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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 
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yang berguna untuk kedepannya pada saat menghadapi lingkungan kerja yang 

sesungguhnya. 

 

Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan, Radar Lampung, Pemberitaan, Editing 

Video,Design
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

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 
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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: 
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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 ber-

Alamat 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. 
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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. 
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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

Radar Lampung Group berdiri pada tanggal 11 Februari 1999 dan surat kabar 

harian Radar Lampung pertama kali terbit pada tanggal 2 Februari 2000. Pada 

umurnya yang ke-10 tahun, Radar Lampung Group berhasil menjadi perusahaan 

harian umum dengan oplah terbesar, yang menjangkau seluruh daerah provinsi 

Lampung. Radar Lampung Group merupakan salah satu perusahaan grup Jawa Post 

yang berpusat di provinsi Jawa Timur. Banyak hal yang melatar-belakangi Jawa 

Post memutuskan untuk mendirikan surat kabar harian di provinsi Lampung, 

diantaranya adalah:  

1. Provinsi Lampung merupakan daerah yang sangat potensial untuk pemasaran 

surat kabar, karena disamping tingkat ekonomi masyarakat yang tinggi, yang 

menyebabkan daya beli masyarakat juga tinggi, provinsi Lampung 

merupakan daerah yang perkembangannya cukup cepat. Disamping itu, 

jumlah penduduk provinsi Lampung melebihi 8 juta jiwa sehingga provinsi 

Lampung merupakan sasaran produk barang dan jasa termasuk di dalamnya 

surat kabar. 

2. Mempunyai jaringan yang sangat luas dan didukung oleh teknologi informasi 

yang canggih yang dikenal dengan JPNN (Jawa Post News Network). 

3. Mempunyai mesin percetakan sendiri yang dikelola oleh PT.Lampung 

Intermedia.  

4. Sumber daya manusia yang memadai. 

Pada awal berdirinya Radar Lampung Group hanya mencetak surat kabar 

sekitar 2.500 eksemplar/hari. Salah satu strategi Radar Lampung Group untuk 

meningkatkan oplah adalah dengan menurunkan harga surat kabar Rp. 

1.200/eksemplar menjadi Rp. 1.000/eksemplar, ini dilakukan tiga bulan sekali terbit 

dan ternyata strategi ini dapat meningkatkan oplah penjualan surat kabar harian 

Radar Lampung, apalagi pada saat itu kompetitor menaikkan harga surat kabar 

mereka jauh diatas harga surat kabar harian Radar Lampung. Pada tahun 2001 surat 

kabar harian Radar Lampung menguasai pasar dengan oplah sekitar 15.000 perhari. 

Pada awal tahun 2002, Radar Lampung Group mulai membangun gedung Graha 

Pena Lampung. Ini merupakan prestasi luar biasa karena baru 2 tahun berdiri sudah 
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dapat membangun gedung yang semua pembiayaannya dilakukan oleh Radar 

Lampung Group. Pada tahun 2004, Radar Lampung Group mengganti mesin 

percetakan dengan mesin baru, yang didatangkan langsung dari Amerika, dan 

mesin ini adalah mesin tercanggih pertama yang ada di luar Pulau Jawa. Mesin ini 

mampu mencetak Koran 35.000 eksemplar perjam.  

Hasil survey Nielsen Media Research tahun 2006 menunjukkan bahwa surat 

kabar harian Radar Lampung merupakan surat kabar yang memiliki oplah terbesar 

diantara 33 surat kabar daerah lainnya yang beredar di Lampung, yaitu mencapai 

73.017 eksemplar. Pada tahun 2006, Radar Lampung Group mulai melakukan 

penetrasi pasar yang lebih intensif ke kabupaten – kabupaten di provinsi Lampung, 

dengan membuka cabang di daerah, yaitu Radar Lampung Barat, Radar Lampung 

Tengah, Radar Tulang Bawang, Radar Tanggamus, Radar Lampung Selatan 

 

2.1 Surat Kabar Harian Radar Lampung 

Lahir dari semangat pentingnya ketersebaran informasi hingga ke pelosok- 

pelosok provinsi Lampung. surat kabar harian Radar Lampung Grup menjadi 

pelopor surat kabar harian lokal di kabupaten. Menggunakan sistem cetak jarak jauh 

yang terintegrasi antarkota dengan mesin-mesin cetak modern, Radar Lampung 

Group juga memfasilitasi bertumbuhnya media-media lokal. Dengan jaringan 

tersebut Radar Lampung Group memiliki database dan direktori lengkap segala 

jenis berita, realtime news, peristiwa-peristiwa terkini, serta beragam rubrik dan 

informasi menarik lainnya yang dikelola melalui teknologi sindikasi berita yang 

saling terhubung dari seluruh penjuru kota dan daerah setiap saat. 

Penertiban dalam jaringan Radar Lampung Group beredar luas hingga ke 

kota- kota di provinsi Lampung, menjangkau masyarakat pelosok dan daerah-

daerah baru yang terus tumbuh. Radar Lampung Group adalah jaringan media 

terbesar di provinsi Lampung yang merupakan bagian dari Jawa Pos National 

Network (JPNN). Saat ini surat kabar harian Radar Lampung telah memiliki 10 

koran yang memimpin pasar koran-koran lokal, yakni Radar Lampung, Rakyat 

Lampung, Radar Lamsel, Radar Tuba, Radar Tanggamus, Radar Lambar, Radar 

Kotabumi, Radar Lamteng, Radar Metro, dan Trans Lampung. Surat kabar harian 

Radar Lampung hadir dengan 32 halaman yang terdiri dari berbagai macam rubrik 
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yakni: Berita Utama, Metropolis, Lampung Raya (Lamteng – Metro, Tanggamus – 

Pesawaran, Lambar – Waykanan, Lamtim – Lamsel, Lampura – Tuba, Tuba Barat 

– Mesuji, Pringsewu), Politika, Metro Bisnis, Pendidikan, Society, Nasional, 

Olahraga, Entertainment, X-Presi, Dan Opini. Pada saat ini dengan harga Rp. 

