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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

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 LPP RRI Bandar Lampung selama 2 bulan 

yaitu pada tanggal 25 Juli sampai 17 September 2016. 

 Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi dengan 

bidang kerja yang berbeda.Bidang Pemberitaan dan Layanan Usaha. Pelaksanaan 

kerja pada bagian pemberitaan melaksanakan tugas pokok menangani hal yang 

berkaitan dengan pemberitaan, mulai dari perencanaan berita, dokumentasi, 

pembuatan naskah berita dengan format siaran, dan memproduksi rekaman berita 

untuk disiarkan. Pelaksanaan kerja padabagian Layanan Usaha Mempunyai tugas 

pokok Membuat Iklan yang akan disiarkan, membuat Surat Undangan Kegiatan, 

mendesain Backdrop dan Banner Kegiatan, membuat Rencana Anggaran Biaya 

Kegiatan, membuat laporan kegiatan. 

 Dalam proses penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan 

pelaksanaan program di bidang Pemberitaan dan Layanan Usaha lebih 

ditingkatkan kembali dalam pelayananannya, karena dalam proses ini sangatlah 

penting. 

 
Kata Kunci : PKL, LPP RRI, Pemberitaan, Layanan dan Usaha. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebuah pelatihan dan 

pembelajaran yang dilaksanakan di Dunia Usaha atau Dunia Industri yang relevan dengan 

kompetensi keahlian yang dimilikinya masing masing, dalam upaya meningkatkan mutu 

Perguruan Tinggi dan juga menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki 

dunia kerja yang semakin banyak serta keras dalam persaingannya seperti saat ini, selain 

itu dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak peralatan 

baru yang diciptakan guna menunjang banyaknya permintaan produksi barang atau jasa 

yang menimbulkan perubahan mendasar untuk mendapat pekerjaan, sehingga tenaga 

kerja dituntut bukan hanya memiliki kemampuan teknis namun harus lebih fleksibel dan 

berwawasan lebih luas. 

Implementasi PKL bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung 

kepada mahasiswa serta untuk mendapatkan gambaran umum yang ada di dunia kerja. 

Secara umum, PKL merupakan suatu kegiatan penerapan ilmu yang diperoleh mahasiswa 

dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan. Selain bermanfaat bagi mahasiswa 

juga bermanfaat bagi industri/ perusahaan tempat pelaksanaan PKL yaitu adanya 

kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri/perusahaan sehingga  perusahaan 

tersebut dikenal oleh kalangan akademis.  

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)  merupakan salah 

satu lembaga penyiaran radio yang memiliki sistem penyiaran Nasional, sehingga LPP 

RRI selalu berusaha untuk membenahi diri agar menjadi lembaga penyiaran radio yang 

profesional. Seiring dengan tuntutan publik dan perkembangan teknologi penyiaran 

sekarang, berbagai program dan mata acara siaran terus dikembangkan. ( Ruskhan Abdul 

G, 2007) 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

 

Maksud Praktik kerja menunjukkan pada apa yang dilakukan pada kegiatan PKL, 

antara lain: 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada Praktik kerja 

2. Melakukan Praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 
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Tujuan PKL menunjukkan pada apa yang akan diperoleh di tempat praktik kerja, 

yaitu: 

1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang suatu bidang  pekerjaan. 

2. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai 

dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah (sesuai dengan   latar belakang 

pendidikannya). 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Menambah wawasan pada mahasiswa/i. 

2. Membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak kampus dengan 

perusahaan atau lembaga instansi lainnya. 

3. Mendapatkan pengalaman untuk bekal  pada saat bekerja nantinya. 

4. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pihak kampus  dengan 

pihak perusahaan. 

 

1.4 Tempat PKL 

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu di LPP RRI Bandar Lampung, 

yang beralamatkan di Jl. Jend. Gatot Subroto No.26, Pahoman, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35226 Telp.(0721) 265772 

 

 

Sumber : Radio Republik Indonesia 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Radio Republik Indonesia 

 

javascript:void(0)
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) berlangsung selama dua bulan, 

dimulai dari tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017. Dengan 

jadwal waktu kerja sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Hari Waktu 

1 Senin 08-00/17-00 

2 Selasa 08-00/17-00 

3 Rabu 08-00/17-00 

4 Kamis 08-00/17-00 

5 Jumat 08-00/16-00 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Singkat LPP RRI  Bandar Lampung 

 

