
 

 

 

 

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) 
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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. 

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. 
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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 

 

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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