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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 kemudian diterapkan di suatu perusahaan atau 

instansi selama kurang lebih dalam kurun waktu dua bulan. Pada laporan PKL ini, 

disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan 

usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di PT Radar Lampung 

Online.  

Penempatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada perusahaan ini di 

tempatkan pada divisi IT dan Social media dimana Tugas dari IT menjaga agar 

jaringan server tetap aman dari gangguan dan juga dapat memastikan supply berita 

yang di hasilkan akan sampai kepada pembaca tanpa ada gangguan jaringan, 

sedangkan social media bertugas untuk menyampaikan informasi-informasi yang 

ada di portal web ke social media.  

Prosedur penanganan kendala pada bagian adminisistrasi dimana printer 

yang sering mengalami kendala penulis mengjarkan cara perbaikan pada printer 

jika printer mengalami kendala maka bisa dengan mudah untuk mengatasinya. 

Prosedur penanganan kendala pada bagian redaktur koneksi jaringan yang sering 

terputus di akibtkan oleh kabel jaringan yang telah usang disini penulis melakukan 

perbaikan maupun menganti kabel yang telah usang dengan kabel yang baru 

sehingga jaringan kembali lancar dan tidak menghambat kinerjanya lagi.  

Pada data di dalam penyimpanan server penulis melakukan pengarsipan 

pada data bukti tayang yang dimana pengarsipan ini dilakukan untuk 

mempersingkat waktu pencarian data ketika diperlukan dan juga mencegah 

kehilangan data atau terselip.  

Kata Kunci : PKL, Printer, Jaringan, Arsip 

 

  



BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan setiap mahasiswanya 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi pemerintah atau 

perusahaan swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Informatika di Universitas 

Teknokrat Indonesia. Melalui Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa akan 

dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan 

kedalam lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan 

untuk mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide yang berguna dan 

dapat menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa  yang ditugaskan 

kepadanya. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana diri terhadap 

beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang sudah 

diperoleh selama perkuliahan kemudian diterapkan di suatu perusahaan atau 

instansi selama kurang lebih dalam kurun waktu dua bulan. Pada laporan 

PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau 

masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di PT 

Radar Lampung Online.  

Salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam 

pendidikan Strata 1 (S1) Informatika adalah melalui Program Praktik Kerja 

Lapangan yang merupakan sarana penting bagi pengembangan diri dalam 

dunia kerja yang nyata. Jadi kegiatan PKL ini dapat memberikan kontribusi 

yang berarti bagi perkembangan mahasiswa untuk mempersiapkan diri 

sebaik baiknya sebelum memasuki dunia kerja dan perkembangan 

kompetensi di Universitas Teknokrat Indonesia. 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Radar Lampung 

Online yang berlokasi di Graha Pena Lampung Lantai 2, Jalan Sultan Agung 

No.18, Sepang jaya, Labuhanratu, Bandarlampung. 

Radarlampung.co.id adalah media yang tepat untuk berpromosi iklan baik 

https://radarlampung.co.id/
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produk, jasa, maupun publikasi kegiatan, yang dengan cepat kami 

sebarluaskan dan diakses oleh masyarakat di Provinsi Lampung maupun 

nasional tidak terbatas tempat dan waktu. Bisa diakses melalui desktop 

Personal Computer (PC), telepon seluler maupun gadget lainnya.  

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi tersebut 

karena ingin mengetahui kegiatan umum dan sistem yang terkomputerisasi di 

PT Radar Lampung Online. Selain itu penulis juga ingin mengetahui proses 

kerja yang berlaku di PT Radar Lampung Online. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah : 

1. Membuat laporan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

2. Memenuhi persyaratan mendapatkan nilai Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). 

3. Mempelajari tentang Kegiatan yang ada di PT Radar Lampung 

Online. 

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah : 

1. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

2. Membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja sebenarnya 

didalam dunia kerja dan masyarakat. 

3. Mendorong mahasiswa supaya dapat menciptakan lapangan kerja 

bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. 

1.3. Kegunaan PKL 

1. Bagi Mahasiswa 

Dapat membangun jiwa disiplin dan mengikuti segala aturan yang 

berlaku di tempat PKL, menambah pengetahuan tentang dunia 

kerja, serta memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang 

diperoleh di bangku kuliah dengan Praktik yang nyata di dunia 

kerja dan masyarakat serta melatih diri dan menambah pengalaman 

untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Penulis 

mampu membuat design untuk keperluan posting pada social media 

Instagram dan selalu update tentang berita-berita terbaru di PT 
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Radar Lampung Online dan mengerti cara menggunakan alat 

seperti mesin printer, scanner yang ada di tempat PKL. 

2. Bagi Akademik 

Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan 

ilmu komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa 

selanjutnya, memperluas pengenalan Universitas Teknokrat 

Indonesia serta mempererat kerjasama antara Universitas dengan 

perusahaan atau instansi yang bersangkutan. 

3. Bagi Perusahaan 

Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia 

industri/perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh 

kalangan akademis. Serta dapat memberikan masukan dan 

pertimbangan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas 

perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam bidang 

pendidikan. 

1.4. Tempat PKL 

Pelaksanaan kegiatan PKL bertempat di : 

Instansi : PT Radar Lampung Online 

Alamat : Graha Pena Lampung Lantai 2, Jalan Sultan        

Agung No.18, Sepang jaya, Labuhanratu,  

Bandarlampung.  

Telepon : (0721) 789750, 782306, 787987 

Fax : (0721) 789752,773930 

Website : www.radarlampung.co.id 

E-mail : redaksionline@radarlampung.co.id 

1.5. Jadwal Waktu PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada semester enam yang berlangsung 

selama :  

Hari : Senin s.d. Jum’at 

Tanggal : 20 Juli 2020 s.d. 20 September 2020 

 Pukul : Hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d 16.00 WIB  

Bagian : Divisi IT dan Social media  



 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Umum PT Radar Lampung Online 

PT Radar Lampung Online adalah bagian dari media berbasis online yang 

merupakan jaringan dari Surat Kabar Harian Radar Lampung yang bisa diakses 

melalui www.radarlampung.co.id. Kami menyajikan berita-berita realtime, 

terkini, dan ter-update. Radarlampung.co.id kini menjadi referensi informasi yang 

dipercaya masyarakat. 

Radarlampung.co.id. didirikan pada 1 juli 5 tahun yang lalu sejak di dirikan 

radarlampung.co.id. sudah beberapa kali berganti jajaran redaksi dan yang terbaru 

dikukuhkan pada bulan mei 2020. 

Komitmen mengangkat fakta dan peristiwa dibalik gempita dinamika sosial 

kemasyarakatan, politik dan pemerintah lokal, regional, nasional, dan global 

membuat Radarlampung.co.id memiliki 80 ribu viewer versi google analystics 

atau pembaca internet yang akan terus bertambah di seantero Lampung dan 

nasional (data april 2016). 

