
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia di instansi atau 

perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata satu (S1) Sistem Informasi FakultasTeknik&IlmuKomputer 

Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan kegiatan untuk menerapkan 

teori-teori yang telah diterima saat proses pembelajaran perkuliahan ke dalam 

dunia kerja yang sebenarnya.Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa 

teori-teori dan kegiatan praktikum yang dipelajari selama perkuliahan dapat secara 

langsung dipraktikkan di tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. 

Melalui pembekalan praktik kerja lapangan, dapat memberikan 

pengetahuan atau wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja yang sebenarnya, 

seperti materi pembekalan troubleshooting yang mempelajari tentang penanganan 

masalah pada komputer, materi pembekalan desain grafis, korespondensi, cara 

beretika dengan baik, pembuatan web, penggunaan aplikasi Microsoft Office. 

Materi pembekalan tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-

teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.  

Televisi Republik Indonnesia (TVRI) merupakan stasiun televisi tertua di 

indonesia dan satu-satunya televisi yang jangkauannya mencapai seluruh wilayah 

indonesia dengan jumlah penonton sekitar 82% penduduk indonesia. Saat ini 

TVRI memiliki 29 Stasiun Daerah dan 1 stasiun Nasional dengan didukung oleh 

37% satuan transmisi yang tersebarh di seluruh wilayah indonesia. 

Menurut (Cangara, 2002) – Media massa adalah alat yang digunakan 

dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) 

dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, 

radio, TV. 

Sedangkan menurut (Rakhmat, 2001) – Media massa adalah faktor 

lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, 



pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial). Dua fungsi dari media massa 

adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi. 

Televisi sendiri memiliki definisi sebagai berikut, Televisi adalah sebuah 

media telekomunikasi terkenal yang digunakan untuk memancarkan dan 

menerima siaran gambar bergerak, baik itu yang monokrom (hitam dan putih) 

maupun warna, biasanya dilengkapi oleh suara. televisi mengalami perkembangan 

secara dramatis, terutama melalui pertumbukan televisi kabel. Transmisi program 

televisi kabel menjangkau seluruh pelosok negeri dengan bantuan satelit dan 

diterima langsung pada layar televisi di rumah. (Subroto,1994: 12) 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Secara umum Praktek Kerja Lapangan bertujuan untuk memberi gambaran 

kepada Mahasiswa/i pada saat bekerja, baik itu disuatu perusahaan ataupun 

disuatu lembaga instansi. Sedangkan secara khususnya antara lain : 

1. Menambah, memperluas dan memberikan gambar pengetahuan dunia 

kerja yang sesunguhnya. 

2. Melatih keterampilan yang dimiliki Mahasiswa sehingga dapat bekerja 

dengan baik. Dapat melakukan penerapan keahlian yang sudah di dapatkan 

selama perkuliahan serta Dapat menerapkan keahlian yang di miliki dalam 

suatu pekerjaan. 

3. Membangun relasi antara mahasiswa/mahasiswi dengan para pekerja yang 

ada di instansi tersebut. 

4. Menumbuhkan sikap dan rasa tanggung jawab dalam melakukan kegiatan 

di dunia kerja.disiplin, sikap mental, etika yang baik serta dapat 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 

5. Mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dari intansi atau perusahaan 

yang tidak didapatkan selama perkuliahaan . 

 

 



1.3  Kegunaan PKL 

Adapun Kegunaan-kegunaan Praktik Kerja Lapangan(PKL) antara lain : 

1.Untuk Mahasiswa : 

a. Menambah wawasan pada Mahasiswa 

b. Membina hubungan kerjasama yang baik antara Pihak Universitas dengan 

Pihak   Perusahaan atau Lembaga Instansi lainnya. 

c. Mendapatkan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja nantinya. 

2. Untuk Universitas :  

a. Untuk menghasilkan mahasiswa/i yang berpengalaman, beretika dan 

berilmu 

b. Sebagai alat ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi kuliah dan 

menerapkannya. 

