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RINGKASAN PELAKSANAAN
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 16 April
2018 sampai dengan 9 Juni 2018.
Pelaksanaan kerja pada bidang Jurnalis, penulis melakukan peliputan
berita berita sebagaimana mestinya yang dilakukan wartawan. Kegiatan ini
dilakukan rutin dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 08:00
sampai dengan pukul 16:00 WIB.
Hasil dari peliputan diolah kedalam Sistem Operasi Microsoft Word
langsung di ketik menggunakan komputer yang dilakukan di kantor Lampung
News Paper. Kemudian berita di kirim ke Email 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 di distribusikan kepada pembaca akhir/konsumen.
PKL yang dilaksanakan di Lampung News Paper membuat sebuah berita
dalam bentuk media masa/koran.
Kata kunci : PKL, Jurnalis, berita, layout.

x
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat
Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa
dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan PKL. Hal
ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan
di instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat
diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan
pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing.
Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh
pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam
semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL
diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen
pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus
ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang
Strata 1 (S1).
FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL
merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan
kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung
dengan perencanaan yang sistematis dan terarah. Buku pedoman ini memberikan
petunjuk kepada mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dalam
melaksanakan PKL.(FTIK-UTI, 2017)
PKL yang dilaksanakan di Perusahaan Media cetak/Surat Kabar Harian
Lampung News Paper Radar Lampung Group, yang beralamat di Jl. Sultan Haji
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No.4 Kota Sepang, Bandar Lampung. Sebagai perusahaan media cetak yang
sedang berkembang pesat tidak mungkin tanpa memanfaatkan sistem informasi
contoh dengan adanya Website dari Lampung News Paper yang berisikan
informasi yang bisa langsung dilihat di gadget para pelanggan Lampung News
Paper.

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 Jurnalistik yang sesungguhnya.

1.2 Maksud dan Tujuan PKL
Maksud dari pelaksanaan PKL yaitu diwujudkan dalam bentuk kegiatan
kerja disuatu perusahaan. Selain itu PKL juga digunakan sebagai wadah untuk
kegiatan mahasiswa mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja
yang sesungguhnya, Karena pertumbuhan perekonomian yang meningkat,
didukung pula oleh tumbuhnya persaingan dibidang industri dan teknologi yang
memaksa Sumber Daya Manusia (terutama mahasiswa) untuk ikut terjun kedalam
dunia industri, bisnis dan perdagangan.
Adapun tujuan diadakan pelaksanaan 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. Dapat mengetahui perbandingan antara praktik kerja di lapangan dengan
teori yang dilakukan di perkuliahan.
4. Sebagai acuan dasar untuk meningkatkan kemampuan dalam dunia kerja
yang nyata.
5. Sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk
mengikuti akhir perkuliahan jenjang Strata Satu (S1)

3

1.3 Kegunaan PKL
Kegunaan PKL untuk Penulis adalah sebagai berikut :
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.
Kegunaan 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 PKL.
3. Universitas Teknokrat Indonesia akan dikenal di dunia Perusahaan
atau Instansi lainnya.
Sedangkan kegunaan 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 PKL
Lampung News Paper yang beralamat di Jalan Sultan Haji No.4 Kota Sepang,
Bandar Lampung.

Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang media cetak.

Lampung News Paper merupakan Perusahaan yang kegiatannya mengelola data
sehingga dijadikan suatu informasi dalam bentuk berita yang disajikan melalui
surat kabar. Wilayah penyebaran informasi surat kabar Lampung News Paper
bukan hanya di Kota Bandar Lampung saja, namun di seluruh Kabupaten Kota
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yang ada di Lampung. Lampung News Paper merupakan bagian dari Radar
Lampung/Radar Lampung Group.

