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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menulis di dalam artikel American Press 

Institute (n.d.), bahwa tujuan dari jurnalisme tidak ditentukan dari teknologi, tidak 

juga dari jurnalis sendiri, dan juga tidak ditentukan  dari teknik yang mereka 

dapatkan, namun tujuan dan prinsip dari jurnalisme ditentukan dari sebuah hal 

yang sangat dasar, yaitu fungsi dan peranan berita di dalam kehidupan masyarakat. 

Berita merupakan salah satu bentuk dari komunikasi yang dapat memberikan kita 

atau menginformasikan kita mengenai perubahan yang terjadi dari belahan dunia 

manapun. Berita memiliki nilai di dalam informasi karena hal tersebut dapat 

membantu masyarakat, komunitas, serta negara dalam mengambil tindakan (para 

1). 

Menurut penulis, berita merupakan hal yang tidak akan lepas dari 

keseharian manusia, dan merupakan hal yang menarik untuk menambah wawasan 

penulis di dalam bidang ini. Dalam kesempatan magang ini, penulis memilih 

Bangka Pos yang merupakan  salah satu perusahaan surat kabar terbesar di Bangka 

Belitung dan sudah berdiri bertahun-tahun. Seiring perkembangannya, Bangka Pos 

yang dahulu hanya berupa surat kabar berwarna hitam-putih, sekarang telah 

berkembang memasuki era teknologi, yaitu sosial media seperti YouTube, 

Instagram, dan Website. Penulis ingin menambah wawasan, baik itu di dalam  skill 

ataupun informasi dan menambah pengalaman menulis di bawah naungan  Bangka 

Pos.  
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1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Pada kesempatan ini, penulis melakukan kerja magang untuk memenuhi 

syarat mahasiswa untuk mendapatkan gelar Sarjana Desain di Universitas 

Multimedia Nusantara. Penulis juga ingin mempelajari secara  langsung aplikasi 

ilmu di lapangan pekerjaan dan memperoleh pengalaman bekerja di dalam Bangka 

Pos.  

Dalam pelaksanaannya, penulis juga belajar menyesuaikan diri agar dapat 

bekerja secara disiplin dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perusahaan dan 

berharap penulis dapat menjadi seorang profesional. Di dalam kesempatan ini 

penulis juga ingin mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan di dalam 

bangku perkuliahan serta menambah kemampuan dalam berkomunikasi dan 

bekerja di dalam kelompok. 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis memulai masa magang sejak 1 Maret  2021 hingga 30 April 2021. 

Waktu kerja yang ditentukan oleh perusahaan dimulai dari jam 08.00 hingga 

16.00 WIB, yang berlaku selama hari kerja yaitu Senin hingga Jumat. 

Sebagai mahasiswa UMN, penulis pun juga mengikuti prosedur yang 

ditetapkan oleh UMN, yaitu dimulai melalui pengisian formulir pengajuan tempat 

kerja magang pada KM01 yang kelak akan disetujui oleh UMN. Setelah penulis 

mendapatkan persetujuan, maka penulis akan diberikan surat pengantar magang 

melalui e-mail student, yang merupakan KM02 untuk perusahaan yang telah 

disetujui. Setelah itu, penulis akan menyerahkan surat pernyataan bahwa 

perusahaan tersebut telah menerima penulis untuk menjalani kegiatan magang 

pada waktu yang telah ditentukan . Setelah itu penulis akan mengisi formulir di 

myumn untuk mendapatkan unduhan form KM03 hingga KM07.  

Penulis memberikan surat pengajuan magang beserta Curriculum Vitae 

(CV) dan portofolio kepada pihak HRD Bangka Pos, kemudian penulis dihubungi 

oleh pihak HRD dinyatakan diterima dan mulai bekerja pada tanggal 1 Maret 

2021 hingga 30 April 2021.  

 

 

 

 

 