4.000,- surat kabar harian Radar Lampung tetap mampu bersaing dengan surat 

kabar harian lokal lainnya di provinsi Lampung dan tetap berada di hati para 

penikmat berita cetak harian di provinsi Lampung. Pada Tahun 2013 Radar 

Lampung Group tengah menyiapkan perizinan untuk 3 stasiun radio. Bahkan satu 

stasiun radio, yakni Radar FM yang berlokasi di Bandarjaya, Lampung Tengah, 

sudah uji coba siaran.  

Selain itu, juga tengah diproses perizinan satu stasiun televisi lagi, yakni 

Saburai TV yang nantinya berlokasi di wilayah Lampung Selatan. Radar Lampung 

Group juga hadir dalam bisnis multimedia televisi berjaringan yakni Radar TV 

Lampung dan portal berita online www.radarlampung.co.id lengkap dengan koran 

digitalnya atau yang lebih sering disebut ePaper(sumber : dokumentasi Radar 

Lampung) 

 

2.2 Profil Umum Perusahaan 

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 menyentuh pelosok-pelosok kabupaten. Sesuai dengan cita-

cita Radar Lampung menjadi media cetak yang memimpin di provinsi Lampung 

dan menjadi media cetak kebanggaan provinsi lampung. Bukan hanya sebagai 

pemimpin di media cetak tetapi juga diharapkan di segala sector yang dijalani Radar 

Lampung dapat menjadi yang terdepan dan terpecaya. 

 

2.2.1 Logo Instansi 

Seperti pada umumnya perusahaan lain, Radar Lampung memiliki logo 

perusahaan yang sudah sangat melekat dengan perusahaan, logo ini telah dikenal 

https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_kabar
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Provinsi_vLampung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Provinsi_vLampung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/2000
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luas oleh masyarakat lampung. Dan dapat dikatakan logo ini yang membawa Radar 

Lampung hingga dapat masih berjalan sampai dengan sekarang 

 

 

Gambar 2. 1 Logo Instansi 

Sumber Dokumen Radar Lampung 

 

Seperti halnya sebuah nama, logo instansi juga memiliki arti atau makna 

tersendiri. Adapun arti dari logo Radar Lampung sebagai berikut: 

1. Tulisan Radar Lampung merupakan identitas utama perusahaan Radar 

Lampung 

2. Radar memiliki arti sebuah alat yang menggunakan glombang radio untuk 

menentukan arah, kecepatan dan tujuan layaknya alat ini Radar Lampung 

ingin menjadi media yang terdepan dalam menginformasikan berita kepada 

masyarakat Lampung 

3. Lampung merupakan lokasi dimana Radar Lampung akan membangun 

perushaan media yang akan memimpin di provinsi Lampung 

4. Warna merupakan kombinasi antara warna hitam dan merah yang 

mempunyai karakter lugas, kokoh, teknologis, dinamis, optimis, dan 

profesionalisme 

5. Bentuk garis lurus melambangkan Radar Lampung menjadi penyambung 

informasi antara daerah yang ada di Lampung yang mana sejalan dengan 

tagline Radar Lampung yakni satu untuk semua 

2.2.2 Visi Dan Misi Perusahaan 

1. Visi Perusahaan 

Memberikan informasi yang sedetail dan sebenar mungkin dengan fakta yang 

sebenarnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bogor. 

2. Misi Perusahaan 

Sebagai kontrol terhadap kinerja aparat pemerintah dan juga 

untukmemberikan berita yang aktual dan terpercaya kepada institusi dan 

masyarakat. 



9 
 

 

 

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

2.3.1 Struktur Organisasi Radar Lampung 

 Berikut merupakan struktur organisasi dari Radar Lampung 

Gambar 2.2 Struktur Jabatan Radar Lampung 

Sumber : Dokumen Radar Lampung Koran 

 

2.3.2 Struktur Jabatan Departemen Bisnis dan Promosi 

Berikut merupakan struktur jabatan pada Departemen Bisins dan Promosi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Struktur Jabatan Departemen Bisnis dan Promosi 

Sumber: Dokumen Radar Lampung 

Kepala Bisnis 
Dan Promosi

Manager Bisnis 
Promosi

Manager 
Kemitraan 

Manager

Event Organzier
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2.4 Lokasi Atau Unit Pelaksanaan Kerja 

Lokasi kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Radar Lampung 

yang beralamatkan di redaksi kantor pusat : Graha Pena Lampung, Jl. Sultan Agung 

No. 18 Kedaton, Bandar Lampung 35115, Lampung, Indonesia. Telp. (0721) 

789750 – 782306, Fax. (0721) 789752 – 773930, Email : 

redaksi@radarlampung.co.id – iklan@radarlampung.co.id 

Penulis ditempatkan di Departemen Bisnis dan Promosi dan dibimbing oleh 

Manager Evenet Organizer yang kemudian penulis diberikan tanggung jawab untuk 

mengelola sosial media Instagram / Admin Officer media sosial Instagram Radar 

Lampung Koran 

 

2.5 Deskripsi Pekerjaan 

 Pada Struktur Jabatan Radar Lampung Koran diatas, menjelaskan bahwa pada 

bagian redaksi dipimpin oleh seorang Pemimpin Redaksi yang bertanggung jawab 

kepada Direktur atau Pemimpin Perusahaan. Tugasnya yaitu memimpin dan 

mengendalikan semua kegiatan keredaksian bagi terlaksananya mekanisme dan 

aktivitas kerja keredaksian serta mengawasi seluruh isi rubrik dan pemberitaan pada 

Radar Lampung Koran, uraian tugas masing-masing sebagai berikut: 

1. Direktur. 

 Direktur bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers baik 

kedalam maupun keluar, ia dapat melimpahkan pertanggungjawabannya 

terhadap hukum pemimpin redaksi sepanjang menyangkut isi penerbitan. 

