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BAB II  

KEGIATAN MAGANG 

 

 
2.1 Jadwal dan Uraian Kegiatan Magang 
 

 
 

Jadwal kegiatan magang berlangsung selama dua bulan lebih (22 Oktober 2020 

s/d 12 Desember 2020) di Radio Suara Sidoarjo adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 Jadwal Magang 

 
KETERANGAN HARI JAM 

Kerja Kamis-Sabtu 08:00 - 15:00 WIB 
 

Istirahat 
Kamis & Sabtu 12:00 - 13:00 WIB 

Jumat 11:20 - 13:00 WIB 

Libur Minggu-Rabu - 

 
Tabel diatas merupakan jadwal reguler Mahasiswa Magang dari tempat 

instansi magang. Tetapi mahasiswa juga sering diberi tugas saat libur atau dirumah 

(WFH) karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan. 

 

Posisi  mahasiswa  magang  adalah  di  bagian redaksi  dan  redaksi  radio. 

Tugas  yang  harus  dilakukan  mahasiswa  magang  di  bagian  redaksi  radio 

adalah  membuat  atau menulis  berita  yang  dipublikasikan  di  sosial  media 

instagram, facebook, dan twitter. Selain itu, mahasiswa magang juga menulis 

naskah program IDT (Info Dunia Terkini) dan Kilas sidoarjo beserta taping dan 

editing juga. 

 

Dalam menjalankan tugas di bagian Redaksi, mahasiwa dapat 

mengimplementasikan materi dan ilmu yang di dapat saat Kuliah Penulisan dan 

Penyuntingan Naskah Radio TV pada Semester 6. Karena materi yang dipelajari 

adalah bagaimana cara menulis naskah atau berita sesuai kaidah Radio dan TV.
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Dalam minggu-minggu awal, mahasiswa magang diberi tugas untuk menulis 

naskah program IDT. Program ini disiarkan setiap pukul 10.30 WIB dan 15:30 

WIB dengan durasi siaran maksimal  2 menit. Untuk membuat naskah IDT, 

mahasiswa magang mencari berita internasional yang bertema Ekonomi, Peristiwa, 

Konflik, kesehatan untuk IDT weekdays. Sedangkan untuk weekend berita harus 

bertema olahraga. Sumber yang digunakan untuk mencari berita adalah portal 

berita online CNN International. 

 

 
 

Gambar 2.1 Naskah IDT 
 

 
Di  minggu  berikutnya,  mahasiswa  magang  diberi  tugas  untuk  menulis 

berita  yang  dipublikasikan  di  sosial  media Radio  Suara Sidoarjo.  Seperti 

Instagram, Facebook, dan Twitter. Berita yang akan dibuat atau ditulis adalah 

berita yang harus memuat tentang informasi, peristiwa yang berasal dari regional 

sidoarjo, surabaya, dan jawa timur. 

 

 
 

Gambar 2.2 Berita
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Berita  yang  dibuat  bersumber  dari  seorang  reporter  lapangan  yang 

memiliki tugas untuk mencari berita. Selain itu, berita juga dapat bersumber dari 

dinas atau instansi-instansi milik pemerintah kabupaten Sidoarjo. Antara lain   

Dinas   Kominfo,   Dinas   Kesehatan,   Polresta   Sidorajo   dan   lain sebagainnya. 

Seorang redaksi juga dapat mencari sumber berita dari portal berita online 

Detik.com dan Antara untuk ditulis ulang atau Re-Write. 

 

Mahasiswa magang juga diberi kesempatan untuk ikut dan praktik tugas 

lapangan atau Liputan. Dalam kegiatan ini terdiri dari dua orang reporter dengan 

tugas masing-masing. Reporter pertama diberi tugas untuk menulis narasi berita. 

Sedangkan mahasiswa yang sebagai reporter kedua, diberi tugas untuk menangani 

bagian visual saat liputan atau juru kamera 

 

 
 

 
 

 
Gambar 2.3 Hasil Liputan yang diupload di Youtube 

 

 
 

Dalam  menjalan tugas  liputan, mahasiswa  dapat  mengimplementasikan 

ilmu dan materi yang didapat saat kuliah “Broadcast Journalism” pada semester 5. 

Dalam kuliah tersebut, dijelaskan cara dan aturan dalam mencari berita.  Mulai  

dari  awal  perencanaan  liputan  sampai  proses  editing  hasil liputan.
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Selain untuk menulis berita, di minggu-minggu pertengahan mahasiswa 

magang juga diberi tugas dan sudah diperbolehkan untuk On Mic atau menyiarkan 

informasi atau berita secara live melalui mic. Dalam hal ini program yang akan 

dibacakan atau disampaikan adalah program IDT. 

 

Serta mahasiswa magang juga membuat naskah program Kilas Sidoarjo, 

yang merupakan sebuah program yang menyampaikan informasi secara cepat dan 

padat seputar Sidoarjo. Program kilas Sidoarjo ini tidak disiarkan secara live, 

melainkan harus melaui taping atau rekaman dan juga melalui proses editing untuk 

menambahkan backsound pengiring. 

 
 

Gambar 2.4 Naskah Kilas Sidoarjo 

 

Dalam beberapa kesempatan, Mahsiswa juga diberi tugas saat dirumah 

atau WFH. Tugas yang diberikan adalah menambakan template untuk Foto. 