Gambar 1.1 Kantor Lampung Newspaper

Gambar 1.2 Peta Universitas Teknokrat Indonesia- Kantor Lampung Newspaper
(Sumber Google Maps)

5

1.5 Jadwal Waktu PKL
PKL dilakukan mulai tanggal 16 April 2018 sampai dengan 9 Juni 2018.
Selama 2 bulan yang di lakukan di Perusahaan Lampung News Paper dengan
waktu kerja dari Senin sampai Kamis, waktu kerja yang diterapkan selama masa
PKL mulai dari pukul 08:00 – 16:00 WIB.

Tabel 1.1 Jadwal PKL
Waktu
No.

Hari
Masuk

Keluar

1

Senin

08.00

16.00

2

Selasa

08.00

16.00

3

Rabu

08.00

16.00

4

Kamis

08.00

16.00
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sandi Fernando selaku staf pemasaran
Lampung Newspaper pada tanggal 6 Juni 2018,surat kabar harian Lampung News
Paper merupakan surat kabar harian bisnis pertama dan terbesar di Provinsi
Lampung. Sebagai grup Radar Lampung dan Jawa Pos, Lampung News Paper
perdana terbit pada tanggal 29 Maret 2012. Meski relatif muda namun minat
masyarakat akan membaca Lampung News Paper luar biasa. Hal ini ditunjukan
dengan jumlah pesanan surat kabar yang semakin meningkat. Pemasaran koran
Lampung News Paper kini telah menyebar ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung. Lampung News Paper juga telah memiliki Wartawan yang ditugaskan
di seluruh Kabupaten/Kota.
Meningkatnya penjualan koran memiliki minat klien memasang iklan di Surat
Kabar Lampung News Paper. baik secara kontrak maupun secara harian. Saat ini
Lampung News Paper memiliki 12 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.

2.2 Visi dan Misi
Untuk lebih terarah dalam langkah kerjanya, Surat Kabar Harian Lampung
News Paper memiliki visi dan misi.
2.2.1

Visi :
Menyuarakan Kebenaran, Keadilan dan Kejujuran Informasi.

2.2.2

Misi :
Menjadikan Surat Kabar Harian Lampung News Paper unggul dengan
muatan konten lokal.

2.3 Logo
Lampung News Paper merupakan Perusahaan Media Masa. Dengan sistem
kerja yang dikenal sebagai penulis berita. Arti logo dari Lampung Nesw Paper
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yang menggambarkan sebuah pena runcing. Pena runcing dan warna biru
menyimbolkan bahwa Lampung News Paper ingin menjadikan Wartawan/Jurnalis
menjadi penulis yang handal, tenang, kelembutan, dinamis, kreativitas, cinta,
kedamaian, kepercayaan dan loyalitas. Logo Lampung News Paper dapat dilihat
pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Logo Perusahaan Lampung News Paper
2.3.1

Prestasi yang pernah dicapai :
Prestasi yang telah dicapai oleh Perusahaan Lampung News Paper

mendapatkan penghargaaan MURI-Museum Rekor Indonesia. Makan sate udang
terbanyak 1,5 ton udang, Prestasi itu didapat kan pada saat hari ulang tahun ke
satu Lampung News Paper. Penghargaan tersebut pada tanggal 17 Maret 2013. Di
mana lokasi pelaksanan rekor tersebut diadakan di lapangan Saburai Bandar
Lampung.
1.Piagam Penghargaan dari MURI pada gambar 2.2
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Gambar 2.2 Penghargaan yang pernah didapat

2. Beberapa dokumentasi HUT Lampung Newspaper pada gambar 2.3

Gambar 2.3 HUT 1 Lampung Newspaper
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2.4 Struktur Organisasi Lampung News Paper
untuk mengetahui tingkatan dan jabatan pada perusahaan Lampung News
Paper dapat dilihat pada gambar 2.4

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Lampung News Paper
(Sumber : Lampung News Paper)

2.4.1

Fungsi Unit Kerja
Berikut akan dijelaskan fungsi unit kerja perusahaan Lampung News

