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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

RINGKASA 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap 

beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh 

selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi selama beberapa bulan. 

Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau 

masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di TVRI Lampung 

selama 2 bulan yaitu pada tanggal 10 Juli 2017 hingga 02 September 2017. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini ditempatkan pada bidang teknik produksi dan 

penyiaran. Pelaksanaan kerja pada bidang teknik produksi dan penyiaran yang dilakukan 

secara rutin adalah melakukan pemeliharaan peralatan teknik produksi dan penyiaran 

maupun pelaksanaan operasional teknik produksi dan penyiaran serta pengolahan aset 

fasilitas teknik bila terjadi kesalahan ada prosedur yang harus dijalankan untuk 

menyelesaikan kesalahan tersebut. 

Prosedur penanggulangan gangguan pada bidang teknik produksi dan penyiaran perlu 

ditingkatkan konektivitasnya, supaya tidak terjadinya gangguan pada jaringan server  Pada 

bidang teknik produksi dan penyiaran sebaiknya, perlu membangun aplikasi pengarsipan 

berkas untuk meminimalisir adanya kesalahan sehingga tidak mengalami penumpukan 

berkas yang belum terealisasikan dan menyarankan untuk menggunakan aplikasi E-

document sehingga lebih cepat dalam mencari suatu informasi  dan mempercepat suatu 

pekerjaan. 

 

Kata Kunci : PKL, TVRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang mengedepankan 

kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja. Kualitas yang diharapkan 

adalah sumber daya manusia yang profesional dan beretika, menilai bahwa perlu diadakan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan 

Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. (Buku Pedoman PKL F-TIK, 2016). 

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan 

setiap mahasiswanya melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi pemerintah atau 

perusahaan swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata I Teknik Informatika di Fakultas Teknik & Ilmu   Komputer   Universitas   

Teknokrat   Indonesia.   Melalui   Praktik   Kerja   ini mahasiswa akan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan kedalam lingkungan 

kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk  mengembangkan  cara  berfikir, 

menambah  ide-ide  yang berguna  dan  dapat menambah pengetahuan mahasiswa terhadap 

apa yang ditugaskan kepadanya. (Buku Pedoman PKL F-TIK, 2016). 

Banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli dalam bidang teknologi 

informasi dan pengembangan perangkat lunak. TVRI Lampung merupakan instansi 

pemerintah yang bergerak di bidang Pertelevisian dan Penyiaran  yang berada di Kecamatan 

Sukarame, Kota Bandar Lampung. Di TVRI Lampung Studio Televisi adalah tempat yang 

digunakan untuk kegiatan memproduksi acara televisi, Dari kegiatan yang dilakukan 

stasiun penyiaran, yang menjadi kegiatan utama adalah kegiatan siaran. 

TVRI Lampung terbagi menjadi bidang dan sub bidang yang mempunyai tugas  

pokok dan  fungsional masing - masing yang berbeda di setiap  bidangnya 

Penulis memilih Praktik Kerja Lapangan di TVRI Lampung dikarenakan ingin 

mempelajari ruang lingkup dalam bidang kerja yang berkaitan dengan   komputer terutama 

dalam instansi pemerintahan dan bidang yang ada di dalam TVRI Lampung. Selain  itu  

penulis  ingin  menambah  wawasan  dan  mendapatkan  gambaran  nyata tentang ruang 

lingkup pekerjaan yang penulis kuasai di TVRI Lampung. 



 

1.2       Maksud dan Tujuan Praktik Lapangan 

Maksud Praktik kerja menunjukkan pada apa yang dilakukan pada kegiatan 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain: 

 

1. Bermaksud untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa 

dari berbagai kegiatan yang direncanakan dalam perusahaan atau industri, 

sehingga   dapat   menerapkan   apa   yang   diperolehnya   pada   saat   masa 

perkuliahan agar sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan di dunia industri. 

2. Melakukan   Praktik   kerja   sesuai   dengan   keahlian   dan   latar   belakang 

pendidikannya. 

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah : 

 

1. Membekali mahasiswa/i dengan pengalaman kerja sebenarnya didalam dunia 

kerja dan masyarakat. 

2. Memantapkan   keterampilan   mahasiswa/i   yang   diperoleh   selama   masa 

perkuliahan. 

3. Menetapkan  disiplin,  rasa  tanggung  jawab  dan  sikap  profesional  dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun 

langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 

4.    Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di tempat Kerja 

Praktik yang belum dikenal oleh mahasiswa/i. 

 

5. Mendorong  mahasiswa/i  supaya  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  bagi 

dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya 

 

1.3      Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

 

Manfaat yang diperoleh setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan antara 

 



Lain : 

 

1.    Untuk Mahasiswa adalah : 

 

a.    Memberikan   kegunaan   yang   diperoleh   di   Universitas   Teknokrat 

 

Indonesia dengan Praktik yang nyata di dunia kerja dan masyarakat. 

 

b. Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

c.    Mendapatkan ilmu yang berkaitan tentang Jaringan Komputer. 

 

d.    Mendapatkan peluang kerja setelah lulus dari Perguruan Tinggi. 

 

2.    Untuk Universitas Teknokrat Indonesia adalah : 

 

a. Berguna bagi perkembangan ilmu komputer, sehingga dapat dijadikan 

referensi bagi mahasiswa selanjutnya. 

b.    Dapat memperluas pengenalan jurusan Strata 1 Informatika 

 

c. Mempererat kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan perusahaan atau 

instansi. 

3.    Untuk Perusahaan adalah : 

 

a. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan 

dalam bidang pendidikan. 

b.    Membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan. 

 

c.    Dapat memberikan informasi tentang calon karyawan yang baik dari para 

 

Praktikan yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

 



 

 

1.4       Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 

Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL)  dilaksanakan  di  TVRI  Lampung  yang 

beralamat Jl. Way Huwi, Sukarame Bandar Lampung. Jarak tempuh dari Universitas 

Teknokrat Indonesia menuju TVRI Lampung 9.3 km dan membutuhkan waktu 23 

menit untuk menuju TVRI Lampung dengan mengendarai mobil. 

