BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Universitas

Teknokrat

Indonesia

adalah

institusi

pendidikan

yang

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja,
menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan
realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di instansi maupun
perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
FTIK (Fakultas Teknik & Ilmu Komputer) 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 FTIK Universitas Teknokrat
Indonesia dalam melaksanakan PKL (Buku Panduan, 2017:2).
Praktik Kerja Lapangan merupakan bentuk emplementasi secara sistematis dan
sinkron antara program pendidikan dengan program penguasaan keahlian yang
diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai
tingkat keahlian tertentu.Universitas Teknokrat Indonesia bekerja sama dengan
Radio Heccandra Network, Radio Andalas 102.7 fm, daan Radio RBK 104.2 fm.
Untuk menitipkan mahasiswanya agar menggali kemampuan dan keuletan dalam
bekerja. Dengan diadakannya praktik kerja industri, mahasiswa akan mendapatkan
pengalaman dalam dunia usaha dan diharapkan bisa langsung berkecimpung dalam
dunia usaha setelah lulus kuliah.
Radio Andalas 102,7 FM adalah Radio FM pertama di Propinsi Lampung
yang pada zaman-nya menjadi Trendsetter para audience usia muda pada akhir
tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an . Beralamat di Jl Sultan Agung No 1 Way
Halim Permai, Bandar Lampung. Telp (0721) 788 828. Seiring dengan
perkembangan zaman, Radio Andalas 102,7 FM tetap menjaga pendengar setia
mudanya pada awal 1990 hingga sekarang sehingga .
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Penulis memilih Radio Haccandra Network karena :
1.

Ingin mengetahui tentang teknik secara langsung pekerjaan karyawan Radio
Heccandra Radio Network dalam menjalankan tugas dan menangani berbagai
pekerjaan sesuai dengan bidangnya.

2.

Ingin mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta mendapatkan lebih
banyak pengalaman yang belum di dapat di kampus.

3.

Tepatnya pemilihan tempat PKL karena banyak dari jurusan informatika susah
dalam berbicara atau public speaking dengan PKL disini public speaking akan
lebih terasah.

1.2 Maksud dan Tujuan PKL
Maksud dari pelaksanaan PKL antara lain:
1.

Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktek kerja.

2.

Menambah bekal ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan untuk
menghadapi dunia kerja nantinya.

3.

Memberikan kontribusi yang berarti bagi jurusan atas jalinan kerjasama dan
jaringan yang terbentuk.

Tujuan pelaksanaan PKL adalah :
1.

Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari ilmu
atau yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan membandingkannya
dengan kondisi nyata yang ada dilampangan.

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.
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1.3 Kegunaan PKL
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah :
1.3.1 Bagi Penulis
1. Melatih disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreatif, motivasi kerja,
kerjasama, tingkah laku, etika dan emosi.
2. Membandingkan antara ilmu yang di dapat dari pembelajaran di Universitas
Teknokrat Indonesia dengan ilmu di dunia kerja.
3. 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
perusahaan atau instansi tempat magang.
4. Meningkatkan pola berpikir dalam menghadapi masalah-masalah dalam
melakukan pekerjaan.

1.3.2 Bagi Universitas
1. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui Praktik
Kerja Lapangan (PKL).
2. Menjalin kerjasama antara Universitas dengan Haccandra Radio Network.
3. Universitas akan lebih dikenal didunia industri.

1.3.3 Bagi Perusahaan
1. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami
dan meringankan pekerjaan perusahaan.
2. Adanya kritik yang membangun dari mahasiswa yang melakukan Praktik
Kerja Lapangan (PKL).
3. Mengembangkan

kemampuan

kepemimpinan

diperusahaan

dalam

memberikan bimbingan dan teladan bagi mahasiswa yang melakukan
Praktik Kerja Lapangan (PKL).
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1.4 Tempat PKL
Kegiatan Pratik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Haccandra Radio
Network. Perusahaan ini memiliki dua channel radio yaitu 102.7 FM Radio Suara
Andalas dan 104.3 FM Radio Bunda Kandung. Yang bergerak dibidang penyiaran
(Media Audiovisual) yang beralamat Jl. Sultan Agung No.1 Way Halim Permai,
Bandar Lampung, dengan jarak tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia
menuju PT Radio Suara Andalas 102.7 FM dengan jarak sekitar 4.2 km dengan
waktu sekitar 10 - 15 menit menggunakan alat transportasi darat. Untuk lokasi PT
Radio Suara Andalas dapat dilihat pada gambar 1.1 :

Gambar 1.1 PT Radio Suara Andalas

5

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Setiap mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia, diwajibkan untuk
melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

yang dilaksanakan pada

Semester Genap 2017/2018 yang berlangsung selama 2 bulan dimulai dari tanggal
16 April 2018 s.d 09 Juni 2018. Waktu pelakasanaan PKL di PT Radio Suara
Andalas 102.7 FM dilaksanakan setiap hari senin-jum’at pada pukul 07.30 s/d
16.15 . untuk jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Radio Suara Andalas
102.7 FM, dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu :

Tabel 1.1 Jadwal pelaksanaan PKL
Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan
Minggu ke
Waktu
Hari
1 2 3 4 5 6 7 8
07.30 s/d 16.15
Senin
07.30 s/d 16.15
Selasa
07.30 s/d 16.15
Rabu
07.30 s/d 16.15
Kamis
07.30 s/d 16.15
Jum'at
07.30 s/d 16.15
Sabtu