Paper.
a. General Manager
Bertanggung jawab kepada seluruh aktivitas Perusahaan baik kepada jajaran.
Redaksional (ke dalam) maupun kepada non Redaksional (ke luar). Dalam
kewenangannya Pemimpin Umum mempunyai tugas untuk menentukan atau
menolak segala bentuk persoalan baik yang menyangkut Personalia
Administrasi ataupun Sektor Redaksional.
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b. 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.
c. Manager Pemasaran
Manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan
dan penggunaan dana promosi, dan membina bagian pemasaran, membimbing
seluruh karyawan dibagian pemasaran.
d. Manager Pracetak
Manager pracetak bertugas mengawasi kinerja dari pracetak dan desain grafis,
Manajer Pracetak juga mempunyai kewewenangan atas pembuatan desain
iklan dan tata letak berita.
e. Manager 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.
f. Redaksi Pelaksana/Redaktur
Redaktur Pelaksana bertanggung jawab memimpin langsung aktivitas
peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter dan editor.
g. Staf Pemasaran
Pemasaran bertugas untuk mengerjakan proses penyiapan surat kabar harian
atau pengepakan, kemudian melakukan penjualan surat kabar harian serta
penagihan.
h. Desain Grafis / layout
Desain grafis / Layout bertugas menyiapkan kolom bagian iklan, membuat
rancangan tata letak kolom bagian berita.
i. 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.
j. Jurnalis
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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.

2.5 Kegiatan Umum Perusahaan Lampung News Paper
Berikut kegitan umum Perusahaan Lampung News Paper :
a. Rapat Redaksi

Rapat Redaksi dilaksanakan setiap hari, kegiatan ini tujuannya untuk
menentukan bidang-bidang jurnalis saat melaksanakan peliputan berita.
b. Produksi Surat Kabar Harian

Produksi Surat Kabar Harian ini dilaksanakan dari hari senin sampai dengan
hari jumat. Kegiatan ini dimulai dari jurnalis melaksanakan peliputan berita,
menulis berita, edit berita, sampai dengan proses cetak.
c. Pengiriman Surat Kabar Harian

Pengiriman Surat Kabar Harian dilaksanakan setelah proses cetak, Surat Kabar
Harian dikirimkan kepada pelanggan yang sudah memesan/order.
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BAB III
3.1

Pelaksanaan PKL : EKO DEDI LISTIONO, NPM 14311248

3.1.1

Bidang Kerja
PKL dilaksanakan di bagian Layout/Tata Letak. Layout/Tata Letak

mempunyai tugas mencari, memperbaiki dan menerbitkan naskah tulisan atau
gambar.
Menurut Tom Lincy Prinsip-prinsip layout dalam (design principle for
dekstop publishing) adalah proporsi, keseimbangan, kontras, irama dan kesatuan.

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan di Lampung News Paper, diantaranya yaitu :
a. Bagian Penata Layout/Letak
Pada bagian Layout penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Mendesain dan me-layout setiap halaman dengan naskah, foto, dan angkaangka.
Berikut gambaran proses pembuatan Layout pada Surat Kabar Harian
Lampung News Paper.

Sumber : Gambar 3.1 proses pembuatan Layout pada Lampung Newspaper
2. Membuat folder nomor halaman, hari terbit dan tanggal terbit pada setiap
edisi
Contoh pembuatan folder nomor halaman di Windows Explorer
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Sumber : Gambar 3.2 Contoh pembuatan folder nomor halaman
3. Mengatur masing – masing bagian halaman untuk naskah
4. Mengatur ukuran atak (ukuran kertas, margin, column dan gutter )
5. Mendesain iklan dengan penempatan sesuai permintaan pelanggan
6. Mengatur tata letak naskah yang sudah diperbaiki dari bagian korektor

b. Bagian Jurnalis :
1. Mencari dan mewawancarai sumber berita yang ditugaskan redaktur, agar
tidak terjadi kesamaan berita terhadap masing – masing jurnalis
2. Menyusun hasil wawancara, investasi dan laporan yang akan diberikan
kepada redaktur

c. Bagian Fotografer :
1. Menjalankan tugas pemotretan yang diberikan oleh redaktur
Berikut hasil pemotretan lokasi wawancara di Toko Buku Top.
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Gambar 3.3 hasil pemotretan di Toko Buku TOP bawah
Ramayana

