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BAB II 

KEGIATAN MAGANG 

 

2.1 Jadwal dan Uraian Kegiatan Magang 

Jadwal kegiatan yang berlangsung selama 1 bulan lebih 6 hari (1 Oktober s/d 6 

November) di RRI Surabya adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan Hari Waktu 

Jam Kegiatan Senin – Jum’at 07.00 – Selesai 

Istirahat Jum’at 11.00 – 13.00 

Libur Sabtu Minggu - 

Dari kegiatan diatas khusus hari sabtu tekadang pihak pimpinan magang mengadakan libur 

dan terkadang juga memberikan tugas kepada mahasiswa magang. Mengenai jam kegiatan 

tidak dipastikan akan selesai sampai jam berapa saja, karena proses dalam magang di RRI 

Surabaya hanya ditugaskan untuk meliput suatu berita. Berikut jadwal kegiatan yang lebih 

terperinci. 

2.2 Peserta Kegiatan Magang 

No. Nama NBI Program 

Studi 

Peminatan 

1. Noval Tri Hadi S 1151700255 Ilmu 

Komunikasi 

Broadcasting 

2. M.Zeinul Arifin 1151700249 Ilmu 

Komunikasi 

Broadcasting 

 

2.3 Jadwal Kegiatan 

1. Minggu ke-1 

Hari, 

Tanggal 
Jam Kegiatan 

Kamis 01 Okt 

2020 
10:00 - 12:00 Pembekalan magang dan pengenalan seluruh 

lingkup kantor RRI Surabaya 

Jum’at 02 Okt 

2020 

09:30 - 12:00 Liputan di hari batik nasional dan melakukan 

wawancara mengenai hari batik 

Sabtu 03 Okt 

2020 

05:30 – 07:00 Wawancara dengan calon peserta anggota TNI AL 

yang bertepatan di depan gerbang perkumpulan 
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Minggu ke-2 
 

Hari, 

Tanggal 
Jam Kegiatan 

Senin 05 Okt 

2020 

12:00 - 14:00 Membuat berita dan mewancarai keluarga TNI di 

hari Hut TNI yang ke-75 

Selasa 06 Okt 

2020 

08:00 - 14:00 Meliput isu tentang demo Omnibus Law di lokasi 

depan gedung DPRD, sedikit demonstran yang 

datang bisa dikatakan gagal aksi. 

Rabu 07 Okt 

2020 

09:00 - 15:00 Membuat berita tentang pilkada PASLON 01 

Kamis 08 Okt 

2020 

10:00 - 16:00 Meliput demo Omnibus Law di depan gedung 

Grahadi Surabaya 

Jum’at 09 Okt 

2020 

07:00 - 09:00 Mengambil gambar kerusakan mana saja yang 

terjadi akibat aksi demo kemarin 

 

Minggu ke-3 
 

Hari, 

Tanggal 
Jam Kegiatan 

Senin 12 Okt 

2020 

09:00 - 11:00 Membuat berita dan mewancarai warga di hari 

ulang tahun Jawa Timur yang ke 75 

Selasa 13 Okt 

2020 

10:00 - 12:00 Mendatangi pengadilan Negeri di Jl. Arjuno 

Surabaya untuk mengetahui sidang narapidana 

dilakukan secara langsung apa virtual 

Rabu 14 Okt 

2020 

09:00 - 15:00 Membuat berita tentang harga rokok yang naik serta 

mencari tahu dampak dari penjualan 

Kamis 15 Okt 

2020 

10:00 - 12:00 Liputan di pasar pabean untuk mendapatkan 

informasi tentang harga rempah-rempah saat ini 

Jum’at 16 Okt 

2020 

08:00 - 11:00 Liputan tentang dampak dari pandemi yang di 

rasakan oleh seorang pengayuh becak mulai dari 

pendapatannya 

Sabtu 17 Okt 

2020 

09:00 - 11:00 Share Lokasi di grub saja dan sebagian ada yang 

mendapatkan tugas 
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Minggu ke-4 
 

Hari, 

Tanggal 
Jam Kegiatan 

Senin 19 Okt 

2020 

12:00 - 14:00 Meliput dan mewawancarai anak millenial tentang 

pilkada tahun ini. 

Selasa 20 Okt 

2020 

12:00 - 16:30 Meliput aksi demo Omnibus Law di depan gedung 

Grahadi 

Rabu 21 Okt 

2020 

09:00 - 15:00 Meliput tempat pertemuan Kyai revolusi jihad di jl. 

Bubutan VI No.2 

Kamis 22 Okt 

2020 

10:00 - 16:00 Meliput tempat rumah wafat pahlawan Wr. 

