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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana pengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan selama
beberapa bulan. Pada Laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksaan
kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau
masalah yang dihadapi di perusahaan Lampung News Paper selama 2 bulan yaitu
pada tanggal 20 November 2017 sampai dengan 13 Januari 2018.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa bidang kerja
yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bidang jurnalis yaitu penulis melakukan
peliputan berita berita sebagaimana mestinya yang dilakukan wartawan. Kegiatan
ini dilakukan secara rutin dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pada bidang
pemasaran ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan diantaranya penulis
melakukan penyiapan surat kabar harian, mendistribusikan surat kabar harian ke
pelanggan, menawarkan kerjasama kepada instansi pemerintah atau swasta, serta
menyimpan sebagian surat kabar harian sebagai dokumentasi perusahaan.
Prosedur dari hasil peliputan akan diolah kedalam sistem operasi microsoft
word langsung di ketik menggunakan komputer yang dilakukan di kantor
Lampung News Paper. Kemudian berita di kirim ke e-mail redaksi Lampung
News Paper untuk dilakukan pengeditan berita. Pengeditan berita di kerjakan oleh
team redaksi Lampung News Paper, untuk mengantisipasi kata-kata yang kurang
tepat. Bagian terakhir adalah editor berita untuk mengedit dan mendesain lay-out
koran/berita, dan dicetak sebagai bahan bacaan, surat kabar yang telah berbentuk
koran dan akan di distribusikan kepada pembaca akhir/konsumen oleh bagian
pemasaran.
Kegiatan pelaksanaan Praktik kerja lapangan (PKL) ini dilakukan pada
perusahaan Lampung News Paper yang bergerak dibidang media masa dalam
bentuk koran. Perusahaan ini beralamat di Jl. Sultan Haji No.4 Kota Sepang,
Bandar Lampung.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Praktik Kerja
Lapangan (2017) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas
Teknokrat Indonesia sebagai kampus yang mengedepankan kualitas mahasiswa
dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik
Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan tujuan Pendidikan
Nasional. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu Pengetahuan di
Institusi maupun Perusahaan yang menjadi mitra program Praktik Kerja Lapangan
(PKL).
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah di
tempuh oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat diartikan
untuk melatih mental, sikap, pembentukan karakter yang kompeten di bidangnya
masing-masing. Dengan demikian PKL adalah kegiatan yang terpadu dari seluruh
pengalaman yang telah di pelajari penulis sebelumnya di Universitas Teknokrat
Indonesia. PKL juga adalah salah satu satu syarat yang harus ditempuh oleh
mahasiswa untuk mengikuti akhir perkuliahan jenjang Strata Satu (S1).
FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL
merupakan saran stategis dalam proses pembentukan kemampuan dan kompetensi
mahasiswa sebagai tenaga professional. (2017 : 1 - 2)
Adapun lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dipilih penulis adalah
Perusahaan Media cetak/Surat Kabar Harian Lampung News Paper. Perusahaan
tersebut beralamat di Jl. Sultan Haji No.4 Kota Sepang, Bandar Lampung. Alasan
Penulis memilih Perusahaan Lampung News Paper, karena Lampung News Paper
merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan data untuk dijadikan
suatu informasi dalam bentuk Surat Kabar Harian, selain itu penulis juga dapat
mengetahui teknik penulisan berita yang baik dan benar dan mengetahui dunia
kerja media cetak yang sesungguhnya.

1.2

Maksud dan Tujuan PKL

1.2.1 Maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) yaitu:
1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada perusahaan.
2. Sebagai wadah untuk kegiatan mahasiswa dalam mencari pengalaman
didunia kerja.
3. Melakukan Praktik Kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan.
4. Melakukan

penerapan

terhadap

teori-teori

pembelajaran

selama

pelaksanaan perkuliahan
1.2.2 Tujuan diadakan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain:
1. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memilki kemampuan yang dapat
beradaptasi dengan dunia kerja.
2. Memberikan pengembangan pribadi bagi mahasiswa calon lulusan di
dunia kerja.
3. Mahasiswa mengetahui tentang produktivitas Perusahaan.
4. Dapat mengetahui perbandingan antara praktik kerja di lapangan dengan
teori yang dilakukan di perkuliahan.
5. Sebagai acuan dasar untuk meningkatkan kemampuan dalam dunia kerja
yang nyata.
6. Sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk
mengikuti akhir perkuliahan jenjang Strata Satu (S1)

1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan ( PKL )

1.3.1

Adapun Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi penulis adalah:

1. Dapat mengetahui tentang dunia kerja yang sebenarnya.
2. Menambah wawasan tentang pekerjaan dunia perusahaan.
3. Pembentukan karakter yang disiplin.
4. Mendapatkan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja.

