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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PKL adalah suatu kegiatan mandiri yang dilakukan dengan cara terjun 

langsung ke suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta, supaya ilmu yang 

diperoleh mahasiswa selama pendidikan dapat dipergunakan untuk diterapkan 

dalam menyelesaikan pekerjaan di tempat mahasiswa melaksanakan PKL. 

Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan perkembangan 

teknologi komputer, setiap instansi perusahaan pasti membutuhkan suatu 

teknologi informasi dan teknologi komputer didalam menjalankan aktivitas 

kerjanya. Sehingga pekerjaan yang dikerjakan dapat  lebih teratur dan terarah 

dengan waktu yang lebih efisien karena teknologi informasi dan teknologi 

komputer merupakan alat bantu yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.  

PT PLN (Persero) PEMBANGKIT SUMATERA BAGIAN SELATAN 

(KITSBS) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung (DALKIT 

SBDL) merupakan salah satu instansi perusahaan yang telah memakai teknologi 

informasi dan teknologi komputer berupa pemakaian perangkat komputer dan 

pemanfaatan fasilitas internet dalam menjalankan aktivitas kerjanya.  

Oleh karena itu, penulis memilih PT PLN (Persero) KITSBS DALKIT SBDL 

sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh pada ruang 

lingkup kerja di PT PLN (Persero) KITSBS DALKIT SBDL. 
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1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

       Maksud PKL Yang Dilaksanakan di PT PLN (Persero) KITSBS DALKIT 

SBDL : 

a. Melakukan PKL sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari oleh 

mahasiswa, dalam hal ini adalah ilmu komputer. 

b. Mempelajari pola kerja di dalam  PT PLN (Persero) KITSBS DALKIT 

SBDL. 

c. Mempelajari kegunaan perangkat komputer dalam pengoprasian kerja, 

dalam hal ini adalah bagaimana menggunakan dan menggabungkan antara 

mesin pembangkit listrik dan komputer. 

 

       Tujuan PKL Yang dilaksanakan Di PT PLN (Persero) KITSBS DALKIT 

SBDL : 

a. Agar mahasiswa dapat melihat situasi kerja yang sebenarnya sehingga 

nantinya mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan dunia 

kerja. 

b. Melatih mental yang cukup dalam menghadapi dunia kerja dan 

memperbaiki sikap untuk lebih dewasa dan bertindak lebih baik dan sopan 

santun, tutur kata dan cara berpakaian. 

c. Untuk mengetahui secara langsung aktivitas yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan dalam hal ini adalah PT PLN (Persero) KITSBS DALKIT 

SBDL. 

d. Meningkatkan rasa tanggung jawab antara kelompok terutama dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga potensi yang dimiliki oleh 

mahasiswa dapat lebih dioptimalkan. 
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1.3 Kegunaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini memberikan manfaat bagi 

mahasiswa,  perguruan tinggi serta sebagai instansi terkait. 

a. Manfaat Bagi Mahasiswa :  

1. Merupakan sarana untuk meningkatkan, memperluas dan 

mengaplikasikan teori yang telah diterima di bangku kuliah. 

2. Melatih agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan 

kondisi yang tidak selalu sama antara teori dan praktik dilapangan. 

3. Mempraktekan ilmu yang telah didapatkan terutama yang 

berhubungan dengan teknik informatika. 

4. Dapat memperoleh pengalaman yang sangat berharga dan tambah 

wawasan ilmu sebagai pelajaran mengenai sistem manajemen 

perusahaan yang bergerak di dalam instansi tersebut. 

b. Manfaat Bagi Universitas : 

1. Terjalinnya kerjasama dua arah antara Universitas dengan 

perusahaan. 

2. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui 

Praktik Kerja Lapangan. 

c. Manfaat Bagi Perusahaan Tempat Praktik Kerja Lapangan : 

1. Diharapkan setelah berlangsungnya Praktik Kerja Lapangan akan 

timbul hubungan timbal balik yang baik antara mahasiswa yang 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dengan Perusahaan tempat 

Praktik Kerja Lapangan. 

2. Adanya rasa memberi dan menerima dalam bidang wawasan dan 

ilmu pengetahuan antara mahasiswa dan Perusahaan tempat 

Praktik Kerja Lapangan berlangsung. 

3. Mendaptkan bantuan dari pihak yang mengikuti Praktik Kerja 

Lapangan dalam mengembangkan program dari jasa yang ada 

sesuai dengan perkembangan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa 

yang melakukan Praktik Kerja Lapangan. 
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1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

a. Tempat Praktik Kerja Lapangan : PT PLN (Persero) KITSBS DALKIT 

SBDL. 

b. Alamat Praktik Kerja Lapangan : Jl. Raden Gunawan II No. 04 Rajabasa 

Bandar Lampung. 

c. Alasan memilih PT PLN (Persero) KITSBS DALKIT SBDL sebagai 

tempat Praktik Kerja Lapangan karena PT PLN (Persero) KITSBS 

DALKIT SBDL dalam melaksanakan pekerjaannya menggunakan 

komputer dan alat – alat yang terintegerasi dengan teknologi komputer. 

Sehingga tempat ini sangat tepat untuk mengimplementasikan ilmu yang 

dimiliki. 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

      Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli  

2016 sampai dengan 17 September 2016. 

 