 

3. Untuk Instansi : 

 

a. Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup 

kemungkinan peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) diangkat sebagai 

karyawan jika dinilai memiliki prestasi, loyalitas dan disiplin kerja yang 

baik. 

b. Memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 

1.4 Tempat PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh penulis di TVRI 

STASIUN LAMPUNG, yang beralamat diJalan Way Hui, Sukarame, Kota 

Bandar Lampung, Lampung 35131. Telepon (0721) 7624194, website: 

www.tvri.co.id/stasiun/lampung Data tempat PKL dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 

tampilan depan kantor dapat dilhat pada Gambar 1.1 sedangkan denah lokasi 

dapat dilihat pada gambar 1.2 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&ei=0WUVW9PKNMKn0gS9i7HYBg&q=tvri+lampung+way+hui+kota+bandar+lampung+lampung&oq=tvri+lampuNG+WAY&gs_l=psy-ab.3.0.0l2.11569.15020.0.17140.8.8.0.0.0.0.249.1521.0j1j6.7.0..2..0...1.1.64.psy-ab..1.7.1516...0i13k1j0i13i30k1j0i13i5i30k1j35i39k1j0i22i30k1.0.TkuBIFyYHlI
http://www.tvri.co.id/stasiun/lampung


Tabel 1.1 Tempat Praktik Kerja lapangan 

Nama Instansi                 Lembaga Penyiaran Publik TVRI 

LAMPUNG 

Jenis Lembaga    Instansi Pemerintahan 

Sub Bagian   a. Bagian Teknik 

b. Bagian Umum 

c. Keuangan 

c. Berita 

c. Program 

Alamat  Jalan way hui, Sukarame, Kota Bandar 

Lampung 

Alasan memilih tempat PKL Ingin mengetahui proses alur siaran 

pertelevisian, mendapaptkan ilmu 

serta pengalaman baru dan juga Ingin 

mengetahui dan memptelajari 

teknologi yang telah digunakan oleh 

LPP TVRI Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Halaman depan TVRI STASIUN LAMPUNG 

Sumber : TVRI STASIUN LAMPUNG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Denah Lokasi Tvri Stasiun Lampung 

 

Sumber : https://google.com/maps 
 

1.5 Jadwal Pelaksanaan PKL 

Jadwal waktu pelaksanaan PKL yang wajib untuk mahasiswa FTIK 

Universitas Teknokrat Indonesia dimulai pada semester genap tahun ajaran 

2017/2018, di tanggal 16 April 2018 sampai dengan 9 Juni 2018, setiap hari Senin 

sampai dengan Jum’at. Dengan jam kerja kantor yang dapat dilihat pada tabel 1.2 

 

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Pkl 

Hari Kegiatan Waktu 

Senin s/d Kamis dan 

Sabtu 

Masuk Kerja 08.00 WIB 

Istirahat 12.00 s/d 13.00 WIB 

Jam Kerja 08.00 s/d 16.00 WIB 

Pulang 16.00 WIB 

Jum’at Masuk Kerja 08.00 WIB 

Istirahat 12.00 s/d 13.30 WIB 

Jam Kerja 08.00 s/d 16.00 WIB 

Pulang 16.00 WIB 



 

Adapun jadwal jam kerja saat bulan puasa pada tabel 1.3 

Tabel 1.3 Jadwal jam kerja saat bulan puasa 

Hari Kegiatan Waktu 

Senin s/d Kamis 

Masuk Kerja 08.00 WIB 

Istirahat 12.00 s/d 12.30 WIB 

Jam Kerja 08.00 s/d 15.00 WIB 

Pulang 15.00 WIB 

Jum’at 

Masuk Kerja 08.00 WIB 

Istirahat 12.00 s/d 13.00 WIB 

Jam Kerja 08.00 s/d 15.30 WIB 

Pulang 15.30 WIB 

Sabtu 

Masuk Kerja 08.00 WIB 

Istirahat 12.00 s/d 12.30 WIB 

Jam Kerja 08.00 s/d 15.30 WIB 

Pulang 15.30 WIB 

Saat bulan puasa bobot jam kerja karyawan TVRI STASIUN LAMPUNG sedikit 

dikurangi beban pekerjaannya namun jam masuk kerja masih tetap yaitu pukul 

08.00 WIB dan pulang kerja dikurangi 1 jam yaitu pada pukul 16.00 WIB. 

 