1.3.2 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk Universitas Teknokrat
Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Universitas Teknokrat Indonesia dapat membina hubungan kerja sama
yang baik dengan Perusahaan atau lembaga Instansi lain nya.
2. Universitas Teknokrat Indonesia dapat meningkatkan kualitas lulusannya
melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL).
3. Universitas Teknokrat Indonesia akan dikenal di dunia Perusahaan atau
Instansi lainnya.

1.3.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk Perusahaan adalah
sebagai berikut:

1. Perusahaan akan mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang
melakukan Praktik Kerja Lapangan.
2. Adanya bantuan kritikan dari mahasiswa yang paham tentang kekurangan
di Perusahaan.
3. Menjalin kerja sama yang baik dengan dunia pendidikan khususnya
dengan Universitas Teknokrat Indonesia.

1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Lampung News Paper merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang

media cetak.yang dimana kegiatannya mengelola data untuk dijadikan suatu
informasi dalam bentuk berita yang disajikan melalui surat kabar harian. Wilayah
penyebaran informasi surat kabar Lampung News Paper bukan hanya di Kota
Bandar Lampung saja, namun di seluruh Kabupaten Kota yang ada di
Lampung.Lampung News Paper merupakan bagian dari Radar Lampung/Radar
Lampung Group yang beralamat di Jalan Sultan Haji No.4 Kota Sepang, Bandar
Lampung.

Adapun denah lokasi perusahaan Lampung News Paper yang dapat dilihat
pada gambar 1.4.

Gambar 1.4 Denah Lokasi Lampung News Paper

Sumber : Google Maps

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
PKL dilakukan selama 2 bulan yang dimulai tanggal 20 November 2017
sampai dengan 13 Januari 2018 di Perusahaan Lampung News Paper dengan
hari kerja yang diterapkan pada perusahaan Lampung News Paper dari Senin
sampai Jumat, waktu kerja yang diterapkan selama masa PKL mulai dari pukul
08.00 – 16.00 WIB.

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
2.1 Sejarah Perusahaan Lampung News Paper
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sandi Fernando selaku staf pemasaran
Lampung News Paper pada tanggal 10 januari 2018, surat kabar harian Lampung
News Paper merupakan surat kabar harian bisnis pertama di Provinsi Lampung.
Merupakan grup Radar Lampung dan Jawa Pos, Lampung News Paper terbit
perdana pada tanggal 29 Maret 2012 yang dimana jumlah surat kabar harian
Lampung News Paper saat itu memiliki 12 halaman. Perusahaan Lampung News
Paper pertama kali dipimpim oleh H.Niswar dengan dibantu oleh 50 karyawan.
Saat ini perusahaan Lampung News Paper dipimpin oleh H.Senen dengan
dibantu 35 karyawan, serta untuk surat kabar harian Lampung News Paper saat ini
memiliki 8 halaman, diantaranya halaman utama yang berisi mengenai berita
unggulan mengenai bisnis baik di Provinsi Lampung maupun tingkat nasional.
Kemudian halaman Business Communication Oto Business Province and City,
District Education and Politics.
Lampung News Paper merupakan perusahaan media massa dengan sistem
kerja yang dikenal sebagai penulis berita. Untuk lebih terarah dalam langkah
kerjanya, Lampung News Paper memiliki Visi menyuarakan kebenaran, keadilan
dan kejujuran informasi serta Misi menjadikan Lampung News Paper unggul
dalam konten lokal. Prestasi yang telah dicapai oleh Perusahaan Lampung News
Paper mendapatkan penghargaaan MURI-Museum Rekor Indonesia makan sate
udang terbanyak, Prestasi itu didapatkan pada saat hari ulang tahun ke satu
Lampung News Paper.

2.2 Struktur Organisasi Lampung News Paper
Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit unit
kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukan bahwa adanya
pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang
dikoordinasikan. Selain itu struktur organisasi juga menunjukan mengenai
spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian

laporan. Dengan demikian kesatuan aktivitas perusahaan dapat lebih terarah, yang
pada akhirnya mempermudah pencapaian tujuan perusahaan.
Untuk lebih jelas tentang gambaran struktur organisasi Lampung News Paper
dapat dilihat pada gambar 2.2.

