
PENDAHULUAN 

 

1.1 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 professional 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 adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra program PKL (Tim, 2017). 

PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, 

dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. 

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 (Tim, 

2017). 

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan sebuah badan usaha milik negara 

(BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan 

usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. 

Pos Indonesia (Persero). Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah 

tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa 

perusahaan umum (Perum) menjadi sebuah perusahaan Perseoran (Persero) 

(BUMN, 2016). 

Beberapa bagian pekerjaan yang ada pada PT Pos Indonesia (Persero) 

adalah Administration, Marketing, Credit Analys, IT, Business Analyst, 

Collection. Pelaksanaan Pengelolahan data di PT Pos Indonesia (Persero) 

tergolong berat, hal ini disebabkan PT Pos Indonesia (Persero) 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 
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pelayanan secara cepat dan tepat yang dapat  menangani jumlah data yang sangat 

banyak serta data yang selalu berubah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan 

PKL di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar  Lampung. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

 Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki maksud dan 

tujuan. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Praktik 

Kerja Lapangan,  maksud dari pelaksanaan PKL antara lain: 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktik kerja. 

2. Menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan di 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

3. Menambah bekal ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan untuk 

menghadapi dunia kerja nantinya. 

4. Melakukan kegiatan PKL sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 

5. Memberikan kontribusi yang berarti bagi jurusan atas jalinan kerjasama dan 

jaringan yang terbentuk. 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  (PKL) adalah: 

1. Mengetahui produktivitas perusahaan PT Pos Indonesia (Persero). 

2. Sebagai sarana pelatihan mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu yang telah 

diperoleh di bangku perkuliahan dan membandingkan serta menerapkan 

pengetahuan akademis yang didapat. 

3. Membangun dan mengembangkan mental yang kuat dalam melakukan suatu 

pekerjaan. 

4. Sebagai tolak ukur dan pembuktian akan kualitas dan kuantitas dari 

intelegensi mahasiswa. 

5. Melatih mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun manfaat yang kami dapat saat melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan antara lain: 
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1.3.1  Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

1. Melatih kepribadian dalam hal disiplin, bertanggung jawab, kreatif, 

etika  dan mengontrol emosi dalam bekerja. 

2. Meningkatkan pola berpikir dalam menghadapi masalah-masalah 

dalam melakukan pekerjaan. 

3. Menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja yang nyata. 

4. Membandingkan antara ilmu yang di dapat dari pembelajaran di 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan ilmu di dunia kerja. 

5. Memberikan kesempatan kerja untuk memperoleh pengalaman kerja 

dan berinteraksi dengan perusahaan atau instansi calon pengguna 

lulusan dengan cara mengamati, mengenal dan menganalisa 

permasalahan yang dijumpai di PT Pos Indonesia (Persero). 

1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Perusahaan 

1. Membantu dalam mengatasi masalah dan meringankan pekerjaan 

perusahaan. 

2. Memberikan saran kepada perusahaan untuk meningkatkan kualitas 

kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia. 

1.3.3 Kegunaan PKL Bagi Universitas 

Meningkatkan kualitas mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia 

menjadi lebih baik dan siap dengan dunia kerja. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di laksanakan di PT Pos Indonesia 

(Persero). Perusahaan ini bergerak dibidang jasa layanan pos yang beralamatkan 

di Jalan Kyai H. Ahmad Dahlan No. 21, Pahoman, Enggal, Kota Bandar  

Lampung. Letak posisi perusahaan yang strategis dan berada pada lingkungan 

yang ramai. Berikut adalah gambar peta PT Pos Indonesia (Persero): 
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Gambar 1.1 Denah Universitas Teknokrat Indonesia - PT Pos Indonesia (Persero)  

(Maps, 2018) 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL  

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Pendek yang berlangsung 

selama 2 bulan atau 48 hari mulai dari tanggal 10 Juli sampai 02 September 2017. 

Waktu pelakasanaan PKL di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar  

Lampung yaitu setiap hari Senin sampai Jum’at pukul 08.00 – 17.00 WIB dan 

Sabtu pukul 08.00 – 14.00 WIB,  berikut rincian waktu pelaksanaan PKL yang 

dijelaskan pada tabel 1.1 dibawah ini. 
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Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan PKL 

Hari 

Waktu 

(WIB) 

Bulan 

Juli 2017 Agustus 2017 September 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Senin 08.00 – 17.00             

Selasa 08.00 – 17.00             

Rabu 08.00 – 17.00             

Kamis 08.00 – 17.00             

Jum’at 08.00 – 17.00             

Sabtu 08.00 – 14.00             

 

Ket : 

1 = Minggu ke-1  = Hadir 

2 = Minggu ke-2 

3 = Minggu ke-3  = Libur 

4 = Minggu ke-4 

 

 

 

 

 

 

 

 


