SHARING SESSION: JOURNALISM

Kak Aldo adalah contoh mahasiswa yang berhasil magang di
bidang incarannya nih, KOM.
Di artikel ini, Kak Aldo menceritakan pengalaman berkesannya magang sebagai jurnalis
di sebuah media online.
Narasumber: Aldo Lim - Jurnalistik 2013
Q: Kak Aldo, bagaimana proses Q: Bagaimana dengan ritme
saat mencari tempat magang kerja di sana? Bagaimana dendulu?
gan penyesuaian diri dengan
para pekerja dan sesama anak
A: Proses cari tempat magang ya magang di sana?
kan gua memang mengincar media online jadi tinggal cari medi- A: Udah bisa menyesuaikan diri
anya terus cari kontak yang bisa kok, cepet gua seminggu udah
dihubungi, atau telepon langsung saling kenal. But, cuma kenal divisi
nanya email HRD. Tapi pas masuk gua aja ya karena emang kita jaliputan6.com itu gua minta email rang banget kumpul dengan divisi
HRDnya ke senior yang udah lain. Sesama anak magang biasanmagang di sana sih.
ya makan siang baru ketemu.

ditanya-tanyain soalnya di kampus
selain belajar ngapain aja, mereka lebih tertarik sama cerita-cerita
kita.
Q: Kak Aldo, pengalaman apakah yang paling berkesan disana?

A: Berkesan paling kalo liputan6.
com kan punya acara namanya
inspirato, ngundang orang-orang
inspiratif buat diwawancarai. Itu
berkesan sih, bisa ketemu orangQ:Apa kelebihan magang di tem- Q: Magang di sana apakah men- orang hebat kayak Ilham Habibir.
dapatkan gaji?
pat tersebut, Kak?
Q: Menurut Kak Aldo, apa perA: Kelebihan magang di liputan6. A: Digaji, but di bawah standar bedaan antara dunia kerja dengan dunia perkuliahan?
com sih soal kepopuleran median- sekali. 500ribu 2 bulan.
ya ya, jadi pas wawancara narasumber pun mereka tidak ragu Q: Bagaimana dengan budaya A: Kalau dunia kuliah kan tugas ga
menjawab karena bawa2 nama bekerjanya?
kelar tinggal bolos kelas ya atau
kasih excuse. Kalau di dunia kerLiputan6.com . Sama menurut gua
ga terlalu ketat di sana, kayak A: Budaya kerjanya lebih ke prib- ja ya ga bisa, kalau ga kelar ya
masih ada toleransi telat, boleh adi masing2 sih, soalnya kan harus harus diselesaiin saat itu juga, ga
kerja dari rumah (pas weekend), ngedit berita gitu2, jarang ngobrol bisa excuse karena kerjaan lu itu
gitu-gitu.
biasanya, kecuali pas udah sore berhubung dengan kerjaan orang
jam 3 atau jam 4 pas kerjaan udah jadi kalau kerjaan lu terhambat, lu
Q: Apakah sempat mengalami pada beres baru saling ngobrol.
menghambat kerjaan yg lain.
kesulitan beradaptasi?
Q: Kak, tolong berikan tipsA: Kesulitan beradaptasi paling tips untuk mendapatkan tempat
masalah target sih. Kalau di lipu- magang yang OK, dong?
tan 6 dalam sehari harus kelar 5
artikel atau berita, jadi ya agak A: Sebenernya masalah CV, porsusah aja manage waktunya sam- tofolio dan pengalaman organisasi
ngaruh sih, pas nanti wawancara lu
pai pernah lembur.