2. Menyediakan foto-foto untuk mendukung naskah, artikel, dan berita

3.1.3

Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan di Bagian Layout, penulis menemukan

permasalahan pada :
1. Pemilihan Foto
Proses pemilihan foto merupakan inisiatif penata letak, karena penata letak
yang memilih foto yang diberikan oleh redaktur, tetapi keinginan redaktur
tidak sesuai dengan pilihan penata letak dan apabila sudah terlanjur memilih
foto, tetapi redaktur tidak menyetujuinya, penata letak harus mengubah
semuanya, baik naskah, judul dan ukuran foto

2. Penempatan Foto.
Dalam penempatan foto, diperlukan kecepatan, ketepatan dan keseimbangan
antara foto, judul, dan naskah. Menarik tidaknya layout yang berkaitan
dengan foto bergantung pada kreativitas dan inisiatif penata letak. Jika telah
selesai dikerjakan dan hasilnya dikirim ke Redaktur, hasil tersebut belum tentu
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terima oleh Redaktur. Jika ada koreksi, penata letak harus bekerja kembali
sampai sesuai keinginan Redaktur.

3. Kesalahan Editor Bahasa.
Untuk pengolahan naskah, seharusnya naskah yang sudah di edit dan dikirim
ke terminal sudah tidak ada lagi kesalahan, tetapi masih banyak kesalahan
penulisan dan struktur kalimat yang tidak sesuai ditemukan saat redaktur
mengkoreksi.
Berikut

hasil

desain

layout

yang

siap

dicetak

Sumber : Gambar 3.4 hasil desain layout yang siap dicetak

4. Pencarian Arsip Koran
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan,

dan

perseorangan

dalam

pelaksanaan

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada Perusahaan Lampung News
Paper Pengerasipan file koran masih dilakukan dengan cara membuat folder
dan koran yang telah di cetak disimpan di gudang, Pada saat pencarian arsip
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koran Karyawan mengalami kesulitan dalam pencarian dan memerlukan
waktu yang lama untuk menemukan arsip tersebut.

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Kendala saat pemilihan foto, sebaiknya sebelum dimasukan dalam proses
layout seorang penata letak

bertanya terlebih dahulu ke Redaktur untuk

memastikan foto mana yang akan digunakan.
Kendala yang dihadapi seorang penata letak saat penempatan foto adalah
pada kecepatan, ketepatan, dan keseimbangan. Ketiga kendala tersebut dapat
memakan waktu dalam menata di area desain. Dengan demikian penata letak
harus menguasai software Adobe InDesign dan mengetahui keunggulan dari
software ini. Dengan menguasai dan mampu menerapkan keunggulan software
Adobe InDesign, proses mengatur ukuran kertas, margin, column dan gutter
dapat dengan cepat ditata dan diselesaikan.
Kendala kesalahan editor bahasa adalah pada saat naskah yang telah diedit
oleh penata letak

seharusnya dikembalikan ke Redaktur untuk mendapatkan

persetujuan redaktur.
Kendala dalam Pencarian arsip koran, untuk memudahkan dalam
pencarian arsip koran penulis mengusulkan pembuatan E-Paper. E-Paper adalah
surat kabar cetak dalam bentuk digital baik berupa format gambar atau PDF.
Karyawan dapat menyimpan arsip koran dengan cara mengupload file berupa
format gambar atau PDF

setiap edisinya sehingga file dapat dengan mudah

ditemukan dengan cara menginputkan tanggal edisi di kolom pencarian.
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3.2

Pelaksanaan PKL :
PUTRA SYAHWAL ALAM, NPM 14311560

3.2.1

Bidang kerja
PKL dilaksanakan di bagian Jurnalistik.

