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1.1

Latar Belakang

Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan akademik yang berorientasi
pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan
tenaga kerja yang berkualitas. Setelah mengikuti Praktek Kerja Lapangan
diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman
mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
Selain itu Praktek Kerja Lapangan mampu mengembangkan kemampuan
mahasiswa khususnya mahasiswa FTIK S1 Informatika Universitas Teknokrat
Indonesia sekaligus pembahasan materi yang dimilikinya. Dimana para mahasiswa
akan menadapatkan pengalaman di dunia usaha. Selain untuk memenuhi kewajiban
Akademik, diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi penghubung antara dunia
kerja dengan dunia pendidikan serta dapat menambah pengetahuan tentang dunia
kerja sehingga mahasiswa akan mampu mengatasi persaingan di dunia kerja. Pada
dasarnya permasalannya dalam dunia usaha sangatlah luas sehingga perlu adanya
pengulangan. Mengingat mutu pendidikan telah menjadi sorotan di mata dunia
pendidikan baik dari dalam maupun luar negeri demi terciptanya sumber daya
manusia yang berkualitas yang mampu membuat dunia menjadi maju dan
menjadikan kehidupan yang lebih baik.
Praktek Kerja Lapangan merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap,
kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah.
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan diberbagai perusahaan dan instansi akan sangat
berguna bagi mahasiswa untuk dapat menimba ilmu pengetahuaan, keterampilan dan
pengalaman. Praktek Kerja Lapangan merupakan salah satu syarat untuk
menyelesaikan pendidikan S1 Informatika Universitas Teknokrat Indonesia Melalui
Praktek Kerja Lapangan ini mahasiswa akan mendapat kesempatan untuk
mengembangkan cara berpikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat menambah
pengetahuaan mahasiswa sehingga dapat menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung

jawab mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya.
Untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan pada perkuliahan maka
penulis sepakat untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di

perusahaan Radar Lampung.Radar Lampung adalah sebuah surat kabar harian yang
terbit di Provinsi Lampung, Indonesia. Surat kabar ini termasuk dalam grup Jawa
Pos. Kantor pusatnya terletak di Kota Bandar Lampung. Koran ini pertama kali
terbit 2 Februari 2000. Hanya dalam waktu 3 tahun, harian ini menjadi market
leader koran-koran di Lampung. Sebarannya mampu menyentuh pelosok-pelosok
kabupaten. pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra
positif bangsa di dunia internasional. Dengan tugas nya untuk menyediakan
informasi pada masyarakat, diharapkan akan sesuai dengan bidang akademik yang
dijalani yaitu Informatika.
Oleh karena itu semua teori-teori yang dipelajari dari berbagai mata kuliah
dibangku kuliah dapat secara langsung dipraktekkan di Radar Lampung yang
berhubungan dengan komputer. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang
dipelajari sama dengan yang ditemui didalam prakteknya sehingga teori tersebut
dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan
suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan praktek. Oleh karena itu untuk
memperoleh pengalaman dan perbandingan antara teori dan praktek, maka
mahasiswa diharuskan menjalani praktek kerja lapangan di instansi pemerintah atau
perusahaan swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum
menyelesaikan studinya. Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang
terampil dan berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu
pendidikan dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan
yang handal S1 Informatika Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan
mahasiswanya untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, sehingga mahasiwa
dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam
lingkungan kerja yang sebenarnya.

1.2

Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan sebagai tenaga profesional di Radar Lampung yang
penulis lakukan selama 2 Bulan dari tanggal 21Juli 2020 sampai 20September 2020
bertujuan sebagai berikut:

1.

Untuk Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi
dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan
membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.

2.

Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan
dunia kerja.

3.

Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon
lulusan di dunia kerja.

4.

Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas instansi dalam melakukan proses
bisnis.

5.

Mengetahui tentang dunia Administrasi Jurnalistik.

1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan memberi banyak manfaat,

diantaranya:

1.

Memotivasi untuk terus memperdalam ilmu tentang Informatika yang di
implementasikan di perusahaan tempat Praktik Kerja Lapangan.

2.

Mengajarkan penulis tentang bagaimana memberi pemahaman kepada orang
lain

3.

Mempelajari bagaimana menyelesaikan permasalahan yang menjadi
hambatan ketika pelaksanaan kerja.

4.

Menambah wawasan dan pengetahuan serta memperluas pergaulan yang
berdampak positif.

1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Radar Lampung adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Provinsi

Lampung, Indonesia. Surat kabar ini termasuk dalam grup Jawa Pos yang berAlamat di Jl. Sultan Agung No.18 Kedaton, Kota Bandar Lampung. Dengan
waktu tempuh sekitar 3 menit dan jarak 1,4 km dari Universitas Teknokrat
Indonesia.

Gambar 1.1 Jarak dan Waktu Tempuh Radar Lampung ke Universitas Teknokrat
Indonesia

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di laksanakan pada tanggal 21 Juli 2020

sampai dengan 20 September 2020 atau selama 60 hari, yang dilaksanakan di Radar
Lampung, dengan waktu kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul
08.30 – 16.30 WIB.

