
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seperti yang tertulis dalam pedoman penulisan laporan Praktik Kerja 

Lapangan (Indonesia, 2018). Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

di Indonesia terutama dalam dunia IT diperlukan suatu kemampuan tersendiri atau 

keterampilan dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan Teknologi. Dalam dunia IT 

harus diimbangi dengan penambahan wawasan langsung didunia kerja, bagi 

mahasiswa didapatkan melalui Praktik Kerja Lapangan. 

Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan 

mahasiswa dalam menyelesaikan program Strata 1 (S1) di Universitas Teknokrat 

Indonesia Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Program Studi Informatika. Prinsip 

dasar dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah agar mahasiswa dapat 

mengaplikasikan di dunia kerja teori-teori yang di dapat selama duduk di bangku 

perkuliah dan agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan dunia kerja. Dalam 

pekerjaan sesungguhnya pengamatan dan pengalaman langsung di lapangan akan 

sangat berguna bagi kemampuan intelektual dan praktikan mahasiswa.  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan satu dari sekian banyak mata 

kuliah yang ada di Program S1 yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia. 

Mahasiswa harus melaksanakannya langsung di perusahaan atau instansi 

pemerintah maupun non pemerintah. Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

Mahasiswa harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh supaya pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan dapat berhasil secara maksimal. 

Di sisi lain, diperlukan suatu sinergi antara dunia kerja dengan lembaga 

pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih luas. 

Maka, melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, diharapkan akan terjalin 

hubungan kemitraan antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan dunia kerja. 

Kemitraan tersebut diharapkan akan terbentuk sebuah program pendidikan yang 

mempunyai kurikulum dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

dunia kerja. 
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Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk melatih siswa agar terbiasa dengan 

lingkungan kerja, sehingga dari Praktik Kerja Lapangan tersebut mahasiswa dilatih 

cara kerja yang baik dan benar. Sebelum mahasiswa memasuki dunia kerja, 

mahasiswa bisa memahami betapa sulitnya bekerja dan perlu banyak latihan 

sebelum memasuki dunia kerja, dan disiplin merupakan salah satu kunci 

keberhasilan bagi mahasiswa. 

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan penulis memilih untuk melakukan 

Praktik Kerja Lapangan di salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) yaitu PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. Perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bangunan, yaitu semen. 

Ada dua jenis semen yang di produksi oleh perusahaan tersebut, yaitu Ordinary 

Porland Cement, dan Porland Composite Cement.  

Alasan penulis memilih PKL di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, adalah 

untuk menambah ilmu dan pengalaman bekerja di perusahaan BUMN. Mimiliki 

pengalaman PKL di perusahaan besar seperti PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk 

adalah suatu kebanggaan, karena tidak semua mahasiswa yang melaksanakan PKL 

merasakan PKL di perusahaan besar. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dan tujuan PKL adalah untuk meningkatkan kualitas mahasiswa 

untuk bisa terampil dan mempunyai pengalaman dalam dunia kerja, terlebih untuk 

menumbuhkan karakter kerja yang tinggi dan sifat dewasa agar lebih profesional. 

Untuk singkatnya, maksud dan tujuan dari PKL adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi program studi S1 yang telah 

ditetapkan oleh Universitas Teknokrat Indonesia 

2. Memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang 

dunia kerja sebagai bekal persiapan untuk memasuki lingkungan kerja di 

institusi maupun perusahaan lainnya 

3. Memantapkan disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-

tugas yang diberikan pembimbing di perusahaan 
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4. Menambah wawasan mahasiswa dalam rangka mengembangkan bakat 

dan pembuatan laporan 

5. Meningkatkan dan memperluas proses penyerapan teknologi baru dari 

dunia kerja 

6. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan meningkatkan pengenalan 

mahasiswa pada aspek-apsek usahan yang potensial dalam dunia kerja. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Adapun manfaat yang akan di dapat oleh Mahasiswa yang melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa terbiasa mempunyai sikap disiplin, tanggung jawab dan 

kreatif terhadap apa yang dikerjakan. 

2. Mahasiswa mampu mempunyai alternative pemecahan masalah sesuai 

dengan program studi yang dipilihnya secara luas mendalam. 

3. Meningkatkan dan memahami manfaat pengembangan pelajaran yang 

didapat dari kampus serta menerapkan dalam dunia kerja sebagai 

perbandingan teori dan aplikasinya. 

 

1.4 Tempat PKL 

Perusahaan tempat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah PT. 

Semen Baturaja (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Km.7, Panjang, 

Bandar Lampung. Jarak tempuh yang diperlukan untuk menuju tempat PKL dari 

kampus Teknokrat menuju PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk, adalah sekitar 15 km 

atau 30 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. 

 Berikut adalah peta dari Universitas Teknokrat Indonesia menuju tempat 

PKL PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk: 
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Gambar 1.1. Peta Jarak Dari Universitas Teknokrat Indonesia ke Tempat PKL 

(Google Maps, 2018) 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas 

Teknokrat Indonesia selama 2 bulan, dimulai dari tanggal 20 November 2017 

sampai dengan 13 Januari 2018. Mengenai pelaksaan PKL sesuai dengan ketentuan 

dan kebijakan tempat PKL yang bersangkutan. 

Untuk detail waktu pelaksaan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan. 

 

Hari Jam Masuk Istirahat Jam Keluar Total 

Senin 07.15 12.00 – 12.30 16.30 525 Menit 

Selasa 07.15 12.00 – 12.30 16.30 525 Menit 

Rabu 07.15 12.00 – 12.30 16.30 525 Menit 

Kamis 07.15 12.00 – 12.30 16.30 525 Menit 

Jumat 07.15 11.30 – 13.30 16.30 435 menit 

Sabtu  Libur  

Minggu  Libur  


