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BAB III 

KESIMPULAN 

 

3.1 Simpulan Aktivitas Magang 

Setelah melaksanakan program magang yang dilaksanakan peserta magang. Maka 

penyusun dapat menyimpulkan bahwa, dengan melakukan program magang mahasiswa 

peserta magang dapat memperoleh ilmu pengetahuan mahasiswa. Serta menerapkan ilmu 

yang didapat mahasiswa selama magang. 

Selain peliputan yang dilakukan di berbagai kegiatan RRI Surabaya. Peserta magang juga 

dapat pengalaman jurnalistik di dunia radio sangatlah berbeda dengan pekerjaan jurnalistik 

di luar sana atau bidang televisi. Berikut ini adalah manfaat dan pengalaman yang diterima 

selama pelaksanaan magang di RRI Surabaya : 

1. Pengetahuan ketika terjun meliput ke lapangan atau tempat lokasi kejadian. 

2. Penggunaan angle kamera dengan baik dan benar 

3. Standart penulisan berita di RRI Surabaya 

3.2 Saran dan Masukan 

Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa saran kepada semua pihak, 

baik pihak Instansi, kampus, maupun mahasiswa yang akan melaksanakan magang di masa 

mendatang. Adapun sarannya sebagai berikut : 

2. Untuk Mahasiswa 

- Melakukan pencarian terkait instansi magang yang akan dituju jauh-jauh hari sebelum 

mengambil program magang saat KRS merupakan hal baik agar calon peserta magang dapat 

mengetahui kondisi, lokasi instansi magang yang sesuai dan mau menerima mahasiswa 

magang. 

3. Untuk Instansi Tujuan Magang 

- Memberikan Pers ID kepada jurnlis magang sebagai identitas saat melakukan kegiatan 

liputan. 

- Memberikan surat tugas apa bila bersangkutan dengan pihak-pihak suatu tempat yang 

berwenang 

- Memberikan kesempatan pertemuan meski magang secara Work From Home 
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LAMPIRAN 
 
 

1. Dokumentasi Foto Selama Magang 

 

Gambar 2 : Mengunjungi Rumah Wafat Wr.Soepratman (22/10/20) 

 

Gambar 3 : Liputan Demo Buruh di gedung Gubernur dan DPRD (27/10/20) 
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Gambar 4 : Liputan Demo Tolak UU Cipta Kerja (08/10/20) 

 

Gambar 5 : Liputan Demo Buruh di gedung DPRD (22/10/20) 
 
 

Gambar 7 : Liputan demo Buruh Tolak UU Cipta Kerja (20/10/20) 
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Gambar 7 : Liputan terhadap tukang becak (16/10/20) 

 
 

 
 

Gambar  8 : Liputan terhadap penjual sembako 

 

 
 

Gambar 9 : Liputan waktu demo omnibus law ke 1
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