 

 

Gambar 1.1 Peta TVRI Lampung 

 

Sumber : Google Maps (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5       Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanankan sesuai jadwal yang ditentukan 

terhitung tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 02 September 2017. 

No Hari Kegiatan Jam 

 

 

 

1 

 

 

 

Senin 

Jam kerja 09:00 - 18:00 

 

 

 

2 

 

 

 

Selasa 

Jam kerja 09:00 - 18:00 

 

 

 

3 

 

 

 

Rabu 

Jam kerja 09:00 - 18:00 

 

 

 

4 

 

 

 

Kamis 

Jam kerja 09:00 - 18:00 

 

 

 

5 

 

 

 

Jumat 

Senam 09:00 - 10:00 

  

Jam kerja 10:00 - 18.00 

Tabel 1.1 Waktu Praktik Kerja lapangan 

 

Sumber : TVRI Lampung 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

 

Kehadiran TVRI Lampung di Provinsi Lampung membawa warna baru bagi 

pertelevisian di Bumi Ruwa Jurai. Sebagai jaringan TVRI secara Nasional, TVRI Lampung 

juga tidak terlepas dari Visi dan Misi serta peran dan fungsi TVRI secara Nasional. TVRI 

Lampung mulai hadir di Lampung mulai tanggal 12 Juli 1991, TVRI Lampung telah 

menunjukan kiprahnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Provinsi Lampung dan 

sekaligus sebagai penyuara kebijakan pemerintah walaupun status TVRI Lampung waktu itu 

masih Stasiun Produksi Keliling atau SPK. ( http://www.tvri.co.id/page/sejarah) 

Mulai tanggal 27 Februari TVRI Lampung semakin menunjukan eksistensi dengan 

melakukan siaran rutin setiap hari 30 menit. Bersamaan dengan itu statusnya ditingkatkan 

dari Stasiun Produk Keliling (SPK) menjadi Stasiun Produksi (SP), sekaligus sebagai SP 

pertama melakukan siaran, walau dengan serba keterbatasan baik peralatan, SDM dan 

pendanaan, tetapi semangat insan SP TVRI Lampung untuk mengabdi dan menyajikan acara 

terbaik, siarannya tetap eksis ditengah badai krisis. ( http://www.tvri.co.id/page/sejarah) 

Pada bulan Juli 2000, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 tentang pendirian Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI yang membawa 

konsekuensi terjadi perubahan secara menyeluruh di tubuh TVRI termasuk di SP TVRI 

Lampung. Puncaknya awal tahun 2001 terjadi perubahan struktur organisasi TVRI secara 

Nasional. Status SPK, SP dan Stasiun di hapus dan sebagai penggantinya nama kota tempat 

TVRI tersebut melakukan siaran sehingga SP TVRI Lampung menjadi TVRI Lampung. 

Diterbitkannya Peraturan Pemeritah Nomor 36 Tahun 2000 tentang pendirian Perjan 

TVRI mengandung makna esensial peningkatan daya saing TVRI dibidang pelayanan jasa 

penyiaran kepada masyarakat di era globalisasi. Sesuai dengan pasal 6 PP Nomor 36 itu 

maksud dan tujuan pendirian Perjan TVRI adalah menyelenggarakan penyiaran Televisi 

sesuai dengan prinsip – prinsip Televisi publik yang Independen, netral, mandiri dan 

program siarannya tidak semata-mata mencari keuntungan. Kegiatan usaha jasa Penyiaran 



Publik yang dilakukan oleh TVRI meliputi Bidang Informasi Pendidikan, Hiburan dan 

usaha-usaha terkait lainnya. ( http://www.tvri.co.id/page/sejarah) 

Dalam perjalanan berikutnya TVRI ditingkatkan statusnya dari Perjan ke Persero, 

dan mulai terhitung dari 19 April 2002 Televisi milik Pemerintah resmi menjadi Persero. 

Dengan statusnya yang persero tentu saja mengutamakan keuntungan  (profit oriented) 

namun tetap tidak mengabaikan misi TVRI sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Namun 

dalam perjalannya ternyata TVRI masih mengalami perubahan statusnya dari Persero 

menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang berdasarkan Undang – undang No. 32 tahun 2002 

tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran 

Publik TVRI.  

LPP adalah Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh 

negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan pelayanan 

untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan sumber pembiayaan LPP TVRI menurut UU No. 

32 Tahun 2002 pasal 15 adalah dari Iuran Penyiaran, APBN atau APBD, Sumbangan 

Masyarakat, Siaran Iklan serta usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan 

penyiaran. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, TVRI Lampung sebagai Komunikator 

sudah seharusnya mengetahui dan memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat 

Lampung yang menjadi sasaran khalayaknya, karena usianya sudah hampir lima belas tahun 

berada di Propinsi Lampung ini. 

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan 

Sumber : TVRI Lampung 

 

 

 

 

 

 



2.2 Visi dan Misi perusahaan 

 Adapun Visi dan Misi pada Stasiun TVRI Lampung adalah sebagai berikut: 

a. Visi LPP Stasiun TVRI Lampung yaitu terwujudnya TVRI sebagai media pilihan 

bangsa indonesia dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa untuk 

memperkuat kesatuan nasional. 

b. Misi LPP Stasiun TVRI Lampung yaitu 

1. Mengembangkan TVRI menjadi media perangkat sosial untuk persatuan dan 

kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis. 

2. Menjadi televisi utama masyakat sai bumi ruwa jurai pada tahun 2020. 

3. Mengembangkan lingkungan kerja yang Harmonis, Sehat, Kompetitif dan 

Profesional. 

4. Mengembangkan program siaran inovatif, sehat dan mencerdaskan. 

5. Mengembangkan fungsi kontrol sosial, pelestarian budaya dan perekat NKRI. 

6. Meningkatkan kualitas isi dan teknik siaran yang menjangkau seluruh wilayah 

Lampung. 