2.2.1 Fungsi Unit Kerja
Berikut fungsi unit kerja perusahaan Lampung News Paper:
1.

Pimpinan Redaksi
Pemimpin Redaksi bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas
kerja keredaksian sehari-hari. Pemimpin Redaksi harus mengawasi isi
seluruh penerbitan berita media massa yang dipimpinnya.

2.

Staff Pemasaran
Pemasaran bertugas untuk mengerjakan proses penyiapan surat kabar
harian atau pengepakan, kemudian melakukan penjualan surat kabar harian
serta penagihan serta melakukan penyimpanan surat kabar harian untuk
sebagai dokumen perusahaan.

3.

Keuangan/Bendahara
Bendahara adalah orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan
mengatur keuangan dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi
tugas pertama seorang bendahara adalah membuat Rencana Anggaran
Pengeluaran

Belanja

Organisasi

(RAPBO)

untuk

satu

periode

kepengurusan.
4.

Redaksi Pelaksana/Redaktur
Redaktur Pelaksana bertanggung jawab memimpin langsung aktivitas
peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter dan editor.

5.

Desain Grafis/ layout
Desain grafis/Layout bertugas menyiapkan kolom bagian iklan, membuat
rancangan tata letak kolom bagian berita.

6.

Pracetak
Tugas pracetak adalah membawa naskah yang sudah disetujui pemimpin
redaksi ke percetakan untuk dicetak dan mengawasi proses percetakan
untuk mengetahui kondisi produk dalam keadaan baik dari percetakan.

7.

Jurnalis
Jurnalis adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang
yang secara teratur menuliskan berita dan dikirimkan/dimuat di Media
Masa. Laporan ini dapat dipublikasikan dalam bentuk surat kabar harian.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan Lampung News Paper
Berikut kegitan umum Perusahaan Lampung News Paper :
1. Rapat Redaksi
Rapat Redaksi dilaksanakan setiap hari, kegiatan ini tujuannya untuk
menentukan bidang-bidang jurnalis saat melaksanakan peliputan berita.
2. Peliputan Berita
Peliputan berita ini dilaksanakan dari hari senin sampai dengan hari jumat.
Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang akan
diterbitkan pada surat kabar harian.
3. Produksi Surat Kabar Harian
Produksi surat kabar harian ini dilakukan setelah jurnalis mengirim
laporan hasil liputan dilapangan, dimana laporan tersebut akan ditinjau
kembali oleh pimpinan dan tim editor serta sampai dengan proses cetak.
4. Pengiriman Surat Kabar Harian
Pengiriman surat kabar harian dilaksanakan setelah proses cetak, surat
kabar harian dikirimkan kepada pelanggan yang sudah memesan/order.
5. Pemasaran Surat Kabar Harian
Pemasaran surat kabar harian merupakan kegiatan mencari pelanggan
untuk diajak bekerjasama dalam pemasangan iklan maupun berita pada
surat kabar harian.
6. Penagihan

Penagihan merupakan penagihan kepelanggan yang berlangganan surat
kabar harian yang nantinya akan diolah oleh bagian keuangan.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1 Pelaksanaan PKL :
ABU RAHMAN, NPM 143111401
3.1.1 Bidang Kerja
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di bagian Jurnalistik yang
kegiatannya mencari berita mengumpulkan berita, menulis berita serta
mengedit berita agar pembaca puas dengan hasil yang dibuat.
Menurut Asep Syamsul M.Romli dalam buku yang berjudul “Jurnalistik
Dakwah” (2003) bahwa Jurnalistik merupakan sebuah proses kegiatan dalam
mengolah, menulis dan menyebarluaskan berita dan opini melalui media
massa. Sedangkan menurut Drs. A.S. Haris Sumadiria, M.Si, dalam bukunya
yang berjudul “Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan
Praktis Jurnalis professional” (2005) merumuskan definisi jurnalistik sebagai
kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan
menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya
dengan secepat-cepatnya
3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) di Lampung News Paper, yaitu bagian Jurnalistik yang
kegiatannya meliputi:
1. Rapat redaksi yaitu kegiatan mengikuti arahan dari pemimpin redaksi, untuk
menentukan berita yang akan diliput.