Template yang dimaksud adalah alamat sosial media Radio Suara Sidoarjo. Proses 

komunikasi saat kerja dari rumah atau WFH menggunakan aplikasi chatting 

Whatsapp. 

 
 

 
Gambar 2.5 Chat dengan anggota redaksi
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Selain dibagian redaksi, mahasiswa juga diberi tugas dibagian divisi 

produksi. Dibagian ini mahasiswa diberi tugas membuat dan mengisi konten- 

konten video untuk playlist Serba-serbi di Youtube Channel Suara Sidoarjo. 

Konten yang dibuat adalah konten seputar tempat, wisata yang menarik untuk 

dikunjungi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, konten Seba-Serbi juga 

dapat diisi dengan seputar tips dan trik yang informatif. 

 
 

 

Gambar 2.6 Konten Serba-serbi 
 

 
Mahasiswa magang juga beberapa kali diberi tugas dan amanah untuk 

membimbing siswa magang dari SMK. Karena ada beberapa kali tim redaksi yang  

merupakan  karyawan  Radio  Suara  Sidoarjo  terlalu  sibuk  dengan tugasnya 

masing-masing, sehingga mahasiswa magang yang menurut tim redaksi sudah 

memiliki ilmu dan wawasan seputar tugas redaksi diharapkan mampu dan diberi 

tugas untuk membimbing siswa magang dari SMK. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Software yang digunakan 
 

Software yang digunakan 

Nama Software Kegunaan 
 

Notepad 
Untuk Menulis Berita dan Naskah 
Program Radio 

Corel Draw 2019 Untuk mendesain Gambar Template 

Adobe Premiere Pro cc 2019 Untuk Editing Video Konten 

Adobe Audition cc 2019 Untuk Editing Audio Taping Program 
 

Whatsapp (PC & Mobile) 
Untuk Komunikasi dengan Anggota 
Redaksi Lainnya 

Chrome Untuk Mencari Informasi atau Berita 

Youtube Untuk Upload Konten dan Live Visual 
streaming 

Facebook Untuk Upload Berita 

Instagram Untuk Upload Berita 

Twitter Untuk Upload berita 
 

OBS Studio 
Untuk Mengatur atau Operator Live 

Visual Streaming 
 

 

Tabel 2.3 Hardware yang digunakan 
 

Hardware yang Digunakan 

Nama Hardware Kegunaan 
 

Komputer 
Alat Utama untuk mengerjakan 

Pekerjaan 
 

Kamera Canon 600D 
Untuk Merekam Konten dan Liputan 

(Visual) 
 

Clip On 
Untuk Merekam Konten dan Liputan 

(Audio) 
 

Mic External 
Untuk Menyiarkan Program dan 
Taping Program 

 

Tripod & Stabbilizer 
Untuk Penyangga Kamera Saat 
Shooting Konten dan Liputan 

 

Lighting 
Untuk Bantuan Cahaya saat Shooting 
Konten 
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2.2 Analisis Pelaksanaan Kegiatan 
 

 
 

Pada bagian ini dijelaskan faktor pendukung selama mahasiswa magang 

melakukan aktivitas atau pekerjaan selama magang di Radio Suara Sidoarjo. Serta 

dijelaskan juga faktor penghambat atau tingkat kesulitan yang harus dihadapi oleh 

mahasiswa magang  selama melaksanakan magang di Radio Suara Sidoarjo. 

 

 
Gambar 2.7 StudioSiaran 

 

 
 

Untuk faktor pendukung bagi mahsiswa magang adalah fasilitas dan alat 

penunjang kerja yang cukup memadai sehingga kinerja mahasiswa magang 

lumayan terbantu. Seperti ruang kerja yang nyaman, serta mahasiswa magang juga 

diberi tempat meja pribadi dan komputer pribadi untuk mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh tim redaksi Radio Suara Sidoarjo. 

 

Gambar 2.8 Ruang Redaksi
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Untuk faktor penghambat. Yang pertama ada beberapa Komputer yang 

bukan spesifikasi untuk editing. Sehingga hal ini cukup mengahambat kinerja 

mahasiswa magang.  Salah satunya untuk melakukan  editing video konten 

youtube.  Tetapi  hal  ini  masih  bisa  diatasi,  karena  masih  ada  beberapa 

komputer  yang  sudah  berspesifikasi  editing,  meskipun  harus  menunggu giliran. 

 

Kedua, mahsiswa tidak bisa atau tidak diperbolehkan masuk secara penuh 

dalam satu minggu. Hal ini dikarenakan banyaknya siswa atau mahasiswa yang  

melakukan  kegiatan  magang.  Serta karena pandemi  juga,  untuk  per harinya 

siswa atau mahasiswa magang yang masuk juga dibatasi kuotanya. Sehingga 

dalam seminggu, mahasiswa magang hanya masuk tiga kali saja. Hal ini 

menyebabkan panjangnya durasi pelaksanaan magang. 

 

Ketiga, karena radio merupakan membutuhkan tower pemancar, sehingga 

saat hujan deras disertai petir segala aktivitas radio seperti siaran, redaksi dan 

Produksi terpaksa harus OFF. Hal ini dikhawatirkan petir menyambar tower 

pemancar yang dapat merusak peralatan yang ada di Radi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