7. Menjalani kerjasama dengan mitra kerja dan mitra usaha. 

2.3 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Sumber : TVRI Lampung 

 

 

 



Dari struktur diatas dapat dilihat bahwa secara kebijakan semua tugas di emban oleh 

Kepala Stasiun, dan secara operasional, tugas-tugas tersebut diemban oleh masing-masing 

Kepala Bidang sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. Berikut merupakan uraian unit kerja 

dan pembagian tugas yang ada di TVRI Lampung : 

1. Bagian Program 

a. Perencanaan program. 

b. Pelaksana siaran. 

c. Perencanaan dan pelaksanaan promosi. 

d. Perencanaan dan pelaksanaan produksi. 

e. Perencanaan dan pelaksanaan dukungan produksi. 

f. penjadwalan siaran 

2. Bagian Pengembangan Usaha 

a. Pelaksanaan pemasaran. 

b. Pelaksanaan promosi. 

c. Pelaksanaan artistic 

3. Bagian Umum 

a. Penyelenggaraan operasional kegiatan umum dan SDM. 

b. Pembuatan laporan kegiatan dibidang umum dan SDM . 

c. Perencanaan pengadaan dan penyediaan barang, jasa dan prasarana umum. 

d. Membuat rancangan kwitansi, anggaran dan disposisi surat masuk 

menggunakan Microsoft Excel. 

e. Membuat laporan kegiatan pengolahan aset/fasilitas TVRI. 

f. Pengelola aset/fasilitas TVRI. 

g. Pengelola kerumah tanggaan dan transportasi. 

4. Bagian Berita 

a. Perencanaan dan pelaksanaan produksi berita harian. 

b. Pengaturan petugas redaktur kepala, reporter dan petugas berita. 

c. Perencanaan dan pelaksanaan evaluasi dan penyusun laporan kegiatan. 

d. Produksi berita harian. 

e. Perencanaan dan pelaksanaan siaran langsung acara berita, current affairs 

dan olahraga. 

f. Pelaksanaan dokumentasi. 

5. Bagian Teknik 

a. Perencanaan dan pelaksanaan operasional teknik transmisi dan prasarana. 

b. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan teknik transmisi. 



c. Pengolahan dan pengembangan SDM teknik transmisi dan prasana. 

d. Pengolahan aset/fasilitas teknik transmisi dan prasarana. 

e. Perencanaan dan pelaksanaan operasional teknik produksi dan penyiaran. 

f. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan teknik produksi dan 

penyiaran 

g. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan peralatan teknik produksi 

dan siaran. 

h. Pengelolaan dan pengembangan SDM teknik produksi dan penyiaran. 

i. Pengelolaan aset dan fasilitas teknik produksi dan penyiaran. 

6. Bagian Keuangan 

a. Penyelenggaraan operasional kegiatan keuangan.  

b. Perencanaan dan pengelolaan anggaran, keuangan, dan akuntansi serta 

perpajakan. 

c. Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan. 

d. Pelaksanaan hutang piutang iklan dan lainnya. 

e. Pembuatan laporan keuangan/neraca rugi laba. 

 

2.4  Kegiatan Umum Perusahaan 

  Stasiun televisi merupakan suatu tempat terpusatnya kegiatan dari suatu 

organisasi penyiaran, karena itu besar kecilnya tergantung dari statusnya  Kegiatan suatu 

stasiun sebagai tempat kegiatan meliputi kegiatan administrasi, 

kegiatan tekhnik dan kegiatan produksi dan siaran, karena itu suatu stasiun yang mempunyai 

kegiatan memproduksi acara siaran kemudian menyiarkan atau dikirim ke stasiun pusat 

disebut sebagai stasiun penyiaran. 

  Studio Televisi adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memproduksi acara 

televisi, dengan demikian studio dapat berupa ruangan tertutup maupun dialam terbuka. 

Tergantung dari segi mana Produksi yang akan dibuat, apakah memerlukan studio dalam 

ruangan ataupun di luar ruangan. Biasanya proses produksi yang dilakukan di luar ruangan 

memerlukan tingkat kesulitan yang lumayan tinggi karena dipengaruhi oleh cuaca, letak 

demografis dan lain-lain. 

  Dari kegiatan yang dilakukan stasiun penyiaran, yang menjadi kegiatan utama adalah 

kegiatan siaran. Hal tersebut bukan berarti kegiatan tekhnik dan kegiatan administrasi kalah 

penting. Hal tersebut hanya menunjukkan fungsinya saja, karena itu kedua kegiatan terakhir 



merupakan unsur pendukung. Walaupun demikian ketiganya tidak dapat dikotak-kotakkan 

karena ketiganya saling berkaitan dalam membentuk suatu kegiatan yang homogen. Suatu 

kegiatan penyiaran tidak akan terlaksana dengan baik apabila mengandalkan perorangan 

saja, karena memerlukan suatu tim kerja dimana masing-masing orang harus menghilangkan 

rasa individualnya. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, pelaksanakan kegiatan usaha Lembaga 

Penyiaran Publik TVRI Stasiun Lampung adalah :  

1. Menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi sesuai dengan prinsip televisi 

publik yang independen, netral, mandiri, guna meningkatkan dan 

mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia, meningkat pengetahuan 

kecerdasan masyarakat, serta lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan 

bangsa.  

2. Menyelenggarakan usaha di bidang pertelevisian yang menghasilkan program 

siaran yang sehat dan bermututinggi sekaligus dapat menumpuk keuntungan 

berdasarkan prinsip-prinsip yang modern dan profesional. 

  

3. Menyelenggarakan usaha-usaha yang menunjang usaha pokok TVRI.  

Selain itu TVRI juga menyediakan beberapa bidang usaha lainnya seperti : 

a. Event Organizer  

Menyediakan jasa untuk berbagai kegiatan seperti promosi off air yang di-

padu dengan on air, pameran, seminar, acara olahraga, dan sebagainya. 