2. Menentukan berita dimana penulis mengusulkan berita yang akan di pilih,
selain berita yang sudah ditentukan oleh pemimpin redaksi penulis juga
mengusulkan berita yang akan diliput
3. Melakukan peliputan berita penulis melakukan peliputan berita yang sudah
ditentukan penulis ataupun pemimpin redaksi.
4. Membuat laporan berita yaitu penulisan berita yang telah selesai dilakukan
dan langsung dikirim kepemimpin redaksi.

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Lampung
News Paper pada bagian jurnalis, penulis menemukan permasalahan yaitu tidak
adanya laporan feedback dari redaktur untuk jurnalis, hal ini yang membuat
jurnalis tidak bisa mengembangkan serta memperbaiki laporan beritanya.
Karena dalam mencari berita tentunya bukan hal yang sangat mudah karena
seorang jurnalis harus mampu menguasai keadaan dilapangan baik itu
menentukan berita yang akan dipilih, menentukan narasumber, menguasai
jalannya wawancara dengan narasumber serta merangkai laporan berita agar
pembaca puas dengan hasil yang dibuat. Akan tetapi laporan berita yang dibuat
jurnalis belum tentu akan diterbitkan di surat kabar harian oleh perusahaan.
3.1.4 Cara Menghadapi Kendala
Cara mengatasi kendala yang dihadapi penulis adalah bertanya kepada
redaktur tentang berita yang tidak diterbitkan selain itu penulis menyarankan
sebaiknya redaktur melakukan feedback setiap laporan berita yang tidak
diterbitkan yang berupa pesan singkat untuk jurnalis yang dikirim melalui alat
media komunikasi seperti e-mail,whatshaap atau sms agar jurnalis bisa
memperbaiki serta mengembangkan laporan beritanya.
Menurut Sybilla Nararya (2017) umpan balik (feedback) adalah tanggapan
yang diberikan oleh seorang komunikan (penerima pesan) ketika seorang
komunikator (pemberi pesan) sedang menyampaikan pesannya. Dalam arti
singkat, feedback dapat dikatakan sebagai tanggapan atau respons terhadap

suatu pesan. Feedback yang ditimbulkan dari proses komunikasi memberikan
gambaran kepada komunikator tentang hasil komunikasi yang dilakukannya.
Feedback merupakan satu-satunya elemen yang dapat men- judge komunikasi
yang telah berlangsung berhasil atau gagal. Feedback bisa berupa respons
positif atau respons negatif.

3.2 Pelaksanaan PKL :
DENNY PUTRA, NPM 143111471
3.2.1 Bidang Kerja
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di bagian pemasaran yang
kegiatannya meliputi rapat tim kerja, persiapan, menawarkan kerjasama,
penagihan serta mengunjungi pelanggan tetap untuk menjaga hubungan baik
dengan pelanggan.
Menurut Basu dan Hani (2004:4) pemasaran yaitu kegiatan yang meliputi
dari proses kegiatan perencanaan dalam pengelolaan barang dan jasa,
penetapan banderol harga dari barang dan jasa tersebut hingga proses promosi
maupun pendistribusiannya yang keseluruhannya memiliki tujuan untuk
memenuhi kebutuhan maupun memperoleh keuntungan dari proses pemasaran
tersebut.
3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) di Lampung News Paper, yaitu bagian pemasaran yang
kegiatannya meliputi:
1. Rapat tim kerja yaitu kegiatan dimana dilakukan sebelum berangkat
kelapangan untuk membahas tentang pelanggan yang dituju.
2. Persiapan

yaitu mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan saat berada

dilapangan seperti buku dan pulpen.

3. Menawarkan kerjasama yaitu menawarkan kepada instansi pemerintah
ataupun swasta untuk bekerja sama dengan Perusahan.
4. Penagihan yaitu melakukan penagihan kepada pelanggan yang berlangganan
memasang iklan.
5. Mengunjungi pelanggan tetap yaitu kegiatan dimana menjaga hubungan
baik dengan pelanggan dengan cara menanyakan kabar pelanggan serta
menanyakan kebutuhan pelanggan terkait iklan yang diterbitkan.

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Lampung
News Paper pada bagian pemasaran, penulis menemukan permasalahan yaitu
dalam melakukan penawaran, konsumen sering menolak untuk berlangganan
yang disebabkan kurangnya minat konsumen terhadap pemasangan iklan di
surat kabar harian. Ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan
apabila terus menerus terjadi.