Tugasnya ialah mengendalikan dan mengorganisasikan aktivitas terbit harian 

pagi Radar Bogor secara professional sehingga mendukung terhadap 

tercapainya sasaran dan tujuan perusahaan baik idil maupun komersial. 

2. Pimpinan Redaksi / Kepala Departemen 

Pemimpin Redaksi pada Radar Lampung Koran bertanggung jawab kepada 

Direktur. Tugasnya yaitu memimpin dan mengendalikan kegiatan 

keredaksian bagi terlaksananya mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian 

serta mengawasi seluruh rubric dan pemberitaan. 

3. Redaktur Pelaksana 

mailto:redaksi@radarlampung.co.id
mailto:iklan@radarlampung.co.id
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Redaktur Palaksana bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi. Tugasnya 

yaitu mengatur pelaksanaan tugas keredaksionalan Radar Lampung Koran 

sesuai yang digaris bawahkan Pemimpin Redaksi dalam artian memimpin 

langsung aktivitas peliputan dan pembuatan pemberitaan oleh para wartawan 

dan editor. 

4. Sekertasi Redaksi 

Sekretaris Redaksi bertanggung jawab kepada Direktur. Tugasnya ialah 

menyangkut segala hal yang menyangkut Administrasi keredaksionalan dan 

menyelenggarakan kegiatan keseharian Radar Lampung Koram kearah 

kinerja terbaik untuk mencapai target perusahaan. 

5. Redaktur 

Redaktur Radar Lampung Koran bertanggung jawab kepada Redaktur 

Palaksana. Tugasnya ialah menerima bahan berita, baik dari wartawan, 

koresponden, maupun dari kantor berita atau bahkan Press Release dari 

lembaga, organisasi, instansi pemerintah atau perusahaan swasta. Selain itu 

Redaktur bertanggung jawab terhadap halaman isi halaman yang akan 

diterbitkan pada Radar Lampung Koran 

6. Koordinator Lliputan 

Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan atau mengatur para wartawan 

Radar Lampung Koran dan membagi tugas diantara para wartawan tersebut 

untuk melakukan peliputan, agar tidak terjadi kesalahan dilapangan. 

7. Reporter 

Seperti halnya dalam setiap perusahaan surat kabar, tugas reporter atau 

wartawan dalam Radar Lampung Koran adalah bertugas mencari, 

mengumpulkan dan mengolah informasi atau data menjadi berita yang akan 

disebarluakan kepada public, disesuaikan dengan tugasnya masing-masing 

yang sebelumnya sudah diatur oleh redaksi. 

 

2.6 Susunan Karyawan 

Berikut ini merupakan susunan karyawan yang terdapat pada perusahaan 

Radar Lampung yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini : 

Jabatan Nama 
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General Manajer H. Purna Wirawan,  

HJ. Liris Vawina 

Pemimpin Redaksi Cetak Taufi k Wijaya 

Wakil Pemimpin Redaksi Cetak Abdul Karim 

Pemimpin Redaksi Online Widi Sandika 

Redaktur Irwansa, Alam Islam, Dina 

Puspasari,Nurlaila Yanti 

Asisten Redaktur Ary Suryanto 

Reporter Bandarlampung Yuda Pranata, Agung Budiarto, Anggi 

Rhaisa, Elga Puranti, Ruri Setiauntari, 

Rimadani Eka Mareta, Rizky Panchanov, 

Maria Ulfa, Hj. Liris Vawina 

Koordinator Foto Alam Islam 

Reporter Foto M. Tegar Mujahid 

Reporter Daerah 1. Agus Swignyo (Pringsewu)  

2. Ardian Mukti (Mesuji)  

3. Dwi Prihantono (Lampung Timur) 

4. Edi Herliansyah (Tanggamus)  

5. Fahrozi Irsan Toni (Lampung Utara)  

6. Fahrurrozi (Pesawaran)  

7. H. Hermansyah (Waykanan)  

8. M. Zainal Arifi n (Tulangbawang)  

9. Prima Imansyah Permana (Kota Metro) 

10. Syaiful Mahrum (Lampung Tengah)  

11. Yuda Pranata (Lampung Selatan)  

12. Yusuf AS (Tulangbawang Barat)  

13. Try Sutrisno (Pesisir Barat)  

Copy Editor Rudy Saputra  

Pracetak H. Riptodiono, Farabi Lincoln, Nopriadi, 

Heru Kristianto 

Desain Perwajahan Edwin Jaya 

Non Aktif Ismail Komar, H. Senen, Ary Mistanto  
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Penerbit PT. Wahana Semesta Lampung 

Chairman H. Ardiansyah 

Direktur H. Taswin Hasbullah 

Deputi General Manajer H. Abdurrahman 

Pemimpin Perusahaan Hj. Desti Mulyati 

Manajer Iklan Nurlaila Yanti 

Staf Iklan Leny Hartanti, Masriani, Deni Setiawan,  

Desain Iklan: M. Sochib Hidayatullah, 

Decky Hardodes, Erwin S.  

