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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 perusahaan Lembaga Penyiaran Publik Radio 

Republik Indonesia (LPP RRI) Bandarlampung selama 2 bulan yaitu pada tanggal 

10 April sampai dengan 3 Juni 2017. 

 Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa Seksi dengan 

bidang kerja yang berbeda, antara lain Seksi Layanan Publik, Seksi Kemitraan 

(Pencitraan), dan Seksi Pemberitaan. Pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh 

penulis (IRMAWATI) pada Seksi Layanan Publik adalah membuat Adlib, 

mengarsipkan Adlib yang sudah disiarkan, membuat Lck, membuat Spot, dan 

menerima klien dari Pengadilan Agama Tanjungkarang, Pelaksanaan kerja yang 

dilakukan oleh penulis (DIAH LESTARI) pelaksanaan kerja pada Seksi 

Pemberitaan adalah mengarsipkan naskah berita, membuat surat tugas dan 

membuat SK surat tugas, dan yang terakhir (SEPTIANA EKA MARETA) pada 

Seksi Kemitraan (Pencitraan) adalah membuat LCK dan mengarsipkan. 

 Dalam penyusunan berkas harus lebih tertata dan disusun sesuai dengan 

kebutuhannya, kurangnya pemeliharaan fasilitas. 

 

Kata Kuci : PKL, RRI, Komunikasi data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Buku Panduan Praktik Kerja Lapangan (PKL) FTIK Universitas 

Teknokrat Indonesia 2017 program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan 

belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia. PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan 

ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-

masing. 

Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh 

pengalaman belajar sebelumnya kedalam program pelatihan berupa kinerja dalam 

semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL 

diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal dibawah bimbingan dosen 

pembimbing yang memenuhi syarat. 

PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk 

mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 ( S1 ). Kegiatan PKL 

dilaksanakan oleh mahasiswa guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan nilai 

PKL, dan kegiatan ini juga memiliki maksud agar mahasiswa mendapatkan 

pengalaman sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 

Sehingga mahasiswa akan mendapatkan bekal dari Praktik Kerja Lapangan 

yang telah dilaksanakan. Dengan adanya PKL akan mengetahui keterampilan dan 

pengetahuan yang perlu dikembangkan dan perlu dipertahankan. Pentingnya PKL 

pada perusahaan adalah agar mahasiswa bisa belajar bekerja dan mempraktikkan 

teori-teori yang sudah diajarkan pada bangku kuliah. 

Adapun lokasi Praktik Kerja Lapangan yang dipilih adalah di “Lembaga 

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia” yang beralamat di jalan Jenderal Gatot 

Subroto No.26 Pahoman Bandarlampung. Alasan memilih Pratik Kerja Lapangan 

di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah karena lokasinya 

yang dekat dengan rumah, tidak terlalu jauh dari kampus, dan mudah diakses 

menggunakan kendaraan. 
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1.2  Maksud dan Tujuan 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan terdapat beberapa maksud dan 

tujuan. Diantaranya sebagai berikut: 

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan: 

1. Agar mahasiswa mendapatkan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

2. Agar mahasiswa mengetahui keterampilan dan pengetahuan yang perlu 

dikembangkan dan dipertahankan. 

3. Memenuhi persyaratan mendapatkan nilai PKL. 

4. Mempraktikkan secara langsung keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh mahasiswa yang di dapat dari bangku kuliah. 

5. Meningkatkan kualitas SDM bagi calon tenaga kerja yang mandiri dan 

profesional, serta berkompeten dibidangnya. 

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan : 

1. Memperoleh wawasan dan pengalaman. 

2. Mengetahui keadaan kerja yang sesungguhnya. 

3. Mengetahui seberapa jauh pemanfaatan teknologi informasi yang ada pada 

perusahaan tempat praktik kerja lapangan. 

4. Dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. 

5. Melatih cara berkomunikasi yang baik dalam lingkungan kerja. 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan sangat banyak baik bagi mahasiswa, FTIK 

Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio 

Republik Indonesia. Berikut adalah kegunaan Praktik Kerja Lapangan yang telah 

dilaksanakan: 

1. Bagi pihak FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

a. Sebagai sarana untuk memperluas jaringan kerjasama antar pihak 

Perguruan Tinggi dengan pihak tempat PKL. 

b. Sebagai alat ukur terhadap mahasiswa dalam menerapkan materi-materi 

kuliah. 



3 

 

 

 

c. Untuk menambah wawasan baru sebagai pembanding pembelajaran 

terhadap pihak tempat PKL berlangsung. 

d. Sebagai tolak ukur sejauh mana mahasiswa dapat terjun kedunia kerja. 

2. Bagi pihak Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 

a. Untuk menjalin kerja sama yang menguntungkan antara mahasiswa dan 

perusahaan. 

b. Pihak perusahaan merasa terbantu dengan adanya mahasiswa PKL. 

3. Bagi Mahasiswa 

a. Untuk mendapatkan wawasan tentang dunia kerja. 

b. Memperluas relasi/hubungan mahasiswa di dunia usaha yang nantinya 

menjadi tempat mengenali informasi pekerjaan. 

c. Sarana untuk menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai dunia kerja. 

 

1.4 Tempat PKL 

Adapun lokasi Praktik Kerja Lapangan yang dipilih adalah “Lembaga 

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia”. Yang beralamat di Jalan Jenderal 

Gatot Subroto No.26 Pahoman Bandarlampung. Alasan memilih Pratik Kerja 

Lapangan di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah karena 

lokasinya yang dekat dengan rumah, tidak terlalu jauh dari kampus, dan mudah 

diakses dengan kendaraan. 
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DENAH LOKASI 

 
Gambar 1.1 Alamat Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

Sumber : Dokumen Pribadi Septiana Eka Mareta 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL  

Pelaksanaan PKL dilakukan selama 2 bulan pada tempat PKL sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan oleh FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. Kegiatan PKL 

dilaksanakan pada Semester Genap terhitung dari tanggal 10 April 2017 sampai 

dengan 3 Juni 2017. Di LPP RRI (Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik 

Indonesia) Bandarlampung memiliki waktu operasional kerja dari hari senin sampai 

dengan jumat, pukul 08.00 sampai dengan 16.30 WIB, dengan jam istirahat dari 

hari senin sampai dengan kamis pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB, dan jam 

istiharat pada hari jumat pukul 11.30 sampai dengan 13.00 WIB. Seminggu sekali 

diadakan kegiatan rutin pada hari jumat yaitu senam pagi kebugaran jasmani dan 

setiap tanggal 17 selalu diadakan upacara bendera LPP RRI. Dengan jadwal waktu 

kerja selama PKL adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.5.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

No. Hari 
Waktu Kerja 

Masuk Selesai 

1 Senin 08:00 16:30 

2 Selasa 08:00 16:30 

3 Rabu 08:00 16:30 

4 Kamis 08:00 16:30 

5 Jum'at 07:30 16:30 

 

 

 

 

  



 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 SEJARAH PERUSAHAAN 

Berdasarkan informasi resmi yang penulis dapat dari arsip LPP RRI 

Bandarlampung Bapak Tri nanda sebagai sekertaris sumber daya manusia, 

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia didirikan pada tanggal 11 

September 1945 oleh angkasawan pejuang antara lain Yusuf Rono Dipuro, 

Abdurrahman Saleh dan Maladi.  

Pada tahun 1957 Myrin Kusumo dalam kapasitasnya sebagai kepala RRI 

palembang melakukan survey untuk pertama kali menjajagi kemungkinan pendirian 

RRI di wilayah karesidenan lampung, untuk mewujudkan studio RRI didaerahnya. 

