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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 Praktik 

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

Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan akumulasi dari 

kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat diartikan sebagai sarana pelatihan 

mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten 

pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian Praktik Kerja Lapangan (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. Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal dibawah bimbingan dosen 

pembimbing yang memenuhi syarat. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan 

salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan 

akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1) (Universitas Teknokrat Indonesia, 2017). 

 Jurnalistik online yang saat ini bermunculan lewat berbagai situs berita, 

diawali oleh kemunculan detik.com sebagai portal berita pertama di Indonesia. 

Detik.com berdiri diatas nama perusahaan PT. Agranet Multicitra Siberkom atau 

Agrakom pada tahun 1998. Detik.com merupakan situs berita murni pertama di 

Indonesia. 

 Praktik jurnalistik yang mempertimbangkan beragam format media atau 

multimedia untuk menyusun isi liputan dan memungkinkan terjadinya interaksi 

antara jurnalis dan pengguna media, serta menghubungkan berbagai elemen berita 

dengan sumber-sumber yang lain. Secara sederhana, jurnalistik online dapat 

diartikan sebagai peliputan berita yang hasil peliputannya disebarluaskan melalui 

media internet. (Romli, 2012) 
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 Berdasarkan gambaran tentang perkembangan media dan jurnalistik online 

di Indonesia, dalam laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis akan 

menerapkan prinsip jurnalistik online dalam pembuatan laporan. Sebelumnya, 

penulis telah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di portal media berita 

online Duajurai.co sebagai wartawan selama 40 hari, Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) merupakan mata kuliah wajib untuk memenuhi syarat kelulusan pada 

program studi Sistem Informasi di Universitas Teknokrat Indonesia. 

 Alasan kami memilih Praktik Kerja Lapangan (PKL) di media berita 

online Duajurai,co, Karena penulis tertarik belajar bagaimana cara mengetahui 

proses, teknik dan ilmu pengumpulan, penulisan, penyuntingan dan publikasi 

berita.  Jurusan Sistem Informasi mempelajari cara menganalisis dan telah 

diterapkan dalam pengumpulan bahan berita yang didapat dari wawancara di 

lapangan, berupa fakta melalui peliputan penelusuran referensi atau pengumpulan 

data.  

 

1.2 Tujuan PKL 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu : 

1. Mengembangkan dan memantapkan  sikap profesional yang diperlukan  

untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidangnya.  

2. Meningkatkan  dan  memperluas pengetahuan serta hubungan sosial dengan 

lembaga-lembaga lainnya.  

3. Sebagai gambaran dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk beradaptasi dengan 

suasana lingkungan kerja yang sebenarnya. 

 

1.3 Manfaat PKL 

Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu : 

1. Melatih disiplin, tangung jawab, inisiatif, kreatifitas, motivasi kerja, 

kerjasama, tingkah laku, etika dan emosi. 

2. Meningkatkan rasa percaya diri, yang selanjutnya mendorong untuk 

meningkatkan keahlian profesional dalam bidang jurnalistik. 
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3. Menambahkan pengetahuan dari tempat dilakukannya kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). 

 

1.4 Tempat Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan PKL dilaksanakan di : 

Nama Instansi  : Media Berita Online DuaJurai.co 

Alamat      : Jalan Dr Harun II, Perumahan Gading Jaya II,         

Blok H Nomor 18,Kota Baru, Tanjung Karang 

Timur,Bandar Lampung, Lampung, 

Indonesia,35121 

Telpon      : (0721) 477 340 

Email      : duajuraicom@yahoo.co.id 

Website      : http//:duajurai.co 

Rute menuju lokasi Berita Online DuaJurai.co dapat dilihat pada gambar 1.1 

berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 1.1 Rute dari Universitas Teknokrat Indonesai ke duajurai.co 

Sumber : Google maps 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester lima yang berlangsung selama 6 

minggu atau 42 hari mulai dari tanggal 30 April 2018 s.d 9 Juni 2018. 

Dengan jadwal waktu kerja yang dapat dilihat pada table 1.1 berikut : 

 

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Kerja 

 

HARI MASUK PULANG 

Senin 09.00 WIB 16.00 WIB 

Selasa 09.00 WIB 16.00 WIB 

Rabu 09.00 WIB 16.00 WIB 

Kamis 09.00 WIB 16.00 WIB 

Jumat 09.00 WIB 16.00 WIB 

Sabtu 09.00 WIB 16.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