Account Executive (AE) Iis Rahmawati, Wahyu Setiawan  

Perwakilan Iklan Jakarta Imam Taufan Nugroho (Kepala), Falma 

Ryani Yumanti (Adm) 

Manajer EO Maria Ulfa 

Staf EO Sandia Rekayuanita, Indah Istiani 

Manajer Pemasaran H. Abdurrahman 

Staf Pemasaran Supriyadi, Kisnanto, Yuyun Waningsih, 

Sodikin, Arif, July Abdul Ghofur 

Manajer SDM & UMUM Farah Diba 

Staf SDM & Umum Agha Tantra Afodana, Dian P 

Manajer Keuangan H. Abdurrahman 

Kasir Ana Susanti 

Komisaris Utama H. Alwi Hamu 

Komisaris H. Suparno Wonokromo 

Komisaris Lukman Setiawan 

Komisaris Dwi Nurmawan 

Penanggungjawab Media H. Ardiansyah 

Percetakan PT.LampungIntermediageneral 

Manajer H. Budi Susantiono 

Staf Percetakan Adi Irawan, Alim A, Zainal Arifi n, Dadang, 

Ismanto, Jenianto, Joko, Juliansyah, 
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Kurniawan, Marzan, M. Yasin, Parman, 

Pujianto, Wantriono. 

Akunting Reza Fahlevi 

Tabel  2. 1 Susunan Karyawan 

Sumber: Dokumen Radar Lampung 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Nirvan Ariyanto, NPM 17312062 

 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Radar 

Lampung, penulis ditugaskan untuk bekerja di bagian Design grafis dan 

Pemberitaan di bawah bimbingan Ibu Liris selaku General Manger, Bidang Design 

grafis dan Pemberitaan merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksan staf 

pada RadarLampung, berfungsi untuk memenyelenggarakan dan melaksanakan 

segala pekerjaan dan kegiatan. 

Bidang Design Grafis dan Pemberitaan Menindaklanjuti dan melaksanakan 

setiap perintah dan kebijakan Pimpinan. Fungsi dari bidang Design grafis dan 

Pemberitaan yaitu pelaksanaan membuat design, pelaksanan konten writer berita, 

pelaksanaan pengeditan berita, pelaksanaan produksi berita menu makanan, serta 

produksi pengembangan berita. Kegiatan penulis selama ditugaskan dibidang 

Design Grafis dan Pemberitaan penulis diberikan tanggung jawab antara lain : 

1. Penulis membuat design Idul Adha. 

2. Penulis membuat Daftar Menu untuk Event PLN. 

3. Penulis membuat Konten Writer untuk Berita 

4. Penulis Mengedit Video iklan Comix 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bandar Lampung 

bidang pembibitan dan produksi Usaha (PKL) antara lain. 

1. Penulis membuat design Idul Adha. 

Kegiataan penulis yaitu membuat Design Idul adha untuk Hari Perayaan 

Idul Adha yang Diselenggarakan pada hari Kamis Tanggal 30 Juli 

2020.selanjutnya penulis menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CC 
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2014 untuk membuat design Idul Adha dan untuk diserahkan kepada 

Pimpipinan EO selanjutnya di serahkan kepada General Manajer.Contoh 

pembuatan Design Idul Adha dapat dilihat pada gambar 3. 1 di bawah ini: 

 

Gambar 3.1 Pembuatan Design Idul Adha 

 

2. Penulis membuat Daftar Menu Makanan untuk Event PLN 

Kegiatan penulis selanjutnya membantu membuat Berita Menu Makanan. 

Untuk penyelenggaran Event PLN. Penulis menggunakan aplikasi 

Pengolahan data Microsoft Office Word untuk membuat Berita Menu 

makanan setelah Berita Menu Makanan lalu diserahkan Pimpinan EO. 

Pembuatan berita menu makanan dapat dilihat pada gambar 3.2 dibawah 

ini 
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Gambar 3.2 Penulis membuat Daftar Menu Makanan untuk Event PLN 

 

3. Penulis membuat Konten Writer untuk Berita 

Kegiatan Penulis juga membantu membuat Konten Writer berita. Tugas 

ini dibuat dengan merangkum berita Koran lalu di deskripsikan konten 

yang akan diambil dam dijadikan video dengan menggunakan notepad 

sebagai tempat menyimpan.Lalu setelah itu diberikan kepada Muhammad 

Fadilah Arfat untuk dimasukan ke dalam video .Contoh membuat Konten 

Writer untuk Berita dapat dilihat dibawah ini pada gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Penulis membuat Konten Writer untuk Berita 

 

4. Penulis Mengedit Video iklan Comix 

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan penulis adalah mengedit video iklan 

Comix menggunakan aplikasi Sony Vegas Pro dan ketika selesai akan 

diserahkan kepada General Manajer Radar Lampung ketika selesai sebagai 

iklan. 

Proses Mengedit Video iklan Comix dapat dilihat di gambar 3.4 berikut 

ini. 

 

Gambar 3.4 Penulis Mengedit Video iklan Comix 
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3.1.3 Kendala Yang dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Radar Lampung pada bagian Design grafis dan Pemberitaan 

sebagai berikut : 

1. Penulis mengalami masalah printer sering tiba-tiba tidak bisa (macet) atau 

terngsangkut dan juga terkadang mengalami gangguan ketika mencetak 

tulisan. Hal ini menghambat penulis pada saat melakukan aktifitas untuk 

mencetak surat.  

2. Penulis terkadang mengalami kesulitan ketika jaringan wifi tidak bisa 

digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan atasan. 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun kendala yang dihadapi, maka penulis memberikan solusi sesuai 

dengan kendala yang dihadapi: 

Kendala 1 

Langkah 1 

Keluarkan Cartridge dari printer Anda dan kumudian segera bersihkan tempat 

dudukan Cartridge dengantisu dan setelah itu rendam Cartridge dengan 

alkohol lebih kurang 3-5 menit. 

