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BAB III 

Pelaksanaan Praktek Kerja Magang 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi  

       Penulis melakukan praktek kerja magang sebagai reporter bolanews.com 

dengan dibimbing oleh Eko Widodo selaku Bola Digital Editor di 

bolanews.com. Setiap minggunya Eko Widodo memberikan tugas kepada 

penulis dan kedua mahasiswa magang dari universitas lain. Penempatan 

praktek kerja magang disesuaikan dengan program studi yang penulis tempuh 

di perkuliahan, yaitu Ilmu Komunikasi, khususnya di bidang jurnalistik. 

Dalam tugas liputan ke lapangan, penulis berkoordinasi dengan dua 

mahasiswa magang lainnya, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh 

Eko Widodo. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

       Dalam praktek kerja magang, tugas yang penulis lakukan ialah 

menterjemahkan berita yang didapat dari sumber luar negeri, mengedit berita 

yang didapat dari sumber tersebut dan kemudian dibuat beritanya.  

       Secara umum tugas yang dilakukan penulis selama kerja magang sama 

seperti reporter lainnya yaitu pengumpulan informasi baik melalui data dari 

internet (mirror.com, skysports.com, bbc.com, nba.com, crash.net, 

theguardian.com, standard.uk) maupun data yang didapat dari liputan 

langung. Setelah mengumpulkan informasi, penulis mengolah data tersebut 

menjadi berita yang kemudian diberikan kepada editor untuk diperiksa 

apakah berita yang penulis buat sudah sempurna. Jika sudah sempurna, berita 

tersebut dimuat di web bolanews. 
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Tabel 3.2.1 

 

Minggu                                           Tugas 

1 

(30 Juni-5 Juli 

2014) 

1. Pengenalan redaksi BOLA 

2. Membuat berita straight news 

3. Mentranslate berita Piala Dunia 2014  

4. Membuat berita Piala Dunia 2014 

 

2 

(7-10 Juli 

2014) 

 

1. Mentranslate berita Piala Dunia 2014 

2. Membuat berita Piala Dunia 2014 

3. Membuat profil pemain 

3 

(14-19 Juli 

2014) 

1. Membuat preview pertandingan Final Piala Dunia 

2. Membuat berita tentang renang, tinju, dan atletik 

4 

(21-25 Juli 

2013) 

1. Membuat berita tentang balap sepeda Tour de 

France 2014, dan basket NBA 

 

5 

(28 Juli – 3 

Agustus 2014) 

      Libur Lebaran 

6 

(4-10 Agustus 

2014) 

1. Membuat berita olimpik, sepak bola nasional, dan 

sepak bola internasional 

7 

(11-15 Agustus 

2014) 

1. Membuat berita sepak bola internasional 

2. Membuat berita feature bulu tangkis 

 

8 

(18-22 Agustus 

2014) 

1. Membuat berita sepak bola internasional 
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9 

(25-29 Agustus 

2014) 

1. Membuat berita sepak bola internasional 

 

10 

(1 September 

2014) 

1. Membuat berita sepak bola internasional 

 

Pekerjaan yang telah penulis buat selama masa kerja magang  

dari bulan Juli hingga awal September  

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Tabel 3.2.2 

Nomor Judul Artikel Tanggal 

1 Argentina: Banyak kelebihan, Banyak Kelemahan (1) 4 Juli 2014 

2 Argentina: Banyak kelebihan, Banyak Kelemahan (2) 4 Juli 2014 

3 Argentina: Banyak kelebihan, Banyak Kelemahan (3) 4 Juli 2014 

4 Keperkasaan Jerman (1): Paten, Koordinasi Serangan 9 Juli 2014 

5 Keperkasaan Jerman (2): Kontrol Bastian-Khedira 9 Juli 2014 

6 Alexander Kristoff Melaju ke Jalur Kemenangan 22 Juli 2014 

7 Manchester City Yakin Dapatkan Eliaquim Mangala 7 Agustus 2014 

8 Mo Farah Menatap Kemenangan Greath North Run 2014 10 Agustus 2014 

9 Eliaquim Mangala Sebut Liga Premier Agresif 12 Agustus 2014 

10 Stefan/Ismail Menangi Perang Saudara 13 Agustus 2014 

11 Ganda Putri Menyerah di Tangan Pasangan Thailand 13 Agustus 2014 

12 Mauricio Pochettino Tidak Khawatir Pemecatan 15 Agustus 2014 

13 Arsenal Tertarik Datangkan Danny Welbeck 27 Agustus 2014 

14 AS Roma Resmi Dapatkan Konstantinos Manolas 27 Agustus 2014 

Artikel penulis yang dimuat di bolanews.com 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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3.3 Uraian Praktek Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

 Asep Syamsul M. Romli menjabarkan tips menulis pada media 

online yang dikemukakan oleh Robert Niles melalui websitenya 

(http://www.romelteamedia.com/2014/06/teknik-menulis-di-media-

online.html).  Tips menulis tersebut diantaranya: 

- Short  ringkas. 