 RRI didirikan 11 September 1945 oleh angkasawan pejuang antara lain Yusuf 

Rono Dipuro, Abdurrahman Saleh dan Maladi. Oleh para tokoh yang sebelumnya aktif 

mengoprasikan beberapa Stasiun Radio Jepang di Enam kota. Rapat utusan radio dirumah 

Adang Kadarusman Jln Menteng dalam Jakarta menghasilkan keputusan mendirikan 

Radio Republik Indonesia dengan memilih DR Abdulrahman Saleh sebagai pimpinan 

umum, dengan semboyan RRI yang cukup terkenal hingga sekarang yaitu  “Sekali 

Diudara Tetap Diudara”. (Radio RRI, Company Profile, 2013) 

RRI yang pertama kali menyiarkan Kemerdekaan Republik Indonesia sehingga 

dapat didengar luas oleh masyarakat oleh Bapak Yusuf Rono Dipuro. Sehingga 

terbentuklah Piagam Tri Prasetya RRI  (11 September  1945) yang terdiri dari:  

1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak 

menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat 

itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat 

apapun juga. 

2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi 

seluruh bangasa Indonesia, dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang 

bersih dan jujur serta budi yang penuh kecintaan dan kesetian kepada tanah air 

dan bangsa. 

3. Kita harus berdiri diatas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan 

dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta 

berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. 

 

2.2 Visi LPP RRI Bandar Lampung 

Visi LPP RRI adalah “Menjadikan LPP RRI Radio Berjaringan Terluas, Pembangun 

Karakter Bangsa, Berkelas Dunia”. 
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2.3 Misi LPP RRI Bandar Lampung 

Misi LPP RRI yaitu : 

1. Memberikan pelayanan informasi terpecaya yang dapat menjadi acuan dan 

sarana kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik 

jurnalistik/kode etik penyiaran. 

2. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan, dan 

memberdayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat dalam kerangka 

membangun karakter bangsa. 

3. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan dan 

mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga, 

membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. 

4. Menyelenggarakan program siaran berperspektif gender yang sesuai dengan 

budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas. 

5. Memperkuat program siaran di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan 

NKRI. 

6. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran mulai dari 

tahap perencanaan,pelaksanaan, hingga evaluasi program siaran. 

7. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang 

mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa. 

8. Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara nasional 

dan internasional dengan mengoptimalkan sumberdaya teknologi yang ada dan 

mengadaptasi perkembangan teknologi penyiaran serta mengefisienkan 

pengelolaan operasional maupun pemeliharaan perangkat teknik. 

9. Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien dengan sistem 

manajemen sumber daya (SDM, keungan, asset, informasi dan operasional) 

berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga 

yang bersih (good corporate governance). 

10. Memperluas jejaring dan kerja sama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar 

negeri yang saling memperkuat dan menguntungkan. 

11. Memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan penggunaan dan 

pemanfaatan asset negara secara profesional dan akuntabel serta menggali 

sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung operasional siaran dan 

meningkatkan kesejangteraan pegawai. 
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2.4 Logo LPP RRI Bandar Lampung 

 Logo LPP RRI Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Sumber : Radio Republik Indonesia 

Gambar 2.1 Logo LPP RRI Bandar Lampung 

 

Sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air ini, Radio 

Republik Indonesia (RRI) terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Saat ini RRI yang dahulunya milik pemerintah kini telah berubah menjadi Lembaga 

Penyiaran Publik. Untuk menegaskan identitas tersebut RRI membuat logo baru baru 

dengan filosofinya antara lain : 

1. Bentuk empat persegi panjang tanpa sudut dan tanpa garis tepi, menggambarkan 

kekokohan dan solidaritas. Sudut yang membulat (tidak runcing) melambangkan  

flexibilitas RRI. Tidak adanya garis tepi/batas ataupun bingkai  (frame) 

menunjukan independensi RRI, serta keterbukaan RRI untuk dapat bekerja sama 

dengan berbagai pihak. 

2. Tulisan (font-type) “RRI”. Huruf tulisan yang dirancang khusus (tanpa padanan 

dengan pihak lain) menunjukan RRI yang kokoh, tegas, dinamis, dan selalu 

“bergerak maju”. 