Radarlampung.co.id juga memiliki pembaca di jejaring social media terbesar 

di Provinsi Lampung. Rincian pembaca Radar Lampung Online berada 

diperingkat pertama page views rank di Lampung. Terdiri dari 80 ribu kunjungan 

perhari. Memiliki lebih dari 35 ribu pengikut di Fanspage Facebook. Memiliki 

lebih dari 2.500 follower Instagram, dan lebih dari 15 ribu follower Twitter. 

Dengan pencapaian itu Radarlampung.co.id juga menjadi sarana yang efektif 

dan efisien dalam rangka sosialisasi program instansi pemerintah, swasta, maupun 

perseorangan. 

Radarlampung.co.id adalah media yang tepat untuk berpromosi iklan baik 

produk, jasa, maupun publikasi kegiatan, yang dengan cepat kami sebarluaskan 

dan diakses oleh masyarakat di Provinsi Lampung maupun nasional tidak terbatas 

tempat dan waktu. Bisa diakses melalui desktop Personal Computer (PC), telepon 

seluler maupun gadget lainnya. 
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2.1.1 Visi PT  Radar Lampung Online 

Untuk mengedukasi masyarakat khususnya di provinsi lampung 

2.1.2 Misi PT  Radar Lampung Online 

1. Menyajikan surat kabar harian yang berkualitas: terkini dan 

terpercaya, mudah untuk dibaca dan tepat sasaran. 

2. Menyajikan berita dan informasi yang akurat dan berimbang sesuai 

dengan kode etik jurnalistik. 

3. Menjadi media komunikasi antara pejabat publik, pemerintah, dan 

masyarakat lampung. 

2.1.3 Logo PT Radar Lampung Online 

 

 

Gambar 2 .1. Logo PT Radar Lampung Online 

Sumber : www.radarlampung.co.id. 

2.1.3.1 Isi Logo PT Radar Lampung Online 

Untuk logo PT Radar lampung sendiri tidak memiliki makna 

yang spesifik melainkan hanya sebagai pembeda antara Radar 

Lampung Group itu sendiri untuk penulisan  Radar Lampung pada 

setiap logo mengguankan jenis font yang sama akan tetapi pada logo 

yang terlentak pada logo PT Radar Lampung Online memiliki makna 

yang universal dimana Radar Lampung Online bergerak sebagai 

media berita berbasis online oleh  karena itu logo radar lampung 

online  dibuat dengan lebih warna, karena warna-warna tersebut 

memiliki makna sebagai berikut : 

1. Warna biru memiliki makna remaja dimana logo tersebut warna 

biru lebih besar dari warna yang lain dengan alasan dimana radar 

lampung online bergerak sebagai media informasi berbasis social 

media yang dimana social media ini banyak di gunakan oleh 

kalangan remaja. 

 

http://www.radarlampung.co.id/
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2. Warna ungu memiliki makna orang dewasa dimana di warna ini 

sedikit lebih kecil dari warna biru karena dalam social media 

remaja lebih aktif mendapatkan informasi dari social media dari 

pada orang dewasa. 

3. Warna hijau memiliki makna kalangan anak-anak muda dimana 

disini warna hijau lebih kecil dari pada warna biru dan juga ungu 

karena untuk kalangan anak-anak muda sering membuka social 

media akan tetapi lebih cendurung hanya untuk bersenang- 

senang saja bukan untuk mencari berita-berita terbaru 

4. Warna Orange memiliki makna orang tua, dimana pada logo radar 

lampung online warna orange paling kecil di bandingkan warna 

yang lain karena pada dasarnya radar lampung online adalah 

media berita yang bersifat universal melalui media online yang 

dimana orang-orang tua jarang membuka website maupun media 

online untuk membaca berita meraka lebih banyak membaca 

berita berupa media cetak dibandingkan media online.    
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2.2  Struktur Organisasi / Redaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 .2. Sruktur Organisasi PT Radar Lampung Online 

Sumber : www.radarlampung.co.id. 

 

 

1. Chairman    : Ardiansyah  

2. Direksi     : Ardiansyah, Purna Wirawan,  

 Widisandika Budiman, 

 Abdurrahman, Liris Vawina 

3. Komisaris    : Taswin Hasbullah, Farah Diba,  

 Desti Mulysati 

4. Manager Keuangan, Sdm Umum : Farah Diba 

 
RUPS 

Direksi 

CEO 

Dewan 

Komisaris 

Manager Keuangan 

SDM & Umum Bagian 

Keuangan 

GM / Pimpinan 

Redaksi 

Divisi News Divisi Iklan Divisi Streaming Divisi IT & Social 

media 

- Penangung jawab 

- Reporter kota 

- Reporter daerah 

- Penangung jawab 

redaktur 

- Camera person 

- Dubbing 

- Penangung 

jawab 

- IT 

- Social media 

- -PJS. Manajer  iklan 

-Tim iklan 

- -ADM.iklan 

- -Perwakilan Jakarta 

 

http://www.radarlampung.co.id/
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5. Bagian Keuangan   : Ana Susanti (Kasir), Arivina Tiastri  

 (Akunting) 

6. Ceo / Penanggung Jawab  :  Purna Wirawan 

7. Gm / Pemimpin Redaksi  :  Widisandika Budiman 

8. Divisi News    

a. Penanggung jawab / Redaktur : Alam Islam (Korlip Daerah), Ari  

 Suryanto (Korlip Kota), Yuda      

 Pranata (Redaktur). 

b. Reporter Kota   : Agung Budiarto, Anggi Rhaisa,  

 Elga Puranti, Ruri Setiauntari,   

 Rimadani Eka Mareta, Rizky  

 Panchanov, Anggri Sastriadi,  

 Aprohan Saputra, Melida Rohlitta,  

 Prima Imansyah Permana,  

 Muhammad Tegar Mujahid   

 (Fotografer). 

c. Reporter Daerah   : Agus Suwignyo (Pringsewu),  

 Ardian Mukti (Mesuji), Dwi   

 Prihantono (Lampung Timur), Edi  

 Herliansyah (Tanggamus), Fahrozi  

 Irsan Toni (Lampung Utara),  

 Fahrurrozi (Pesawaran),  

 Hermansyah (Waykanan), Zainal  

 Arifin (Tulang Bawang), Syaiful  

 Mahrum (Lampung Tengah), Yuda  

 Pranata (Lampung Selatan), Yusuf  

 AS (Tulangbawang Barat), Try  

 Sutrisno (Pesisir Barat), Nopriadi   

 (Kontibutor Lampung Barat). 
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9. Divisi Streaming 

a. Penanggungjawab / Redaktur : Erwin Sajjah 

b. Camera Person   : Deni Setiawan, Wahyu Setiawan,  

 Muhammad Arief 

c. Dubbing    : Sandia Reka Yuanita 

10. Divisi IT  & Social Media 

a. Penanggungjawab   : Abdurrahman 

b. IT     : Rizki Pramajaya 

c. Social media    : Sandia Reka Yuanita 

11. Divisi Iklan 

a. Pjs. Manager Iklan   : Widisandika Budiman 

b. Tim Iklan    : Anggi Rhaisa, Vigi Apriyana 

c. Administrasi Iklan   : Indah Istiana 

d. Perwakilan Jakarta  : Iman Taufan Nugroho (Kepala),  

 Falma Riyani Yumanti (Adm) 

2.2.1 Tugas Dan Fungsi 

Berikut adalah tugas dan fungsi yang berlaku di PT Radar Lampung 

Online : 

1. Chairman  

Sebagai  direktur utama 

2. CEO 

Bertugas untuk bertanggung jawab untuk pengelolaan perusahaan PT 

Radar Lampung Online. 