 

Langkah 2 

Setelah direndam dalam alkohol, Bersihkan head Cartridge dengan tisu, 

sampai kebocoran sudah mulai berkurang. Penyebab kebocoran pada 

Cartridge umumnya disebabkan oleh debu atau puing – puing kecil yang 

menempel danmasuk ke head cartridge. 

 

Langkah 3 

Gosokkan secara perlahan tisu pada head Cartridge untuk mengidentifikasi  

area mana yang mengalami kebocoran. 
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Langkah 4 

Setelah Anda menemukan lokasi kebocoran. Lihatlah apakah ada celah 

penyebab dari kebocoran tersebut. Jika tidak ada celah yang terlihat, cukup 

lakukan pengeringan selama ½ Jam, Cartridge sudah bisa dugunakan secara 

normal kembali. 

 

 

Gambar 3.5: Proses Mencari Celah Penyebab Kebocoran 

 

Kendala 2 

Langkah 1 

hubungkan kabel LAN/UTP Cross ke 2 PC yang ingin dihubungkan. 

 

Langkah 2 

setting melalui control panel>Network and Internet>Network and Sharing  

Center,lalu pilih bagian LAN 
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Gambar 3.6 Tampilan Setting Control Panel 

 

 

Langkah 3 

Selanjutnya,akan muncul jendela baru ,seperti gambar di bawah ini.lalu,klik  

properties 

 

 

Gambar 3.7 Tampilan Ethernet Status 
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Langkah 4 

Cari bagian "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4),lalu OK 

 

 

Gambar 3.8 Tampilan Ethernet Propertis 

 

 

Langkah 5 

Lalu ,setting IP dan Subnet Mask kalian dengan cara pindah dahulu check 

button radio kalian keuse the following IP Address,selanjutnya ganti bagian 

yang saya beri kotak merah dengan sesuka kalian.misal computer 1 = 

192.168.92.1 lalu komputer 2 = 192.168.92.dengan subnet mask sama 

255.255.255.0.setelah itu,klik Ok ! 
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Gambar 3.9 Tampilan Internet Protocol Ver4 (TCP/IPv4) Properties 

 

Langkah 6 

sebelumnya usahakan, matikan access windows firewall nya, 

 

Langkah 7 

lalu, masuk cmd dengan run as administrator. selanjutnya, lakukan ping 

dengan menulis alamat Ip yang Tertukar.contoh, Komputer 1 = ping 

192.168.92.2 dan, komputer 2 = ping 192.168.92.1 

 

Gambar 4.0 Tampilan Administrator Command Prompt 
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Langkah 8 

Pastikan IP komputer teman anda ditemukan / ping anda menghasilkan reply 

dan 100% received. jangan sampai, loss Dan Selesai. 
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3.2 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

M FADILAH ARFAT, NPM 17312098 

 

3.2.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Radar 

Lampung penulis ditugaskan untuk bekerja di bidang editor video di bawah 

bimbingan General Manajer. Bidang editor video merupakan unsur untuk 

membantu mempercantik video sebelum akan di posting di social media. Edior 

video bertugas mencari berita yang menarik pada koran harian, dan membuatkan 

video mengenai berita-berita tersebut. 

Bidang editing video dibuat khusus untuk kami peserta Praktik Kerja 

Lapanganyang di buat oleh General Manager. Fungsi dari bidang ini yaitu untuk 

membatu membuatkan video mengenai highlight berita pada koran harian Radar 

Lampung yang akan di posting di Instagram Radar Lampung Koran. Kegiatan 

penulis selama ditugaskan di bidang editor video anataralain: 

1. Penulis mengedit video cuplikan berita pada koran harian. 

2. Penulis membuat intro video. 

3. Penulis membuat trailer untuk video. 

4. Penulis mengedit video untuk Facebook Radar Lampung Koran 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Radar Lampung bidang editing video yaitu. 

1. Mengedit video cuplikan berita pada koran harian 

Kegiatan penulis yaitu membantu mengedit video tentang cuplikan berita 

pada koran harian Radar Lampung yang akan ditayangkan di Instagram 

Radar Lampung Koran yang data nya didapat dari koran harian digital 

yang berbentuk file pdf yang telah diedarkan. Selanjutnya penulis 

menggunakan aplikasi editing video Sony Vegas Pro untuk mengedit video 

mengenai cuplikan berita pada koran harian yang berjumlah 3 sampai 4 

berita yang menjadi topik hangat. setelah video cuplikan berita harian 

selesai dibuat maka selanjutnya penulis membagikan video tersbut ke 
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Novarina Salsabillah untuk selanjutnya diberi Border untuk video. 

Kegiatan pengeditan dapat dilihat pada gambar 3.5 dibawah ini. 

 

Gambar 4.1 Proses pengeditan video cuplikan berita pada koran harian 

 

2. Membuat intro video 

Kegiatan lain yang dilakukan oleh penulis yaitu membuat intro video 

dengan cara membuat asset-asset yang diperlukan terlebih dahulu sebelum 

melakukan editing video. Penulis menggunakan Corell Draw untuk 

membuat asset-asset untuk intro dan penulis juga menggunakan, setelah 

asset-asset selesai dibuat maka penulis melanjutkan untuk dibuat menjadi 

sebuah video animasi intro. 

