BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kerja praktek(KP) merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh di
Perguruan Tinggi, baik itu untuk tingkat sarjana maupun diploma. Dalam perkuliahan
telah diajarkan teori-teori keilmuan yang sudah menjurus ke bidang industri tertentu.
Namun, untuk memperbanyak pengalaman kerja secara langsung. Kerja praktek
merupakan langkah yang tepat untuk ditempuh mahasiswa. Dalam pelaksanaan KP,
mahasiswa juga mendapatkan ilmu diluar teori yang didapatkan diperkuliahan (Buku
panduan kerja praktek Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis-Riau 2017).
Mahasiswa dituntut lebih aktif dalam pelaksanaan Kerja Praktek pada suatu
industri baik itu perusahaan maupun instansi. Berbagai perusahaan industri dan
instansi membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktek.
Salah satunya di PT. Centro Digital Riau Mediatama (Ceria Tv) Pekanbaru. Oleh
sebab itu penulis memutuskan untuk melaksanakan kerja praktek di PT. Centro
Digital Riau Mediatama(Ceria Tv) Pekanbaru. Dengan demikian, melalui Laporan
Kerja Praktek(LKP) ini penulis ingin mengkaji “Peran Penting Compers Dalam
Liputan Berita Stasiun Televisi Ceria Tv Pekanbaru”.
Apalagi pada perkembangan teknologi informasi saat ini terjadi sangat pesat,
banyak perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Mereka mulai
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terutama internet sebagai media
informasi. Media informasi adalah suatu alat untuk mengumpulkan dan menyusun
kembali sebuah informasi sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi
penerima informasi. Contoh media informasi yang sudah memanfaatkan
perkembangan teknologi yaitu PT. Centro Digital Riau Mediatama (Ceria Tv) hadir
sebagai layanan televisi streaming yang menyediakan layanan penyampaian
informasi dan promosi pada sebuah kegiatan yang diadakan oleh perusahaan swasta
maupun pemerintah (Jakarta, PT.Raja Grafindo).
Layanan yang disediakan Ceria Tv yaitu, beruoa proses recording kegiatan yang
sedang berjalan, kemudian disiarkan secara langsung melalui yang diadakan oleh
Ceria Tv ialah Sembang Malam dan Pagi ceria yang diadakan dua kali dalam
seminggu.
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Latar belakang ini diambil dari Buku Panduan Kerja Praktek Mahasiswa
Politeknik Negeri Bengkalis-Riau 2017, dan artikel yang ditulis oleh Wibowo,
Manajemen Kinerja (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007).
1.2.Tujuan
Adapun tujuan dari kerja praktek adalah :
a. Untuk memperoleh pengalaman kerja
b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan
kualitas kerja mahasiswa
c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah kerja praktek pada
Program Diploma III Teknik Informatika.
d. Memperoleh wawasan tentang jurnalistik sehingga dapat mengembangkan
disiplin ilmu yang dimiliki dengan kebutuhan kerja yang akan datang
e. Kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi kerja yang sebenarnya.
1.3. Manfaat
Adapun manfaat kerja praktek adalah :
a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam dunia kerja
b. Mengetahui teknik pengambilan gambar yang baik dan benar
c. Mengetahui cara menjadi seorang kameramen saat acara maupun liputan
dilapangan
d. Mengetahui cara mengatur kamera yang digunakan saat liputan dan acara
berlangsung secara indoor maupun outdoor
e. Sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan ilmu yang tidak
didapatkan ditempat kerja praktek.
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