
BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Selama melakukan praktik kerja magang di Direktorat Informasi dan 

Komunikasi Perekenomian dan Maritim, Kemenkominfo, penulis dipercaya untuk 

menjadi tim penulis naskah konten media sosial di semua Sub Direktorat. Setiap 

pekannya, penulis mengalami peralihan posisi dari masing-masing Sub Direktorat. 

Pada pekan pertama melakukan praktik kerja magang, penulis ditugaskan di Sub 

Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekenomian II dibawah koordinator Dimas 

Tri Hadyanto. Kemudian pada pekan berikutnya, penulis ditugaskan di Sub 

Direktorat Informasi dan Komunikasi Maritim, dibawah koordinator Aditya 

Ranadireksa. Lalu pada pekan berikutnya, penulis ditugaskan di Sub Direktorat 

Informasi dan Komunikasi Perekonomian I, dibawah koordinator Untung 

Sumarsono dan Prastyoko Pranowo.  

  Adapun tugas utama yang dilakukan oleh penulis yaitu mencari setiap isu-isu 

atau berita terkini dari beberapa sektor kementerian, sesuai dengan bidang dari Sub 

Direktorat yang mana penulis sedang diposisikan. Kemudian isu tersebut diajukan 

kepada koordinator masing-masing Sub Direktorat. Setelah mendapatkan 

persetujuan dari koordinator, kemudian penulis melakukan penulisan ulang 

terhadap suatu isu tersebut dan menyusun ide-ide penulisan kreatif menjadi sebuah 

naskah untuk konten media sosial yang menarik. 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

Pada saat melaksanakan praktik kerja magang di Direktorat Informasi dan 

Komunikasi Perekenomian dan Maritim, Kemenkominfo, penulis mendapatkan 

tugas untuk melakukan penulisan ulang terhadap suatu isu dari beberapa sektor  
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kementerian di bidang perekenomian dan maritim, kemudian menyusun ide-ide 

penulisan yang kreatif menjadi sebuah produksi konten media sosial yang menarik.  

 Dalam melaksanakan praktik magang, penulis ditugaskan untuk mencari dan 

memilih isu-isu dari beberapa kementerian seputar perekonomian dan maritim. 

Selanjutnya, penulis ditugaskan untuk melakukan penulisan ulang dari beberapa 

isu yang telah dipilih dan menyusun ide-ide penulisan yang kreatif dalam naskah 

untuk konten media sosial @sakuinformasi. Setelah itu, penulis mengirimkan 

naskah kepada masing-masing koordinator Sub Direktorat untuk mendapatkan 

persetujuan. Jika telah disetujui, kemudian penulis mengirimkannya kepada tim 

desain untuk membuat tampilan visual yang menarik. Tugas tersebut penulis 

kerjakan secara terus-menerus hingga akhir periode magang yang telah ditentukan.  

 Untuk mengetahui lebih jelas tugas-tugas yang dikerjakan oleh peneliti dalam 

praktik kerja magang di Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekenomian dan 

Maritim, Kemenkominfo, berikut realisasi kerja magang setiap pekannya dalam 

bentuk tabel. 
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Tabel 3.1 Realisasi Kerja Magang 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Foto
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Komik

Konten 
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Konten 
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Konten 
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I
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 Berdasarkan realisasi kerja magang yang telah penulis kerjakan, total ada 76 

naskah konten yang telah penulis produksi, serta ada yang telah diunggah di media 

sosial @sakuinformasi. Adapun proses produksi naskah konten untuk media sosial 

@sakuinformasi beserta yang telah diunggah selengkapnya tertera di lampiran.  

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan Kerja Magang 

Selama pelaksanaan kerja magang di Direktorat Informasi dan 

Komunikasi Perekenomian dan Maritim, Kemenkominfo penulis hanya 

fokus untuk memproduksi sebuah konten di media sosial di Instagram 

@sakuinformasi. 

3.3.1.1  Media Sosial 

Media sosial menjadi instrumen utama dari Direktorat Informasi dan 

Komunikasi Perekenomian dan Maritim, Kemenkominfo dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat terkait bidang perekonomian 

dan maritim. Media sosial cukup efektif dalam menyebarkan informasi, 

karena media sosial merupakan suatu instrumen atau sarana yang 

memfasilitasi komunikasi atau infomasi dan jaringan secara online (Russo, 

Watkins, Kelly, & Chan, 2008). Ciri-ciri dari media sosial yaitu terdapat 

konten. Adapun konten merupakan sebuah informasi yang terdapat fakta, 

data, klasifikasi, observasi, dan pemecahan suatu masalah yang mana 

dihasilkan dari pemikiran manusia menjadi sebuah ide, konsep, 

kesimpulan, dan solusi (Saylor & Alexander, 1966). 