Kemudian dengan adanya Undang-Undang no. 14 tahun 1964, karesidenan 

Lampung di tingkatkan statusnya menjadi propinsi lampung yang terpisah dari 

Sumatra Selatan. Perubahan ini mempercepat proses kelahiran RRI Tanjungkarang, 

yang diawali dengan pembentukan panitia yang membidani kelahiran studio 

persiapan RRI Tanjungkarang yang mengudara dengan dukungan sebuah pemancar 

radiofon berkekuatan 75 Watt. 

Tepat pada 11 September 1966 HUT RRI ke 21 diserahterimakan RRI pesiapan 

Tanjungkarang kepada Direktorat Radio. Kemudian sejak saat itu berkumandang 

siaran RRI Tanjungkarang diudara dari lokasi Jl. Jend. A.Yani dengan dukungan 

pemancar GATES berkekuatan 1 kw eks pemancar perjuangan TRIKORA merebut 

Irian Barat. Keberadaan RRI studio Tanjungkarang di Provinsi Lampung ditetapkan 

berdasarkan surat keputusan menteri penerangan RI no. 65/SK/M/66 tanggal 9 Juli 

1966 dengan peralatan sederhana, kantor dan studio secara darurat di rumah 

kontrakan dengan antena bambu bersambung, namun RRI Tanjungkarang dapat 

memenuhi hasrat masyarakat dan pemerintah daerah Provinsi Lampung. 

Pada tahun 1967 RRI Tanjungkarang menerima bantuan sebuah rumah untuk 

kantor dan studio yang semula diperuntukan sebagai kantor Ketua DPRDGR 

Provinsi Lampung di Jalan Urip Sumoharjo 1 (sekarang berada di Jalan Gatot 

Subroto No. 26) Pahoman Bandarlampung. Kegiatan operasional siaran 

berlangsung di Jalan Ahmadyani sampai pertengahan 1969, dan kemudian 
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berpindah ke Jalan Gatot Subroto No. 26 Pahoman Bandarlampung hingga saat ini, 

lokasi yang merupakan bantuan pemerintah daerah tingkat I Lampung yang 

diserahterimakan oleh Gubernur H. Zainal Abidin Pagar Alam pada hari Senin, 9 

Oktober 1967 dengan surat serah terima gedung RRI no. 2589/B/KEU/1/1967. Pada 

tanggal 1 September 1972 penggantian kepala studio dari A. Hamid Yusuf kepada 

Awaluddin gindo yang bertugas hingga 1 Januari 1979 dan lahirlah bagian 

pemberitaan, pemancar gedung air, pemancar di kedaton III (sukarame). Pada 

tanggal 1 Januari 1979 dari Awaluddin gindo kepada Drs. Hamdan Syahbeni yang 

bertugas hingga 26 Januari 1987. Kemudian sebagai realisasi surat keputusan 

Menpen RI no. 100/KEP/MENPEN/79, pada tahun 1981 telah diangkat 20 pejabat 

Struktural terdiri dari eselon III/a, 4 pejabat eselon IV/a dan 15 pejabat eselon V/a, 

serta operasional siaran dilaksanakan 24 jam setiap hari. Tanggal 26 Januari 1987 

serah terima jabatan dari Drs. H Hamdan Syahbeni kepada H. Hanafie Umar yang 

masa jabatannya 24 Maret 1992 dan dilanjutkan oleh Sutakno, SE  hingga 23 

Januari 1996.  Pada tanggal 23 Januari 1996 dilanjutkan oleh Adjusar Tjang Abbas 

sampai digantikan oleh Drs. H.M. Nasir Agun, MBA pada tanggal 24 Januari 1997 

dan periode ini pegawai RRI berjumlah 131 orang dan mengalami perubahan jam 

siaran yang semula 24 jam/hari menjadi 19 jam/hari sebagai upaya penghematan 

dan evesiensi energi listrik. 

Pada tanggal 13 Agustus 1999 serah terima dari Drs. HM. Nasir Agun, MBA 

kepada Drs. Ade Solihin, pada masa ini RRI Bandarlampung yang semula 

merupakan Unit Pelaksanan Teknis pada departemen penerangan RI berubah 

statusnya menjadi perusahaan jawatan dengan nama RRI Cabang Muda 

Bandarlampung berdasarkan PP no. 37 tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000, hal itu 

sesuai dengan surat keputusan Direktur Utama no. 07/Dirut/2002 tanggal 20 April 

2002 dan pegawai yang berjumlah 131 orang semula berada dilingkungan 

departemen penerangan RI dialihkan menjadi PNS dilingkungan departemen 

keuangan RI berdasarkan surat keputusan BKN no. 002/KEP/06.1871/V/2001 

tanggal 1 Mei 2001. RRI Cabang Muda Bandarlampung memiliki 5 Seksi yakni 

Seksi Siaran, Seksi Pemberitaan, Seksi Teknik, Seksi PPU dan SUB BAG 

Administrasi dan Keuangan. Serah terima jabatan dari Ade Solihin kepada Drs. 

Syaiful Anwar, MBA berlangsung 29 Desember 2001, pada masa ini jumlah 
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pegawai 127 orang. Pada tanggal 1 April 2002 diresmikan Programa 2 sebagai 

siaran radio untuk segmen pendengar kaula muda dengan sapaan para muda, 

kemudian pada bulan September 2002 Programa 3 beroperasi kembali 

memproduksi acara sendiri dengan 8 mata acara siaran, dan pada tanggal 23 Juli 

2004 serah terima jabatan dari Drs. Syaiful Anwar, MBA kepada Drs. Taufiq 

Bachtiar,MM.  

Kemudian setelah dikeluarkan rancangan Undang-Undang Penyiaran tahun 

2001 dan disahkanlah UU Penyiaran No.32 tahun 2002 pada pasal 14 RRI sebagai 

Lembaga Penyiaran Publik berbentuk Badan Hukum yag didirikan oleh Negara 

bersifat Independen, netral. Dengan telah dikeluarkannya undang-undang 

penyiaran tahun 2002 pasal 14 RRI termasuk RRI Bandarlampung menjadi 

lembaga penyiaran publik yang saat ini telah memiliki pemancar : 

Programa 1 FM 90,9 Mhz dan AM 1035 Khz 

1. Liwa    : FM 99,4   Mhz (100 watt) 

2. Wonosobo    : FM 97      Mhz (100 watt) 

3. Padang Cermin   : FM 93,8   Mhz (100 watt) 

4. Simpang Pematang   : FM 102,2 Mhz (100 watt) 

5. Ketapang    : FM 93,8   Mhz (100 watt) 

6. Bakauheni    : FM 93      Mhz (100 watt) 

7. Stasiun Produksi Way Kanan : FM 103.6 Mhz 

Programa 2    FM 92,5 Mhz (5 KW) 

Programa 3      FM 87,7 Mhz (5 KW) 

Dengan seiring perjalanan waktu kepemimpinan RRI Bandarlampung terus 

mengalami perubahan kepemimpinan terutama Kepala Kantor yang berlangsung 

pada Selasa 27 Desember 2005 telah dilaksanakan serah terima jabatan dari Drs. 