Jasa ini sedang mengalami pertumbuhan, bahkan sejumlah universitas 

sudah memulai membuka bidang studi ini. TVRI sudah pernah melakukan 

sekali waktu menangani launching TV Digital LG. Terlepas dari berbagai 

pandangan terhadap penyelenggaraan acara tersebut, itu merupakan 

pengalaman yang berharga untuk berbenah menjadi lebih baik.  

b. Management Artis 

Pertumbuhan industri kreatif memberikan pengaruh positif terhadap 

munculnya artis dan penyanyi baru. Kehadiran artis atau penyanyi baru 

menjadi peluang yang menarik bagi TVRI untuk memberikan layanan jasa 

manajemen. Kesenian dan kebudayaan daerah di seluruh Indonesia juga 

masuk dalam Management Artis. TVRI dapat mengambil peran 

mempromosikan grup kesenian dan kebudayaan hingga ketingkat 

internasional melalui perwakilan RI. Jika Perwakilan Indonesia yang ada 



di luar negeri membutuhkan grup kesenian untuk suatu acara, cukup 

menghubungi TVRI. 

c. Konten dan Production House (PH)  

Migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital memungkinkan stasiun 

televisi mengalami pertumbuhan pesat. Banyaknya stasiun TV akan 

membutuhkan konten. TVRI mempunyai banyak materi acara yang dapat 

di make up montage. Production House TVRI sudah saatnya 

dikembangkan untuk memproduksi konten yang berorientasi pasar global. 

Dengan orientasi ini, TVRI tidak lagi memproduksi acara hanya untuk 

memenuhi kuota jam tayang yang telah dijadwalkan dalam pola acara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1. Pelaksanaan PKL : Deni Hutabarat (14312006) 

3.1.1. Bidang Kerja 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksankan oleh penulis selama 2 bulan 

mulai dari tanggal 10 Juli  2017 -  02 September 2017 di TVRI Lampung. Penulis 

ditempatkan pada bidang Teknik Produksi dan Penyiaran bagian Teknik yang berperan 

dalam :  

1. Perencanaan dan pelaksanaan operasional teknik transmisi dan prasarana. 

2. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan teknik transmisi. 

3. Pengolahan dan pengembangan SDM teknik transmisi dan prasana. 

4. Pengolahan aset/fasilitas teknik transmisi dan prasarana. 

5. Perencanaan dan pelaksanaan operasional teknik produksi dan penyiaran. 

6. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan teknik produksi dan 

penyiaran 

7. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan peralatan teknik produksi dan 

siaran. 

8. Pengelolaan dan pengembangan SDM teknik produksi dan penyiaran. 

9. Pengelolaan aset dan fasilitas teknik produksi dan penyiaran. 

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan pada staff bidang Teknik Produksi dan 

Penyiaran, bermacam-macam kegiatan telah dilakukan. Semua kegiatan tersebut sesuai 

dengan latar belakang ilmu pendidikan yang praktikan ambil yaitu Informatika.  praktikan 

dapat membandingkan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan. Pada 

bidang Teknik Produksi dan Penyiaran ini memiliki pekerjaan yang sangat membantu 

bidang lain yaitu : 

1. Melakukan pemeliharaan peralatan Teknik produksi dan penyiaran 

2.  Pelaksanaan operasional Teknik produksi dan penyiaran. 

3.  Pengolahan aset fasilitas Teknik. 

 



3.1.2. Pelaksanaan Kerja 

 Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan, kegiatan yang 

dilakukan penulis antara lain sebagai berikut : 

1. Menyiapkan barang-barang property siaran 

Menyiapkan barang-barang property siaran dilakukan setiap akan di 

langsungkannya siaran live show. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis 

menjelang siaran live show dimulai dari mengumpulkan barang-barang yang akan 

menjadi penghias atau dekorasi dari siaran acara televisi, yang mana sebelumnya 

telah dikelompokkan sesuai dengan jadwal acara masing-masing. 

2. Editing video berita 

Siaran berita selalu di tayangkan setiap hari oleh Stasiun TVRI Lampung Penulis 

melaksanakan kegiatan editing vidio berita mulai dari Tahap pengumpulan file-file 

video hasil liputan, wawancara, dan juga audio hasil dubbing untuk kemudian diedit 

sebaik mungkin sampai selesai. Lalu pada akhirnya menjadi menjadi satu file video 

berita yang siap untuk tayang di televisi. 

3. Input rundown acara TV 

Imput rundown acara TV dilakukan oleh penulis setiap hari menjelang akan 

ditayangkannya siaran televisi, TVRI Lampung selalu melakukan program acara 

siaran yang disiarkan setiap harinya dengan Mendaftarkan acara-acara TV yang 

akan ditayangkan oleh masing-masing TVRI daerah ke kantor pusat di Jakarta 

melalui website resmi TVRI sebagai laporan. Setiap acara yang didaftarkan 

sebelumnya sudah dipertimbangkan dahulu oleh bagian Program. 

4. Memperbaiki jaringan komputer dan printer yang bermasalah  

Pemeriksaan dan perbaikan jaringan komputer serta printer dilakukan ketika penulis 

mendapati adanya masalah pada jaringan komputer pegawai yang mengakibatkan 

komputer satu dengan yang lainnya tidak dapat terhubung begitu juga dengan 

printer yang mengalami kendala sehingga mengakibatkan proses pekerjaan menjadi 

terhambat  langkah awal yang penulis lakukan adalah dengan memeriksa semua 

sistem jaringan komputer yang ada termasuk perangkat-perangkat yang terhubung 

seperti printer, scanner dan lain-lain. Memperbaiki setiap perangkat yang 

bermasalah agar dapat digunakan kembali oleh pegawai LPP TVRI Stasiun 

Lampung untuk menyelesaikan tugasnya. 

 



5. Membuat penjadwalan tugas siaran harian 

Menjadwalkan sistem kerja untuk karyawan di lakukan oleh penulis setiap hari 

menjelang berahirnya program siaran televisi, hal ini bertujuan agar semua 

karyawan dapat berkerja secara bergantian di keesokan harinya pada bidang 

tertentu khususnya pada setiap kameramen, vtr, switcher, capgen, lightning, editor, 

dan listrik yang bertugas pada setiap harinya. 