3. Pemimpin redaksi  dan General manager  

Tugas dari pemimpin redakasi adalah memsuperfisi berita-berita yang 

masuk dan bisa di tayangkan di portal www.radarlampung.co.id. 

 

 

 

 

 

 

http://www.radarlampung.co.id/
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4. Divisi News  

Redaktur pada devisi news bertugas untuk menyelia berita-berita dari 

reporter, tugas reporter adalah  mencari berita-berita dan mengirimkan 

berita ke redaktur untuk di tayangkan di portal berita 

www.radarlampung.co.id.   

5. Divisi Streaming  

Tugas dari redaktur streaming menyelia memsupervisi video-video 

yang masuk yang dikirim oleh camera person apabila bila video itu 

layak tanyang maka akan di kordinasikan dengan pimpinan redaksi 

apakah boleh tayang atau tidak, dubbing bertugas untuk mengisi suara 

untuk video-video berita. 

6. Divisi IT dan Social media 

Tugas dari IT menjaga agar jaringan server tetap aman dari gangguan 

dan juga dapat memastikan suplay berita yang di hasilkan akan sampai 

kepada pembaca tanpa ada gangguan jaringan, sedangkan social media 

bertugas untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di portal 

web ke social media. 

7. Divisi Iklan 

Bertugas menggali sumber-sumber pendapatan atau potensi iklan yang 

bisa di dapat PT Radar Lampung Online. 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

PT Radar Lampung Online juga memiliki kegiatan umum sehari-hari. 

Misalnya rapat proyeksi yang dilakukan oleh para wartawan setiap harinya pukul 

08.00 WIB - selesai. Namun,  di masa pandemi Covid-19, kegiatan tersebut 

dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Kegiatan ini bertujuan untuk  memetakan 

liputan setiap wartawan sesuai post masing-masing dan juga sebagai evaluasi. 

Kegiatan lainnya adalah PT Radar Lampung Online setiap minggu menerima 

kunjungan dari berbagai lembaga ataupun instansi. Sebelum masa pandemic, PT 

Radar Lampung Online juga menyelenggarakan event baik internal maupun 

eksternal perusahaan.  

http://www.radarlampung.co.id/


 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1. PELAKSANAAN PKL : 

HIMAWAN SUTANTO (17312009) 

3.1.1. Bidang Kerja 

 Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Radar Lampung 

Online Penulis ditempatkan bidang kerja Divisi IT Dan Social Media. Pada 

bidang ini mempunyai tugas untuk design foto yang akan di upload social media, 

maintenance web, menjaga jaringan agar tetap lancar, dan hal-hal lainya yang 

berhubungan dengan komputasi. 

Tabel 3.1. Bidang Kerja Himawan Sutanto 

Penempatan Bidang Tugas Yang Dilaksanakan 

 

 

 

Divisi IT Dan Social Media 

1. Memperbaiki printer  

2. Membuat template untuk gambar di    

Instagram 

3. Design gambar untuk berita di  

    Instagram 

4. Membuat Kabel Jaringan Lan  

5. Membuat Bukti Tayang 

 

3.1.2. Pelaksanaan Kerja 

   Selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Radar 

Lampung Online pada Divisi IT Dan Social Media, pekerjaan masih bisa 

dilaksanakan dan dipahami sehingga tidak menimbulkan hambatan selama 

bekerja. Sedangkan keahlian yang dibutuhkan pada bidang ini yaitu mempu 

mengoperasikan komputer dan juga mengerti tentang dunia teknologi informasi, 

dan mengerti tentang bidang komputasi.  Berikut adalah uraian tugas Penulis saat 

melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Divisi IT Dan Social Media pada PT 

Radar Lampung Online : 
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1. Memperbaiki Printer 

a. Cleaning printer  

penulis diminta untuk memperbaiki printer oleh staf administrasi ketika 

printer yang digunakan mengalami masalah seperti hasil dari cetakan 

yang di cetak hasilnya tidak bagus. Berikut adalah langkah-langkah yang 

di lakukan oleh penulis untuk memperbaiki printer yang hasil cetakannya 

kurang baik : 

1. Pilih start lalu control panel  

 

Gambar 3.1 Control Panel. 

2. Pilih view devices and printers 

 

Gambar 3.2 Devices And Printer. 
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3. Pilih printer yang akan kita perbaiki lalu klik kanan pilih printing 

preferences  

 

Gambar 3.3 Printing Preferences. 

4. Lalu Pilih Perawatan Atau Maintenance pada tampilan printing 

priferences 

 

Gambar 3.4 Perawatan Atau Maintenance. 
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5. Lalu pilih pembersihan (cleaning)  

 

Gambar 3.5 Pemebersihan/cleaning. 

6. Jika ingin membersihkan head pada catrige hitam maka pilih hitam 

jika warna pilih warna jika ingin semua di cleaning maka pilih semua 

warna jika sudah memilih tekan laksanakan. 

7. Berikut adalah hasil dari proses cleaning dan sebelum di cleaning : 

 

Gambar 3.6 Sebelum proses cleaning. 
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Gambar 3.7 Hasil setalah di cleaning. 

 

2. Membuat Template Untuk Gambar Di Instagram 

Penulis diminta untuk membuat template berita untuk kebutuhan social 

media Instagram oleh staf IT dan Social Media untuk kebutuhan posting 

di Instagram. Berikut adalah langkah-langkah yang penulis lakukan untuk 

membuat template berita : 

a. Buka aplikasi CorelDraw X7 

 

Gambar 3.8 Tampilan awal CorelDraw X7. 
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b. Ctrl + N atau bisa juga pilih menu file > New 

 

Gambar 3.9 Lembar kerja CorelDRAW. 

c. Buat objek persegi pada lembar kerja mengunakan Rectangle Tool 

atau bisa juga dengan menekan tombol F6 

 

Gambar 3.10 Objek persegi. 
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d. Pilih Contour Tool pada Toolbox untuk membuat  persegi  yang 

lebih kecil dan persisi dengan objek persegi yang asli lalu lakukan 

perintah CTRL + K untuk memisah objek menjadi 2 objek 

 

Gambar 3.11 Contour pada objek persegi. 

e. Lakukan simplify pada kedua objek persegi yang telah di buat dengan 

cara satu kan dua objek dengan cara tekan Shift lalu klik kedua objek 

tersebut lalu pilih simplify untuk melihat jadi atau tidak geser objek 

berwarna hitam lalu hapus  objek persegi berwarna hitam. 