Soepratman dan langsung menuju ke aksi demo di 

depan gedung DPRD Surabaya 

Jum’at 23 Okt 

2020 

13:00 - 15:00 Meliput jembatan rusak di Hutan Mangrove 

Surabaya dan membuat Vlog 

 

Minggu ke-5 
 

Hari, 

Tanggal 
Jam Kegiatan 

Selasa 27 Okt 

2020 

13:00 - 15:00 Meliput aksi demo Omnibus Law di depan kantor 

Gubernur Jawa Timur Surabaya 

Rabu 28 Okt 

2020 

15:00 - 18:00 Meliput Tim pembuat robot dari UNTAG Surabaya 

Kamis 29 Okt 

2020 

09:00 - 15:00 Share foto bagi yang melakukan liburan 

Jum’at 30 Okt 

2020 

12:00 - 14:00 Mengambil gambar di area Foodcourt royal plaza 

apakah masih menerapkan sosial distancing 

 

Minggu ke-6 
 

Hari, 

Tanggal 
Jam Kegiatan 

Senin 02 Nov 

2020 

09:00 - 12:00 Meliput tempat sejarah Benteng Kedung Cowek 

Surabaya 

Selasa 03 Nov 

2020 

10:00 - 12:00 Datang ke lokasi Hotel Yamato/Majapahit dan 

membuat berita tentang sejarah Hotel Majapahit 

Surabaya 

Rabu 04 Nov 

2020 

10:00 - 13:00 Meliput untuk tanggal 05 bertepatan di hari puspa 

dan satwa di Nyamplungan Surabaya dan Kebun 

Binatang Suarabaya 

 

Posisi magang sesuai dengan proposal yang dibuat sebelumnya akan tetapi lebih 

menekankan kepada proses jurnalisme yang ada di RRI Surabaya, ternyata kegiatan yang 

dilakukan selama magang yaitu menjadikan mahasiswa sebagai jurnalisme di media RRI. 

Pimpinan penanggung jawab magang yang bernama Budi Suwarno S.Sos M.MPD 
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memberikan penjelasan pada saat pertemuan kepada mahasiswa mengenai proses magang 

serta memperkenalkan aplikasi RRIPlay Go kepada semua mahasiswa, dan saat itu semua 

peserta magang disuruh untuk download aplikasi tersebut dan menjelaskan sedikit cara 

penggunaanya. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Gambar aplikasi RRIPlay GO 
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RRIPlay Go merupakan aplikasi milik Radio Republik Indonesia, aplikasi tersebut 

terdapat 2 macam berita yaitu audio dan visual. Audio berupa siaran yang disiarkan oleh RRI, 

sedangkan visual merupakan bentuk gambar maupun video berita yang di khususkan untuk 

para pengguna, di dalam aplikasi tersebut juga menyediakan layanan publish bagi warga yang 

igin melaporkan informasi kejadian disekitarnya, fitur di dalamnya bernama RRI30 akan 

tetapi layanan tersebut tidak dapat dijalankan oleh sembarang orang melainkan orang-orang 

yang harus mempunyai ikatan dengan media tersebut. 

Awalnya pihak penanggung jawab magang memberi tugas mahasiswa magang untuk 

mempublish berita selama bertugas di aplikasi tersebut akan tetapi aplikasi tersebut tidak 

dapat digunakan oleh anggota tim magang, pada akhirnya penanggung jawab memutuskan 

dalam setiap tugas dikumpulkan melalui grup WhatsApp. 

 

Gambar Tugas 
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Selama proses kegiatan magang dimulai akhirnya semua tugas-tugas yang diberikan oleh 

penanggung jawab melalui grup WhatsApp, dikarenakan pada aplikasi RRI30 diperlukan akun 

untuk login, dan akun tersebut harus didapatkan langsung dari pusat Jakarta. 

 

 
 

Gambar tugas 
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Selama kegiatan magang awalnya tugas pembuatan serta pencarian informasi yang 

telah diberikan oleh pihak penanggung jawab magang, awalnya berita yang dikumpulkan 

tidak ada satupun berita yang dipublish oleh media RRI. Mahasiswa magang tidak putus asa 

karena mungkin awalnya berita tersebut tidak memenuhi syarat kententuan sehingga belum 

layak untuk diberitakan. 

Selama beberapa hari kegiatan berjalan akhirnya pak Budi Suwarno selaku 

penanggung jawab menjelaskan mengenai tata cara untuk mendapatkan informasi yang 

benar, serta mengajarkan teknik pengambilan foto yang tepat untuk bisa masuk ke dalam 

portal berita. Karena setiap berita memiliki unsur-unsur alur yang harus diketahui oleh 

pembuat berita, dan akhirnya peserta magang mengetahui tata cara pemberitaan itu seperti 

apa. Berikut merupakan hasil dari kegiatan yang tidak masuk dalam situs rri.co.id portal 

media milik RRI: 

 

  

Gambar tugas 
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Gambar tugas 
 

Gambar kegiatan lapangan 
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Gambar kegiatan lapangan 
 

 

Gambar kegiatan lapangan 
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Meskipun tugas mengenai pencarain informasi di atas tidak ada satupun yang masuk 

dari portal berita milik RRI, semangat tetap dirasakan oleh mahasiswa magang, karena terjun 

dilapangan merupakan suatu tugas yang menarik dan penuh tantangan menurutnya karena 

jarang sekali dilakukan pada kegiatan perkuliahan. Tantangan tersulit dan menegangkan yang 

dialami pada saat demo terjadi karena Omnibus Law. Situasi saat demo saat sore hari 

mengalami kericuhan sehingga gas air mata ditembakkan oleh polisi, sehingga semua dari 

kami merasakan perihnya akibat gas tersebut. 

