KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur bagi Tuhan yang Maha Esa, juga senantiasa
memberikan rakhmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini sebagaimana mestinya,
dengan segala kekurangan dan kelebihannya.
Laporan ini berisi kegiatan yang penulis lakukan saat melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan di K-Lite Radio 107.1 FM Bandung, selama kurang lebih
30 hari. Laporan Kerja Praktik ini diajukan untuk memenuhi syarat mata kuliah
Kerja Praktik program Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Jurnalistik Universitas Komputer Indonesia. Dalam mengerjakan
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak sedikit penulis menghadapi kesulitan
serta hambatan baik teknis maupun non teknis. Namun atas berkat dari Tuhan
yang Maha Esa, juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta
dukungan yang penulis terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari
berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja
Lapangan ini.
Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada orang tua
tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat pada penulis dan
juga memberikan doa serta dukungan moril maupun materi kepada penulis dalam
mengerjakan Laporan Praktek kerja Lapangan ini.
Terwujudnya penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini tidak lepas
dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini
penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak
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terkait yang telah banyak membantu penulis sehingga dapat tersusunnya laporan
praktek kerja lapangan ini, antara lain penulis ucapkan terima kasih kepada :
1. Yth. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia
yang telah mengeluarkan surat pengantar PKL kepada pihak perusahaan
dan memberikan pengesahan pada laporan ini.
2. Yth. Bapak Drs. Manap Solihat, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu
Komunikasi dan Public Relations FISIP UNIKOM sekaligus sebagai
dosen yang telah banyak memberikan pengetahuan dan berbagi ilmu serta
wawasan selama penulis melakukan perkuliahan serta memberikan
pengesahan PKL, yang juga selaku Dosen Wali IK-6 2009 yang telah
banyak memberikan nasihat, semangat dan arahan kepada penulis selama
menempuh studi di UNIKOM.
3. Yth, Ibu Melly Maulin P., S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi
Ilmu Komunikasi dan Public Relations FISIP UNIKOM yang juga selaku
Dosen Pembimbing dalam pengerjaan laporan Praktik Kerja Lapangan,
yang telah banyak membantu memberikan arahan, masukan-masukan yang
berarti bagi penulis serta memberikan pengetahuan dan berbagi ilmu juga
wawasan selama penulis melakukan perkuliahan.
4. Yth, Ibu Rismawaty,S.Sos.,M.Si., Yth, Ibu Desayu Eka Surya, S.Sos.,
M.Si., Bpk. Inggar Prayoga.,S.I.Kom, Bpk. Adiyana Slamet,
S.IP.,M.Si, Ibu Tine Agustin, S.I.Kom, selaku Dosen Program Studi
Ilmu Komunikasi FISIP UNIKOM yang telah mengajarkan penulis selama
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ini beserta seluruh dosen Ilmu Komunikasi yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu. Yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya
kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
5. Yth, Ibu Ratna Widiastuti, A.Md selaku Sekretariat Dekan FISIP
UNIKOM yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
6. Yth, Ibu Astri Ikawati,A.Md.Kom selaku sekretariat Progran Studi Ilmu
Komunikasi & Public Relations FISIP UNIKOM yang telah membantu
penulis dalam hal administrasi.
7. Yth, Bapak Indra Gunadi; Manager Dukman(dukungan manajemen),
sekaligus pembimbing praktek kerja lapangan di radio K-Lite 107.1 FM
Bandung serta seluruh staf dan karyawan radio K-Lite 107.1 FM Bandung,
yang telah memberikan penulis kesempatan, bimbingan, waktu dan tempat
selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Radio K-Lite 107.1 FM
Bandung.
8. Seluruh Keluarga Besar Penulis yang selalu memberi keceriaan,
dorongan, dan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Weli, Onyu dan keluarga, Fajar dan
keluarga, Ergan dan keluarga, Boby dan keluarga, Teja dan keluarga,
Anggi dan keluarga, Egi, Ono, Reza zafa, IK-Jurnal 2 '09, IK-Jurnal 2
'10, , IK-6 '09, Bara 137, UKM Mandiri, Kopi Item Production, dll
yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk motivasi dan
kebersamaan kalian.
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10. Semua pihak, yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu per
satu, terima kasih atas do’a dan dukungannya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada
seluruh pihak yang telah membantu penulis pada pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan sampai penulisan dan penyusunan laporan, semoga dibalas setimpal
oleh Tuhan yang Maha Esa.
Laporan PKL ini tidak luput dari kesalahan, baik dalam proses
pembuatannya

ataupun

hasil

yang

penulis

sajikan.

Untuk

itu,

guna

penyempurnaan laporan ini, penulis selalu terbuka untuk kritik dan saran. Akhir
kata penulis berharap semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat
bermanfaat bagi kita semua dan dapat berguna di masa yang akan datang. Amin.

Bandung, 18 November 2014

Penulis
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