dalam rangka menghadapi 

pihak penentang;  

2. Upaya membujuk publik dengan sikap menyenangkan, 

meskipun persuasif untuk menimbulkan sikap yang lebih 

positif dan mengungkapkannya mejadi opini. 

Kegiatan monitoring opini publik pada kegiatan kerja magang yang 

dilakukan oleh penulis pada Kementerian Komunikasi dan Informatika 

dilakukan bersamaan dengan kegiatan monitoring media. Dimana kegiatan 

ini dilakukan pada setiap hari kerja. Pemantauan opini publik dilakukan 

melalui media massa baik cetak maupun online. Sendang untuk 

pengelolaan opini publik jika terdapat opini yang negatif di masyarakat 

maka akan dilakukan penanganan secara berstruktur dimulai dari kasubid  

Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik, yang melakukan check and 

recheck opini yan beredar pada media massa dan kemudian melakukan 

pembahasan, dengan pimpinan terkait dengan opini publik tersebut, 

selanjutnya melakukan klarifikasi mengenai opini tersebut.  

3.3.1.4 Pengelolaan Hubungan Eksternal 

Hubungan eksternal yang dimaksudkan disini adalah hubungan 

dengan pers atau media. Menurut Nila Sari ( 2012:52 ) hubungan dengan 

media atau pers, merupakan alat pendukung atau media kerjasama untuk 

kepentingan proses publikasi dan publisitas berbagai kegiatan program 

kerja atau untuk kelancaran komunikasi humas dengan pihak publik. 

Karena peranan hubungan media dan pers dalam kehumasan tersebut dapat 

sebagai saluran dalam penyampaian pesan maka upaya peningkatan 

pengenalan dan informasi atau pemberitaan dari pihak publikasi humas 
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merupakan prioritas utama. Hal tersebut dikarenakan salah satu fungsi pers 

adalah kekuatan pembentukan opini publik yang sangat efektif melalui 

media massa. 

Selanjutnya dikatakan pula bahwa kerja sama dengan pers akan 

menghasilkan frekwensi publisitas yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan 

dampak pemberitaan tersebut baik yang bersifat stimultaneosly effect ( 

efek keserempakan ), efek dramatisir,  atau efek publisitas tinggi, dan 

membawa pengaruh yang sedemikian besarnya terhadap terbentuknya 

opini publik dalam waktu yang relatif singkat, sehubungan dengan jumlah 

pembaca atau audiensi yang tersebar di berbagai tempat atau kawasan 

dalam waktu bersamaan. 

Dalam pengelolaan hubungan eksternal dengan media ini, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI banyak melakukan kegiatan. 

Namun salah satu kegiatan dimana penulis terlibat adalah melakukan 

pendataan, media dalam rangka pelaksanaan buka puasa bersama dengan 

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dimana pendataan tersebut, 

berkaitan dengan pengiriman undangan, dan juga pendataan kesiapan 

untuk menghadiri undangan tersebut. Hal lainnya yang dilakukan adalah, 

pendataan kembali dan pengecekan kesiapan media dalam keikutsertaan 

pada kegiatan “ Sail Raja Ampat 2014”. Pengecekan kesiapan sekaligus 

dengan pendataan media yang akan ikut serta hal ini akan berkaitan 

dengan trasportasi dan akomodasi dari para media yang akan ikut bersama 

dan meliput acara “ Sail Raja Ampat 2014 “.  

Dimana setiap media yang telah diminta hadir, dikonfirmasi kembali 

kehadiran mereka, agar bisa dapat disesuaikan dengan data yang ada di 

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, pendataan jumlah 

wartawan yang ditugaskan dari setiap media tersebut, hal ini berkaitan 
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dengan, pembuatan ID Card yang akan dipakai selama penyelenggaraan “ 

Sail Raja Ampat 2014 “ tersebut. Setelah dilakukan pendataan, maka hasil 

dari pendataan dilaporkan kepada bagian Tata Usaha. 

 

3.4  Kendala yang Ditemukan 

  

Dalam kerja magang pada Kementerian Komunikasi dan Informasi penulis 

mendapati beberapa kendala pada Bidang Humas antara lain : 

a. Lamanya proses birokrasi yang dilakukan dalam lingkup karyawan 

dan pimpinan di Humas Kementerian Komunikasi dan Infromatika 

RI, terkadang berpengaruh pada penyampaian informasi yang 

dilakukan pada Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. 

b. Kegiatan yang dilakukan sangat tergantung pada kesediaan dana 

yang ada sehingga pada saat penulis melaksanakan kerja magang 

ada beberapa konten media yang sudah dihapus karena ketidak 

tersediaan dana. Sehingga menyebabkan, berkurangnya aktifitas 

kerja yang dilakukan.  

c. Kegiatan –kegiatan yang dilakukan seperti monitoring media, yang 

dilakukan banyak menghadapi kendala teknis, seperti keberadaan 

mesin fotocoppy yang tidak jarang mengalami kerusakan, jaringan 

Internet di Kementerian Komunikasi dan Informasi sering 

mengalami gangguan, atau Kendala teknis seperti komputer yang 

tidak bisa dioperasikan yang sehingga penulis membutuhkan waktu 

yang lama dalam mengerjakan tugas tersebut. 

 

3.5  Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 
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      Untuk mengatasi setiap kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh 

penulis dalam melakukan kerja mangan pada Kementerian Komunikasi 

dan Informatika RI di bidang Humas Kementerian Kominfo, maka 

dibawah merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis yang 

merupakan solusi bagi setiap masalah yang dihadapi :  

a. Dalam setiap lembaga pemerintahan, kendala lamanya proses 

birokrasi sudah menjadi, hal yang lumrah. Sehingga solusi dalam 

permasalahan tersebut yang terkait dengan penyampaian informasi, 

penulis melakukan solusi yakni memberikan informasi yang tepat 

dan juga sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 

b. Dalam hal kegiatan yang berkurang, maka penulis mengupayakan 

agar setiap kegiatan yang ada, penulis dapat melakukan dengan 

maksimal sehingga, setiap kegiatan yang dilakukan oleh penulis 

dalam melaksanakan kerja magang, dapat dilaksanakan dengan 

maksimal. 

c. Untuk mengatasi berbagai permasalahan teknis yang dihadapi, 

terutama untuk mengatasi jaringan internet dan juga kendala teknis 

yang berkaitan dengan komputer, maka penulis setiap harinya, 

membawa peralatan sendiri seperti personal wifi dan juga labtop, 

yang sewaktu – waktu dapat digunakan jika terjadi hambatan baik 

dari jaringan wifinya atau komputer yang tidak dapat dioperasikan. 

Untuk permasalahan teknis yang berkaitan dengan mesin 

fotocoppy, penulis melakukan solusi, dengan melakukan 

pengecekan berkali – kali sebelum mengakhiri aktifitas sehingga 

untuk melakukan aktivitas dibesok hari, tidak akan terjadi kendala 

yang berarti.
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