 

Gambar 3.12 Hasil dari simplify dua objek persegi. 
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f. Buat objek persegi lagi lalu jadikan objek persegi tadi menjadi seperti 

ini dengan menggunkan Shape tool klik kanan pada objek convert to 

curves atau bisa dengan cara CRTL+ Q  

 

Gambar 3.13 Tambahan objek persegi yang telah di Shape tool.   

g. Contour objek persegi tadi hingga jadi seperti di bawah ini lalu 

masukan logo PT Radar Lampung Online 

 

Gambar 3.14 Hasil memasukan logo PT Radar Lampung Online. 
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h. Masukan objek persegi lagi buat menjadi agak cembung pada bagian 

atas persegi dengan menggunakan shape tool dan gunakan interactive 

fill tool pada  objek persegi yang di buat  

 

Gambar 3.15 Hasil Persegi yang telah di interactive fill tool. 

i. Buat persegi panjang kecil, beri warna putih dan berikan tulisan pada 

bagian bawah 

 

Gambar 3.16 Hasil setelah berikan tulisan. 
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j. Hasil jadi setelah di export  ke dalam format .PNG 

 

Gambar 3.17 Hasil jadi. 

3. Design Gambar Berita Untuk Instagram 

Penulis diminta untuk memasukan gambar pada berita yang ada pada 

portal web Radarlampung.co.id kedalam template yang telah di buat  

untuk kebutuhan social media Instagram oleh staf IT dan Social Media 

untuk kebutuhan posting di Instagram. Berikut adalah langkah-langkah 

yang penulis lakukan untuk membuat template berita  : 

a. Buka CorelDraw lalu buat lembar kerja baru  dengan cara CRTL + N 

atau biasa juga dengan pilih Menu File lalu New 

 

Gambar 3.18 Lembar kerja CorelDraw untuk gambar. 
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b. Import Template yang tadi di buat  

 

Gambar 3.19 Import Template   . 

c. Buka web Radarlampung.co.id untuk mencari berita yang akan di 

posting di Instagram 

 

Gambar 3.20 Tampilan web radarlampung.co.id. 
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d. Jika sudah menemukan berita yang akan di posting crop gambar pada 

tampilan berita menggunakan Snipping Tool  lalu masukan pada 

coreldraw dengan cara klik kanan paste, bisa juga dengan cara CTRL 

+ V 

 

Gambar 3.21 Gambar dari berita. 

e. Sesuaikan ukuran gambar dengan template    

 

Gambar 3.22 Template dan gambar sudah menjadi satu. 
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f. Beri judul berita pada gambar berita  lalu di export dengan cara CTRL 

+ E atau bisa juga dengan cara File lalu export 

 

Gambar 3.23 Hasil jadi gambar berita. 

g. File export tadi di kirimkan Group WhatsApp beserta isi berita dari 

portal web radarlampung.co.id. 

 

Gambar 3.24 Penyerahan gambar ke admin Instagram. 
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h. Gambar yang telah di kirimkan di Group WhatsApp akan Di posting 

Oleh Admin Ke Instagram @radarlampungonline 

 

Gambar 3.25 Posting di akun Instagram. 

4. Membuat Kabel Jaringan LAN 

Penulis diminta untuk membuat kabel jaringan dengan configurasi cross 

oleh Staf Divisi news (Redaktur) dikarenakan kabel Koneksi pada 

komputernya telah rusak kabel yang di buat menghubungkan antara hub 

dengan pc milik Redaktur. Berikut adalah langkah-langkah yang penulis 

lakukan untuk membuat kabel jaringan dengan configurasi cross   : 
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a. Potong kabel kedua bagian kabel yang telah rusak 

 

Gambar 3.26 Potongan kabel UTP dan Tang crimping 

b. Kupas kabel menggunkan tang Crimping lalu Urutkan sesuai 

konfigurasi 

Ujung kabel 1 Ujung kabel 1 

Putih orange Putih Hijau 

Orange Hijau 

Putih Hijau Putih orange 

Biru Biru 

Putih biru Putih biru 

Hijau Orange 

Putih coklat Putih coklat 

Coklat Coklat 

Gambar 3.27 Susunan Kabel Cross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

c. Sudah terurut masukan kabel ke konektor  RJ45 lalu kunci 

menggunkan tang Crimping 

 

Gambar 3.28 Proses Crimping konektor dengan kabel 

d. Jika sudah terpasang semua sisi kabel maka pasang kabel pada HUB 

dan juga PC 

 

Gambar 3.29 Pemasangan kabel ke HUB   
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e. Jika indikator lampu pada port HUB dan juga PC menyala bararti 

kabel yang di buat jadi 

 

Gambar 3.30 PC dan juga HUB terhubung  

5. Membuat Bukti Tayang 

Penulis diminta untuk membuat bukti tayang untuk bukti penayangan 

berita berbayar dan juga guna untuk penagihan kepada pihak terkait yang 

di sertakan bersamaan dengan kwitansi pembayaran. Berikut adalah 

langkah-langkah yang penulis lakukan untuk membuat bukti tayang : 

a. Buka Microsoft Word 

 

Gambar 3.31 Lembar kosong Microsoft Word 
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b. Masukan logo PT Radar Lampung Online dan berikan tulisan @2020 

radarlampung.co.id pada Footer 

 

Gambar 3.32 Lembar yang telah di beri logo dan footer 

c. Masukan judul berita, tanggal beserta jam, dan juga foto dari berita 

yang di ambil di web radarlampung.co.id 

 

Gambar 3.33 Judul Dan Gambar Berita 
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d. Copy berita dari web lalu paste pada bagian bawah keterangan gambar 

berita dan juga copykan link berita yang sedang kita buatkan bukti 

tayang  

 

Gambar 3.34 Hasil Jadi Bukti Tayang  

3.1.3. Kendala Yang Dihadapi  

 Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan penulis menghadapi 

beberapa kendala pada PT Radar Lampung Online. Adapun kendala yang 

dihadapi adalah sebagai berikut : 

1. Kabel jaringan pada komputer kantor sudah mulai kendur 

 Koneksi jaringan amatlah penting bagi karyawan PT Radar Lampung 

Online khususnya redaktur berita yang dimana tugas redaktur berita 

menyelia berita dari reporter berita untuk di uploud ke portal web 

radarlampung.co.id oleh karena itu koneksi amatlah penting, seringkali 

kabel jaringan pada komputer kantor tersenggol lalu jaringan pada 

komputer tersebut mati di akibatkan karena kabel yang kendur. 
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2. Printer sering rusak bagian warna (cartridge) 

 Printer pada kantor amatlah penting dimana printer digunakan oleh staf 

adminisitrasi untuk mencetak kwitansi, laporan, bukti tayang dan lain 

sebagainya yang berhubungan dengan administrasi. Sering kali staf 

administrasi terganggu pada saat mencetak namun hasilnya tidak bagus. 