3. Gambar pancaran radio. Sebuah image yang menggambarkan kuatnya pancaran 

siaran radio RRI yang makin meluas, menembus batas, dan selalu “ menuju ke 

atas “. Tiga lapis pancaran yang terlihat pada logo juga melambangkan Tri 

Prasetya RRI. 
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4. Warna Biru, Biru Langit, dan Putih. Untuk mempertahankan tradisi, warna biru 

dipilih sebagai warna korporat RRI. Warna biru dan biru langit ini 

melambangkan Universitas RRI, sifat mengayomi, teduh, dan dapat dipercaya. 

Warna putih pada tulisan RRI melambangkan kejujuran/kebenaran, 

keberimbangan, dan akurasi. 
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2.5 Struktur Organisasi LPP RRI Bandar Lampung 

 Struktur Organisasi LPP RRI dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut. 

 

Sumber : Radio Republik Indonesia 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 

  



 

 

 

 

2.6 Tugas Pokok dan Tanggung Jawab LPP RRI Bandar Lampung 

2.6.1 Kepala Stasiun LPP RRI Bandar Lampung 

Kepala Stasiun LPP RRI Bandar Lampung Bertugas untuk memimpin RRI 

Bandar Lampung sesuai dengan visi dan misi  RRI, serta mengkoordinir karyawan agar 

menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. 

 

2.6.2 Bagian Tata Usaha  

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi  : 

1. Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia  

 Urusan SDM Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

pengelolaan dan evaluasi urusan sumber daya manusia, keprotokolan dan 

kehumasan, serta tata persuratan.  

2. Pelaksanaan Urusan Keuangan 

 Urusan Keuangan Mempunyai tugas melakukan pengelolaan 

perbendaharaan, akutansi dan verifikasi, serta laporan keuangan.  

3. Pelaksanaan Urusan Umum 

 Urusan Umum Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 

rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, dan kearsipan. 

 

2.6.3  Bidang Programa  Siaran  

 Bidang Programa Siaran  pada LPP RRI Bandar Lampung terdiri dari 4 programa yaitu :  

1. Pelaksanaan Pengelolaan Programa 1 (pro 1) 

Programa 1 RRI dikembangkan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat lokal 

dengan fekwensi FM 90,9 Mhz dengan kekuatan pemancar 10 kw & AM 

1035 Khz.Acara unggulan: Berita Daerah, Dimensi Pagi, Dialog Publik, 

Show On Air. 

2. Pelaksanaan Pengelolaan Programa 2 (pro 2) 

Programa 2 RRI dikembangkan sebagai pusat kreatifitas anak muda dengan 

frekwensi FM 92,5 Mhz dengan kekuatan pemancar 5 kw. Acara unggulan: 

100% Nyayian Negeriku, English Conversation, Sore Ceria. 

3. Pelaksanaan Perencanaan Programa 3 (pro 3) 

Programa 3 merupakan jaringan berita nasional dan Kantor Berita Radio 

Nasional Dengan materi independen, netral dan tidak komersial dengan 

frekwensi FM 87,7 Mhz dengan kekuatan pemancar 5 KW. Acara unggulan: 



xxii 
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Aspirasi Merah Putih, Sambung Rasa, Indonesia Menyapa. 

4. Pelaksanaan Perencanaan Programa 4 (pro 4) 

Programa 4 sebagai pelestarian budaya, pembangunan karakter bangsa dan 

siaran pendidikanKeadaan pegawai RRI Bandar Lampung terdiri dari 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil 

(PBPNS). Jumlah pegawai RRI Bandar Lampung seluruhnya sebanyak 115 

orang terdiri dari 64 orang PNS dan 51 orang PBPNS. 

  

2.6.4  Bidang Pemberitaan  

  Bidang Pemberitaan  dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan  fungsi 

:  

1.   Pelaksanaan Produksi Berita, Ulasan dan Dokumentasi 

Berita, Ulasan dan Dokumentasi Mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi produksi liputan berita, 

ulasan, siaran langsung, redaksional, dan dokumentasi. 

2. Pelaksanaan Produksi Liputan dan Olah Raga 

Liputan dan Olah Raga Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi produksi liputan peristiwa olah 

raga, produksi berita olah raga, melakukan siaran langsung olah raga. 

3. Pelaksanaan Produksi Pengembangan Berita 

Pengembangan Berita Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi produksi  pengembangan berita dan 

masalah aktual.  