Setelah proses magang berjalan selama 15 hari akhirnya kerja keras yang dirasakan 

oleh para mahasiswa magang selama bertugas dilapangan dalam mencari informasi 

mendapatkan hasil yang memuaskan disitulah akhirnya tugas-tugas mereka keesokan harinya 

mulai dipublish oleh pihak portal media rri.co.id kebanggan yang tak terkira membuat 

semangat mahasiswa semakin menjadi. Berikut foto dan link yang merupakan hasil dari 

berita yang berhasil diunggah di media milik RRI: 
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Gambar hasil unggahan berita 

https://m.rri.co.id/go/fWUKgHN 
 
 

Gambar hasil unggahan berita 

https://m.rri.co.id/go/fAZabiG 

https://m.rri.co.id/go/fWUKgHN
https://m.rri.co.id/go/fAZabiG


16 
 

 

Gambar hasil unggahan berita 

https://m.rri.co.id/surabaya/humaniora/hiburan/922864/ditetapkan-sebagai-wisata-sejarah- 

benteng-kedung-cowek-jadi-favorit-spot-foto 
 

Gambar hasil unggahan berita 

https://m.rri.co.id/go/sAzBwLm 

https://m.rri.co.id/surabaya/humaniora/hiburan/922864/ditetapkan-sebagai-wisata-sejarah-benteng-kedung-cowek-jadi-favorit-spot-foto
https://m.rri.co.id/surabaya/humaniora/hiburan/922864/ditetapkan-sebagai-wisata-sejarah-benteng-kedung-cowek-jadi-favorit-spot-foto
https://m.rri.co.id/go/sAzBwLm


17 
 

2.4 Analisis Pelaksanaan 

 

Pada bagian ini dijelaskan faktor pendukung dan penghambat atau tingkat kesulitan 

yang dihadapi oleh mahasiswa magang selama melaksanakan tugas yang diberikan oleh RRI 

Surabaya. 

Peserta magang merasa nyaman saat melaksanakan magang di RRI Surabaya, karena 

perusahan media tersebut merupakan tempat yang memang dia inginkan, selain itu RRI juga 

merupakan salah satu media tertua yang ada di Indonesia, disisi lain perusahaan tersebut 

memang cocok untuknya, karena mahasiswa yang magang di tempat itu memang mengambil 

peminatan broadcasting jadi peserta menginginkan magang yang sesuai dengan basicnya. 

Gambar demo Omnibus Law 

 

Pada awalnya sebelum melakukan proses magang, peserta magang saat datang ke 

lokasi perusahaan awalnya melakukan perkenalan diri serta menerima arahan apa saja yang 

sudah diberikan oleh pihak perusahaan. Setelah pengarahan selesai maka peserta magang 

diajak oleh penanggung jawab magang untuk mengelilingi tempat perusahaan tersebut serta 

menjelaskan semua ruangan yang ada di dalamnya dan juga memperkenalkan sebuah alat-alat 

penyiaran mulai dari zaman dahulu hingga saat ini kepada peserta magang. 

Sebuah kesulitan tentunya dimiliki oleh setiap orang apalagi selama melakukan 

sebuah pekerjaan dalam menjalani tugas yang diberikan oleh atasan, kesulitan yang dialami 

oleh peserta magang tentunya banyak sekali, akan tetapi itu tidak menjadi salah satu faktor 

tuntutan kepada pihak perusahaan. Kesulitan yang paling sulit yang peserta magang alami 

yaitu ketika mencari sebuah berita dilapangan dan berita tersebut ditulis. Akan tetapi hasil 

berita yang ditulis Beberapa yang tidak dimasukkan didalam web berita RRI, sehingga sangat 

menjadi salah satu faktor penghambat bagi peserta magang, karena menulis sebuah berita 

tidaklah mudah , oleh karena itu rasa hati-hati dan teliti dalam menulis sebuah berita timbul 

begitu besar dalam diri peserta magang. 
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2.5 Luaran 

 

Magang di RRI (Radio Republik Indonesia) Surabaya. Luaran yang dihasilkan oleh 

peserta magang yaitu merupakan sebuah artikel mengenai pengalaman magang yang mereka 

dapatkan selama melaksanakan proses magang di RRI Surbaya dengan menjadi jurnalisme 

lapangan. Artikel tersebut berhasil diunggah di media RadarBangsa.co.id. 

 

Link Artikel: 

https://radarbangsa.co.id/pengalaman-selama-magang-work-from-home-wfh-di-rri-surabaya/ 