Adapun tujuan melaksanakan PKL di Lampung News Paper yaitu mendapatkan
pengetahuan tambahan mengenai media dan jurnalistik selain itu juga
berkontribusi dalam menghasilkan berita untuk perusahaan. Secara harafiyah
jurnalistik berasal dari kata (journalistic) artinya kewartawanan atau kepenulisan
kata dasar nya “jurnal”(journal) yang artinya laporan atau “jour” dalam bahasa
Prancis yang berarti “hari”(day) yang berasal dari bahasa yunani kuno “du jour”
yakni kejadian dihari ini yang diberitakan dalam lembaran cetak.
Istilah jurnalis baru muncul di Indonesia setelah masuknya pengaruh ilmu
komunikasi yang cenderung berkiblat ke Amerika Serikat. Istilah ini kemudian
berimbas pada penamaan seputar posisi-posisi kewartawanan. Misalnya,
"redaktur" menjadi "editor."
Pengertian jurnalistik menurut para ahli sebagai berikut:
1. Fraser Bond (1961) dalam bukunya, “An introduction to Journalism,” ,
mengatakan: Jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan
ulasan mengenai berita agar sampai pada kelompok pemerhati.
2. Roland E. Wolseley dalam bukunya UndeJurnalistik adalah pengumpulan,
penulisan, penafsiran, pemrosesan dan penyebaran informasi umum,
pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematik dan dapat dipercaya
untuk diterbitkan pada SK, majalah dan disiarkan stasiun siaran.
3. Dalam buku M. Djen Amar (1984): “Hukum Komunikasi Jurnalistik,”
Adinegoro,

mengatakan:

Jurnalistik

adalah

semacam

kepandaian

mengarang yang pokoknya memberikan pekabaran pada masyarakat
dengan selekas-lekas’a agar tersiar luas.
Pada saat Aliansi Jurnalis Independen berdiri, terjadi kesadaran tentang istilah
jurnalis ini. Menurut aliansi ini, jurnalis adalah profesi atau penamaan seseorang
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yang pekerjaannya berhubungan dengan isi media massa. Jurnalis meliputi juga
kolumnis, penulis lepas, fotografer, dan desain grafis editorial. Akan tetapi pada
kenyataan referensi penggunaannya, istilah jurnalis lebih mengacu pada definisi
wartawan.
Sementara itu wartawan, dalam pendefinisian Persatuan Wartawan Indonesia,
hubungannya dengan kegiatan tulis menulis yang di antaranya mencari data (riset,
liputan, verifikasi) untuk melengkapi laporannya. Wartawan dituntut untuk
objektif, hal ini berbeda dengan penulis kolom yang bisa mengemukakan
subjektivitasnya.
3.2.2

Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan PKL di Lampung News

Paper, dibagian jurnalistik yaitu :

1. Membantu admin dalam bekerja di kantor
Adapun beberapa proses dari kegiatan tersebut adalah:
a. Membantu admin melakukan fotocopi dokumen kantor jika
diperlukan
b. Merapikan arsip-arsip di kantor
c. Memindai dokumen di kantor

2. Rapat Redaksi, dalam kegiatan rapat redaksi penulis sebagai anggota rapat
untuk mengikuti arahan dari pemimpin redaksi, untuk menentukan berita
yang akan diliput.
Berikut alur proses dari kegiatan tersebut adalah :
•

Pemimpin redaksi akan membuatkan surat tugas kepada
penulis dan ditanda tangani langsung oleh pemimpin redaksi.