3. Penyimpanan File yang berantakan 

 File yang berada pada ruang penyimpanan amatlah berantakan jika 

ingin mencari file yang telah lama memerlukan waktu yang agak lama 

karena datanya telah tertumpuk dan tercampur-campur khususnya file 

bukti tayang. File yang berantakan di karenakan file tersimpan pada 

satu pusat penyimpnan yaitu server dimana penyimpanan server dapat 

di akses oleh semua karywan kantor. 

3.1.4. Cara Mengatasi Kendala  

Adapun cara penulis mengatasi kendala yang dihadapi ketika melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan di PT Radar Lampung Online yaitu :    

1. Kabel Jaringan Pada Komputer Kantor Sudah Mulai Kendur 

 Untuk mengatasi kendala pada kabel jaringan yang telah kendur penulis 

mengatasinya dengan cara crimping ulang pada bagian konektor RJ45, 

jika berhasil maka kabel di pasang kembali jika memang sudah tidak 

dapat berfungsi lagi maka penulis membuat kabel yang baru dan 

menganti konektor RJ45 yang telah rusak dengan yang baru.  

 

Gambar 3.35 tang crimping, konektor RJ45 dan kabel UTP 
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2. Printer sering rusak bagian warna (cartridge) 

 Cartridge adalah komponen penting dari printer selain sebagai 

penampung tinta Cartridge juga berfungsi sebagai alat mencetak hasil  

perintah dari komputer yang dimana tinta akan keluar dari head 

Cartridge menghasilkan gambar ataupun teks dengan perpaduan warna 

CYMK dan juga black. Namun pada kasus ini printer sering mengalami 

kendala pada saat mencetak namun gambar yang di hasilkan buruk dan 

tinta warna hitam hasilnya putus-putus, penulis melakukan cleaning 

pada printer untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan pada 

saat setelah di cleaning printer telah mengeluarkan hasil yang baik 

namun tidak bertahan dengan lama di karenakan head Cartridge  telah 

rusak dan sering tersumbat. Namun dengan cara sering di cleaning 

printer masih dapat digunakan dengan mana mestinya, sebelum penulis 

menyelesaikan praktek kerja lapangan penulis di ajak untuk membeli 

printer dan memasang driver printer baru ke komputer bagian 

administrasi. 

 

Gambar 3.36 Perbaikan Printer 

3. Penyimpanan File yang berantakan 

 Penyimpanan file yang berantakan pada penyimpanan server khususnya 

data bukti tayang yang dimana jika dibutuhkan membutuhkan waktu 

yang lumayan lama. Untuk mengatasi masalah ini penulis melakukan 
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pembuatan folder untuk mengelompokan atau mengarsipkan setiap 

jenis file menjadi satu documents contohnya pada file bukti tayang 

Teknokrat penulis meletakan semua bukti tayang tentang  Teknokrat 

menjadi satu documents sehingga pada saat ingin mencetaknya tinggal 

buka saja documents dari file yang akan di cetak dan tidak tercampur 

dengan file lainnya. 

 

Gambar 3.37 Rekap documents  
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3.2 PELAKSANAAN PKL : 

KETUT PURWANTI (17312122) 

3.2.1 Bidang Kerja 

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Radar Lampung Online. 

Penulis di tempatkan pada Divisi IT dan Social Media selama 2 bulan. Divisi IT 

dan Social Media adalah salah satu bagian yang bertanggung jawab untuk 

mengelola website dan seluruh Social Media yang dimiliki Radar Lampung 

Online, meliputi Facebook, Instagram. 

 

Tabel 3.2. Bidang Kerja Ketut Purwanti 

Penempatan Bidang Tugas Yang Dilaksanakan 

 

 

Divisi IT dan Social Media 

 

1. Membuat Design gambar untuk 

berita di Instagram dan Zetizen 

2. Share Berita di Facebook 

3. Membuat Bukti Tayang 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Radar 

Lampung Online pada divisi IT dan Social Media, pekerjaan yang diberikan 

masih bisa dipahami sehingga tidak menimbulkan hambatan saat bekerja. 

Sedangkan keahlian yang dibutuhkan pada divisi ini yaitu mampu menguasai 

dalam bidang design dan imagination, serta mampu mengoperasikan social media 

terutama Facebook dan Instagram. 
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Berikut merupakan uraian tugas penulis saat melakukaan Praktik Kerja Lapangan 

pada divisi IT dan Social Media, PT Radar Lampung Online : 

1. Mengolah Design 

a. Design Gambar untuk Berita 

Penulis diminta untuk membuat design gambar untuk semua berita terbaru 

yang ada di website radarlampung.co.id yang akan digunakan untuk 

mengupdate berita di Instagram radarlampungonline. Berikut langkah- 

langkah membuat design untuk berita Instagram : 

1. Buka aplikasi Corel Draw 2020 

2. Pilih File kemudian New 

 

Gambar 3.38 Tampilan Awal Saat Membuat Design Baru 
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3. Atur ukuran kertas dengan Preset Custom, Number of pages 1, Primary 

color mode RGB, page size Custom, Width 21.0 centimeters, Height 

29.7 centimeters, Orientation Potrait, Resolution 300 dpi, kemudian 

tekan ok. 

 

Gambar 3.39 Tampilan Saat Mengatur Ukuran Kertas 

 

Gambar 3.40 Tampilan Awal Setelah Urutan Kertas Diatur 
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4. Lalu masukkan template yang akan digunakan ke dalam laman Corel 

Draw dengan cara pilih File kemudian Import. 

 

Gambar 3.41 Tampilan Saat Melakukan Import Template 

5. Cari Template yang akan digunakan, kemudian pilih Import. 

 

Gambar 3.42 Tampilan Setelah Template di Import 
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6. Masukkan gambar yang ada pada berita beserta judul berita yang sudah 

tersedia di website radarlampung.co.id dan sesuaikan dengan template. 

 

Gambar 3.43 Tampilan Setelah Gambar dan Judul Dimasukan 

7. Kemudian export file menjadi JPG, dengan pilih File pilih Export, ubah 

extension file menjadi JPG – JPEG Bitmaps. 

 

Gambar 3.44 Tampilan Saat Melakukan Export File Menjadi JPG 
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Gambar 3.45 Tampilan Setelah File di Export 

b. Design Gambar Zetizen 

Penulis diminta pegawai untuk membantu membuat design yang akan  

untuk update pada akun Instagram zetizenradarlampung. Zetizenlampung 

merupan akun Instagram yang digunkan untuk membahas hal-hal yang sedang 

menjadi trending topics bagi anak-anak muda saat ini. Berikut langkah- 

langkah membuat design untuk zetizen : 

1. Buka aplikasi Corel Draw 2020 

2. Pilih File kemudian New 

 

Gambar 3.46 Tampilan Awal Saat Membuat Design Baru 
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3. Atur ukuran kertas dengan Preset Custom, Number of pages 1, Primary 

color mode RGB, page size Custom, Width 21.0 centimeters, Height 

29.7 centimeters, Orientation Potrait, Resolution 300 dpi, lalu tekan ok. 

