
RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi 

selama beberapa bulan. Pada laporan Praktik Kerja Lapangan ini, disajikan 

beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan 

solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di perusahaan Radar Lampung 

Koran Bandarlampung selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli 2020 sampai 

September 2020. Penempatan Praktik Kerja Lapangan pada perusahaan ini dibagi 

di beberapa divisi dengan bidang kerja yang berbeda. Pertama adalah Divisi 

Pemberitaan merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan suatu 

pembuatan postingan Berita Radar Lampung.di dalam struktur organisasi umum 

yang ada di Radar Lampung pemberitaan termasuk dalam Divisi yang crusial yang 

mana deadline waktu itu sangat penting dengan pengerjaan caption berita dan 

mengolah berita dengan baik lalu mempostingnya di social media seperti Facebook 

Dan Youtube. Kemudian yang kedua adalah divisi Editing Video di Divisi ini 

kadang menerapkan 2 orang mahasiswa pkl untuk melakkukan editing video dan 

mengisi script video berita, bagian ini tidak kalah penting di divisi ini harus 

menerapkan kerja sama yang baik untuk membuat suatu video yang menarik dan 

layak untuk ditonton konsep konsep dasar editing diperlukan di divisi ini. Dan yang 

ketiga Divisi Design di divisi ini mahasiswa pkl akan membuat sebuah design pada 

hari hari besar contohnya Hari Idul Adha, membuat sebuah design ucapan Hari Idul 

Adha dan Design Ucapan 17 Agustus yang mana dibuatan di Photoshop dan Corel 

serta ada perintah dari para staf untuk membuat sebuah design lainya. 

Dari uraian tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan ini telah memenuhi harapan penulis dalam 

mengimplementasikan setiap ilmu yang penulis dapat pada saat kuliah yang 

diterapkan di dunia kerja, serta mampu dalam beradaptasi pada lingkungan atau 

dunia kerja dengan baik, hal ini diharapkan akan menjadi sebuah pengalaman 



yang berguna untuk kedepannya pada saat menghadapi lingkungan kerja yang 

sesungguhnya. 
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