Setiap harinya, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekenomian 

dan Maritim, Kemenkominfo harus memproduksi konten untuk media 

sosial @sakuinformasi. Di dalam media sosial @sakuinformasi, terdapat 

tiga jenis konten yang selalu diunggah, antara lain: 
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1. Konten Infografis 

Infografis atau grafis informasi merupakan bentuk visual grafis 

yang berisikan sekumpulan data, informasi dan pengetahuan yang 

kompleks, disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami (Newsom & 

Haynes, 2010). Infografis banyak sekali digunakan oleh beberapa portal 

berita di media cetak maupun online. Selain itu, infografis juga bisa 

digunakan menjadi sebuah konten di media sosial. Beberapa instansi 

pemerintah, lembaga, komunitas, dan portal berita juga memanfaatkan 

infografis sebagai konten dari media sosial mereka.  

Tujuan dari infografis untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami kronologi suatu peristiwa, serta menyederhanakan sebuah 

informasi yang kompleks agar dapat dipahami oleh pembaca. Hal 

tersebut membuat Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekenomian 

dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggunakan 

infografis menjadi sebuah konten di media sosial @sakuinformasi.  

Dalam penulisan naskah infografis untuk konten media sosial 

@sakuinformasi, penulis biasanya mengumpulkan beberapa poin 

penting di dalam isu yang telah ditentukan. Selanjutnya, poin-poin 

tersebut penulis uraikan menjadi sebuah tampilan infografis. 
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Gambar 3.1 Contoh Naskah Konten Infografis 

 

Sumber: Dokumentasi Dari Penulis 

Gambar 3.2 Contoh Konten Infografis yang Diunggah Di Media Sosial Instagram @sakuinformasi 

 

Sumber: Instagram @sakuinformasi 
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2. Konten Komik 

Menurut Scott McCould (1994) dalam bukunya “Understanding 

Comics” menjelaskan bahwa komik merupakan bentuk gambar yang 

memberikan informasi maupun menghasilkan respon estetik bagi 

pembacanya. Komik tidak hanya dimuat dalam sebuah buku atau 

majalah, tetapi kini komik dapat dijadikan dalam bentuk konten 

menarik di media sosial. Tampilan visual yang menarik serta 

menggunakan bahasa yang ringan, membuat komik bisa dijadikan 

sebagai sebuah alat untuk penyebaran informasi yang efektif. Hal 

tersebut juga membuat Direktorat Informasi dan Komunikasi 

Perekenomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika 

memasukkan unsur komik dalam sebuah konten di media sosial 

@sakuinformasi.  

Di dalam konten komik media sosial @sakuinformasi, terdapat 

dua tokoh orang tua, yaitu Pak Receh dan Bu Receh. Karakter dari Pak 

Receh dan Bu Receh yaitu seperti anak muda atau milenial, walaupun 

mereka berdua sudah berusia lanjut. Oleh karena itu, dalam penulisan 

naskah komik, penulis harus mengeluarkan ide-ide kreatif dalam 

membuat suatu dialog komik, sehingga dialog dalam komik tersebut 

memiliki korelasi dengan isu atau topik yang sedang diangkat. Selain 

itu supaya dialog dari komik tersebut tidak membosankan, maka penulis 

menambahkan unsur humor dalam dialog tersebut.    
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Gambar 3.3 Contoh Naskah Konten Komik 

 

Sumber: Dokumentasi Dari Penulis 

Gambar 3.4 Contoh Konten Komik yang Diunggah Di Media Sosial Instagram @sakuinformasi 

 

Sumber: Instagram @sakuinformasi 
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3. Konten Foto 

Berdasarkan pengertian media sosial menurut Kotler dan Keller 

(2016, p. 642), bahwa foto menjadi salah satu unsur dari media sosial 

untuk memberikan suatu informasi. Menurut Sudarma (2014, p. 2) 

dalam bukunya “Fotografi”, menjelaskan bahwa foto merupakan salah 

satu bentuk media komunikasi untuk menyampaikan pesan atau 

informasi kepada orang lain. Untuk itu, foto sangat berperan dalam 

memberikan informasi di media sosial.  

Dalam penulisan naskah untuk konten foto di media sosial 

@sakuinformasi, biasanya naskah disusun seperti pembuatan artikel, 

tetapi yang berbeda yaitu tulisan dibuat sesingkat dan sepadat mungkin. 

Untuk tulisan yang telah dibuat, nantinya akan digabung dengan 

beberapa foto yang telah dicari dan dipilih sesuai dengan isu atau topik 

yang sedang diangkat. Dalam mencari foto-foto terbaik dan terlengkap, 

biasanya penulis menggunakan aplikasi Freepik. Selain itu, penulis juga 

menggunakan foto-foto yang terdapat di website resmi milik 

kementerian, serta foto-foto yang ada di Antara News, agar terhindar 

dari penjiplakkan karya foto dari orang lain.  
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Gambar 3.5 Contoh Naskah Konten Foto  

 

Sumber: Dokumentasi Dari Penulis 

Gambar 3.6 Contoh Konten Foto yang Diunggah Di Media Sosial Instagram @sakuinformasi 

 

Sumber: Instagram @sakuinformasi 
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Sebelum penulis melakukan penulisan naskah untuk konten media 

sosial @sakuinformasi, tim produksi konten media sosial @sakuinformasi 

akan menginformasikan jadwal jenis konten yang akan diangkat melalui 

grup Whatsapp. Tujuan dilakukan penjadwalan untuk produksi konten agar 

tampilan atau feeds dari akun media sosial @sakuinformasi dapat teratur. 