Taufik Bachtiar, MM kepada Drs. Edy Sukmana, SH, MH, kepemimpinan LPP RRI 

Bandarlampung terjadi kembali serah terima jabatan dari Drs. Edy Sukmana, SH, 

MM kepada Drs.H. Anhar Achmad, SH, MM, MH, dan pada bulan Oktober 2010 

juga diadakan serah terima jabatan dari Drs. H. Anhar Achmad, SH, MM, MH 

kepada Arii Buchari, SH serta pada awal bulan Agustus 2011 Ari Buchari, SH 

memasuki masa purna Bhakti. Untuk menjalankan roda kepemimpinan di LPP RRI 

Bandarlampung berdasarkan surat keputusan Direktur Utama LPP RRI telah 
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ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala LPP RRI Bandarlampung Drs. H. Zahral 

Mutzaini, MM hingga tanggal 30 September 2011 secara resmi Kepala RRI 

Bandarlampung diserahterimakan dari Pelaksana tugas  Kepada Drs. Nuryanto 

Budiharjo. Dan pada tanggal 20 Agustus 2013 kembali Kepala LPP RRI 

Bandarlampung diserahterimakan kepada Pejabat Baru yaitu Dra. Sophia Endang 

Widowati, sedangkan jumlah pegawai pada saat ini terdiri dari 61 orang PNS dan 

45 orang PBPNS. Programa 4 (empat) LPP RRI Bandarlampung lahir pada tanggal 

11 September 2014 tepat pada hari ulang tahun RRI ke 69 diumumkan langsung 

oleh Direktur Utama LPP RRI Dra. Rosarita Niken Widyastuti, M.Si. dan launching 

pada hari Kamis 7 Januari 2015 pukul 20.00 WIB Dihadiri oleh Direktur Teknologi 

Media Baru Muhammad Rohanuddin, Direktur Pasca Sarjana Unisab H.DR.Edy 

Irawan Arief, SE. ME,C, dan Budayawan Yuri Tubarat serta Drs. Effendi Afati 

Kepala LPP RRI Bandarlampung yang baru. 

Pergantian Kepala LPP RRI Lampung kembali diserahterimakan kepada 

Pejabat baru dari Dra. Sophia Endang Widowati kepada Drs.Effendi Afati pada 

tanggal 8 Januari 2015. Masa kepemimpinan Drs. Effendi Afati  sampai pada 

tanggal 16 Desember 2016 karena beliau wafat dan tanggal 19 Desember 2016 

terbit surat keputusan pelaksana tugas Kepala LPP RRI Bandarlampung pada Surti 

Handayani, SE.MM. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 diadakan serah 

terima jabatan Kepala LPP RRI Bandarlampung yang baru yaitu I. MADE 

ARDIKA, SH, MM. 

Gambar 2.1.1 Kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

Sumber : Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

 



10 

 

 

 

 

2.2 LOGO LPP RRI BANDAR LAMPUNG 

 

Gambar 2.2.1 Logo LPP RRI Bandarlampung 

Sumber : Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

 

Filosofi logo LPP RRI Bandarlampung 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 bekerjasama 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". 3 lapis pancaran yang terlihat pada logo juga 

melambangkan Tri Prasetya RRI. 

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

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

melambangkan universalitas RRI, sifat mengayomi, teduh, dan dapat 

dipercaya. Warna putih pada tulisan RRI melambangkan 

kejujuran/kebenaran, keberimbangan, dan akurasi. 
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2.3 STRUKTUR ORGANISASI 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka telah 

ditetapkan Peraturan Direksi Nomor 001/PER/DIREKSI/2006 tanggal 10 

November 2006. 

Tabel 2.3.1 Struktur organisasi 

Jabatan Peran Tanggung Jawab 

I Made Ardika, SH, 

MM Kepala RRI 

Bandarlampung 

Mempimpin kegiatan 

seluruh operasional 

LPP RRI 

Bandarlampung 

Bertanggung jawab atas 

kegiatan operasional 

serta menjaga 

kestabilitas LPP RRI 

Bandarlampung 

Surti Handayani, SE, 

MM 

Kepala bagian tata 

usaha 

Menangani kegiatan 

administrasi LPP RRI 

Bertanggung jawab atas 

penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas dan 

program ketatausahaan. 

Bertanggung jawab atas 

penyusunan laporan 

pelaksanaan dan 

program ketatausahaan. 

Ningsiati, B. Sc 

Kepala sub bagian 

SDM 

Membantu Kepala RRI 

mengkoordinasikan 

kegiatan pengelolaan 

kepegawaian, 

pengembangan SDM 

serta pengelolaan 

rumah tangga kantor. 

 

Bertanggung jawab 

terhadap pengawasan 

kinerja 

pegawai.Beratanggung 

jawab manajemen 

kepegawaian RRI 

Sakirman Hadi, SE 

Kepala sub bagian 

keuangan 

Merencanakan, 

mengembangkan, dan 

mengontrol fungsi 

keuangan dan akuntansi 

di RRI dalam 

memberikan informasi 

keuangan secara 

komprensif dan tepat 

waktu untuk membantu 

perusahaan dalam 

proses pengambilan 

keputusan yang 

mendukung pencapaian 

target financial 

perusahaan. 

Bertanggung jawab atas 

pengolalaan keuangan, 

serta pelaporan 

keuangan pada setiap 

bulannya. 

Bertanggung dalam 

perencanaa keuangan 

untuk kegiatan 

operasional RRI. 
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Jabatan Peran Tanggung Jawab 

Muhsin Zein, SE 

Kepala bidang 

programa siaran 

Mengawasi seluruh 

siaran pada semua 

programa 

Bertanggung jawab atas 

semua siaran pada 

semua programa. 

 

Wijanarko 

Kepala bidang 

teknologi dan media 

baru 

Pengembangan inovasi 

teknologi, menyiapkan 

pengadaan kebutuhan 

teknologi, mengontrol 

fungsionalitas peralatan 

TI 

Bertanggung jawab atas 

pengolahan alat-alat TI 

radio. 

Bertanggung jawab atas 

pemeliharaan TI untuk 

RRI. 

 

Achmad Yani 

Nyanggu, S.Sos 

Kepala bidang 

pemberitaan 

Mengawasi kegiatan 

redaksi dan memimpin 

produksi berita, 

perencanaan topic 

pemberitaan. 

 

Bertanggung jawab 

terhadap semua materi 

berita. 

Iwan Effendi, S.Sos, 

MM 

Kabid layanan dan 

pengembangan usaha 

Membantu RRI untuk 

mengembangkan usaha 

lain serta mencari 

masukan dari pihak 

lain. 

Bertanggung jawab atas 

pengawasan dan 

pencarian masukan dari 

pihak lain. 

 

 

Fahriiyal, S.Sos, MM 

Kepala seksi 

programa II 

Mengatur acara siaran, 

mengawasi jadwal 

siaran serta 

penyiar,serta sebagai 

produser acara 

Bertanggung jawab atas 

seluruh acara pada 

programa II 

M. Tauchid Umar, 

S.PT 

Kasi pelayanan dan 

evaluasi programa 

Merencanakan 

programa siaran pada 

seluruh progarama serta 

mengevaluasi program 

siaran  

Bertanggung jawab atas 

evaluasi serta 

perencanaan acara 

siaran pada seluruh 

programa RRI 

Wita Herlena 

Kepala seksi 

programa IV 

Mengatur acara siaran, 

mengawasi jadwal 

siaran serta 

penyiar,serta sebagai 

produser acara 

Bertanggung jawab atas 

seluruh acara pada 

programa IV 

Suhardi, ST 

Kasi teknik studio 

dan media baru 

Menyiapkan kebutuhan 

untuk penyiar radio 

serta music director. 