3. Mengusulkan berita yang akan di liput. Selain berita yang sudah
ditentukan oleh pemimpin redaksi penulis juga mengusulkan berita yang
akan diliput.
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Berikut alur proses dari kegiatan tersebut adalah :
a. Pemimpin redaksi akan mengusulkan berita yang akan diliput
penulis diwaktu PKL adalah mencari berita tentang manajemen
bisnis,dimana penulis mencari berita tentang ekonomi bisnis yang
berada di kota Bandar Lampung .
b. Untuk mencari berita penulis harus lebih peka terhadap lingkungan
sekitar untuk mencari berita yang pas dan dapat di masukkan ke
koran Lampung Newpaper.
c. Peralatan yang di bawa untuk peliputan yaitu catatan kecil , pena,
handphone untuk merekam dan memotret pada saat wawancara
berlangsung.
d. Penulis wajib meminta izin dulu sebelum meminta wawancara
kepada narasumber.

4. Melakukan peliputan berita atau proses pengumpulan data dan informasi
di lapangan . Proses ini bisa berupa pemantauan langsung dan pencatatan
suatu peristiwa yang terjadi atau juga wawancara dengan sejumlah
narasumber. Penulis akan melakukan peliputan berita yang sudah
ditentukan pemimpin redaksi. Berikut beberapa peliputan penulis menjadi
jurnalistik adalah berita tentang bisnis di Es kepal Milo yang sedang
membuming. Berikut beberapa foto penulis yang sedang melakukan
peliputan berita.
a. Mengambil gambar produk es kepal milo dengan menggunakan
kamera smartphone pada gambar 3.5

20

Gambar 3.5 Dokumentasi pada saat peliputan

b. Penulis mengambil gambar sang pemilik usaha es kepal milo pada
gambar 3.6

Gambar 3.6 Proses peliputan berita
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c. Penulis mengambil gambar menu yang ditawarkan kedai es kepal
milo Jhonny pada gambar 3.7

Gambar 3.7 Keterangan harga Es Kepal milo Jhonny

Dari keterangan gambar 3.7 untuk harga es kepal milo harganya sangat
terjangkau untuk yang original dengan harga Rp 10.000,- dan untuk yang spesial
dengan harga Rp 15.000,- saja . Para pelanggan akan merasakan sensasi Milo
yang lezat sekaligus menyegarkan apabila dinikmati di cuaca yang panas.
Selain Es Kepal Milo berikut proses peliputan penulis pada pusat oleh-oleh
khas Lampung yaitu keripik pisang ,dan ini adalah foto-foto pada proses peliputan
di salah satu toko keripik pisang di jalan pagar alam segala mider atau disebut
gang PU. outlet keripik pisang Suheri ,di outlet tersebut menjual 12 varian rasa
keripik pisang dimulai dari coklat,strawberry,mocca,durian,balado,melon dan
yang lainnya. Harga dari keripik pisang Suheri dimulai dari Rp 10,000,- per 200
gram sampai Rp 50,000,- per 1 kgnya. Dan untuk keripik pisang yang rasa
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original

dengan harga Rp 40,000,- per kgnya. Tersedia pula keripik

singkong,mantang,tales,dan sukun.

d. Penulis mengambil/memotret toko penjual keripik pisang pada
gambar 3.8

Gambar 3.8 Peliputan pada salah satu toko Keripik pisang

e. Penulis mengambil gambar varian rasa keripik pisang yang dijual
di toko tersebut. Dimana sang penjual/narasumber sudah
mengizinkan penulis untuk mengambil gambar tersebut pada
gambar 3.9
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Gambar 3.9 Beberapa varian rasa keripik pisang

f. Penulis mengambil gambar kemasan keripik pisang yang dijual di
toko tersebut pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Bentuk kemasan keripik pisang
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g. Berikut peliputan pada perumahan Boemi Natar type 36/72dengan
dp yang murah pada gambar 4.2

Gambar 4.2 Dokumentasi peliputan

5. Penulisan berita, setelah melakukan peliputan berita, penulis akan
melakukan penulisan berita. Berikut ini beberapa contoh penulisan berita
yang diliput penulis.