  

2.6.5 Bidang Teknik Sumber Daya Teknologi  

 Bidang Teknik Sumber Daya Teknologi  dalam melaksanakan tugas untuk 

menyelenggarakan fungsi :  

1. Pelaksanaan di Bidang Teknik Studio dan Multimedia  

Teknik Studio dan Multimedia Mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di bidang teknik studio dan 

multimedia.  

2. Pelaksanaan di Bidang Teknik Transmisi 

Teknik Transmisi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di bidang teknik transmisi. 

3. Pelaksanaan di Bidang Teknik Sarana Prasarana Penyiaran 
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Sarana Prasarana Penyiaran Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di bidang teknik sarana prasarana 

penyiaran.  

 

2.6.6  Bidang  Layanan dan Usaha 

Bidang Layanan dan Usaha  dalam melaksanakan tugas untuk 

menyelenggarakan fungsi :  

1. Pelaksanaan Layanan Publik  

Layanan Publik Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan 

pembuatan iklan layanan publik, dan menyusun jadwal penyiaran siaran 

layaran publik RRI sebagai penyiaran publik, konten-konten acara. 

2. Pelaksanaan Pengembangan Usaha Pengembangan Usaha Mempunyai 

tugas melakukan penyiapan dan perencanaan dan evaluasi kegiatan 

pengembangan usaha jasa siaran, dan jasa non siaran. 

3. Pelaksanaan Komunikasi Publik 

Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan dan 

perencanaan dan evaluasi kegiatan promosi, operasional standarisasi 

identitas korporat, hubungan luar dan media.  
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BAB lll 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 

3.1 Pelaksanaan PKL : INVONIA INTAN RAHMANI (13311072) 

 
3.1.1  Bidang kerja  

            Praktik Kerja Lapangan pada LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Bandar 

Lampung di,  Seksi Programa 4 (Pro 4)  Bidang Programa Siaran,  untuk memantapkan 

kemampuan, pengalaman dan pengetahuan tentang dunia kerja penulis mempunyai 

kesempatan melaksanakan kegiatan PKL. Pekerjaan yang dilakukan Sebagai berikut :   

1. Menyusun jadwal penyiar  

2. Merencanakan, menyusun biaya dan siaran  

3. Mencermati kinerja Music Library 

4. Menyusun deskripsi acara 

5. Membuat DAS (daftar acara siaran) harian 

3.1.2  Pelaksanaan Kerja 

 

            Di Seksi Programa 4  Bidang Programa Siaran penulis melaksanakan berbagai 

macam tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pro 4 sebagai berikut : 

1. Penulis mengetik Laporan Capaian Kinerja (LCK) karyawati LPP RRI Bandar 

Lampung sesuai hasil kerja dan adapun cara penulis mengetik LCK sebagai 

berikut : 

a) Mengetik Laporan Capaian Kinerja menggunakan aplikasi Microsoft 

Excel lalu mengetik Laporan Capaian Kinerja dari bulan Juli s/d Agustus 

2017  

b) Kemudian Laporan Capaian Kinerja (LCK) di kirim melalu email Kasi 

Pro4 dan Laporan Capaian Kinerja (LCK) di terima melalui email Kabid 

Siaran 

2.  Menginput database pendengar Pro 4 secara online lalu adapun cara penulis 

untuk menginput database sebagai berikut : 

a) Buka aplikasi PUSLITBANGDIKLAT lalu mengetik usrname dan 

password. 

b) Setelah itu masuk ke database pendengar lalu di inputkan dan melihat 

berapa banyak respon pendengar di Pro 4. 

3. Mengetik undangan Festival Lagu Pop Lampung untuk Gubernur Lampung, 

Walikota Bandar Lampung dan SMA/SMK penulis mengetik menggunakan 

aplikasi Mcrosoft Word setelah itu surat yang sudah di ketik di cetak melalui 

printer dan surat siap di edarkan. 
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4. Membantu panitia Bintang Radio dan Festival Lagu Pop Lampung yang di 

adakan di LPP RRI Bandar Lampung adapun proses untuk membantu panitia 

sebagai berikut : 

a) Bintang Radio di mulai pada tanggal 06-12 Agustus 2017 kemudian 

penulis membantu bagaimana cara pendaftaran bintang radio lalu 

membantu para finalis bersiap-siap untuk naik keatas panggung dan 

penulis membantu para panitia bintang radio sampai malam puncak. 

b) Selanjutnya Festival Lagu Pop Lampung di mulai pada tanggal 03-08 

September penulis membantu bagaimana cara pendaftaran festival lagu 

pop lampung lalu membantu para finalis bersiap-siap untuk naik keatas 

panggung dan penulis membantu para panitia sampai malam puncak. 