Proses pengerjaan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.2 proses pembuatan asset di corell draw 
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Gambar 4.3 proses pembuatan background 

 

 

Gambar 4.4 Proses pembuatan intro 

 

3. Membuat trailer untuk video 

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan penulis adalah membuat trailer 

pendek untuk di posting di Instagram, Trailer ini dibuat agar orang tertarik 

untuk melihat full videonya di Facebook Radar Lampung Koran, durasi 

video trailer yang dibuat berkisar antara 30 sampai 50 detik. Selanjutnya 

setelah penulis selesai membuat trailer kemudian akan di post di Instagram 

Radar Lampung Koran.Hasil pembuatan trailer dapat dilihat di gambar 

berikut ini. 
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Gambar 4.6 Tangkapan Layar satu Postingan trailer yang telah penulis buat 
 

 
Gambar 4.5 Tangkapan Layar dua Postingan trailer yang telah penulis buat 

 

4. Mengedit video untuk Facebook Radar Lampung Koran 

Penulis juga diminta membantu untuk mengedit video untuk beberapa 

video yang akan di post pada Facebook Radar Lampung Koran.Video yang 

di edit oleh penulis antara lain adalah video tutorial membuat ketupat, 

video tutorial membuat rangkaian bunga dari sayuran, video review mobil 

. Selanjuatnya video akan di posting di Facebook Radar Lampung Koran 

oleh GM (General Manager) yang juga menjadi admin pada Facebook 

Radar Lampung Koran. Proses pengeditan salah satu video dapat dilihat 

pada gambar 4.1 dibawah ini. 
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Gambar 4.7 Proses Pengeditan video review mobil 

 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Radar Lampung yaitu:Penulis mengalami masalah dimana pada 

saat digunakan untuk mengedit suatu video, Software Sony Vegas Pro terjadi freeze 

maupun crash hal ini menghambat penulis untuk melakukan tugas yang 

menggunakan Sony Vegas Pro. Hal ini terjadi karena fitur GPU acceleration pada 

Sony Vegas Pro sehingga membuat laptop penulis menjadi lambat dalam 

memperoses tugas pada saat editing,karena fitur ini hanya bagus untuk VGA (Video 

Graphic Adapter) kelas atas. 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun kendala yang dihadapi, maka penulis memberikan solusi sesuai 

dengan kendala yang dihadapi sebagai berikut : 

Apabila Sony Vegas Pro mengalami freeze atau crash hal yang penulis 

lakukanadalah sebagai berikut : 

1. Penulis menunggu hingga muncul pop up untuk menutup sony vegas pro jika 

tidak muncul pop up tersebut maka penulis melakukan Langkah kedua. 

2. Penulis menggunakan shortcut ctrl + alt + del untuk masuk ke task manager 

dan menutup sony vegas pro. 

GPU acceleration - menggunakan kartu grafis untuk melakukan tugas intensif 

grafis yang seharusnya dilakukan oleh CPU - telah mengubah 3D dan 

pengomposisian pada komputer desktop dan laptop (David Shapton 2012). 
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Apabila penulis mengalami freeze serta crash pada sony vegas pro hal yang 

penulis lakukan : 

1. Membuka menu option pada sony vegas pro dan pilih preference,menu 

tersebut bisa dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini 

 

Gambar 4.8 Menu option pada sony vegas pro 

 

 

2. Lalu masuk ke tab video dan cari GPU acceleration dan kemudian pilih turn 

off gambar bisa dilihat pada Gambar 4.3 dibawah ini. 
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Gambar 4.9 Tab video  
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3.3 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

NOVARINA SALSABILLAH, NPM 17312086 

 

3.3.1 Bidang Kerja  

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Radar 

Lampung, penulis ditugaskan untuk bekerja di bagian Design grafis dan 

Pemberitaan di bawah bimbingan General Manager, Bidang Design grafis dan 

Pemberitaan merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksan staf pada 

RadarLampung, berfungsi untuk memenyelenggarakan dan melaksanakan segala 

pekerjaan dan kegiatan. 

Bidang Design Grafis dan Pemberitaan Menindaklanjuti dan 

melaksanakan setiap perintah dan kebijakan Pimpinan. Fungsi dari bidang 

Designgrafis dan Pemberitaan yaitu pelaksanaan membuat design, pelaksanan 

konten writer berita, pelaksanaan pengeditan berita, pelaksanaan produksi berita 

menu makanan, serta produksi pengembangan berita. Kegiatan penulis selama 

ditugaskan dibidang Design Grafis dan Pemberitaan penulis diberikan tanggung 

jawab antara lain : 

1. Penulis membuat design Idul Adha. 

2. Penulis membuat design dapur radarlampung. 

3. Penulis membuat design border untuk berita. 

4. Penulis ikut membantu membuat design untuk Event PLN. 

5. Penulis membuat Konten Writer untuk Berita 

6. Penulis ikut membantu dalam persiapan podcast  

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Radar Lampung Koran antara lain : 

1. Penulis membuat design Idul Adha. 

Kegiataan penulis yaitu membuat Design Idul adha untuk Hari Perayaan 

Idul Adha yang Diselenggarakan pada hari Kamis Tanggal 30 Juli 2020. 

Selanjutnya penulis menggunakan software CorelDrawx7 untuk 

membuat design Idul Adha dan diserahkan kepada Pimpipinan EO 
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selanjutnya akan di publish melalui media sosial radarlampung koran 

seperti Facebook dan Instagram. Gambaran pembuatan Design Idul 

Adhadapat dilihat pada gambar 5.0 di bawah ini: 

 

Gambar 5.0 Pembuatan design idul adha Design yang telah dipublish dimedia 

sosial 

 

2. Penulis membuat design dapur radarlampung. 

Kegiataan penulis selanjutnya yaitu membuatdesign dapur radarlampung 

yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan video dapur 

radarlampung dengan menggunakan softwareCorelDraw x7. Gambaran 

pembuatan Design dapur radarlampung. 