6. Proses setting alat siaran langsung (Live show) 

Siaran langsung di stasiun TVRI Lampung dilakukan setiap harinya, disini penulis 

ikut ambil bagian dalam proses setting alat mulai dari setting kamera dan 

pencahayaan hal ini bertujuan agar peralatan siaran seperti kamera dan lightning 

siap digunakan pada saat siaran langsung. 

7. Mengoprasikan kamera saat siaran langsung 

Siaran langsung di stasiun TVRI Lampung dilakukan setiap harinya, disini penulis 

ikut ambil bagian dalam mengoprasikan kamera mulai dari  Melakukan proses 

pengambilan objek dengan kamera. Adapun teknik pengambilan gambar atau vidio 

seperti zoom in, zoom out, close up, big close up, medium shoot, long shoot 

sehingga sesuai yang di siarkan di televisi. 

8. Pemasangan kamera jimmy jib saat siaran langsung di luar studio 

Pasa saat akan di adakannya acara-acara besar di luar studio seperti konser 

panggung, dan hari ulang tahun TVRI Lampung penulis ikut serta dalam 

pemasangan kamera jimmy jib hal ini dilakukan karena proses  pemasangan kamera  

jimmy  jib membutuh kan waktu yang lama dan ketelitian yang serius, sehingga 

pemasangan kamera jimmy jib harus membutuhkan banyak orang untuk 

pemasangannya. 

  

 

3.1.3. Kendala Yang Dihadapi 

Selama melakukan kegiatan dibagian LPP TVRI Lampung, kendala yang dihadapi 

oleh penulis yakni ketika pegawai melakukan kegiatan berbasis komputerisasi sebagian 

besar pegawai LPP TVRI Lampung yang menggunakan perangkat komputer  mengalami 

masalah seperti komputer terasa lambat, sistem corrupt error pada sistem operasi yang 

digunakan. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat program atau file  sistem yang mengalami 

kerusakan, dan cara efektif untuk menghadapi masalah ini yaitu dengan recovery sistem. 



Dengan recovery sistem waktu yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah ini relatif 

singkat sehingga memudahkan para pekerja kantor dalam menghadapi kendala ini 

  

3.1.4. Cara Mengatasi Kendala 

Pada saat mengalami kendala seperti terjadinya masalah pada sistem operasi maka 

penulis memberikan solusi yaitu dengan memanfaatkan teknologi kloning harddisk, karena 

kloning harddisk. dapat membuat penyerupaan, penggadaan disk, partisi, penggadaan file 

dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus mengistal ulang sistem operasi   dikarenakan 

kestabilan sistem operasi dan keamanan data, seperti file sistem operasi, dokumen, catatan 

keuangan, foto, musik, video, dokumen historikal, maupun data lainnya  pada  komputer  

merupakan aset  yang  sangat berharga  bagi  pengguna  komputer,  karena  mungkin data 

tersebut dibuat dalam waktu yang lama sehingga memiliki harga (nilai) yang sangat tinggi. 

Namun, saat ini  setiap  pengguna  komputer  menghadapi beberapa masalah utama, seperti 

kerusakan hardware, serangan hacker, virus, invasi spyware, dan kerusakan file-file pada  

sistem  operasi  yang  semuanya  dapat menyebabkan ketidakstabilan atau tidak 

berfungsinya sistem operasi sehingga dapat menyebabkan hilang (rusak) data dalam sebuah 

komputer (Dimyati, 2012) 

Pada kloning sistem operasi merupakan  sebuah istilah untuk proses pembuatan 

regenerasi baru yang sama persis dengan yang aslinya atau dengan kata lain membuat 

duplikat data keseluruhan dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain(Dimyati, 

2012). Kloning sistem operasi dapat dilakukan dengan menggunakan   Norton   Ghost   yang   

sudah   banyak dikenal sebagai program pengkloning sistem operasi atau dapat juga dengan 

cara memanfaatkan aplikasi file Xcopy. (Dimyati, 2012). 

 

 

 

 

 

 



3.2. Pelaksanaan PKL : Arif fuad dzaky (14312032) 

3.2.1. Bidang Kerja 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksankan oleh penulis selama 2 bulan 

mulai dari tanggal 10 Juli  2017 -  02 September 2017 di TVRI Lampung. Penulis 

ditempatkan pada bidang Teknik Produksi dan Penyiaran bagian Teknik yang berperan 

dalam :  

1. Perencanaan dan pelaksanaan operasional teknik transmisi dan prasarana. 

2. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan teknik transmisi. 

3. Pengolahan dan pengembangan SDM teknik transmisi dan prasana. 

4. Pengolahan aset/fasilitas teknik transmisi dan prasarana. 

5. Perencanaan dan pelaksanaan operasional teknik produksi dan penyiaran. 

6. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan teknik produksi dan 

penyiaran 

7. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan peralatan teknik produksi dan 

siaran. 

8. Pengelolaan dan pengembangan SDM teknik produksi dan penyiaran. 

9. Pengelolaan aset dan fasilitas teknik produksi dan penyiaran. 

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan pada staff bidang Teknik Produksi dan 

Penyiaran, bermacam-macam kegiatan telah dilakukan. Semua kegiatan tersebut sesuai 

dengan latar belakang ilmu pendidikan yang praktikan ambil yaitu Informatika.  praktikan 

dapat membandingkan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan. Pada 

bidang Teknik Produksi dan Penyiaran ini memiliki pekerjaan yang sangat membantu 

bidang lain yaitu : 

1.  Melakukan pemeliharaan peralatan Teknik produksi dan penyiaran 

2.  Pelaksanaan operasional Teknik produksi dan penyiaran. 

3.  Pengolahan aset fasilitas Teknik. 

 

3.2.2. Pelaksanaan Kerja 

 Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan, kegiatan yang 

dilakukan penulis antara lain sebagai berikut : 

1. Proses setting alat siaran langsung (Live show) 



Siaran langsung di stasiun TVRI Lampung dilakukan setiap harinya, disini penulis 

ikut ambil bagian dalam proses setting alat mulai dari setting kamera dan 

pencahayaan hal ini bertujuan agar peralatan siaran seperti kamera dan lightning 

siap digunakan pada saat siaran langsung. 