Bertanggung jawab atas 

pemeliharaan studio 

siaran 

Marsaid, SH 

Kasi teknik transmisi 

dan distribusi 

Membantu melakukan 

transmisi signal siaran 

RRI, mengontrol 

transmisi signal 

Bertanggung jawab atas 

transmisi signal diuadara 

Bertanggung jawab untuk 

pengaturan signal 
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Jabatan Peran Tanggung Jawab 

Iswanto, S.Sos 

Kasi liputan, berita, 

dan dokumentasi 

Mengawasi kegiatan 

peliputan berita, 

melakukan 

dokumentasi setiap 

peristiwa  

Bertanggung jawab 

terhadap liputan berita 

di lapangan 

Drs. Saparuddin 

Kasi olahraga 

Perencanaan tema 

berita olahraga, 

menentukan 

narasumber berita 

olahraga 

Bertanggung jawab 

terhadap semua berita 

olahraga 

Imam Mahdi Joko 

Santoso S.Sos 

Kasi pengembangan 

berita 

Melakukan 

perencanaan alternatif 

topik berita 

Bertanggung jawab 

terhadap topik-topik 

berita alternative 

Edy Efeendy 

Kasi layanan publik 

Membantu RRI 

menyampaikan 

informasi kegiatan RRI 

Bertanggung jawab 

dalam penyampaian 

informasi kepada 

masyarakat 

Tohir, BBA 

Kasi komunikasi 

publik 

Membantu RRI dalam 

penerangan informasi 

Bertanggung jawab atas 

penyampaian informasi 

 

Untuk Struktur organisasi dapat dilihat pada lampiran 9 halaman 47. 

 

 

2.4 Visi dan Misi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

VISI LPP RRI: 

Terwujudnya RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang terpercaya dan 

mendunia. 

MISI LPP RRI: 

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. 
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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 Negara Kedaulatan Republik Indonesia. 

6. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang 

mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa. 

7. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program siaran. 

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, keuangan, asset, informasi dan 

operasional) berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata 

kelola lembaga yang baik ( good corporate governance) 

10. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang 

mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa. 

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  kesejahteraan pegawai. 

 

2.5 KEGIATAN UMUM PERUSAHAAN 

LPP RRI bergerak dalam bidang media penyiaran publik, adapun kegiatan 

umum yang dilakukan dalam media penyiarannya antara lain memberikan 

pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, 
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serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat 

melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah NKRI 

(PP.12/2015. Ps.4). 

Pada tanggal 11 September 2014 bertepatan dengan hari Radio yang ke 64 

berdasarkan surat keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi merubah status 10 stasiun penyiaran type  C menjadi type B 

termasuk RRI Bandarlampung. RRI Bandarlampung terdiri dari 4 Programa yaitu: 

a. Programa 1 (pro 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5.1 Studio Programa I 

Sumber : Dokumen Pribadi Irmawati 

 

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. 
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b. Programa 2 (pro 2) 

Gambar 2.5.2 Studio Programa II 

Sumber : Dokumen Pribadi Irmawati 

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. 

c. 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: Aspirasi Merah Putih, Sambung Rasa, Indonesia Menyapa. 

d. Programa 4 (pro 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5.3 Studio Programa IV 

Sumber : Dokumen Pribadi Irmawati 
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Programa 4 sebagai pelestarian budaya, pembangunan karakter bangsa dan 

siaran pendidikan. 

Keadaan pegawai RRI Bandarlampung terdiri dari Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS).  Jumlah 

pegawai RRI Bandarlampung seluruhnya sebanyak 115 orang terdiri dari 

64 orang PNS dan 51 orang PBPNS. 

 

  



 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL : IRMAWATI,  NPM 14311820 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama melaksanakan PKL Penulis ditempatkan pada Bidang Layanan dan 

Pengembangan Usaha (LPU). Bidang tersebut terbagi menjadi beberapa seksi salah 

satunya adalah Seksi Layanan Publik (LP) yang dimana penulis ditempatkan untuk 

bekerja, dan selama PKL di LPP RRI penulis berada di bawah bimbingan Edy 

Effendy yaitu Kepala Seksi (KASI) Layanan Publik. Bidang Layanan dan 

Pengembangan Usaha adalah sebuah unit kerja pada LPP RRI yang berkoordinasi 

kepada Direktur Utama LPP RRI yang mempunyai tugas merencanakan, 

merumuskan, serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi, serta mengevaluasi 

pengelolaan layanan dan pengembangan usaha, (berdasarkan peraturan Direksi 

001/2006) dengan lingkup : 

1. KASI Layanan Publik 

2. KASI Pengembangan Usaha  

3. KASI Komunikasi Publik (Pencitraan) 

Pada Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha di Seksi Layanan Publik 

memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu : 

1. Proses Pelayanan Publik, 

2. Proses Pelayanan Kemitraan  

3. Proses Penyiaran Adlib 

4. Proses negosiasi dan pendekatan dengan klien 

5. Proses Dokumentasi 

Tata cara mengenai proses SOP dapat dilihat pada Lampiran 1 Halaman 43 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Penulis melaksanakan PKL yang dimulai dari tanggal 10 April sampai dengan 

3 Juni 2017. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama PKL di Lembaga 

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Seksi Layanan Publik adalah : 

1. Membuat Adlib 

Adlib atau bisa juga disebut sebagai berita acara, Adlib berisi informasi 
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yang akan dibacakan oleh penyiar sesuai dengan materi yang didapat dari klien. 

Dalam pembuatan Adlib hal yang harus dilakukan adalah melakukan negosiasi 

dengan klien. Negosiasi yang dilakukan penulis dengan klien tentang kesepakatan 

waktu penyiaran, berapa kali dalam sehari berita tersebut disiarkan dan biaya 

administrasi jasa penyiaran berita. Dalam hal pembayaran administrasi penulis 

memberikan arahan kepada klien untuk ke ruangan pengembangan usaha dan klien 

yang penulis hadapi adalah dari pihak Pengadilan Agama Tanjungkarang. Setelah 

selesai melakukan negosiasi penulis melakukan koordinasi dengan KASI Layanan 

Publik untuk membuat adlib dan transaksi pembayaran klien. Setelah selesai 

koordinasi dengan KASI Layanan Publik penulis meminta materi Adlib dari klien 

tersebut. Setelah sepakat maka karyawan pada Seksi Layanan Publik meminta sop 

waktu siaran pada seksi siaran, lalu penulis meminta stempel pengesahan dari 

perusahaan pada bagian ke Sekretariatan, setelah mendapatkan stempel maka Adlib 

diberikan kepada KASI Layanan Publik untuk dipahami dan diparaf, lalu Adlib 

diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang (KABID) Layanan dan 

Pengembangan Usaha. Adlib yang sudah ditandatangani oleh Kepala Bidang 

Layanan dan Pengembangan Usaha maka penulis memberikan satu berkas Adlib 

kepada klien sebagai arsip dan sisanya dipegang oleh Layanan Publik. Setelah 

semua berkas Adlib yang dibutuhkan selesai maka klien membayar untuk penyiaran 

Adlib ke Seksi Pengembangan Usaha. Lalu Adlib disiapkan di studio untuk 

disiarkan, dan Layanan Publik memonitoring Adlib yang disiarkan oleh Programa 

1, Programa 2, dan Programa 3. 

 

 

Berikut ini adalah contoh Adlib yang dibuat oleh penulis: 
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Gambar 3.1.1 Contoh Adlib 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Irmawati 

 

2. Pelayanan Kemitraan/Klien 

Dalam pelayanan klien, penulis menerima klien dari Pengadilan Agama 

Tanjungkarang yang akan melakukan kerja sama dengan LPP RRI dalam hal 

penyiaran, kemudian penulis melayani keperluan klien, setelah itu penulis 

melakukan koordinasi untuk pembuatan Adlib dengan KASI Layanan Publik dan 

setelah disetujui oleh KASI Layanan Publik, penulis menyerahkan klien pada seksi 

Pengembangan Usaha untuk melakukan kesepakatan administrasi antara klien dan 

LPP RRI. Setelah sepakat antara dua pihak, selanjutnya penulis membuat Adlib 

yang akan dibacakan oleh penyiar, kemudian Seksi Layanan Publik melakukan 

monitoring /pengawasan terhadap Adlib yang disiarkan oleh Programa 1, Programa 

2, dan Programa 3. 

