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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 Praktik Kerja Lapangan (PKL) 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.
Sehubungan dengan itu maka sebagian teori-teori

yang dipelajari di

bangku perkuliahan dapat secara langsung diperaktikan di kantor PT Indah
Logistik Cargo Bandar Lampung terutama yang berhubungan dengan komputer.
Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang
ditemui dalam praktiknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanankan dengan
baik. Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan
dasar bagi perwujudan praktik kerja lapangan.
Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL
merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan
kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung
dengan perencanaan yang sistematis dan terarah. Buku pedoman ini memberikan
petunjuk

kepada

mahasiswa

Universitas

Teknokrat

Indonesia

dalam

melaksanakan PKL.
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Alasan mengapa penulis melakukan praktik kerja lapangan di PT Indah
Logistik Cargo adalah agar penulis dapat mendapat pengalaman bekerja dengan
harapan penulis bisa mendapat pengalaman yang tidak didapat di bangku
perkuliahan.

1.2 Maksud Dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Maksud diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah agar dapat
mempraktikan dan belajar sekaligus mengenal bidang pekerjaan yang sebenarnya.
Walaupun bidang pekerjaan sedikit berbeda dengan bidang study yang diperoleh
di bangku kuliah, namun praktikan jadi lebih jauh menambah wawasan dan
pengalaman. Adapun tujuan–tujuan diadakan PKL adalah sebagai berikut:
1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi
dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada 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. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan.
5. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja
dan bersikap di dunia kerja

1.3 Kegunaan PKL
Kegunaan PKL untuk mengakumulasikan dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Teknokrat. PKL merupakan 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 dalm semua hal yang berhubungan dengan penerapan
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ilmu yang telah dipelajari. Adapun manfaat dari pelaksanaaan kegiatan Kerja
Praktik ini adalah sebagai berikut:
A. Bagi Mahasiswa
1. Mendorong

mahasiswa

mengemukakan

agar

pikiran

dan

mampu

mengembangkan

pendapatnya

serta

atau

mampu

menuangkannya dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam penulisan yang bersikap
objektif dan ilmiah.
3. Sebagai pertanggungjawaban mahasiswa yang telah melaksanakan
Tugas Praktik Kerja Lapangan yang berkaitan dengan program
keahliannya masing- masing.
4. Sebagai salah satu bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah
melakukan Praktik Kerja Lapangan dengan baik.
5. Menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja yang nyata.
6. Membandingkan antara ilmu yang di dapat dari pembelajaran di
Universitas Teknokrat Indonesia dengan ilmu di dunia kerja.
B. Bagi Perusahaan
1. Membantu dalam mengatasi masalah dan meringankan pekerjaan
perusahaan.
2. Memberikan saran kepada perusahaan untuk meningkatkan kualitas
kinerja karyawan pada PT Indah Logistik Caro.

1.4 Tempat PKL
Lokasi tempat Peraktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Indah
Logistik Cargo. Perusahaan ini bergerak di bidang transportasi dan jasa kiriman
paket dan barang yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No2H, Labuhan Ratu,
Kedaton, Bandar Lampung. 35141.
Berikut adalah gambar peta PT Indah Logistik Cargo:
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Gambar 1.1 Peta PT Indah Logistik Cargo Kantor Bandarlampung
Suber : Google Maps (2017)
1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Jadwal dan waktu pelaksanaan PKL yang diwajibkan adalah selama 2 bulan.
Waktu pelaksanaan PKL ini dimulai pada 10 Juli 2017 sampai 31 Agustus 2017
kegiatan PKL dilaksanakan Dengan jadwal waktu kerja sebagai berikut :

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Masuk

08.00

08.00

08.00

08.00

08.00

Istirahat

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

11.00-13.00

Pulang

17.00

17.00

17.00

17.00

16.30

Tabel 1.1 Jadwal waktu bekerja.
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