 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

  Kendala yang penulis hadapi saat  Praktik Kerja Lapangan di LPP RRI 

Bandar Lampung sebagai berikut : 

1. Sulitnya operator mencari dan mendapatkan lagu-lagu daerah untuk diputarkan di 

siaran Programa 4.  

2. Komputer terlalu banyak folder data sehingga membuat komputer lemot dan 

komputer yang sering mati tiba-tiba 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala  

          Dari beberapa kendala yang tertera penulis mengatasinya dengan cara 

 sebagai berikut :  

1. Dari kendala diatas penulis mengatasi dengan cara, mencari dan mendapatkan 

lagu-lagu daerah di Pusat Data dan Informasi Internal (PUSDATIN) LPP RRI  

2. Agar komputer tidak mati tiba-tiba, maka wajib dilakukan adalah mengurangi 

beban kerja komputer ketika sudah mencapai suhu yang tinggi. Hal ini bisa di 

lakukan dengan cara menutup aplikasi yang dapat memberatkan kerja dari 

komputer. 

Maintenance komputer kegiatan untuk memelihara atau menjaga 

fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau 

penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu 

keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang 

direncanakan ( Sofy an Assauri (2004) )  

a. Cek memori hardisk 

b. Membersihkan file yang tidak terpakai (temporary files) 

c. Hapus file direktori temp 
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d. Hapus file direktori prefetch 

e. Jangan letakan file berukuran terlalu besar pada desktop 

f. Defragment hardissk komputer secara rutin 

g. Cek disk error  

h. Hapus (uninstall) programa yang sudah tidak digunakan 

i. Kelola program startup 

j. Hilangkan visual effect Windows  

k. Instal antivirus  

l. Tambahkan memori RAM 

3.2 PELAKSANAAN PKL: OKTIARA ANJARSARI (133111011) 

3.2.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di LPP RRI Bandar Lampung 

penulis ditempatkan bidang kerja di Bagian Penyiaran. dimana bagian ini berada dibidang 

Bagian Kasi Programa 2.  

1. Menyusun jadwal penyiar  

2. Merencanakan, menyusun biaya dan siaran  

3. Mencermati kinerja Music Library 

4. Menyusun deskripsi acara 

5. Membuat DAS (daftar acara siaran) harian 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

 Pada bagian Kasi Programa 2, selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

terbilang pekerjaan masih setandar yang tidak mengharuskan membutuhkan penanganan 

yang tinggi. Sehingga tidak menjadi hambatan dalam penyelesaian setiap pekerjaan yang 

diberikan. Adapun keahlian yang dibutuhkan di bagian ini diataranya penguasaan 

Microsoft Word, Adobe photoshop dan Adobe CorelDRAW. Kegiatan yang dilakukan 

meliputi: Menulis Lembar Capaian Kerja (LCK), Mengirim LCK kepada Kabid Programa 

Siaran melalui E-mail,Membuat jadwal perlombaan. 

1. Membuat Lembar Capaian Kerja (LCK) 

Lembar Capaian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan 

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang 

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. 

a) Tugas yang dilakukan membuat Lembar Capaian Kerja di Kasi Pro2 dari 

bulan januari-september 2017,  
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b) Kemudian Laporan Capaian Kinerja (LCK) Kasi Pro2 di kirim melalu E-

mail dan di terima oleh Kabid Siaran 

 

2. Mebantu membuat konsep acara Bintang Radio Indonesia yang akan dilaksanakan 

pada 6-12 agustus 2017. Adapun konsep yang dikerjakan antara lain : 

a) Membantu membuat brosur/iklan untuk disiarkan di Pro2 

b) Membuat daftar pendaftaran Bintang Radio Indonesia 

 

3. Membantu penyiar pro 2 membuat naskah sandiwara radio  

Sandiwara Radio adalah sebuah pertunjukan drama yang murni 

mengandalakan tampilan suara dan akustik yang disiarkan di radio atau 

media suara lainnya seperti kaset dan CD,Sandiwara Radio 

mengandalkan dialog, musik dan efek suara untuk membantu para 

pendengar membayangkan penokohan dan jalan cerita. 