 

3. Membuat Spot Tentang Korupsi 

Spot adalah berita layanan masyarakat yang dibuat dalam bentuk rekaman 
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yang akan diputar berulang-ulang kali. Dalam pembuatannya penulis hanya 

diberitahu tentang tema Spot, yang kemudian penulis kembangkan dan rangkai 

menjadi dialog yang nantinya akan direkam dan disiarkan oleh penyiar. 

Berikut ini adalah contoh dari Spot dengan tema korupsi yang dibuat oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.2 Contoh Spot 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Irmawati 

 

4. Membuat Layout Pasar Murah 

Penulis diminta untuk membuat Layout pasar murah yang diadakan pada 

bulan ramadhan, disini penulis diminta oleh KASI Layanan Publik dalam 

pembuatan Layout menggunakan microsoftword. Penulis membuat Layout untuk 

pembagian stand-stand penjualan, tempat parkir, jalan masuk dan gedung pro2 dan 

pro 1. 

 

 

Berikut ini adalah contoh Layout pasar murah yang dibuat oleh penulis: 
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Gambar 3.1.3 Contoh Layout Pasar Murah 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Irmawati 

 

5. Membuat Laporan Capaian Kerja (LCK) 

Setiap harinya penulis diminta oleh KASI Layanan Publik untuk membuat 

Laporan Capaian Kerja (LCK) KASI. Disini penulis harus mengetahui apa saja 

yang telah dikerjakan oleh KASI Layanan Publik setiap harinya. Dalam pembuatan 

LCK penulis bertanya langsung pada KASI Layanan Publik atau melihat sendiri 

dan mengambil kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan oleh KASI. 

 

6. Membuat Surat Tugas 

Penulis membuat surat tugas untuk karyawan yang akan bekerja diluar 

kantor mencari klien yang akan bekerjasama dengan LPP RRI. Isi dari surat tugas 

tersebut adalah persetujuan dari KABID LPU untuk menugaskan karyawannya 

mencari klien untuk bekerja sama dengan LPP RRI. Didalam surat tersebut terdapat 

nama karyawan serta NIK yang akan melakukan tugas di luar kantor, lalu apa alasan 

bekerja di luar kantor dan tempat yang dituju oleh keryawan tersebut. Setelah itu 

penulis memberikan surat tugas tersebut pada karyawan yang akan bekerja diluar 
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kantor, yang kemudian karyawan itu meminta nomor surat tugas pada bagian ke 

sekretariatan, setalah mendapatkan nomor surat tugas maka surat tugas tersebut 

diberikan kepada KABID LPU dan menunggu persetujuan dari KABID LPU. 

Berikut ini adalah contoh dari surat tugas yang dibuat oleh penulis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.4 Contoh Surat Tugas 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Irmawati 

 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi penulis selama PKL di Seksi Layanan Publik adalah 

terjadinya penumpukan data Adlib yang sudah disiarkan dan proposal yang 

diajukan oleh klien, sehingga terjadinya kesulitan dalam pencarian berkas yang 

dibutuhkan dan membutuhkan waktu yang lama, ada juga beberapa arsip yang tidak 

ditemukan. 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

 Menurut Sukoco, Badri Munir dalam mengatasi masalah kearsipan adalah 

dengan adanya tata penyimpanan kearsipan dengan memanfaatkan media 

elektronik (soft copy), hal ini dikarenakan pertimbangan efisiensi. Dalam media 

pemindahan arsip elektronik dapat dilakukan dengan cara: 
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1. Scanning 

Memindai atau scan dokumen yang menghasilkan data gambar yang 

dapat disimpan dikomputer. Beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam pemilihan scanner diantaranya: 

a. Memiliki Automatic Document Feeder (ADF) yang memungkinkan 

sejumlah kertas diletakkan pada tray dan secara otomatis masuk ke 

dalam scanner 

b. Compatible untuk berbagai jenis ukuran kertas 

c. Kecepatan scan dokumen 

2. Conversion 

Proses mengubah dokumen word processor atau spreadsheet menjadi 

data gambar permanen untuk disimpan pada sistem komputerisasi. 

3. Importing 

Memindahkan data elektonik kedalam sistem pengarsipan elektronik. 

Dapat dilakukan dengan melakukan drag and drop ke sistem dan 

tetap menggunakan format data aslinya. 

Dan untuk penyimpanan arsip elektronik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk 

media penyimpanan, antara lain: 

a. Media Magnetik (Magnetic Media) 

b. Disk Magnetik (Magnetic Disk) 

c. Pita Magnetic (Magnetic Tape) 

d. Kaset (Magnetic Tape) 

e. Media Optik (Optical Media) 

 Proses penyimpanna secara sederhana adalah data disimpan dengan 

didasarkan pada aplikasi dan jenis informasi. Media penyimpanan dengan kapasitas 

besar seperti harddisk atau disk optic yang memiliki lebih dari satu gigabyte dapat 

dibagi dalam sektor-sektor, sehingga dapat dipergunakan untuk aplikasi yang 

berbeda. Berarti dalam satu media penyimpanan berbagai informasi dapat diproses 

sesuai dengan sistem aplikasinya. Hal yang cukup penting didalam pengelolaan 

Arsip Elektronik adalah pemberian label nama. Pemberian label yang jelas dan 

lengkap sangat penting sebagai tanda identitas dari media penympanan seperti 
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floppy disk dan harddisk. 

 

3.2. Pelaksanaan PKL Diah Lestari, NPM 14311436 

3.2.1. Bidang Kerja 

Bidang kerja yang ditempatkan oleh pembimbing PKL di LPP RRI 

Bandarlampung yaitu pada Bidang Pemberitaan. Bidang Pemberitaan adalah salah 

satu bagian LPP RRI Bandarlampung yang bertanggung jawab terhadap seluruh 

kinerja sektor pemberitaan radio sekaligus koordinator produksi pemberitaan mulai 

dari perencanaan, sampai penyiaran berita, menilai kelayakan siaran berita, 

mengkoordinir pencarian berita di lapangan untuk mendapatkan berita yang baik 

dan berkualitas, untuk mendapatkan berita yang baik dan berkualitas bidang 

pemberitaan melakukan Rapat Dewan Redaksi dan Rapat Agenda Setting. Rapat 

Dewan Redaksi adalah rapat yang dilakukan setiap satu bulan sekali dimana rapat 

membahas perencanaan liputan hari-hari besar dan kegiatan nasional, sedangkan 

Rapat Agenda Setting adalah rapat harian oleh reporter dan pimpinan mengenai 

pemilihan berita yang akan diberitakan pada esok hari. Berikut adalah ruang kerja 

yang digunakan oleh reporter untuk proses pengeditan berita seperti pada Gambar 

3.2.1 berikut: 

                               (a)                                                                    (b) 

Gambar 3.2.1. (a),(b) Ruang Kerja Pada Bidang Pemberitaan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Diah Lestari 

 

 

Dalam bidang pemberitaan terdapat beberapa bentuk penyiaran berita seperti: 

1. Dialog Interaktif Dalam Studio 
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Dialog yang dilakukan dengan Wawancara langsung dengan 

narasumber tertentu atau dilakukan melalui via telepon. 

2. Dialog Interaktif Luar Studio 

Dialog yang dilakukan dengan mewawancarai langsung narasumber 

diluar studio. 

3. Bulletin Berita  

Berita yang dibuat oleh reporter setiap harinya seperti Bulletin Barita 

Pagi, Petang dan Bulletin Berita Olah Raga yang berisi rangkaian 

berita-berita terkini seperti bidang ekonomi, politik, olah raga dalam 

lungkup lokal, nasional dan internasional. 

4. Laporan Mendalam 

Laporan investigasi yang mengangkat satu topik berita seperti bidang 

kebudayaan, pendidikan, kasus kejahatan dan kasus korupsi dengan 

dibahas secara mendalam dan jelas dengan mengundang salah satu 

narasumber yang ahli dalam bidang yang sesuai dengan topik yang sedang 

dibahas. 