- Active Voice  menggunakan kalimat aktif. 

- Strong Verbs  memilih kata kerja yang kuat. 

- Contextual Hyperlinking  melengkapi dengan informasi terkait 

dengan memberikan link yang berkaitan dengan informasi sebelumnya 

sehingga membantu pembaca dalam memperkaya informasi. 

- Use Formatting  menggunakan variasi dalam penulisan, seperti list, 

kutipan, huruf tebal. 

- Easy to read  mudah dibaca, usahakan panjang alinea tidak lebih dari 

lima baris. 

 Bolanews.com sebagai salah satu media online yang menyediakan 

berita bagi audiens mengharuskan reporter untuk memberikan berita 

sesuai dengan tips yang dikemukakan oleh Robert Niles. Melihat saat ini 

pengguna internet semakin banyak dan munculnya beragam media online 

sebagai pemberi informasi bagi khalayak luas, membuat audiens tidak 

memiliki cukup waktu untuk membaca secara keseluruhan semua berita 

yang ada. Maka dari itu prinsip Piramida terbalik harus diutamakan 

dalam pembuatan berita agar audiens dapat lebih cepat mendapat 

informasi yang dibutuhkan. 
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 Mike Ward seperti yang dikutip oleh Asep Syamsul M. Romli 

dalam buku Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media 

Online menyebutkan beberapa karakteristik yang ada pada jurnalistik 

online,yaitu:  

1. Immediacy  Kecepatan dalam penyampaian informasi. 

- Kecepatan di dalam penyampaian informasi sangat diperlukan 

agar pembaca dapat mengetahui perkembangan berita yang 

sedang up to date. 

2. Archieving  Terarsipkan,dapat dikelompokkan berdasarkan 

kategori (rubrik), atau kata kunci (keyword tags). 

- Dalam website bolanews.com terdiri dari berbagai kategori 

(rubrik), dengan tujuan supaya pembaca dapat memilih berita 

yang ingin dibaca. 

 

 

3. Multiple Pagination  Halaman yang terkait satu sama lain. 

- Di dalam memilih berita, biasanya para pembaca akan membaca 

judul berita terlebih dahulu. Setelah memilih salah satu judul 

berita yang menarik, maka pembaca biasanya akan mencari berita 

lain yang berkaitan dengan berita yang sudah dibaca sebelumnya. 

- Dibawah ini merupakan salah satu contoh berita yang dimana 

pada bagian samping berita, pembaca dapat memilih berita terkait 

lainnya mengenai berita yang sedang dibaca. 
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4. Relationship with reader  Kontak atau interaksi dengan pembaca 

dapat langsung saat itu juga melalui kolom komentar. 

- Dalam setiap berita yang ditampilkan dalam bolanews.com pada 

bagian bawah berita terdapat kolom komentar. Kolom komentar 

ini bertujuan agar para pembaca yang telah membaca berita dapat 

memberikan pendapatnya terkait berita yang telah dibaca.  
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 Menurut James C. Foust seperti yang dikutip dalam buku Asep 

Syamsul M. Romli dalam buku Jurnalistik Online: Panduan Praktis 

Mengelola Media Online ada beberapa keunggulan dalam jurnalistik 

online, diantaranya adalah: 

- Audience Control  audiens lebih leluasa dalam memilih berita.  

- Nonlienarity  tiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri atau 

tidak berurutan. 

- Storage and Retrieval  berita tersimpan dan diakses kembali dengan 

mudah. 

- Unlimited Space  memungkinkan jumlah berita jauh lebih lengkap 

ketimbang media lainnya. 

- Immediacy  cepat dan langsung. 

- Multimedia Capability  bisa menyertakan teks, suara, gambar, video 

dan komponen lainnya di dalam berita. 

- Interactivity  memungkinkan adanya peningkatan partisipasi 

pembaca. 
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 Dari keunggulan jurnalistik online yang dipaparkan oleh James C. 

Foust dapat dilihat bahwa informasi dapat diperoleh dengan cepat karena 

berita yang diberikan secara langsung dan pembaca dapat lebih mudah 

dalam mencari berita yang dibutuhkan.  Saat ini media online menjadi 

salah satu pilihan bagi audiens dalam mencari informasi yang 

dibutuhkan, selain media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid.  