 

4. Membantu menjadi panitia dalam acara Bintang Radio Indonesia 

Membantu pendaftaran Bintang Radio,lalu membantu Kasi mengarahkan para 

finalis untuk tetap tenang dalam menghadapi lomba dan membantu para panitia 

Bintang Radio sampai malam puncak. 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

 Selama melaksanakan PKL Kendala pelaksanaan kerja pada bidang kerja di 

Bagian Layanan Publik pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) (PKL) 

yaitu : 

1. Lambatnya jaringan internet yang mengakibatkan lamanya proses 

pengirimiman laporan capaian kerja (LCK) Kasi Programa 2 dan Pegawai ke 

Kabid Programa Siaran. 

2. Sering terdapat kesalahan dalam mengisi laporan capaian kerja (LCK)  

3. Masalah pada Komputer yang lambat karena terlalu banyak menginstal 

aplikasi, sehingga memperlambat pekerjaan. 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun solusi dari penulis untuk mengatasi kendala yang ada di LPP RRI Bandar 

Lampung yaitu : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Akustik
https://id.wikipedia.org/wiki/Dialog
https://id.wikipedia.org/wiki/Musik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Efek_suara&action=edit&redlink=1
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1. Lambatnya jaringan internet dapat mengakibatkan lamanya suatu proses 

pengiriman data, maka kami memberi solusi kepada perusahaan untuk 

menambahkan bandwitdh. 

Tujuan penambahan bandwidth International Telecommunication Union (ITU) 

dalam dokumen M.2078 mengatakan, dibutuhkan tambahan spectrum 1280-

1700,MHz di tahun 2020. 

A. Menjadi jalur atau media pengiriman data dalam proses media 

pengiriman data laporan capaian kerja (LCK) Kasi Programa dengan 

koneksi LAN untuk saling berpindah atau transfer data. 

B. Membatasi kecepatan transfer data, administrator jaringan menjaga agar 

jaringan yang di kelola tidak berfungsi dengan baik karena salah satu 

pengguna yang mengakses situs/data menyebabkan menyedot banyak 

bandwidth, contoh : mengakses web streaming,mengubah film HD dll. 

Oleh karna itu pengelola jaringan membagi bandtwitdh sesuai kebutuhan. 

 

2. Memeriksa kembali data LCK dan memperbaiki data yang salah. 

 

3. Lambatnya suatu proses data pada komputer menjadi hambatan  dalam 

pekerjaan, adapun perbaikan yang kami berikan antara lain : instalasi ulang 

computer, pembersihan perangkat dan penambahan RAM.Maintenance 

Komputer sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga 

atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar. ( M.S 

Sehwarat dan J.S Narang (2001) ). 

1. Komputer lambat karena kekurangan memory / masalah computer lambat 

karena minimnya RAM yang terpasang untuk itu cek kapasitas memory 

computer. 

2. Komputer lambat karena terlalu banyak program yang terinstal periksa 

program terisntal dengan cara Add/Remove program pada control panel 

dan un-instal program-program yang hanya menjadi Accecories di 

Komputer. 
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3.3 PELAKSANAAN PKL: TRI WIBOWO (12311658) 

3.3.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di LPP RRI Bandar Lampung 

penulis ditempatkan bidang kerja di Bagian Kassubag Umum. 

1. Membantu Direktur dalam mengkoordinasikan kegiatan kantor 

2. Menyediakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Cetakan 

3. Menyelenggarakan rapat kerja, kunjungan kerja/ perjalanan dinas dan 

penerimaan tamu perusahaan 

4. Menyelenggarakan kebijakan pengadaan barang dan jasa sesuai 

kebutuhan perusahaan 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

1. Membantu mendesain gambar Serah Terima Jabatan (sertijab) 

 

Ada berbagai macam software yang dapat digunakan untuk mendesain gambar, untuk 

membuat Poster Pamplet Banner dll seperti Coreldraw, Adobephotoshop dan juga Paint. 

Software yang digunakan untuk membuat desain gambar serah terima jabatan (sertijab) 

yakni menggunakan software Adobephotoshop karena biasanya yang dilakukan pegawai 

RRI untuk mendesain gambar menggunakan software Adobepotoshop. Gambar yang 

telah di desain selanjutnya akan dicetak menjadi banner untuk acara Serah Terima 

Jabatan (sertijab). 