 

Gambar 5.1 pembuatan design dapur radarlampung 

 

3. Penulis membuat design border untuk berita. 
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Kegiataan penulis selanjutnya yaitu membuat design border radarlampung 

koran yang nantinya akan digunakan untuk berbagai konten yang akan di 

publish dimedia sosial radarlampung koran, penulis menggunakan 

software CorelDraw x7. Gambaran pembuatan Design border 

radarlampung koran. 

 

Gambar 5.2 Pembuatan design border radarlampung koran 

 

4. Penulis ikut membantu membuat design untuk Event PLN. 

Kegiataan penulis selanjutnya yaitu ikut membatu pembuatan design 

untuk event PLN yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 september 

2020. Design yang penulis bantu antara lain membuat design stiker, surat, 

amplop, prastasti, dll. Penulis menggunakan software Adobe Photoshop 

CS6 dan juga CorelDraw x7.  Gambaran pembuatan Design untuk Event 

PLN. 



35 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Design Videotron untuk Event PLN 

 

5. Penulis membuat Konten Writer dan editing video untuk Berita 

Kegiatan Penulis juga membantu membuat Konten Writer dan editing 

video untuk berita. Tugas ini dibuat dengan merangkum berita Koran lalu 

di deskripsikan konten yang akan diambil dan dijadikan video dengan 

menggunakan notepad sebagai tempat menyimpan dan untuk pembuatan 

video penulis menggunakan software Filmora9. Lalu setelah itu video 

akan di publish di sosial media radarlampung koran. Gambaran membuat 

Konten Writer dan editing video untuk Berita dapat dilihat dibawah ini 

 

 

Gambar 5.4 Pembuatan Konten Writer dan editing video 
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6. Penulis ikut membantu dalam persiapan podcast 

Kegiatan Penulis selanjutnya juga membantu dalam persiapan podcast. 

Kegiatan podcast diadakan pada tanggal 16 september 2020. Disini 

penulis membatu mempersiapkan untuk kegiatan podcast menyiapkan 

alat-alat yang dibutuhkan seperti kamera, software yang akan digunakan 

untuk siaran langsung dibeberapa media sosial radarlampung koran.  

 

Gambar 5.5 Koran Podcast 

3.3.3 Kendala Yang dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Radar Lampung pada bagian Design grafis dan Pemberitaan 

sebagai berikut : 

1. Penulis terkadang mengalami kesulitan ketika jaringan wifi tidak bisa 

digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan atasan. 

2. Penulis mengalami masalah dalam menggunakan software untuk 

digunakan saat melakukan siaran langsung pada acara podcast. Hal ini 

menghambat penulis dalam aktivitas dan juga waktu yang dibutuhkan 

tidak begitu banyak. 

 

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun kendala yang dihadapi, maka penulis memberikansolusi sesuai 

dengan kendala yang dihadapi : 

1. Kendala Pertama 

1. Hubungkan kabel LAN/UTP Cross ke 2 PC yang ingin dihubungkan. 
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2. setting melalui control panel>Network and Internet>Network and Sharing 

Center, lalu pilih bagian LAN 

 

 

Gambar 5.6 Tampilan Setting Control Panel 

3. Selanjutnya, akan muncul jendela baru, seperti gambar di bawah ini. lalu, 

klik properties 

 

Gambar 5.7 Tampilan Ethernet Status 

 

4. Cari bagian "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), lalu OK 
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Gambar 5.8 Tampilan Ethernet Propertis 

5. Lalu, setting IP dan Subnet Mask kalian dengan cara pindah dahulu check 

button radio kalian keuse the following IP Address, selanjutnya ganti 

bagian yang saya beri kotak merah dengan angka yang berbeda. Misal 

komputer 1 = 192.168.92.1 lalu komputer 2 = 192.168.92.2 dengan subnet 

mask sama 255.255.255.0setelah itu, klik Ok 

 

 

Gambar 5.9 Tampilan Internet Protocol Ver4 (TCP/IPv4) Properties 
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6. sebelumnya usahakan, matikan access windows firewall nya, 

7. lalu, masuk cmd dengan run as administrator. Selanjutnya, lakukan ping 

dengan menulis alamat Ip yang Tertukar.contoh, Komputer 1 = ping 

192.168.92.2 dan, komputer 2 = ping 192.168.92.1 

 

Gambar 6.0 Tampilan Administrator Command Prompt 

Pastikan IP komputer teman anda ditemukan / ping anda menghasilkan reply 

dan 100% received. Jangan sampai, loss Dan Selesai. 

 

2. Kendala Kedua 

1. Klik tombol + tambah yang ditunjuk panah merah. 

 

Gambar 6.1 Tampilan OBS Studio 

https://1.bp.blogspot.com/-msqECODNkKQ/X4RWsggEVfI/AAAAAAAAEv8/yejSt0mtOLYArNL70f5grsu33c-pYDdMgCLcBGAsYHQ/s1600/Cara+Setting+OBS+untuk+Merekam+Layar+Komputer.webp
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2. Setelah muncul menu lainnya silahkan pilih menu Display Capture. 

 

Gambar 6.2 Tampilan Menu OBS Studio 

 

3. Akan muncul lagi jendela baru, saya tidak melakukan perubahan apapun 
disini, jadi silahkan klik OK saja. 

https://1.bp.blogspot.com/-UNf6P1VvUws/X4RXko4mzNI/AAAAAAAAEwE/0mQyTSgegNw-X29NdKswtK-_HIkLo6OxgCLcBGAsYHQ/1600/Cara+Setting+OBS+untuk+Merekam+Layar+Komputer.webp


41 

 

 

 

 

Gambar 6.3 Tampilan Create/Select Source 

4. Muncul lagi jendela baru, sekarang sudah ada tampilan layar didalam 

layar, dibagian bawahnya ada pilihan Display (atau monitor) yang ingin 
digunakan, karena monitor saya hanya 1 maka saya tidak bisa memilih 
displaynya. 