a. Berikut gambar penulisan pada es kepal milo yang ditulis penulis
untuk dijadikan berita pada gambar 4.3
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Gambar 4.3 hasil penulisan berita

b. Berikut gambar penulisan liputan keripik pisang pada gambar4.4

Gambar 4.4 Penulisan berita keripik pisang
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c. Berikut gambar penulisan pada Namel’s Kitchen pada gambar 4.5 :

Gambar 4.5 Penulisan berita pada cafe Namel’s Kitchen
Di Lampung Walk
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d. Berikut gambar penulisan pada Toko Buku yang sudah dibuat oleh
penulis pada gambar 4.6

Gambar 4.6 Penulisan berita pada toko buku

6. Pengiriman berita, Setelah selesai dengan proses keduanya penulis akan
mengirimkan berita yang di dapat ke Lampung Newspaper.berikut alur
proses pengiriman berita.
a. Penulisan berita yang sudah diliput pada gambar 4.7
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Gambar 4.7 Penulisan berita yang sudah siap dikirim

b. Proses pengiriman dokumen ke alamat email Lampung Newspaper
pada gambar 4.8

Gambar 4.8 Proses pengiriman file yang sudah diliput
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3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan PKL di
Lampung News Paper pada bagian jurnalis, adapun kendala yang di hadapi
selama PKL yaitu :
Penulisan berita
Berita adalah laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting
atau menarik bagi khalayak dan disebarluaskan melalui media masa (Jani
Yosef 2009; 22). Adapun kendala jurnalis dalam melakukan penulisan
berita yaitu menyusun unsur berita sehingga berita yang disampaikan
kurang menarik perhatian dan minat pembaca berita berdasarkan gagasan
yang disampaikan kepada khalayak melalui media kabar cetak.

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Cara mengatasi kendala yang dihadapi bagian jurnalis ini adalah,
Melakukan pendekatan terhadap Narasumber, sehingga dapat mengetahui apakah
narasumber dapat dimintai untuk peliputan berita. Selanjutnya menetapkan waktu
yaitu membuat jadwal pertemuan dengan narasumber karena kita sebagai jurnalis
harus menghargai kesibukan dan waktu mereka, dengan itu berita yang diperoleh
bisa lebih efektif dalam segi waktu.
Menurut Yani Josef (2009) unsur berita harus mengandung 5W+1H (What,
Who, Why,Where, When, How) karena merupakan rumus dasar dalam penulisan
naskah berita baik media massa elektronik seperti radio, televisi, internet maupun
media cetak. Unsur 5W+1H terdiri atas :
1. What : Menginformasikan peristiwa yang sedang terjadi pada lingkungan
atau tempat terjadinya suatu peristiwa, contoh

terjadinya perselisihan

antara ojek pangkalan dan ojek online.

2. Who

: Menginformasikan siapa yang terkait pada peristiwa perselisihan

yang terjadi antara ojek online dan ojek pangkalan.

30

3. Why

: Menginformasikan kenapa atau mengapa hal itu bisa terjadi, dari

informasi yang diperoleh hal itu disebabkan oleh pendapatan ojek
pangkalan yang berkurang dan merasa tersaingi oleh adanya ojek online.

4. Where : Menginformasikan dimana kejadian atau peristiwa itu terjadi.
Memberikan informasi letak kejadian tersebut secara rinci dengan alamat
kejadian yang benar.

5. When : Kapan peristiwa terjadi dan kapan pernyataan itu disampaikan,
menginformasikan waktu kejadian dan penyampaian kejadian tersebut.
Hal ini harus dilakukan sesuai dengan fakta yang terjadi.

6. How

: Bagaimana peristiwa itu terjadi, menginformasikan tentang cerita

peristiwa tersebut. Disampaikan dari awal sampai akhir kejadian sesuai
dengan informasi yang didapat sebelumya oleh narasumber.