 

Gambar 3.47 Tampilan Saat Mengatur Ukuran Kertas 

 

Gambar 3.48 Tampilan Awal Setelah Ukuran Kertas Diatur 
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4. Buat design sesuai dengan yang diinginkan 

 

Gambar 3.49 Tampilan Design Zetizen  

5. Setelah selesai, export file menjadi JPG, dengan pilih File pilih Export, 

ubah extension file menjadi JPG – JPEG Bitmaps. 

 

Gambar 3.50 Tampilan Saat Melakukan Export File 
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Gambar 3.51 Tampilan Setelah File di Export  

2. Share Berita 

Pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan, penulis diminta untuk 

melakukan share berita yang dianggap menarik bagi penulis kemudian di share 

pada group yang ada di social media penulis. Berikut langkah-langkah untuk 

melakukan share berita : 

a. Pastikan perangkat yang digunakan terhubung dengan jaringan internet. 

b. Buka social media Facebook, lalu login pada akun yang akan digunakan 

untuk share berita. 

 

Gambar 3.52 Tampilan Awal Saat Login ke Akun Facebook 
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c. Pilih group yang akan di share berita 

 

Gambar 3.53 Tampilan Group Yang Akan di Share Berita 

d. Buka website radarlampung.co.id dan pilih salah satu berita menarik yang 

ingin di share. 

 

Gambar 3.54 Tampilan Berita Yang Akan di Share 
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e. Buat postingan baru pada group tersebut, kemudian Copy link beritanya 

dan paste pada postingan yang dibuat. 

 

Gambar 3.55 Tampilan Saat Membuat Postingan Baru di Group  

f. Berita yang berhasil di share akan muncul pada paling atas pada postingan 

group. 

 

Gambar 3.56 Tampilan Berita Yang Berhasil di Posting 
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3. Membuat Bukti Tayang 

Selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Radar Lampung 

Online pada divisi IT dan Social Media. Penulis diminta untuk membantu 

membuat bukti tayang berita. Bukti tayang berita yaitu media yang digunakan 

untuk melakukan penagihan atas berita berbayar yang sudah ditayangkan pada 

website radarlampung.co.id sesuai periode waktu yang telah disepakati. Berikut 

ini langkah-langkah untuk membuat bukti tayang : 

a. Buka aplikasi Microsoft Word 2010 dan buka file bukti tayang sebelumnya 

yang telah berisi logo PT Radar Lampung Online. 

 

Gambar 3.57 Tampilan Awal Lembar Kerja Sesuai Dengan Template 

b. Buka website radarlampung.co.id lalu cari berita yang akan di buat bukti 

tanyangnya. 

 

Gambar 3.58 Tampilan Berita Yang Akan Di Buat Bukti Tayang  
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c. Masukan judul dan tanggal berita serta gambar yang terdapat pada berita. 

 

Gambar 3.59 Memasukan Judul, Tanggal Dan Gambar 

d. Pindahkan tanggal yang semula diatas menjadi dibawah judul, ubah warna 

judul menjadi warna hitam dengan menggunakan jenis huruf Times New 

Roman dan ukuran huruf 12. 

 

Gambar 3.60 Tampilan Saat Judul, Tanggal Dan Gambar Setelah Di Atur 
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e. Copy dan paste kalimat berita yang ada pada website, ubah jenis huruf 

menjadi times new roman dengan ukuran 12 dan ubah rata kalimat menjadi 

justify. 

 

Gambar 3.61 Tampilan Setelah Kalimat Berita Di Masukan  

f. Copy link yang ada di website lalu letakan dibawah kalimat berita, ubah 

ukuran huruf menjadi 12 dan ubah warna huruf menjadi biru. 

 

Gambar 3.62 Tampilan Setelah Link Berita Di Masukan  
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g. Simpan file dengan nama menyesuaikan dengan judul, dan ubah ekstensi 

file menjadi PDF. 

 

Gambar 3.63 Tampilan Saat Menyimpan File Bukti Tayang 

 

 Gambar 3.64 Tampilan Setelah Bukti Tayang Sudah Disimpan 
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3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Radar Lampung 

Online, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis. Adapun kendala 

yang di hadapi antara lain : 

1. Jaringan wifi yang sering bermasalah 

Saat membuat design untuk gambar berita di Instagram penulis 

membutuhkan perangkat yang terhubung dengan jaringan internet 

untuk mengakses website radarlampung.co.id. Seringnya saat akan 

mengakses website untuk melihat berita yang akan dibuatkan design 

gambar, jaringan wifi yang akan digunakan terkadang tidak memiliki 

akses internet atau kecepatan akses internet lambat. 

2. Waktu pembuatan bukti tayang yang cukup singkat 

Saat penulis diminta untuk membuat bukti tayang berita. Sering kali 

yang akan dibuatkan bukti tayang cukup banyak dan setiap akhir 

lembar halaman harus diberi copyright ©2020. Radar lampung.co.id 

secara manual. Sehingga memakan waktu untuk menyesuaikan 

tempatnya yang berubah jika kalimat beritanya terlalu banyak. 

 

Gambar 3.65 Tampilan Penulisan Copyright Secara Manual 
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3.2.4 Cara Mengatasi Kedala 

Adapun cara penulis untuk mengatasi kendala selama melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan di PT Radar Lampung Online yaitu : 

1. Jaringan wifi yang sering bermasalah 

  Jaringan wifi yang sering mengalami masalah dapat menghambat 

penulis menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan akses internet. 

Untuk mengatasi kendala ini penulis menggunakan jaringan berupa 

hotspot dari smartphone milik penulis untuk sementara hingga wifi bisa 

digunakan kembali. 

 

Gambar 3.66 Tampilan Saat Menyambungkan Hotspot Pribadi 

2. Waktu pembuatan bukti tayang yang cukup banyak 

Untuk mengatasi kendala tersebut, penulis membuat copyright menjadi 

dalam bentuk footer dalam lembar kerja Microsoft Word sehingga saat 

membuat bukti tayang selanjutnya, copyright sudah tercantum disetiap 

akhir lembar halaman. 



50 
 

 

 

Gambar 3.67 Tampilan Setelah Copyright Dibuat Dalam Bentuk Footer 
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3.3 PELAKSANAAN PKL 

DIYAH OKTAVIANI (17312248) 

3.3.1 Bidang Kerja 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Radar Lampung Online , Penulis 

ditempatkan dibagian Divisi IT dan Social Media, pada bagian ini penulis 

diberikan tugas untuk membuat design dan mengelola akun social media yang 

meliputi Instagram dan Facebook, yang dilaksanakan dari tanggal 20 juli sampai 

dengan 20 september 2020. Waktu kegiatan magang di PT Radar Lampung 

Online di mulai dari Pukul 09:00-16:00 WIB. Dan diberikan waktu istirahat dari 

Pukul 12:00-13:00 WIB, kegiatan magang berlangsung di hari senin sampai hari 

jum’at. Hal-hal yang dilakukan pada saat PKL adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 Diyah Oktaviani 

Penempatan Bidang Tugas Yang di Laksanakan 

 

 

 

Divisi IT dan Social Media 

1. Design Gambar Untuk Zetizen di 

Coreldraw 

2. Design Gambar Berita Dari Web 

Untuk Instagram 

3. Membuat Bukti Tayang Berita 

4. Share Berita di Instagram 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Radar 

Lampung Online, pekerjaan yang di berikan masih mudah dipahami sehingga 

tidak ada hambatan yang dihadapi oleh penulis, sedangkan keahlian yang 

dibutuhkan di bidang ini adalah mampu mengoperasikan computer dan mampu 

membuat design dengan imagination, serta mampu memahami Social media 

seperti Facebook dan Instagram 
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1. Mengelola Design  

a. Design gambar untuk Zetizen di CorelDraw 

Penulis di minta untuk membuat design gambar menggunakan Corel 

Draw, yang dimana design tersebut akan di upload ke akun instagram 

zetizen untuk membuat sebuah informasi baru di akun tersebut. 