2. Menyiapkan barang-barang property siaran 

Menyiapkan barang-barang property siaran dilakukan setiap akan di 

langsungkannya siaran live show. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis 

menjelang siaran live show dimulai dari mengumpulkan barang-barang yang akan 

menjadi penghias atau dekorasi dari siaran acara televisi, yang mana sebelumnya 

telah dikelompokkan sesuai dengan jadwal acara masing-masing. 

3. Menjadi asisten pembawa acara saat siaran langsung 

Membantu si pembawa acara pada siaran langsung bertujuan pada saat dimulai dan 

berakhirnya siaran langsung, dan memberitahukan ke pembawa acara pada 

waktunya penayangan iklan atau sponsor. 

4. Mengoprasikan kamera saat siaran langsung 

 Siaran langsung di stasiun TVRI Lampung dilakukan setiap harinya, disini penulis 

ikut ambil bagian dalam mengoprasikan kamera mulai dari  Melakukan proses 

pengambilan objek dengan kamera. Adapun teknik pengambilan gambar atau vidio 

seperti zoom in, zoom out, close up, big close up, medium shoot, long shoot 

sehingga sesuai yang di siarkan di televisi. 

5. Editing video berita 

 Siaran berita selalu di tayangkan setiap hari oleh Stasiun TVRI Lampung Penulis 

melaksanakan kegiatan editing vidio berita mulai dari Tahap pengumpulan file-file 

video hasil liputan, wawancara, dan juga audio hasil dubbing untuk kemudian diedit 

sebaik mungkin sampai selesai. Lalu pada akhirnya menjadi menjadi satu file video 

berita yang siap untuk tayang di televisi. 

6. Input rundown acara TV 

Imput rundown acara TV dilakukan oleh penulis setiap hari menjelang akan 

ditayangkannya siaran televisi, TVRI Lampung selalu melakukan program acara 

siaran yang disiarkan setiap harinya dengan Mendaftarkan acara-acara TV yang 

akan ditayangkan oleh masing-masing TVRI daerah ke kantor pusat di Jakarta 

melalui website resmi TVRI sebagai laporan. Setiap acara yang didaftarkan 

sebelumnya sudah dipertimbangkan dahulu oleh bagian Program. 

7. Membantu setting  pralatan senam pagi setiap hari jumat  



proses setting alat ini bertujuan agar pralatan senam seperti, speaker aktif agar siap 

digunakan pada saat senam pagi dimulai. 

8. Membuat penjadwalan tugas siaran harian 

Menjadwalkan sistem kerja untuk karyawan di lakukan oleh penulis setiap hari 

menjelang berahirnya program siaran televisi, hal ini bertujuan agar semua 

karyawan dapat berkerja secara bergantian di keesokan harinya pada bidang 

tertentu khususnya pada setiap kameramen, vtr, switcher, capgen, lightning, editor, 

dan listrik yang bertugas pada setiap harinya. 

 

 

3.2.3. Kendala Yang Dihadapi 

Selama melakukan kegiatan dibagian LPP TVRI Lampung, kendala yang dihadapi 

oleh penulis yakni Pengarsipan berkas dan surat yang masih tulis tangan . Hal ini terjadi 

dikarenakan pengarsipan berkas dan surat pada TVRI Lampung masih bersifat tulis tangan, 

yaitu pengarsipan  data-data seperti nomor berkas, nomor surat, tanggal masuk, daftar 

pegawai, bidang kerja dan sebagainya masih diarsipkan kedalam buku besar. Hal tersebut 

menjadi tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lebih lama bagi pegawai Bagian 

Umum dalam hal pecarian data ada kemungkinan buku besar hilang atau rusak. 

 

3.2.4. Cara Mengatasi Kendala 

Pada saat mengalami kendala seperti terjadinya masalah pada pengarsipan berkas 

dan surat yang masih tulis tangan.  maka penulis memberikan solusi yaitu penulis ingin 

memberikan usulan mengatasi masalah pengarsipan berkas yang belum efektif (data 

diarsipkan menggunakan buku besar), sehingga perlu dibangunnya sistem pengarsipan 

berkas yang terkomputerisasi, yaitu dengan cara membangun “Aplikasi Sistem 

Pengarsipan Berkas TVRI Lampung”.  

1. “Sistem adalah kumpulan dari sub sistem atau bagian apapun baik fisik 

ataupun bukan fisik yang saling berhubung satu sama lain dan bekerja sama 

secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Menurut (Sutarman, 

2009), dalam bukunya yang berjudul Pengantar Teknologi Informasi. 

2. Sedangkan Kearsipan menurut Defi Anggraeni, Siska Iriani pada jurnal IJNS 

– Indonesian Networking and Security (2013) adalah tata cara pengurusan 



penyimpanan surat menurut aturan dan prosedur yang berlaku mengingat 3 

unsur pokok yang meliputi : penyimpanan (storing), penempatan (placing) 

dan penemuan kembali. 

Dalam membangun sebuah sistem yang baik perlu adanya pengelolaan data yang 

baik pula, dalam hal ini penulis menggunakan database sebagai tempat penyimpanan data, 

dikarenakan database dapat menyimpan data yang besar, rekapitulasi data dengan cepat, 

dapat mengatasi redudansi data, dan memudahkan pencarian data. 

 

 

3.3.  Pelaksanaan PKL : Rifani Kurniawan (14312040) 

3.3.1. Bidang Kerja 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksankan oleh penulis selama 2 bulan 

mulai dari tanggal 10 Juli  2017 -  02 September 2017 di TVRI Lampung. Penulis 

ditempatkan pada bidang Teknik Produksi dan Penyiaran bagian Teknik, yang berperan 

dalam :  

1. Perencanaan dan pelaksanaan operasional teknik transmisi dan prasarana. 

2. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan teknik transmisi. 

