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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia merupakan salah satu Universitas yang ada di 

Bandarlampung. Universitas Teknokrat Indonesia terdiri dari beberapa Fakultas, 

salah satunya yaitu Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK). FTIK Universitas 

Teknokrat Indonesia merupakan Fakultas yang mengedepankan kualitas 

mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja, menilai perlu adanya Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) (UTI, 2017). 

PKL merupakan salah satu dari kumpulan kegiatan yang telah ditempuh oleh 

mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat diartikan sebagai 

sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan 

yang kompeten pada bidangnya masing-masing. PKL dilaksanakan secara 

sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen yang memenuhi syarat (UTI, 

2017). 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana untuk mempelajari suatu 

bidang pekerjaan tertentu, melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang 

pendidikan. Juga sebagai media untuk memperkenalkan mahasiswa pada situasi 

kerja agar mampu memahami etos kerja pada instansi atau perusahaan. PKL 

bertujuan untuk memperoleh wawasan dan memperoleh pengalaman dari pekerjaan 

nyata yang diberikan dari suatu instansi. Mahasiswa juga harus dapat 

membandingkan ilmu yang diberikan secara teori dan pada saat praktik kerja 

lapangan dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana tata cara kerja yang ada di 

instansi atau perusahaan.  

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung 

dalam proses kinerjanya menggunakan Teknologi dan Informasi Komputer. 

Diantaranya ada pada subbagian Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat 

(Humas), Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), dan Bidang Pendidikan 

Madrasah (PenMad) yang ada di Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. 
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1.2. Maksud dan Tujuan PKL 

1.2.1. Maksud dari kegiatan PKL : 

Maksud dari kegiatan pkl adalah mempersiapkan mahasiswa untuk dunia 

kerja nanti agar mampu memahami lingkungan pekerjaan setelah memperoleh 

pengalaman pada saat pkl. Adapun maksud pkl: 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktek kerja. 

2. Melakukan praktek kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 

3. Memperkenalkan mahasiswa pada situasi kerja yang sebenarnya. 

4. Memahami etos kerja yang telah lama dilakukan pada suatu instansi/perusahaan 

5. Mendapatkan ilmu yang didapatkan dari tempat PKL yaitu, sopan santun kepada 

orang lain dan mengetahui cara kerja disuatu instansi/perusahaan yang telah 

lama dilakukan. 

1.2.2. Tujuan dari kegiatan PKL : 

PKL bertujuan untuk memperoleh wawasan dan pengalaman dari kerja nyata 

yang di dapat dari instansi. adapun tujuan dari pkl:  

1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan. 

2. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai 

dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah. 

3. Dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh di perkuliahan secara teori 

dan pada saat praktek kerja lapangan. 

4. Mengetahui bagaimana tata cara kerja yang ada di instansi/perusahaan. 

 

1.3. Kegunaan PKL 

Kegiatan PKL harus mampu berguna dan memperoleh manfaat, terutama 

manfaat untuk mahasiswa itu sendiri. Adapun kegunaan PKL adalah: 

1. Menumbuhkan rasa disiplin terhadap waktu, bertanggungjawab terhadap 

pekerjaan, saling menghormati terhadap karyawan atau pengunjung instansi. 

2. Meningkatkan dan memantapkan sikap profesional dalam usaha pembekalan 

untuk terjun kelapangan pekerjaan yang sebenarnya. 

3. Sebagai media untuk mengenal lingkungan kerja yang berbeda dengan 

lingkungan kampus. 

4. Menumbuhkan dan menerapkan silaturahmi antar instansi/perusahaan, kampus, 

dan mahasiswa PKL. 
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1.4. Tempat PKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Lampung (Maps, 2017) 

Pelaksanaan kegiatan PKL bertempat di : 

instansi : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung 

alamat   : Jalan Cut Mutia no. 27 Teluk Betung Bandarlampung  

Kode Pos 35221 

telepon  : (0721) 481533 

fax  : (0721)  

website  : lampung.kemenag.go.id 

e-mail  : kanwillampung@kemenag.go.id 

 

1.5. Jadwal Waktu PKL  

Kegiatan PKL dilaksanakan pada semester genap yang berlangsung selama 

hari  : Senin s.d. Jum’at 

tanggal  : 10 April s.d. 2 Juni 2017 

pukul  : Hari Senin s.d. Kamis pukul 07.30 s.d 16.00 WIB dan hari 

Jum’at pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB 

bagian  : Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) 