 Audiens memutuskan untuk membaca atau tidak suatu berita di 

media online dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ialah (1) 

judul berita yang menarik; (2) berita yang sedang hangat dibicarakan; (3) 

bahasa yang mudah dimengerti; dan (4) isi berita yang singkat tetapi 

memiliki banyak informasi.  

3.3.2 Proses Penulisan Berita di Bolanews.com 

       Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan beberapa 

perumusan dari Profesor bidang jurnalisme David L. Grey seperti yang 

dikutip Luis Ishwara dalam buku Jurnalisme Dasar (2011:130). 

Langkah-langkah perumusan penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pra-penulisan (konsep, observasi, mencek sumber, wawancara) 

2. Penulisan 

3. Penulisan ulang dan penyuntingan 

4. Reaksi dan Evaluasi 

1. Pra-penulisan      

       Sebelum masuk ke dalam tahap penulisan berita, penulis masuk 

ke tahap pra-penulisan berita. Tahap pra-penulisan berita merupakan 

tahap dimana penulis mengumpulkan informasi yang dibutuhkan 

dalam penulisan berita dan menentukan fokus penulisan berita yang 

ingin dibuat dalam bentuk kerangka tulisan. Tujuan dari tahap pra-

penulisan ialah untuk mengembangkan isi dalam tulisan agar berita 

yang ditulis oleh penulis enak dan dimengerti oleh pembaca. 
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       Penulis menggunakan satu atau dua teknik yang dirumuskan oleh 

David L. Grey, Informasi yang penulis dapatkan dari observasi 

langsung, yaitu menyaksikan suatu peristiwa yang terjadi, seperti 

pertandingan bulu tangkis. Selama magang, hanya dua kali peristiwa 

penulis terlibat dalam obeservasi langsung dan tulisannya terbatas 

pada apa yang diamati secara pasif (passive recipient). Dalam 

melakukan penulisan pada bolanews.com penulis melakukan 

observasi langsung dan tidak langsung serta partisipasi dalam 

peristiwa. 

1. Observasi langsung dan tidak langsung 

        Observasi langsung adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung di tempat berlangsungnya peristiwa. 

Berikut merupakan contoh penulisan berita saat penulis melakukan 

observasi langsung. 
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       Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengumpulan data 

yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa. 

Berikut merupakan contoh penulisan berita observasi tidak 

langsung, yang dimana informasi dari berita tersebut diambil dari 

sumber Football Italia. 

 

 

       Penulisan informatif  bertumpu pada fakta, dan fakta yang 

paling meyakinkan adalah fakta yang diperoleh oleh reporter 

dengan cara observasi langsung. Reporter yang mengamati 

langsung suatu peristiwa dapat membuat cerita itu menjadi hidup. 

      Pengumpulan informasi observasi tidak langsung dapat 

melengkapi observasi langsung dan keterbatasan-keterbatasannya. 

Strategi pengumpulan informasi tidak langsung dapat 

dikategorikan sebagai prosedur pra-peristiwa (pre-event). Yang 
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dimaksud dengan observasi pra-peristiwa adalah mendapatkan 

infomasi yang dibutuhkan untuk suatu liputan yang baik. 

     Berkaitan dengan penulisan informatif, penulis dalam kerja 

magangnya melakukan observasi terlebih dahulu, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam observasi tidak langsung 

penulis melakukan pencarian atau pengumpulan bahan-bahan serta 

pengecekan data yang dilakukan berdasarkan media lainnya seperti 

di website mirror.com, skysports.com, bbc.com, nba.com, 

crash.net, theguardian.com, standard.uk dan website lainnya yang 

dapat dijadikan sumber penulisan berita.  

2. Partisipasi dalam peristiwa  

       Dalam praktek kerja magang penulis melakukan partisiapasi 

dalam peristiwa, dengan menyaksikan langsung pertandingan bulu 

tangkis di Gedung Asia Afrika, Senayan. Pada saat itu sedang 

diadakan kompetisi Astec Indonesia International Challenge 2014 

yang berlangsung pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2014. Setelah 

hadir dalam kompetisi tersebut, penulis membuat berita dan 

langsung dikirimkan ke atasan. 

2. Penulisan  

       Setiap media massa mempunyai gaya penulisan yang berbeda-

beda dalam menyajikan sebuah berita. Dalam bolanews, sebuah judul 

haruslah berfungsi untuk mengiklankan berita. Judul berita harus 

ditulis dengan kalimat singkat, jelas, dan mencerminkan isi pokok 

berita. Sebuah judul berita juga harus ditulis dengan huruf besar, dan 

tidak lebih dari tujuh kata.  