Dalam sehari, satu Sub Direktorat dapat memproduksi dua konten media 

sosial dengan jenis konten yang berbeda. 

Gambar 3.7 Jadwal produksi konten media sosial @sakuinformasi 

 

Sumber: Dokumentasi Dari Penulis 
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Selanjutnya, penulis mulai mengerjakan beberapa tahapan produksi 

naskah untuk konten media sosial. Adapun tahapan-tahapan dalam produksi 

naskah untuk konten media sosial yang penulis kerjakan antara lain: 

1. Tahap Mencari Informasi  

Pada tahap awal, penulis ditugaskan untuk mencari informasi 

mengenai isu-isu terkini yang sedang dibahas oleh beberapa 

kementerian di bidang Perekonomian dan Maritim. Sumber informasi 

berasal dari media digital yang dikelola oleh beberapa kementerian di 

bidang Perekonomian dan Maritim, serta beberapa dari portal berita 

berbasis online yang kredibel. Setelah mendapatkan isu-isu yang 

menarik untuk diproduksi menjadi konten media sosial, selanjutnya 

penulis menyusun isu-isu tersebut dari berbagai sumber yang berupa 

link URL. Setelah disusun secara rapi, selanjutnya penulis mengirimkan 

kumpulan isu-isu tersebut kepada koordinator Sub Direktorat. Adapun 

koordinator Sub Direktorat akan menentukan isu yang cocok untuk 

dijadikan sebuah konten di media sosial @sakuinformasi.  

Gambar 3.8 Penyusunan dan Pengiriman Isu Kepada Koordinator Sub Direktorat Perekonomian II  

 

Sumber: Dokumentasi Dari Penulis 
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Setelah koordinator Sub Direktorat menentukan satu hingga dua isu 

yang telah disusun, maka penulis langsung ditugaskan untuk 

mengerjakan naskah untuk konten media sosial berdasarkan isu yang 

sudah ditentukan sebelumnya. 

2. Tahap Penulisan Ulang dan Kreatif 

Tahap selanjutnya, penulis melakukan penulisan ulang naskah 

untuk konten media sosial berdasarkan isu yang telah ditentukan dan 

disetujui oleh koordinator Sub Direktorat. Penulisan naskah disesuaikan 

dengan jenis konten yang akan diangkat, seperti konten foto, konten 

komik, atau konten infografis. Setelah penulis menyelesaikan naskah 

untuk konten media sosial @sakuinformasi, kemudian penulis 

mengirimkan naskah tersebut kepada masing-masing koodinator Sub 

Direktorat untuk mendapatkan persetujuan untuk dikirimkan ke tim 

desain. 

3. Tahap Editing Naskah 

Sebelum naskah mendapatkan persetujuan untuk dikirimkan ke 

tim desain, masing-masing koordinator Sub Direktorat akan memeriksa 

kembali naskah agar tidak ada kesalahan dalam penulisan. Jika terdapat 

kesalahan dalam penulisan, maka masing-masing koordinator Sub 

Direktorat akan menandakan kesalahan tersebut untuk segera 

diperbaiki. Setelah menandakan kesalahan dalam penulisan, maka 

naskah tersebut akan dikirimkan kembali kepada penulis agar segera 

diperbaiki kembali. 
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3.3.2 Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.2.1  Kendala Selama Pelaksanaan Kerja Magang 

Saat melaksanakan praktik kerja magang, tentunya penulis 

menemukan berbagai kendala yang menghambat proses kerja 

magang, antara lain: 

1. Perubahan isu atau jenis konten secara mendadak oleh 

koordinator Sub Direktorat, kemudian harus segera dikirimkan 

kepada tim desain, mengakibatkan proses kerja menjadi terburu-

buru dan hasilnya menjadi tidak maksimal. 

2. Kurangnya koordinasi dalam bekerja, sehingga terkadang 

terjadi lempar tanggung jawab. Hal tersebut sebenarnya 

diakibatkan efek pandemi Covid-19 yang membuat hampir 

seluruh karyawan bekerja di rumah, sehingga koordinasi dalam 

bekerja menjadi kurang baik. 

 

3.3.2.2  Solusi 

Adapun beberapa solusi untuk mengatasi segala kendala-

kendala tersebut, antara lain: 

1. Menyiapkan rencana cadangan jika sewaktu-waktu koordinator 

Sub Direktorat mengubah isu dan jenis konten secara mendadak. 

2. Berusaha untuk saling berkoordinasi dengan baik, dan 

memastikan kembali perkerjaan yang dilaksanakan sesuai 

dengan job desk atau tanggung jawab masing-masing, sehingga 

tidak terjadi miscommunication dan misunderstanding.  
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