3.2.4 Cara Menghadapi Kendala
Cara mengatasi kendala yang dihadapi penulis yaitu melakukan
komunikasi yang baik seperti menggunakan kata – kata halus, lembut, sopan
dan tata krama berbicara yang baik sehingga calon pelanggan merasa tidak
ragu – ragu untuk mau diajak bekerjasama serta memberikan pemasangan
berita gratis pada surat kabar harian agar calon pelanggan merasa tertarik untuk
berlangganan pada perusahaan Lampung News Paper. Selain itu penulis
menyarankan dalam menghadapi konsumen yang sering menolak untuk
berlangganan di perusahaan Lampung News Paper sebaiknya bagian
pemasaran mampu melakukan pendekatan persuasif terhadap konsumen dan
memberikan bonus berupa pemotongan harga berlangganan.
Menurut Deddy Mulyana (2005), komunikasi persuasif adalah suatu
proses komunikasi dimana terdapat usaha untuk meyakinkan orang lain agar

publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator
dengan cara membujuk tanpa memaksa.

3.3 Pelaksanaan PKL :
SURYA HADIKUSUMA, NPM 143111531
3.3.1 Bidang Kerja
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di bagian pemasaran yang
kegiatannya meliputi pembuatan label, penyiapan, pengiriman surat kabar
harian, serta melakukan penyimpanan surat kabar harian sebagai dokumentasi
perusahaan.
Menurut Boyd dkk (2000:4), pemasaran adalah suatu proses yang
melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan
perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui
pertukaran dengan pihak lain. Sedangkan menurut Kotler (2004:7) pemasaran
adalah suatu proses sosial manajerial yang didalam individu dan kelompok
mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan,
menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.
3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) di Lampung News Paper, yaitu bagian Pemasaran yang
kegiatannya meliputi:

1. Membuat label nama daerah yaitu untuk mempermudah para pengirim
mengambil koran yang telah disiapkan yang akan diantar ke tiap masingmasing daerah pengiriman surat kabar harian.
2. Penyiapan surat kabar harian yaitu mempersiapkan dan mengatur surat
kabar harian yang akan dikirim ke pelanggan di setiap wilayah.
3. Pengiriman yaitu mendistribusikan surat kabar harian ke pelanggan
memasang iklan..
4. Penyimpanan yaitu menyimpan beberapa surat kabar harian untuk dijadikan
dokumentasi Perusahaan.

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Lampung
News Paper pada bagian pemasaran, penulis menemukan permasalahan yaitu
penyimpanan surat kabar harian yang tidak teratur. Setelah selesai melakukan
pencetakan, surat kabar harian tersebut ada yang didistribusikan dan yang
diarsipkan sebagai dokumen perusahaan. Beberapa surat kabar harian tersebut
sangat penting untuk disimpan, karena suatu saat nanti pasti akan dibutuhkan
kembali. Penyimpanan yang baik dan yang sesuai harusnya dikelompokkan
dan diatur sebaik mungkin agar nanti pada saat melakukaan pencarian
dokumen tersebut mudah untuk ditemukan. Akan tetapi pada saat melakukan
penyimpanan surat kabar harian pada perusahaan Lampung News Paper, surat
kabar harian tersebut tidak tersusun dengan baik, sehingga pada saat pimpinan
meminta dokumen yang lama susah untuk dicari.

3.2.4 Cara Menghadapi Kendala
Cara mengatasi kendala yang dihadapi penulis yaitu menyusun
penyimpanan surat kabar harian berdasarkan tanggal, bulan dan tahun terbit
agar mudah dalam mencari surat kabar harian saat di butuhkan lagi.

Menurut Suroja (2006:33) arsip adalah naskah atau catatan yang dibuat
dan diterima oleh organisasi pemerintah, swasta dan perorangan mengenai
suatu peristiwa atau hak dalam kehidupannya, dan dalam corak apapun, baik
tunggal maupun berkelompok, yang memilki fungsi tertentu, dan disimpan
secara sistematis, sehingga jika diperlukan dapat disediakan dengan mudah dan
cepat. Arsip adalah suatu kumpulan warkat yang berguna dan disimpan dengan
sistematis sehingga saat diperlukan informasinya dapat ditemukan kembali
dengan cepat dan tepat.