3. Pengolahan dan pengembangan SDM teknik transmisi dan prasana. 

4. Pengolahan aset/fasilitas teknik transmisi dan prasarana. 

5. Perencanaan dan pelaksanaan operasional teknik produksi dan penyiaran. 

6. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan teknik produksi dan 

penyiaran 

7. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan peralatan teknik produksi dan 

siaran. 

8. Pengelolaan dan pengembangan SDM teknik produksi dan penyiaran. 

9. Pengelolaan aset dan fasilitas teknik produksi dan penyiaran 

 

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan pada staff bidang Teknik Produksi dan 

Penyiaran, bermacam-macam kegiatan telah dilakukan. Semua kegiatan tersebut sesuai 

dengan latar belakang ilmu pendidikan yang praktikan ambil yaitu Informatika.  praktikan 

dapat membandingkan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan. 



Pada bidang Teknik Produksi dan Penyiaran ini memiliki pekerjaan yang sangat 

membantu bidang lain yaitu : 

1. Melakukan pemeliharaan peralatan Teknik produksi dan penyiaran 

2.  Pelaksanaan operasional Teknik produksi dan penyiaran. 

3.  Pengolahan aset fasilitas Teknik. 

3.3.2. Pelaksanaan Kerja 

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan, kegiatan yang 

dilakukan penulis antara lain sebagai berikut : 

1. Searching alat operasional versi terbaru 

Penulis mendapatkan tugas mencari barang-barang operasional seperti kamera, 

Vidio Tape Recorder (VTR), switcher, Audio Mixer, Michropone melalui internet. 

Tugas ini di berikan oleh K.A SUBSIE TEKNIK yang akan di ajukan ke negara  

lalu mengarsipkan daftar harga, foto barang, spesifikasi melalui Ms Word. 

2. Pendataan barang 

Pendataan barang di lakukan satu tahun sekali, dan penulis mendapatkan tugas 

untuk pengecekan barang lalu di kategorikan sebagai barang bagus, cukup bagus, 

dan rusak. Hasil pengecekan barang akan di rekapitulisasi kemudian akan di 

inputkan melalui Ms Excel yang tujuannya akan di serahkan ke sub bagian umum 

pada LPP TVRI. Property yang rusak akan di kumpulkan lalu selanjutnya akan di 

lelang dan hasil lelang akan masuk ke dalam kas kantor LPP TVRI. 

3. Menyiapkan barang-barang property siaran 

Menyiapkan barang-barang property siaran dilakukan setiap akan di 

langsungkannya siaran live show. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis 

menjelang siaran live show dimulai dari mengumpulkan barang-barang yang akan 

menjadi penghias atau dekorasi dari siaran acara televisi, yang mana sebelumnya 

telah dikelompokkan sesuai dengan jadwal acara masing-masing. 

4. Editing video berita 

Siaran berita selalu di tayangkan setiap hari oleh Stasiun TVRI Lampung Penulis 

melaksanakan kegiatan editing vidio berita mulai dari Tahap pengumpulan file-file 

video hasil liputan, wawancara, dan juga audio hasil dubbing untuk kemudian diedit 

sebaik mungkin sampai selesai. Lalu pada akhirnya menjadi menjadi satu file video 

berita yang siap untuk tayang di televisi. 

 



5. Proses setting alat siaran langsung (Live show) 

Siaran langsung di stasiun TVRI Lampung dilakukan setiap harinya, disini penulis 

ikut ambil bagian dalam proses setting alat mulai dari setting kamera dan 

pencahayaan hal ini bertujuan agar peralatan siaran seperti kamera dan lightning 

siap digunakan pada saat siaran langsung 

 6.     Pemasangan kamera jimmy jib saat siaran langsung di luar studio 

Pasa saat akan di adakannya acara-acara besar di luar studio seperti konser 

panggung, dan hari ulang tahun TVRI Lampung penulis ikut serta dalam 

pemasangan kamera jimmy jib hal ini dilakukan karena proses  pemasangan kamera  

jimmy  jib membutuh kan waktu yang lama dan ketelitian yang serius, sehingga 

pemasangan kamera jimmy jib harus membutuhkan banyak orang untuk 

pemasangannya. 

 

3.3.2. Kendala Yang di Hadapi 

Selama melakukan kegiatan dibagian LPP TVRI Lampung, kendala yang dihadapi 

oleh penulis yakni:  

1. Pendataan atau pengecekan barang di lakuakan secara tulis tangan 

Pendataan atau pengecekan barang di semua ruang kantor pada LPP TVRI Stasiun 

Lampung yang sudah menggunakan Microsoft Excel tetapi masih mendata secara 

tulis tangan (tidak menggunakan Formula atau Rumus) untuk pendataan kategori 

barang baik, cukup baik, ataupun rusak. 

Karena data yang ada tidak sedikit maka sering terjadi kesulitan dalam pengecekan 

atau pendataan jumlah barang baik, cukup baik, maupun rusak. Selain itu juga 

pengolahan data menjadi kurang efisien dan kemungkinan adanya human error 

sangatlah tinggi. 

Berikut ini adalah prosedur pengolahan data barang yang terjadi pada  LPP TVRI 

Stasiun Lampung: 

a. Seluruh Barang atau perkakas lainnya tersedia di setiap ruangan LPP TVRI 

Stasiun Lampung. 

b. Semua barang atau alat siaran indoor ataupun outdoor di simpan di ruang 

pool. 

c. Pengecekan atau Pendataan barang dilakukan satu tahun sekali. 



d. Hasil rekap barang cacat atau rusak akan di kumpulkan lalu selanjutnya akan 

akan di lelang dan hasil lelang akan masuk ke dalam kas kantor LPP TVRI 

Stasiun Lampung. 

2. Pengarsipan Dokumentasi 

Dokumen yang diarsipkan terdapat hasil vidio acara yang sudah melalui tahap 

editing.  Dokumen  tersebut dikelola oleh satu orang pegawai secara sederhana 

yaitu dengan buku arsip yang di dalamnya mencantumkan judul acara, tanggal 

vidio atau film yang sudah tayang, dan konteks acara. Dengan cara tersebut terdapat 

masalah sering terjadi misalnya adanya redudansi data, kesulitan dalam pencarian 

data-data lama, kesulitan dalam Laporan, hilang dan rusaknya dokumen. 