5. Siaran Langsung Reportase  

 Siaran berita secara langsung oleh penyiar dari tempat kejadian. 

6. Report On The Spot 

Laporan berita oleh reporter di luar studio secara langsung dengan durasi 

kurang lebih tiga menit yang berisi info aktual yang disampaikan penyiar 

secara khusus di sela-sela siaran. 

7. Info Arus Mudik dan Arus Balik 

Info arus mudik dan arus balik adalah Liputan tahunan yang meliput 

jalannya kegiatan arus mudik dan arus balik saat hari besar nasional. 

8. Kaledoskop 

Rangkuman berita tahunan dengan mengambil topik berita yang menarik 

pada setiap bulannya untuk dirangkup menjadi rangkuman berita tahunan. 
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3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Pada pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh penulis selama 2 bulan yaitu 

dari tanggal 10 April - 3 Juni 2017 yang dilaksanakan di Lembaga Penyiaran Publik 

Radio Republik Indonesia. Saat melakukan Praktek Kerja Lapangan pada LPP RRI 

Bandarlampung penulis ditempatkan di bagian pemberitaan untuk menangani arsip 

Kertas berita dan surat tugas reporter. Kegiatan yang dilakukan penulis pada bagian 

pemberitaan adalah sebagai berikut: 

1. Mengarsipkan naskah berita Bulletin Pagi, Petang Dan Olah Raga 

Naskah berita dibuat oleh reporter berisi berita yang didapatkan oleh 

reporter tersebut sesuai dengan informasi yang ada yang selanjutnya 

informasi tersebut akan dibuat dalam bentuk naskah berita kemudian 

akan dibacakan oleh penyiar berita saat siaran. Dalam hal ini penulis 

ditugaskan untuk menyerahkan naskah berita kepada pembaca berita 

pada saat siaran, kemudian setelah berita tersebut dibacakan naskah 

berita diambil kembali untuk diarsipkan kedalam buku arsip sesuai 

dengan tanggal dan jenis berita kemudian disimpan kedalam  lemari 

arsip. Berikut adalah contoh naskah berita yang dibuat oleh reporter 

berita dapat dilihat pada Lampiran 2 Halaman 43 

Buku arsip digunakan untuk menyimpan naskah berita yang sudah 

dibacakan oleh pembaca berita kemudian diarsipkan kedalam buku 

arsip sesuai tanggal dengan jenis berita seperti Berita Pagi, Berita 

Petang dan Berita Olah Raga. Berikut adalah contoh buku arsip 

dapat dilihat pada gambar Gambar 3.2.3  
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Gambar 3.2.3  Buku Arsip Naskah Berita 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Diah Lestari 

 

 Lemari arsip digunakan sebagai media penyimpanan berkas dalam hal ini 

Naskah berita yang sudah diarsipkan kedalam buku arsip sesuai dengan tanggal dan 

jenis berita kemudian diletakan pada lemari arsip. Berikut adalah contoh lemari 

arsip yang ada dibidang pemberitaan LPP RRI Bandarlampung seperti pada 

Gambar 3.2.4          

 

   (a)      (b) 

Gambar 3.2.4 (a), (b) Lemari Penyimpanan Buku Arsip 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Diah Lestari 

 

2. Membuat Desain Banner 

Membuat desain X-banner untuk kegiatan Hari Kartini Di Mall Bumi 

Kedaton. Dalam kegiatan Hari Kartini di Mall Bumi Kedaton, 

Penulis diberikan tugas oleh bagian Bidang Layanan Dan 

Pengembangan Usaha LPP RRI untuk membuat desain X-Banner 

dengan 4 desain yaitu: 

1.  pro 1 (dengan slogan Pusat Pemberdayaan Masyarakat) 

2.  pro 2 (dengan slogan Suara Kreatifitas) 

3.  pro 3(dengan slogan Kanal Inspirasi),  

4. Pro 4 (dengan slogan Pendidikan dan Budaya) X-banner yang 

     digunakan untuk kegiatan Hari Kartini di Mall Bumi Kedaton.  

Penulis mengerjakan desain X-banner selama 1 hari menggunakan software adobe 

photoshop Cs6 dan setelah selesai pengerjaan desain X-banner diserahkan pada 
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kepala bidang Layanan Dan Pengembangan Usaha untuk di cetak. Desain X-banner 

yang dibuat oleh penulis seperti pada Gambar 3.2.5 

 

 

Berikut adalah gambar desain X-banner yang dibuat oleh penulis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  (a)                                                    (b) 

Gambar 3.2.5 (a) Desain X-Banner Pro 1, (b) Desain X-Banner Pro 4 

Sumber: Data Pribadi Penulis 

 

 

1. Membuat Surat Tugas  

Surat tugas digunakan untuk tanda pengenal karyawan/Reporter ditempat 

Reporter ditugaskan meliput berita agar narasumber mengetahui bahwa mereka 

berasal dari LPP RRI Bandar Lampung. Penulis membuat surat tugas Reporter yang 

akan melaksanakan tugas liputan berita diluar kantor sesuai dengan berita apa yang 

akan diliput oleh reporter, surat tugas dibuat menggunakan microsoft office word 

dalam satu surat tugas berisi NAMA dan NIP Kepala Bidang (KABID) Pemberitaan 

ditujukan pada Reporter yang akan bertugas, berisi berita apa yang akan diliput oleh 
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Reporter waktu dan tempat kapan akan meliput berita tersebut. Kemudian setelah 

surat tugas selesai dibuat surat tugas diserahkan pada Kepala Bidang (KABID) 

Pemberitaan dalam bentuk hardcopy untuk meminta persetujuan dan di otorisasi,  

setelah surat tugas disetujui dan sudah di otorisasi oleh Kepala Bidang (KABID) 

Pemberitaan surat tugas diserahkan kepada Reporter untuk menjalankan tugas 

liputan berita sesuai dengan surat tugas tersebut. Contoh surat tugas seperti pada 

Lampiran  Halaman 43 

 

2. Membuat SK Surat Tugas 

Adanya syarat target pendapatan 60 berita dalam sebulan pada bidang 

pemberitaan SK surat tugas dibuat satu bulan sekali yaitu pada saat akhir bulan 

dimana SK surat tugas diambil dari catatan Bulletin Berita dan Warta Blajasumba 

LPP RRI Bandarlampung, contoh Catatan Warta Blajasumba dapat dilihat pada 

Lampiran Halaman 43. SK surat tugas dibuat membutuhkan waktu 4 hari dibuat 

menggunakan microsoft office word sebelum penulis membuat SK surat tugas 

penulis meminta kepada Kepala Bidang (KABID) Pemberitaan catatan nama-nama 

Reporter yang akan dibuatkan SK surat tugas, dari catatan tersebut penulis mencari 

naskah berita dibuku arsip sesuai dengan catatan yang diberikan Kepala Bidang 

(KABID) Pemberitaan kemudian naskah berita tersebut di copy yang akan 

digunakan sebagai lampiran SK surat tugas dan naskah berita yang asli diarsipkan 

kembali kedalam buku arsip.SK surat tugas berisi keterangan bahwa sudah 

menugaskan Reporter untuk meliput berita dimana dalam surat tugas tersebut berisi 

nama-nama Reporter yang bertugas beserta lampiran naskah berita yg sama seperti 

yang ada dalam catatan. Jika dalam SK tersebut terdapat 5 orang Reporter yang 

bertugas maka terdapat 5 naskah berita sebagai lampiran. Setelah SK surat tugas 

selesai dibuat kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang (KABID) Pemberitaan 

yang selanjutnya SK surat tugas tersebut diserahkan kepada Kepala LPP RRI 

Bandarlampung. Contoh SK Surat Tugas yang dibuat penulis seperti pada 

Lampiran Halaman 43. 