       Semakin banyaknya informasi yang beredar di internet, membuat 

para pembaca tidak memiliki cukup waktu untuk membaca secara 

keseluruhan semua berita yang ada, sehingga menebalkan kata atau 

kalimat yang dianggap sebagai kata kunci pada berita tersebut 

menjadi suatu keharusan. 

 

Alur kerja reporter..., Stefanus Samuel Halim, FIKOM UMN, 2015



 
 

       Menurut David L. Grey seperti yang dikutip oleh Luis Ishwara, 

penulisan berita dapat menggunakan konsep Kiss (Keep It Short and 

Simple) and Tell. Tulisan yang dimuat dalam bolanews harus singkat 

dan sederhana, serta menghindari kalimat yang rumit. Tujuan dari 

konsep ini agar penulis tidak menulis berita secara berlebihan dan 

memasukkan terlalu banyak informasi yang tidak dibutuhkan. Berita 

yang dimuat di bolanews selalu menampilkan berita yang singkat, 

padat, dan jelas sehingga menarik minat para pembaca.  

       Menurut Asep Syamsul M. Romli dalam buku Jurnalistik 

Terapan: Pedoman Wartawan dan Penulis ada lima jenis berita yang 

dikenal dalam dunia jurnalistik, yaitu straight news, depth news, 

investigation news, interpretative news, dan opinion news. Berita 

yang ada dalam bolanews masuk ke dalam jenis berita straight news. 

Straight news merupakan berita penting yang harus disampaikan 

langsung ke publik. Berita jenis ini tidak dapat ditunda pemberitaanya 

karena berita tersebut penting untuk diketahui publik. Berikut contoh 

berita straight news yang ada di bolanews. 
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3. Penulisan ulang dan penyuntingan 

       Sebelum berita yang akan dimuat bisa ditampilkan di web, 

penulis menyerahkan berita yang sudah dibuat kepada editor. Editor 

akan melakukan penulisan ulang dan menyunting berita-berita yang 

akan dimuat. Yang dimaksud dengan penyuntingan ialah menyiapkan 

naskah yang akan terbit dengan memperhatikan penyajian, isi, 

pemilihan kata, pemakaian tanda baca dan bahasa (ejaan dan struktur 

kalimat). Secara garis besar proses penyuntingan, antara lain: (1) 

Menyesuaikan gaya bahasa sesuai dengan kebijakan bolanews; (2) 

Memperbaiki judul supaya lebih menarik; (3) Memperbaiki kesalahan 

yang kasat mata. 

4. Reaksi dan Evaluasi 

       Setelah tulisan telah sesuai dengan kriteria penulisan di bolanews, 

maka tulisan tersebut akan dimuat di web oleh Eko Widodo. 

3.3.2 Kendala yang Dihadapi Saat Praktek Kerja Magang 

       Beberapa kendala yang penulis temukan selama melakukan praktek 

kerja magang di bolanews.com: 

1. Format penulisan berita yang baru bagi penulis, sehingga penulis 

membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam mengikuti 

format yang diinginkan oleh bolanews. Seringkali penulis melakukan 

kesalahan penulisan format yang diminta oleh bolanews. 

2. Penulis mengalami kesulitan dalam menentukan judul dan lead yang 

sempurna sesuai dengan gaya penulisan berita di bolanews, sehingga 

seringkali penulis membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

menentukan judul dan lead dalam setiap tulisannya. 

3. Penulis sulit untuk mendapatkan sumber dalam penulisan berita, 

terutama pada olahraga renang, tinju, dan atletik. Karena olahraga 

tersebut tidak ada setiap minggunya. Selain itu minimnya informasi 

mengenai sepak bola nasional yang membuat penulis kesulitan 

membuat berita sepak bola nasional. 
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3.3.3 Solusi atas Kendala yang Dihadapi 

       Berikut ini merupakan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh 

penulis selama melakukan praktek kerja magang di bolanews.com: 

1. Lebih sering bertanya kepada beberapa reporter senior, khususnya 

pembimbing magang sehingga terbiasa dengan format penulisan pada 

bolanews 

2. Lebih banyak membaca artikel yang ada di bolanews dan mempelajari 

bagaimana para senior dalam memilih dan membuat judul serta lead 

pada berita yang akan ditulis agar sesuai dengan kriteria bolanews. 

3. Penulis harus lebih sering berdiskusi dengan pembimbing magang 

bagaimana agar penulis tidak kesulitan dalam mencari sumber berita. 
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