1. Buka aplikasi coreldraw, setelah lembar baru coreldraw terbuka 

buatlah objek shape untuk membentuk segi empat. Disini penulis 

membuat konten tentang “klepon” 

2. Berikan warna pada shape tersebut sesuai dengan konten yang akan 

di buat. Membuat design untuk konten klepon harus menggunakan 

imajinasi yang sekreatif mungkin. 

3. Drop gambar klepon ke dalam shape segiempat pada Corel, dan 

berikan tulisan yang isinya “manfaat klepon dan sejarah klepon”. 

4. Setelah design tersebut jadi, maka tinggal disimpan dan design 

akan di upload ke Instagram Zetizenlampung. 

 

Gambar 3.68 Hasil dari membuat design untuk Instagram Zetizenlampung 

 

2. Design Berita 

a. Edit Berita Dari Web 

Penulis diminta untuk membuat atau mengedit sebuah berita yang 

sudah diterbitkan di website radarlampung.co.id, lalu akan di upload ke 

social media radarlampungonline. 

berikut langkah-langkah mengedit gambar berita dari website ke 

coreldraw dengan template yang sudah disediakan. 
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1. Membuka website radarlampung.co.id lalu membuka salah satu 

berita untuk di ambil/crop gambarnya saja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.69 Gambar Dari Website 

Setelah gambar di website tersebut di crop , selanjutnya salin 

gambar ke dalam template yang ada di CorelDraw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.70 Proses edit di CorelDraw 
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Setelah itu sesuaikan gambar dengan template yang sudah ada, 

tidak lupa juga judul pada berita ditulis pada template. 

 

Gambar 3.71 Hasil berita yang sudah di edit 

2. Setelah gambar sudah rapi tinggal export  dengan extensinya ” 

.jpg” agar kualitas gambar tetap jernih.  Gambar dikirim melalui 

group WhatsApp dengan menyertakan teks berita dari website 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.72 Teks berita yang akan disalin 
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3. Membuat Bukti Tayang Berita  

Penulis diminta untuk membuat Bukti Tayang Berita. 

a. Buka halaman word dengan format yang sudah di sediakan dari 

perusahaan 

 

 

Gambar 3.73 Tampilan template bukti tayang berita di Ms.word 

b. Selanjutnya, kita buka berita yang ada di website 

radarlampung.co.id , tetapi untuk bukti tayang berita sendiri tidak 

semua berita yang akan di buatkan bukti tayang itu bebas, tetapi 

cukup berita  yang memang di sudah ditentukan dari admin Radar 

Lampung Online, dan berita yang dibuat bukan berita yang 

mengandung unsur (sara,kriminal, dan kejahatan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.74 Website berita yang akan di buat bukti tayang. 
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Salin  judul serta tanggal pembuatan berita, crop gambar dalam 

berita, serta salin naskah berita tersebut, dan pindahkan ke lembar 

kerja di word 

 

Gambar 3.75 Naskah berita yang akan di salin 

c. Tidak lupa juga menyertakan link berita tersebut dibagian bawah 

naskah di dalam lembar kerja Ms. Word. Setelah judul berita, 

gambar dan naskah berita di buat di dalam lembar kerja Ms.Word.  

Di bawah ini adalah tampilan bukti tayang berita yang sudah 

selesai di buat di lembar kerja Ms.Word. 

 

Gambar 3.76 Hasil pembuatan bukti tayang berita di Ms.Word 
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Lalu simpan bukti tayang berita tersebut ke file yang sudah dibuat 

berdasarkan tahun dan bulan, dan ubah menjadi format PDF. 

 

4. Share Berita di Instagram Radarlampungonline 

Di PT Radar Lampung Online tidak hanya mempunyai website untuk 

memberikan informasi seputar lampung atau biasa dikenal berita, tetapi 

radarlampungonline juga memiliki social media seperti Instagram untuk 

membagikan atau memberi informasi kepada publik, maka disini penulis 

diminta untuk meng-share berita yang sudah dibuat kedalam template 

yang telah disediakan, ke instagram radarlampungonline. 

langkah-langkah share berita di Instagram : 

a. Dari hal diatas yang sudah penulis jelaskan tentang membuat berita 

pada template yang sudah disediakan di coreldraw, berita yang 

telah dibuat dikirim langsung di grup via WhatsApp, pertama salin 

naskah berita , lalu buka instagram radarlampungonline, pilih 

tambah gambar, upload gambar berita yang akan di share,  

 

Gambar 3.77 Design berita yang akan di share 

b. Setelah gambar siap untuk di share di Instagram, naskah berita 

juga di salin untuk memberi penjelasan pada gambar berita yang 

sudah di upload. 
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Gambar 3.78  Tampilan pada Instagram 

c. Pada saat gambar berita dan naskah sudah selesai di edit di 

instgram, lalu klik tulisan “share” yang ada pada instagram , maka 

berita akan ter upload. 

 

 

Gambar 3.79  Hasil upload di Instagram Radarlampungonline 
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3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

 Dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan PKL di PT Radar Lampung Online 

pada bidang Divisi IT dan Social media penulis menemukan beberapa masalah 

atau kendala yang di hadapi di PT Radar Lampung Online. Permasalahan yang di 

hadapi penulis adalah sebagai berikut : 

1. Dalam proses pencetakan dokumen hasil pembuatan bukti tayang berita 

masalah yang terdapat adalah pada bagian printer, pada saat digunakan 

untuk mencetak surat-surat ataupun dokumen lainnya printer yang 

digunakan terkadang mengalami gangguan seperti pada hasil cetak yang 

tidak jelas dikarenakan tintanya tidak lancar, maka terkadang dokumen 

hasil cetak terbuang begitu saja karena hasilnya tidak jelas. 

2. Kendala yang dihadapi penulis selanjutnya adalah terdapat pada jaringan,  

sebenarnya jaringan yang ada di PT Radar Lampung Online tidak terlalu 

bermasalah namun terkadang jaringan disana tidak stabil, sehingga pada 

saat penulis akan mengakses berita yang ada di website mengalami eror. 