 

3. Membuat Jadwal Liputan Reporter Saat Arus Mudik Dan Arus Balik 
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Saat hari-hari besar nasional contohnya seperti Hari Raya Idul Fitri Reporter 

ditugaskan untuk meliput jalannya arus mudik lebaran maka dibuatkan jadwal 

liputan arus mudik, membuat jadwal arus mudik penulis menggunakan microsoft 

office word jadwal didapat dari Kepala Bidang (KABID) Pemberitaan, jadwal berisi 

pembagian tugas dan tempat meliput saat mudik lebaran biasanya liputan 

dilaksanakan 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sampai dengan 3 hari sesudah Hari 

Raya Idul fitri, jadwal yang sudah dibuat diberikan kepada Kepala Bidang 

(KABID) Pemberitaan untuk diperiksa dan diotorisasi setelah didapat jadwal yang 

sudah diotorisasi oleh Kepala Bidang (KABID) Pemberitaan penulis mengcopy 

jadwal sesuai dengan jumlah Reporter yang akan bertugas dan kemudian diberikan 

kepada masing-masing Reporter tersebut.  

 

3.2.3 Kendala yang dihadapi  

Selama melakukan kegiatan di bagian pemberitaan, penulis mengarsipkan 

naskah berita, naskah berita yang dibuat oleh Reporter naskah berita digunakan 

untuk lampiran SK surat tugas Reporter untuk disetorkan kepada kepala LPP RRI 

saat akhir bulan. Untuk disetorkan penulis mencari ulang kertas berita di buku arsip 

satu persatu sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Kepala Bidang (KABID) 

Pemberitaan, kemudian setelah didapat kertas berita yang sesuai, lalu kertas berita 

difotokopi dan fotokopi kertas berita tersebut digunakan sebagai lampiran SK surat 

tugas untuk disetorkan pada kepala LPP RRI, dan naskah berita yang asli diarsipkan 

kembali ke dalam buku arsip. Maka kendala yang dihadapi penulis yaitu banyaknya 

arsip naskah berita yang tidak tersusun, sering terjadi hilangnya naskah berita, sulit 

dalam pencarian naskah berita, banyaknya naskah berita yang harus dicari dan di 

fotokopi. Sehingga dalam pencarian naskah berita membutuhkan waktu yang lama. 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pencarian data pada bagian 

pemberitaan yang masih manual, maka penulis mengusulkan sistem pengarsipan 

disimpan dalam bentuk scan dalam komputer, agar pada saat pencarian data lebih 

cepat dan mudah untuk ditemukan. Sehingga pengarsipan tidak perlu memakan 
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tempat luas, terlebih arsip sudah banyak dan semakin bertambah dari tahun ke tahun 

sehingga dalam pencarian akan membutuhkan waktu yang lama jika arsip tersebut 

tidak tersusun dengan tepat dan rapih. 

Penulis juga menyarankan agar dalam rak-rak lemari tempat penyimpan arsip 

diberi petunjuk mengenai daftar isi dan juga tanggal dan bulan yang tertera dalam 

arsip tersebut, agar lebih cepat dalam pencarian. 

Setiap ada berkas baru langsung dimasukan kedalam asrip sesuai nama atau 

nomor agar berkas tidak tertumpuk sembarangan, jika keperluan berkas sudah 

selesai maka berkas di kembalikan dalam arsip dan disusun kembali sesuai dengan 

nomor dan ditempatkan pada posisi semula. 

Solusi ini di dapat berdasarkan literature yang membahas tentang 

pengarsipan yaitu: Menurut (Amsyah & Zulkifli, 2003) menyatakan bahwa sistem 

penyimpanan adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan warkat agar 

kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan warkat yang sudah 

disimpan dapat dengan ditemukan bilamana warkat tersebut sewaktu-waktu 

diperlukan.  

Sistem penyimpanan didefinisikan sebagai sistem pengelolaan dan penemuan 

kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan 

efektifitas dan efesiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Sistem 

penataan arsip yang baik dan teratur mencerminkan keberhasilan suatu pengelolaan 

kegiatan di masa lalu yang akan besar pengaruhnya terhadap pengembangan di 

masa mendatang. 

Menurut  (Surojo & Yohanes, 2006) arsip adalah naskah atau catatan yang 

dibuat dan diterima oleh organisasi pemerintah, swasta atau perorangan mengenai 

suatu pristiwa atau hal dalam kehidupannya, dalam corak apa pun, baik dalam 

keadaan tunggal maupun berkelompok, yang memiliki guna tertentu, dan disimpan 

secara sistematis, sehingga bilamana diperlukan dapat disediakan dengan mudah 

dan cepat. Berikut ini merupakan prosedur penyimpanan arsip menurut Suroja 

(2006):  

a. Mengindeks 
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Mengindeks berarti menentukan kata tangkap nama orang, organisasi, 

barang, wilayah, atau pokok masalah yang akan dijadikan sebagai dasar 

mengklasifikasikan dan mengurutkan warkat-warkat di tempat 

penyimpanan. Dalam hal ini warkat atau arsip dapat disimpan berdasarkan 

urutan abjad dari nama orang, organisasi asal surat/naskah, barang, wilayah 

atau pokok masalah.  

b. Memberi kode  

Kode yang dimaksudkan adalah kode klasifikasi masalah, kode organisasi, 

kode wilayah yang disusun ketika membuat pola klasifikasi arsip dan 

pengkodeannya sebagai suatu bentuk fungsi perencanaan kearsipan. 

c. Sortir 

Monitor adalah kegiatan memilih-milihkan arsip sesuai dengan golongan 

atau klasifikasi misalnya berdasarkan sifat kepentingan, kode dan 

permasalahannya. 

d. Mengurutkan arsip yang telah di sortir dan dikelompokkan.  

Nomor kode masalah klasifikasi arsip dan tanggal kirim atau tanggal terima 

surat dapat dijadikan sebagai dasar mengurutkan arsip-arsip yang akan 

disimpan.  

e. Menyimpan arsip pada map/ folder yang ada di dalam laci filling cabinet.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan usulan yaitu dengan 

memperbaiki penataan dan penyimpanan berkas sesuai dengan prosedur 

penyimpanan arsip serta membuat sistem informasi pengarsipan yang dapat 

mengatasi masalah pengarsipan pada LPP RRI Bandarlampung. Agar data 

tersusun dengan rapi, mengurangi resiko kehilangan data dan mudah dalam 

pencarian saat data akan digunakan kembali. 

 

3.3 PELAKSANAAN PKL : SEPTIANA EKA MARETA, NPM 14311783 

3.3.1 Bidang Kerja 

Selama kegiatan PKL, penulis ditempatkan di bagian Komunikasi Publik 

(pencitraan). Bagian Komunikasi Publik (Pencitraan) merupakan salah satu divisi 

di Bidang Layanan Pengembangan dan Usaha LPP RRI. LPU sendiri adalah sebuah 

unit kerja pada LPP RRI yang berkoordinasi kepada direktur utama LPP RRI yang 
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mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, serta melaksankan kebijakan dan 

standarisasi, serta mengevaluasi pengelolaan layanan pengembangan dan usaha.  

Bagian Komunikasi Publik (Pencitraan) memiliki tanggung jawab dalam hal 

pembangunan citra RRI baru yang segar, progresif, dan terpercaya (reliable). 

Tujuan akhir dari setiap kegiatan pencitraaan adalah persepsi positif tentang RRI 

oleh segenap lapisan publik dan setiap unsur stakeholder. 

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh bagian komunikasi publik/pencitraan 

antara lain: 

1. Penerbitan brosur, buku, dan barang cetak lain tentang profil RRI, misalnya 

membuat payung, cindramata, stiker, goodibag dll. 