2. Menulis Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK) di bagian 

pembukuan yang telah disediakan 

Setelah pemohon meminta barang ATK selesai sesuai kebutuhan, penulis 

langsung mencari di tempat map bagian yang telah disesuaikan dan menulis nama 

tanggal, bulan, tahun serta barang yang diambil dan tempat ruangan si pemohon. 

3. Mengarsipkan surat-surat yang akan diantar ke kantor- kantor. 

 
Pengarsipan surat-surat adalah suatu hal yang paling penting dibagian Kasubbag karena 

butuh ketelitian dalam pengarsipan. Fungsi dari pengarsipan ini adalah jika tidak teliti 

mengarsipkan surat sesuai surat yang akan dituju, maka surat tersebut akan sulit untuk 

mencarinya 
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4. Mendistribusikan surat yang akan dikirim ke Instansi yang 

terkait. 

Mendistribukan disini maksudnya penulis, membantu mendistribusikan surat yang 

akan dikirim ke Instansi terkait dan langsung meminta tanda tangan kepada yang 

berkaitan, supaya nanti nya jika surat tidak sampai kepada pihak yang yang 

bersangkutan ada bukti tertulis yang dijadikan bukti kepada si pemohon. 

5. Mambatu menghitung laporan bulanan Alat Tulis Kantor (ATK). 

 

Menghitung laporan disini biasanya pegawai, memberi tugas untuk menghitung 

pengeluaran dan pemasukan bulanan laporan ATK (Alat Tulis Kantor) 

6. Mengantarkan undangan Serah Terima Jabatan (Sertijab) 

 

Undangan serah terima jabatan dibuat oleh bagian kasubag umum kemudian harus 

ditandatangani oleh bagian Tatausaha kemudian ke bagian Kepala Stasiun untuk meminta 

tandatangan dan stempel kemudian surat di antarkan ke instansi yang telah ditetapkan.  

 

3.3.3  Kendala Yang Dihadapi 

 Selama melaksanakan PKL Kendala pelaksanaan kerja pada bidang kerja di 

Bagian Kassubag Umum pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  yaitu 

Flasdisk tidak terbaca oleh komputer dan Komputer Hang. 

 

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

 

Sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu anda ketahui, kenapa flashdisk tidak 

bisa terbaca: 

1. Flashdisk rusak secara fisik 

2. Kemungkinan ada masalah pada driver USB 

3. Port USB rusak  

4. Setingan bios, Windows bermasalah 

 

Ada beberapa cara untuk memperbaiki Flasdisk yang tidak terbaca oleh komputer yaitu : 

a. Cara Manual mengunakan Windows  

 

1. Masukkan flashdisk yang tidak terbaca. 

2. Buka Start, kemudian Control Panel 

3. Ubah tampilan menjadi klassik mode (Switch to classic mode). 

4. Klik "Add Hardware" 
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5. Kemudian akan muncul kotak dialog, klik Next 

6. Setelah itu ada 2 pilihan "Yes, I have already connected the hardware"     dan 

"No, I have not added the hardware yet". Pilih Yes. 

7. Sistem selanjutnya akan memeriksa keberadaan hardware baru yang sudah 

tertancap namun belum terdeteksi. Kalau USB flashdisk sudah berhasil dikenali, 

muncul salah satu hal dari hal-hal berikut ini : Muncul menu autorun, Pernyataan 

bahwa USB flashdisk mendukung koneksi USB yang lebih cepat, Muncul ikon 

"Removable hardware "pada systen tray dan Muncul drive baru di Windows 

Explorer atau My Computer. 

8. Kalau salah satu hal tersebut terjadi, pendeteksian tidak perlu diteruskan. Klik 

Cancel pada tampilan berikutnya. 

 

b. Cara Command Prompt  

1. Masukkan Flashdisk ke komputer. 

2. Buka Command Prompt, caranya klik Start > Run > ketik Cmd 

3. Buka lokasi Flashdisk anda misalnya di G, ketik di Command prompt G: 

4. Kemudian anda ketik chkdsk /f, lalu akan muncul tulisan, dan akan ada 

pilihan (Y/N). ketik Y untuk yes. 

5. Setelah itu, akan ada pilihan lagi untuk merestart komputer anda, pilih 

yes untuk merestart komputer anda. Biarkan proses berlangsung setelah 

winlogon. 