3.3.4 Cara Mengatasi Masalah 

 dari permasalah di atas penulis mencoba memberikan beberapa solusi untuk 

mengatasi kendala yang ada : 

1. Dikutip dari artikelnya Fahrul Shaiman tentang cara mengatasi hasil atau 

warna printer tidak sempurna : 

a. Buka dokumen Word, Klik file lalu pilih Print. Bisa juga buka aplikasi 

bawaan printernya lalu klik Setting 

b. Klik properties yang ada di sebelah kanan atas. 

c. Klik Maintenance lalu pilih Cleaning. Pada saat proses cleaning 

berjalan, cartridge bekerja memompa tinta  untuk menyemburkannya 

keluar, sehingga pada proses ini tinta yang membeku pada lobang 

kecil akan dipaksa oleh cartridge untuk keluar. Jika Proses berjalan 

lancar, printer akan pulih normal kembali. 
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d. Cek hasil cleaning dengan mengklik Nozzle Check yang ada di bagian 

tab, lalu pilih Print Check Pattern. Printer akan bekerja 

menyemburkan tinta pada kertas dengan semburan warna hitam, 

merah, biru dan kuning .Jika hasil cetakan warna terputus-putus maka 

proses cleaning belum sempurna. 

e. Jika cara diatas belum juga berhasil, maka lakukanlah cara yang kedua 

yaitu dengan cara klik Deep Cleaning.Proses kerja deep cleaning 

hampir sama dengan cleaning biasa, yang berbeda adalah dari tingkat 

proses kerja,deep cleaning bekerja dengan tingkat hard cleaning. Jika 

proses deep cleaning telah dilakukan, jangan lupa kembali lagi test 

hasil deep cleaning dengan cara klik Nozzle check. 

2. Pada saran kendala yang ada pada bagian dua ini sebenarnya pihak dari PT 

Radar Lampung Online sendiri memiliki sendiri orang yang 

berkemampuan pada bidang jaringan, namun saran dan kritik dari penulis 

kali adalah untuk petugas yang berkaitan pada bagian jaringan sering 

mengecek jaringan agar koneksi lancar tidak terputus. 

 



 

 

 

BAB IV  

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Dari hasil Praktik Kerja Lapangan di PT Radar Lampung Online, 

Penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman tentang dunia kerja yang ada di 

PT Radar Lampung Online dan Penulis menghadapi sedikit kendala yang 

ada di Bagian administrasi juga Bagian Redaktur yaitu Printer yang 

kadang mengalami kurusakan dan kabel jaringan yang terputus. Hal ini 

dikarenakan beberapa karyawan belum memahami cara memperbaiki 

printer dan cara membuat kabel jaringan . Sehingga proses kerja di PT 

Radar Lampung Online sering mengalami hambatan dikarenakan tidak 

terkoneksinya jaringan pada komputer redaktur dan pekerjaan administrasi 

terganggu karena printer tidak dapat mencetak seperti kwitansi dan juga 

bukti tayang . Kemudian penulis juga mengalami kendala pada cara 

perekapan data sebelumnya yang belum tersusun dengan rapih baik 

tersusun dalam bentuk perbulan atau pertahun. Sehingga membuat staf 

kesulitan dalam pencarian data bukti tayang dan membuat pekerjaan 

terhambat. 

4.2. Saran 

Berikut adalah saran yang dapat Penulis berikan untuk PT Radar Lampung  

Online: 

1. Untuk karyawan PT Radar Lampung Online sebaiknya memahami 

dan mampu menerapkan sendiri cara pembuatan kabel jaringan 

pada komputer dan perbaikan printer agar tidak menghambat 

pekerjaan. 

2. Bagi Pihak PT Radar Lampung Online diharapkan agar lebih 

meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin dengan pihak 

Universitas Teknokrat Indonesia sehingga dapat memperat tali 

silaturahmi agar mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan ditempatkan sesuai dengan bidang keilmuannya. 
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3. Bagi Pihak Universitas Teknokrat Indonesia diharapkan agar tetap 

menjaga hubungan baik dengan pihak PT Radar Lampung Online 

sehingga dapat membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan baik bersifat administrative maupun secara 

teknis, dan bimbingan maupun pembekalan terus ditingkatkan sebagai 

bekal mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 

4. Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

harus bisa mengoperasikan komputer dan menguasai Microsoft 

Office,  Desain Grafis minimal CorelDraw dan Photoshop, dan 

juga jaringan komputer. 
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Lampiran 1. Catatan harian Himawan Sutanto 
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Lampiran 2. Catatan harian Himawan Sutanto (Lanjutan) 
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Lampiran 3. Catatan harian Ketut Purwanti 
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Lampiran 4. Catatan harian Ketut Purwanti (lanjutan) 
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Lampiran 5. Catatan harian Diyah Oktaviani 
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Lampiran 6. Catatan harian Diyah Oktaviani (lanjutan) 
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Lampiran 7.  daftar hadir 
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Lampiran 8. daftar hadir (lanjutan)  
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Lampiran 9. daftar hadir (lanjutan)  
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Lampiran 10. daftar hadir (lanjutan)  
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Lampiran 11. daftar hadir (lanjutan)  
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Lampiran 12. daftar hadir (lanjutan)  
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Lampiran 13. daftar hadir (lanjutan)  
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Lampiran 14. daftar hadir (lanjutan)  
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Lampiran 15. daftar hadir (lanjutan) 
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Lampiran 16. Formulir Penilaian Himawan Sutanto 
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Lampiran 17. Formulir Penilaian Himawan Sutanto (lanjutan)  
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Lampiran 18. Formulir Penilaian Himawan Sutanto (lanjutan)  
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Lampiran 19. Formulir Penilaian Himawan Sutanto (lanjutan)  
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Lampiran  20.  Formulir Penilaian Ketut Purwanti 
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Lampiran  21.  Formulir Penilaian Ketut Purwanti (lanjutan)  
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Lampiran  22.  Formulir Penilaian Ketut Purwanti (lanjutan)  
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Lampiran  23.  Formulir Penilaian Ketut Purwanti (lanjutan)  
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Lampiran  24.  Formulir Penilaian Diyah Oktaviani 
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Lampiran  25.  Formulir Penilaian Diyah Oktaviani (lanjutan) 
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Lampiran  26.  Formulir Penilaian Diyah Oktaviani (lanjutan)  
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Lampiran  27.  Formulir Penilaian Diyah Oktaviani (lanjutan)  

 

 

 

Lampiran 28. Foto dokumentasi himawan  Memperbaiki Printer 
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Lampiran 29. Foto dokumentasi ketut membuat bukti tayang 
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Lampiran 30. Dokumentasi design gambar Untuk instagram bersama admin 

instagram Radarlampungonline  

 

Lampiran 31. Dokumentasi  himawan membuat bukti tayang 
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Lampiran  32. Dokumentasi saat membuat bukti tayang 

 

Lampiran 33. Dokumentasi foto bersama general manager dan  karyawan PT 

Radar Lampung online   
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Lampiran 34. Dokumentasi foto diyah membuat bukti tayang 
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