2. Aktif pada setiap kegiatan yang berpengaruh bagi masyarakat. Misalnya 

Pameran, Bintang Radio, Donor darah, pagelaran seni/budaya, Pekan 

Tilawatil Qur’an ditingkat lokal/nasional/maupun internasional. 

3. Melakukan kerjasama strategis yang dapat mangangkat citra bersama 

dengan mitra kerja, misalnya membuat surat kerjasama dengan mitra kerja 

lain. 

4. Membuat jadwal piket PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi) 

5. Membuat LCK (Laporan Capain Kerja) 

 

3.3.2 Pelaksanaan kerja  

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 bulan yaitu dari 

tanggal “10 April sampai dengan 3 Juni 2017. Kegiatan yang dilakukan di Lembaga 

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bagian layanan pengembangan usaha 

di kasi komunikasi publik yaitu : 

1. Membuat surat penawaran kerjasama dengan mitra lain. 

Selama PKL, penulis diberikan tugas untuk membuat surat penawaran 

kerjasama. Proses membuat surat penawaran kerjasama adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebelum membuat surat tawaran kerja sama, harus mengetahui terlebih 

dahulu pihak yang dituju. 

b. Buka Miscrosoft word yang sudah ada, dengan jenis surat resmi dan  
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menggunakan format block style setelah itu tulis tanggal pembuatan. 

c. Dibuat tujuan diadakan kerjasama, dan setelah selesai dicetak. 

d. Setelah itu minta tanda tangan kepada Kepala RRI Bandarlampung. 

e. Kemudian minta stempel/cap RRI pada skretaris Kepala RRI 

f. Kemudian diberikan ke bagian staf komunikasi publik untuk disebarkan 

ke pihak yang dituju. 

Berikut contoh surat penawaran kerja sama yang di buat oleh penulis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1 surat penawaran kerjasama 

Sumber : LPP RRI Bandarlampung 

 

2. Membuat LCK (Laporan Capaian Kerja). 

Laporan capaian kerja adalah laporan agenda atau kegiatan yang 

dilakukan setiap harinya pada karyawan LPP RRI, dan sebelum selesai 

bekerja harus diisi dan di kirim melalui email kepada kepala kasi di bidang 

masing-masing dan kemudian kasi mengirim kembali kepada atasan di 

bagian LPU (layanan pengembangan usaha). 
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LCK ini berfungsi untuk mengetahui apakah yang dikerjakan setiap harinya 

jelas, dan untuk menghitung htk (hari tunjangan kerja). 

Berikut contoh Laporan capaian kerja yang di buat oleh penulis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.2 Laporan capaian kerja 

Sumber : LPP RRI bandarlampung 

 

3. Membuat jadwal piket PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi) 

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi merupakan salah satu 

upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi yang bertujuan untuk 

memberikan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses, 

informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, informasi yang 

wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta semerta-merta dan 

informasi yang wajib tersedia setiap saat. 

Manfaat keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi 

masyarakat maupun badan publik, keterbukaan atau transparasi 

memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran mereka 

dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan 

peluang untuk pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good 

governance. 
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Maka dari itu dibuatnya jadwal piket PPID yang di kerjakan oleh seluruh 

pegawai RRI secara bergiliran seseuai jadwal yang telah ditentukan.  

Berikut contoh jadwal petugas piket PPID yang dibuat oleh penulis : 

 

Gambar 3.3.3 Jadwal petugas piket PPID 

Sumber : LPP RRI Bandarlampung 

 

3.3.3 Kendala yang Dihadapi 

Selama melakukan kegiatan di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik 

Indonesia penulis mengalami permasalahan di bagian komunikasi publik yaitu 

Komputer lambat. Penulis mengalami kendala pada perangkat komputer yang 

lambat saat digunakan untuk bekerja karena banyaknya aplikasi tidak diperlukan 

namun selalu aktif bekerja dibelakang layar, serta banyak file sampah yang 

tersimpan pada temporary dan recycle bin. 

 

3.3.4 Cara mengatasi kendala 

Berdasarkan kendala yang dihadapi, penulis mengusulkan solusi untuk 

mengatasi kendala yaitu dengan melakukan perawatan sederhana pada operasional 

komputer kantor dengan cara sebagai berikut : 

a. Uninstall atau buang program yang tidak diperlukan. 
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Ruang harddisk yang tersita oleh program yang tidak diperlukan tersebut 

akan memperlambat proses baca dan tulis (read and write). 

Sehingga beban kerja komputer akan lebih berat dengan kemungkinan 

harddisk akan cepat rusak. 

b. Bersihkan Recycle Bin secara rutin. 

Sebenarnya file atau folder yang telah dihapus tidak langsung hilang dari 

harrdisk karena akan ditampung terlebih dahulu di recycle bin, ini bertujuan 

ketika terjadi salah menghapus atau tidak sengaja menghapus file atau 

berkas masih dapat dikembalikan atau di restore.    

Recycle bin yang sudah terlalu banyak  akan menyita ruang harddisk yang 

mengakibatkan pembacaan harddisk menjadi lambat. Untuk mengosongkan 

recycle bin dengan cara menjalankan Windows Explorer >> klik Recycle bin 

>> klik File >> klik Empty Recycle Bin atau dengan menggunakan fungsi 

disk cleanup dengan cara masuk ke Windows Explorer >> klik kanan 

Localdisk C >> pilih Properties >> Disk Cleanup. 

c. Defrag harddisk secara berkala. 

Fungsi defrag adalah untuk menata dan mengurutkan file-file harddisk 

berdasarkan jenis file atau data yang terpecah sehingga akan mempermudah 

proses read dan write. Dengan demikian, beban kerja akan lebih lebih 

ringan yang akhirnya dapat memperpanjang umur harddisk. Cara 

melakukan defrag adalah: Klik menu Start >  Program > Accessories > 

System Tool > Disk Defragmenter (Marpanaji, E). 

 

  



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

 Praktik Kerja Lapangan Merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

proses perkuliahan pada Universitas Teknokrat Indonesiayang wajib di lakukan 

oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi, selama dua bulan. Penulis melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan pada instansi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik 

Indonesia yang merupakan media penyiaran antara lain memberikan pelayanan 

informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta melestarikan budaya bangsa untuk 

kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Selama kegiatan PKL penulis mengetahui 

bagaimana cara mendapatkan dan menjaga hubungan baik dengan klien, memahami 

cara pencitraan perusahaan, mengetahui cara melayani pelanggan dan pentingnya 

sebuah kerja sama tim didalam sebuah perusahaan/instansi. 

 

4.2 Saran 

Saran yang diberikan penulis apabila ada yang ingin melaksanakan PKL Lembaga 

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah : 

a. Dengan Adanya Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan terjadi hubungan 

kerjasama yang baik antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan 

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 

b. Bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, untuk tetap 

menyimpan list atau daftar pegawai  yang telah dibuat. untuk mempermudah 

mencari data karyawan secara lengkap pada saat dibutuhkan serta membuat 

sistem kearsipan elektronik atau digital untuk mempermudah pencarian 

dokumen dan keamanan data. 

c. Untuk mahasiswa/mahasiswi yang ingin melaksanakan PKL di Lembaga 

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia: 

1.  Memahami dalam mengoperasikan komputer, seperti word, excel, 

photoshop dan install operating system. 

2. Mengerti dan bisa megatasi apabila terjadi masalah dengan komputer, 

printer dan masalah hardware lainnya. 
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3. Memahami cara pengelolaan arsip yang baik dan benar 

4. Mengerjakan tugas yang diberikan pimpinan dengan tepat waktu dan 

sesuai dengan apa yang diperintahkan. 
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