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Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang

mengedepankan kualitas mahasiswa. Kualitas sumber daya manusia yang
diharapkan adalah yang memiliki kompetensi dan etika yang profesional sebagai
salah satu bentuk untuk menjawab tantangan dunia kerja. Hal ini merupakan
realisasi tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek
kajian program PKL (Praktik Kerja Lapangan) adalah penerapan ilmu
pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan
ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masingmasing. Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh
pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam
semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari (Buku
Panduan PKL F-TIK 2017-2018).
PT Clipan Finance didirikan pada tahun 1982 dan telah berbadan hukum
Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta serta telah mencatat namanya di bursa
efek Jakarta

pada tahun 1990.PT Clipan Finance merupakan salah satu

perusahaan pembiayaan, kegiatan utamanya yaitu berfokus dibidang pembiayaan
konsumen otomotif, piutang, dan sewa pembiayaan.
Beberapa bagian pekerjaan yang ada pada PT Clipan Finance adalah
Administration, Marketing, Credit Analys, Collection. Pelaksanaan Pengelolahan
data di PT Clipan Finance tergolong berat, hal ini disebabkan PT Clipan Finance
berkewajiban untuk mengelola beberapa data

yang menyangkut administrasi

konsumen yang jumlahnya sangat banyak. Pengelolaan data konsumen untuk
jumlah yang banyak tentu bukan pekerjaan yang mudah karena dalam
pengelolaannya memerlukan ekstra ketelitian yang sangat tinggi, serta teknologi
yang mampu memberikan pelayanan secara cepat dan tepat yang dapat
menangani jumlah data yang sangat banyak serta data yang selalu berubah.
Berdasarkan uraian tersebut, maka mahasiswa perlu untuk melakukan PKL
di PT Clipan Finance.
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Maksud dan Tujuan PKL
Adapun maksud dari PKL di PT Clipan Finance bagi mahasiswa adalah

sebagai berikut :
1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktik kerja.
2. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau
bidang keahlian.
3. Mengetahui pemanfaatan teknologi komputer dan informasi pada
instansi perusahaan PT Clipan Finance.

Tujuan PKL di PT Clipan Finance bagi mahasiswa :
1. Memberikan gambaran nyata tentang implementasi dari teori yang
selama ini diperoleh di perkuliahan dan membandingkannya dengan
kondisi nyata yang ada di lapangan.
2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam
beradaptasi dengan dunia kerja.
3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon
lulusan di dunia kerja.
4. Mengetahui produktivitas perusahaan.
5. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa berkaitan dengan cara
bekerja dan bersikap di dunia kerja.
6. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa terhadap tugas
yang diberikan
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Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Adapun kegunaan PKL bagi mahasiswa, bagi Fakultas Teknik dan Ilmu

Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan PT Clipan Finance adalah sebagai
berikut :
1. Mahasiswa :
a. Menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja.
b. Memperluas relasi di dunia kerja.
c.

Sarana menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai dunia kerja
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2. Universitas :
a. Menjadi alat ukur mahasiswa dalam memahami dan menerapkan
materi materi kuliah.
b. Menjadi penilaian sejauh mana mahasiswa mampu praktik/terlibat
didalam dunia kerja.
3. Instansi :
a. Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup
kemungkinan mahasiswa PKL diangkat sebagai karyawan jika
dinilai memiliki prestasi, loyalitas dan disiplin kerja yang baik.
b. Memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
c. Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan
kinerja sistem yang sudah berjalan di perusahaan.
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Tempat Praktik Kerja Lapangan
Pelaksanaan PKL di PT Clipan Finance yang beralamatkan di Jalan Raden

Intan No 142-B Pelita, Enggal, Kota Bandar lampung, Lampung.

1. 5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Pendek yang berlangsung

selama 2 bulan atau 55 hari mulai dari tanggal 10 Juli 2017 sampai 2 September
2017. Waktu pelaksanaan PKL yaitu setiap hari Senin sampai Jumat pukul 08.30
WIB sampai 17.30 WIB. Waktu penyusunan laporan PKL yaitu 2 bulan terhitung
dari keluarnya Surat Keputusan.
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