BAB IV
PENUTUP
1.1 Simpulan
Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di Lampung News Paper,
banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan, dengan demikian
penulis menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari Praktik Kerja
Lapangan.
1. Penulis menemukan permasalahan yang terjadi di Lampung News Paper yaitu:
a. Bagian jurnalis yaitu tidak adanya laporan feedback dari redaktur untuk
jurnalis terkait laporan berita yang tidak diterbitkan.
b. Kurangnya minat konsumen untuk diajak bekerjasama dalam berlangganan
pemasangan iklan.
c. Penyimpanan surat kabar harian yang tidak teratur.

1.2 Saran
Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 bulan
pada Lampung News Paper, maka saran yang dapat penulis sampaikan untuk
menyelesaikan permasalahan yang telah disebutkan yaitu :

1.

Sebaiknya jurnalis menanyakan kepada redaktur tentang berita yang tidak
diterbitkan serta Redaktur sebaiknya melakukan feedback setiap laporan
berita yang tidak diterbitkan yang berupa pesan singkat untuk jurnalis yang
dikirim melalui alat media komunikasi seperti e-mail, whatshapp, sms atau
bertemu langsung dengan jurnalis agar jurnalis bisa memperbaiki serta
mengembangkan laporan beritanya.

2.

Dalam melakukan pemasaran sebaiknya bagian pemasaran melakukan
pendekatan persuasif terhadap konsumen dan memberikan bonus berupa
pemotongan harga berlangganan.

3.

Dalam menyimpan surat kabar harian sebaiknya berdasarkan tanggal, bulan
dan tahun terbit agar mudah dalam mencari surat kabar harian saat di
butuhkan lagi.
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Lampiran 6. Melakukan Penulisan Label pada Surat Kabar Harian

Lampiran 7. Menyusun Surat Kabar Harian
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Lampiran 9. Penulisan Hasil Peliputan Berita

Lampiran 10. Laporan Berita yang diterbitkan

Lampiran 11. Perusahaan Lampung News Paper

Lampiran 12. Wawancara tentang perusahaan Lampung News Paper
1. Pewawancara : Abu Rahman
Umur

: 21 tahun

2. Narasumber

: Sandi Fernando

Jabatan

: Staf Pemasaran

Umur

: 24 Tahun

Abu Rahman

: Pada tahun berapa perusahaan Lampung news Paper
berdiri?

Sandi Fernando

: Sebetulnya perusahaan Lampung News Paper terbit perdana
29 Maret 2012 dan dijadikan hari berdirinya perusahaan
Lampung News Paper.

Abu Rahman

: Siapa - siapa saja yang terlibat dalam pembangunan
perusahaan Lampung News Paper?

Sandi Fernando

: Perusahaan Lampung News Paper ini dibangun oleh grup
Radar Lampung dan Jawa Pos.

Abu Rahman

: Apa saja keunggulan dari perusahaan Lampung News
Paper?

Sandi Fernando

: Sekarang perusahaan Lampung News Paper mempunyai 2
wartawan diberbagai kabupaten diseluruh Lampung serta
untuk

surat

kabar

hariannya

Lampung News

Paper

mempunyai 12 Halaman yang terdiri dari berita unggulan
mengenai bisnis baik diprovinsi Lampung maupun tingkat
nasional serta halaman tentang Business Communication Oto
Business Province and City, District Education and Politics

Abu Rahman

: Lalu bagaimana cara mengembangkan serta memajukan
perusahaan Lampung News Paper?

Sandi Fernando

: Dalam mengembangkan serta memajukan perusahaan
Lampung News Paper

mempunyai Visi dan Misi yaitu

Visinya menyuarakan kebenaran, keadilan dan kejujuran
informasi serta Misi menjadikan Lampung News Paper
unggul dalam konten lokal
Abu Rahman

: Apa saja prestasi yang pernah dicapai perusahaan Lampung
News Paper?

Sandi Fernando

: Prestasi yang telah dicapai oleh Perusahaan Lampung News
Paper mendapatkan penghargaaan MURI - Museum Rekor
Indonesia. makan sate udang terbanyak, Prestasi itu
didapatkan pada saat hari ulang tahun ke satu Lampung News
Paper.

Bandar Lampung, 10 Jan 2018
Narasumber,

Sandi Fernando
Staf Pemasaran