 

Hasnul Arifin jika flasdisk tidak terbaca oleh komputer,solderlahby bagian chip memory 

dan microcontroller. Caranya hanya dengan mendekatkan solder ke pin-pin komponen 

tersebut, tanpa menyetuhnya. Beri jarak sekitar 1-2 mm antara mata solder dan pin 

memory flasdisk. Pastikan setiap pin tidak saling bersentuhan. Saat menyolder bagian ini, 

anda membutuhkan tenol dan solder grease. Akan lebih mudah menggunakan solder 

blower (Arifin, 2010). 

 

2. Penyebab dan cara mengatasi komputer tiba tiba mati yaitu : 

 

1. Overheat. 

A. Cek thermal pasta, Jika sudah kering ganti dengan yang baru. 

B. Cek fan prosessor apakah bekerja dengan baik, Cek juga rpm fan prosessor. Jika 

rpm fan prosessor kurang dari 2000rpm sebaiknya ganti fan prosessor dengan 

yang baru. 

C. Bersihkan debu yang menumpuk pada motherboard, fan prosessor dan juga 

komponen lainnya 
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2. VGA 

A. Bersihkan debu pada vga secara berkala untuk meminimalisir kerusakan pada 

VGA. 

B. Ganti thermal pasta pada chipset VGA jika kering. 

C. Jika VGA sobat sudah benar-benar rusak, Sebaiknya ganti VGA tersebut dengan 

yang baru, Atau jika ada VGA onboard, Gunakan VGA onboard tersebut. 

 

3. Motherboard 

A. Cek satu per satu komponen yang ada pada motherboard seperti kapasitor, 

chipset, dan juga lainnya. 

B. Bersihkan debu yang ada pada motherboard secara berkala. 

  

Hendro Darsono menjelaskan bahwa, mengatasi hang pada komputer dapat dilakukan 

dengan memasang kipas pada CPU, tambah kapasitas memori komputer,  lakukan 

instalasi ulang pada program atau system dan ganti memori komputer dengan memori 

yang baru. (Darsono, 2006).   
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan 

RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh 

Negara. Melalui pelaksanaan penyiaran radio di seluruh Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang ada di perusahaan/instansi tersebut. 

 Melalui Praktik Kerja Lapangan mahasiswa mendapatkan ilmu dan wawasan 

baru dalam dunia kerja, selain itu juga mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah 

dipelajari di bangku perkuliahan, Seperti memberikan solusi pada kendala-kendala yang 

ada pada LPP RRI Bandar Lampung. maka dapat disimpulkan : 

1. Penggunaan Teknologi Informasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan LPP RRI agar dapat membantu pekerjaan lebih baik dan 

cepat.  

2. Aplikasi tambahan seperti Antivirus sangat berguna untuk mengoptimalkan 

kinerja komputer. 

3. Aplikasi yang jarang digunakan sebaiknya di Uninstal sehingga tidak 

memperlambat kinerja komputer dan aplikasi yamg masih digunakan 

sebaiknya di update.  

4. Pemanfaatan Sharing data dapat membantu pekerjaan lebih baik dan cepat. 
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4.2 Saran 

Setelah melakukan PKL di LPP RRI Kota Bandar Lampung, mahasiswa 

memberikan saran agar dapat berguna untuk kemajuan instansi sebagai berikut : 

1.   Lebih ditingkatkan dalam pemeliharaan di bagian jaringan karena masih 

 kurang stabil dan jika memungkinkan untuk meng-update hardware untuk 

menigkatkan kinerja di LPP RRI Bandar Lampung. 

2.  Selalu meng-update software dan antivirus di setiap komputer yang ada pada 

LPP RRI Bandar Lampung untuk mengoptimalkan kinerja Komputer dan 

untuk meminimalisir kerusakan yang berakibat hilangnya data-data penting.  

3. Gunakan sebaik mungkin fasilitas Komputer dengan selalu memperhatikan 

penggunaan pada aplikasi yang digunakan. 

4. Memanfaatkan sharing data atau printer untuk mengoptimalkan pencetakan 

berita dan kegiatan kerja. 

5.  Untuk pembaca yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

LPP RRI diharapkan memiliki pengetahuan di bidang pemberitaan, 

troubleshooting dan jaringan komputer. 
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