 
Dan jika tidak ingin cursor atau panah mouse terlihat maka hilangkan 

centang pada bagian Capture Cursor, jika sudah selesai klik OK 

https://1.bp.blogspot.com/-_fSsWW1MyXw/X4RYL9tTaII/AAAAAAAAEwQ/LKAINnKCY7IpVQahpDuhqUm4qnYCswxvQCLcBGAsYHQ/s1600/Cara+Setting+OBS+untuk+Merekam+Layar+Komputer.webp
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Gambar 6.4 Tampilan Display Capture 

5. Setelah selesai semua, OBS (Open Broadcaster Software) sudah bisa 

digunakan untuk merekam layar. 

 

Gambar 6.5 Tampilan OBS yang siap digunakan 

 

https://1.bp.blogspot.com/-uvZMt9nqYv8/X4RgRo89dEI/AAAAAAAAEwc/he9mYURIebo3K7ipUlgTnVpCZlR18DSdgCLcBGAsYHQ/s1600/Cara+Setting+OBS+untuk+Merekam+Layar+Komputer.webp
https://1.bp.blogspot.com/-yG3dm2g_6pc/X4Rg8mUVBmI/AAAAAAAAEwk/eC3_p579uKoaG0tZ4sU5qksdu4Z1Ok4_ACLcBGAsYHQ/s1600/Cara+Setting+OBS+untuk+Merekam+Layar+Komputer.webp


43 

 

 

 

6. Klik start recording untuk memulai merekam layar, tetapi tunggu dulu, 
dari pengalaman saya setting default kurang optimal dan hasil videonya 
kurang bagus, jadi saya menyarankan cek settingan nya terlebih dahulu, 

lalu klik menu setting di pojok kanan bawah. 

 

Gambar 6.6 Tampilan Menu Setting 

7. Pada bagian output terutama bagian recording silahkan cek recording 

path apakah sudah sesuai keinginan, dan yang paling penting 
adalah recording quality dan recording format. 

 

Gambar 6.7 Tampilan Setting Output 

8. Beralih ke bagian video, pastikan base resolution dan output 
resolution memiliki nilai resolusi layar yang paling tinggi agar hasil 

videonya bagus dan maksimal, untuk tutorial ini saya mengaturnya ke 
1920 x 1080 karena resolusi layar maksimal saya adalah full HD. 

https://1.bp.blogspot.com/-3qIKIemZijI/X4RhVvIXvGI/AAAAAAAAEws/55mrV4ULCEgMD9KjMhAE38M8LYQQQf9ZgCLcBGAsYHQ/s1600/Cara+Setting+OBS+untuk+Merekam+Layar+Komputer.webp
https://1.bp.blogspot.com/-NquBaPtABJ8/X4RhxFrX-rI/AAAAAAAAEw4/2oZ_FVbDn7c8L2BEJpzHqILekC6dmwBFwCLcBGAsYHQ/s1600/Cara+Setting+OBS+untuk+Merekam+Layar+Komputer.webp
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Gambar 6.8 Tampilan Setting Video 

  

https://1.bp.blogspot.com/-VsjjRPzSch8/X4RiHzBt5vI/AAAAAAAAExA/VclJ9_N4-zcmY9kRU9EtQRcQjzZX4XSvwCLcBGAsYHQ/s1600/Cara+Setting+OBS+untuk+Merekam+Layar+Komputer.webp
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

Radar Lampung merupakan salah satu lembaga media cetak yang cukup besar 

di Provinsi Lampung. Radar Lampung sebagai Lembaga media cetak yang 

independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan 

berita informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial. Dengan tugas nya 

untuk menyediakan informasi pada masyarakat. Berdasarkan dari pembahasan 

sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa : 

1. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Radar Lampung telah 

memenuhi gambaran nyata penerapan atau implementasi dari ilmu atau 

teoriseperti desain grafis, editing video, microsoft office, jaringan 

komputer, dan troubleshooting software dan hardware yang selama ini 

diperoleh pada perkuliahan. 

2. Penulis telah mampu beradaptasi dengan dunia kerja dalam hal kerjasama 

tim untuk menyelesaikan masalah dengan baik di lingkungankerja. 

3. Penulis   mendapatkan   pengembangan   kepribadian   dalam   hal 

kedisiplinan, tanggung jawab, dan beretika dalam dunia kerja yang nyata. 

4. Penulis dapat mengetahui produktivitas instansi. 

 

4.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada 

mahasiswa yang ingin melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Radar Lampung 

untuk menguasai beberapa kemampuan seperti berikut : 

1. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik. 

2. Mampu menggunakan aplikasi perkantoran (Microsoft Office). 

3. Memahami Design Grafis sesuai pembekalan Praktik Kerja Lapangan. 

4. Memahami topologi jaringan computer dan pengkabelan. 

5. Mampu melakukan TroubleshootingSoftware dan Hardware, jikaterjadi 

kerusakan pada perangkat komputer. 

6. Mampu mengedit suatu video. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Tugas Program Praktik Kerja Lapangan. 

 

Lampiran 2. Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Nirvan Ariyanto 
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 Laporan 3. Transkrip Nilai Nirvan Ariyanto 
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Lampiran 4. Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan M Fadilah Arfat 
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Laporan 5. Transkrip Nilai M Fadilah Arfat 
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Lampiran 6. Catatan Harian Praktik Kerja LapanganNovarina Salsabillah 
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Laporan 7. Transkrip Nilai Novarina Salsabillah 
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Laporan 8. Daftar Hadir Peserta Praktik Kerja Lapangan. 
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