 

3.3.4. Cara Mengatasi Kendala 

Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  maka penulis memberikan salah satu solusi 

yang dapat digunakan yaitu: 

1. Pada saat mengalami kendala seperi  terjadinya pendataan atau pengecekan barang 

yang dilakukakan secara tulis tangan maka penulis memberikan solusi yaitu untuk 

menggunakan Formula atau Rumus yang telah tersedia pada Microsoft Excel 

sehingga  dapat mempercepat, mempermudah, dan mengurangi kemungkinan 

terjadinya human error atau tidak efisiensi nya  penggunaan waktu dalam proses 

akumulasi atau pendataan dalam proses rekap Barang.  

Selain itu penulis memberikan saran untuk membuat sistem aplikasi pengolahan 

data barang. Sehingga sistem yang diharapkan dapat mempermudah, mempercepat 

dan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Perlu juga dilakukan pembatasan 

hak akses agar data tersebut tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki 

izin. 

Menurut (Jogiyanto, 2005), sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Sebuah 

sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama 

untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud, tujuan dan sasaran yang sama. 

Dari pendapat para ahli tentang karakteristik dari informasi yang baik, maka dapat 

diketahui bahwa sebuah informasi harus sesuai dengan fakta yang ada dan tidak 

meng ada-ada. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila semua proses 

didukung dengan teknologi yang tinggi serta sumber daya yang berkualitas. 



Dengan adanya sistem aplikasi pengolahan data barang maka akan mengurangi 

tingkat kesalahan dalam proses penginputan, dengan adanya aplikasi tersebut maka 

data barang dapat terjamin kebenaran dan keamanan datanya dikarenakan hanya 

karyawan yang bertugas yang berhak mengisi data tersebut dan adanya pembatasan 

hak akses agar data tersebut tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berhak atau 

tidak memiliki izin. 

2. Pada saat mengalami kendala seperti  pengarsipan dokumentasi yang masih tulis 

tangan maka penulis memberikan saran yaitu untuk menggunakan aplikasi E-

document, E-document tidak menggunakan kertas dengan demikian penghematan 

kertas terjadi yang mana kertas juga berasal dari sumber daya alam. Penghematan 

waktu dengan adanya E-document untuk mencari suatu informasi yang ada dalam 

sebuah dokument bisa lebih cepat. E-document lebih mudah disebarkan atau 

dibagikan. Selain itu E-document lebih aman disimpan dengan menggunakan 

metode Elektronik signature. Menurut (Aldiantoro,2009), aplikasi manajemen 

dokumen elektronik menjadi salah satu penerapan alternatif solusi IT yang cukup 

handal untuk memecahkan masalah ini. Penerapan manajemen E-document yang 

didukung oleh aplikasi berbasis web menjadikan aplikasi manajemen E-document 

yang fleksibel, bisa diakses kapanpun, dokumen yang terpusat, mudahnya akses 

dokumen antar bidang dan seksi, dan aman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik  Kerja Lapangan pada TVRI Lampung, banyak 

pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan demikian penulis dapat 

menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari Praktik Kerja Lapangan : 

1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat melatih dan mempraktikan Ilmu yang di 

dapat di perkuliahan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan memahami struktur , 

mekanisme, dan nuansa dunia kerja pada TVRI Lampung. 

2. Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan kendala yang di temukan 

bermacam-macam, seperti pada bidang Teknik Produksi dan Penyiaran yaitu   

perangkat komputer  mengalami masalah seperti komputer terasa lambat, sistem 

corrupt error pada sistem operasi yang digunakan, pengarsipan berkas dan surat 

serta pedataan pengecekan barang yang masih tulis tangan 

4.2 Saran 

Dengan adanya permasalahan di TVRI Lampung tersebut, penulis mengusulkan 

sebuah solusi yang dapat menangani permasalahan yang ada di TVRI  Lampung dan saran 

lain yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut :  

1. Mengusulkan untuk bidang teknik produksi dan penyiaran untuk 

memanfaatkan teknologi kloning harddisk, dengan kloning harddisk dapat 

membuat penyerupaan, penggadaan disk, partisi, penggadaan file dalam 

waktu relatif singkat tanpa harus mengistal ulang sistem operasi. Dan 

menyarankan untuk perlu dibangunnya sistem pengarsipan berkas yang 

terkomputerisasi, yaitu dengan cara membangun aplikasi sistem pengarsipan 

berkas TVRI Lampung sehingga dalam pengarsipan  data-data seperti nomor 

berkas, nomor surat, tanggal masuk, daftar pegawai perusahaan dapat 

meminimalisir adanya kesalahan dan menyarankan untuk menggunakan 

aplikasi E-document karena dengan adanya E-document untuk mencari suatu 

informasi yang ada dalam sebuah document bisa lebih cepat dan lebih mudah 

disebarkan atau dibagikan sehingga sangat penting perannya dalam 

mempercepat pekerjaan. 



2. Universitas Teknokrat Indonesia lebih memaksimalkan dalam memberikan 

pembekalan untuk meningkatkan materi. 

3. Mahasiswa/i harus lebih menguasai dan mengembangkan Ilmu pengetahuan 

Komputer dan Informasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 1  Ruang Master Control TVRI Lampung 

 

 

Lampiran 2  Jadwal petugas operasional Teknik produksi TVRI Lampung 

 

 



 

 

Lampiran 3  Shooting Acara Live show TVRI Lampung 

 

 

Lampiran 4  Shooting Acara Live show Studio TVRI Lampung 

 

 

 



 

Lampiran 5  Shooting Acara Liputan Outdoor TVRI Lampung 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 6  Catatan harian Arif Fuad Dzaky di TVRI Lampung 

 



 

  

Lampiran 7  Catatan harian Deni Hutabarat di TVRI Lampung 

 



 

Lampiran 8  Catatan harian Rifani Kurniawan TVRI Lampung 

 

 



 

Lampiran 9 Daftar Hadir  PKL di TVRI Lampung 



 
 

 