Berita yang dibuat oleh jurnalis harus benar-benar sesuai dari
narasumbernya ,tidak dibuat-dibuat ,berikut hal-hal yang harus dipegang teguh
oleh penulis yaitu: harus faktual, aktual, seimbang, peristiwa penting, lengkap
dan menarik.
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BAB IV
PENUTUP

4.1.Simpulan
Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di Lampung News Paper,
banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan demikian
penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari Praktik
Kerja Lapangan :
1. Penulis mampu beradaptasi selama melakukan kegiatan PKL di Lampung
Newspaper.
2. Penulis dapat melatih dan mempraktikan kemampuan ilmu pengetahuan yang
dimiliki selama melakukan kegiatan PKL.
3. Penulis dapat mengetahui perbandingan antara

nuansa PKL dengan

perkuliahan.
4. Penulis meningkatkan kemampuan pada saat PKL di Lampung Newspaper
dengan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pihak perusahaan dan penulis
juga dapat mengetahui bentuk tugas yang dikerjakan karyawan dalam bidang
yang sudah ditetapkan.
5. Terjalinnya hubungan baik antara Penulis dengan Instansi

4.2 Saran
Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 bulan pada
Lampung News Paper, saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai
berikut :
1. Universitas Teknokrat Indonesia lebih memaksimalkan dalam memberikan
pembekalan untuk meningkatkan materi, contohnya pemberian materi
khususnya tentang Adobe InDesign.
2. Lampung News Paper diharapkan dapat melakukan kerja sama lagi untuk
kegiatan praktik kerja lapangan yang akan datang terhadap mahasiswa/i
Universitas Teknokrat Indonesia agar dapat belajar dengan rasa tanggung
jawab atas pekerjaan yang diberikan dari pihak Lampung News Paper.
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3. Mahasiswa/i harus lebih menguasai dan mengembangkan Ilmu pengetahuan
terlebih dahulu sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
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LAMPIRAN
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Lampiran Putra Syahwal Alam
Lampiran 1. Daftar Nilai (Putra Syahwal Alam)
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Lampiran 1. Daftar Nilai (lanjutan)
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Lampiran 1. Daftar Nilai (Lanjutan)
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Lampiran 1. Daftar Nilai (lanjutan)
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Lampiran 1 . Daftar Nilai Eko Dedi Listiono.
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Lampiran 1. Dafta Nilai Eko Dedi Listiono (lanjutan)
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Lampiran 1. Daftar Nilai Eko Dedi Listiono (lanjutan)
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Lampiran 1. Daftar Nilai Eko Dedi Listiono (lanjutan)
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Lampiran 2.Catatan harian PKL Putra Syahwal Alam
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Lampiran 2. Catatan harian PKL Putra Syahwal Alam (lanjutan)
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Lampiran 2. Catatan Harian PKL Eko Dedi Listiono
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Lampiran 2. Catatan Harian PKL Eko Dedi Listiono (lanjutan)
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Lampiran 3. Surat Tugas dari Lampung Newspaper
Putra Syahwal Alam
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Lampiran 4 . Dokumen foto pada salah satu proses peliputan
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Lampiran 5. Laporan Berita yang Diterbitkan
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Lampiran 6. Wawancara tentang perusahaan Lampung News Paper
1. Pewawancara : Eko Dedi Listiono
Umur

: 24 tahun

2. Narasumber

: Sandi Fernando

Jabatan

: Staf Pemasaran

Umur

: 25 Tahun

Eko Dedi

: Pada tanggal tahun berapa perusahaan Lampung

News

Paper berdiri?
Sandi Fernando

: Sebenarnya perusahaan Lampung

News Paper

terbit

perdana 29 Maret 2012 dan dijadikan hari berdirinya
perusahaan Lampung News Paper.
Eko Dedi

: 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.

Eko Dedi

: 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
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Eko Dedi

: 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
Eko Dedi

: 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, 6 Juni 2018
Narasumber,

Sandi Fernando, S.Kom.
Staf Pemasaran

