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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas  Teknokrat  Indonesia  sebagai  institusi  pendidikan  yang

mengedepankan  kualitas  mahasiswa  dalam  menjawab  tantangan  dunia  kerja,

menilai  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.

Program  PKL  merupakan  akumulasi  dari  kegiatan  belajar  yang  telah

ditempuh  oleh  mahasiswa  di  FTIK  Universitas  Teknokrat  Indonesia.  Menurut

Buku Pedoman Pelaksanaan & Penyusunan Laporan PKL Universitas Teknokrat

Indonesia  (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.

PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan

dosen pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang

harus  ditempuh  oleh  mahasiswa  untuk  mengikuti  kegiatan  akhir  perkuliahan

jenjang Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3).

Penulis  melakukan  PKL di  PT.Telkom Indonesia  Witel  Lampung.  Alasan

penulis  melakukan  PKL di  PT.Telkom  Indonesia  Witel  Lampung  yaitu  karena

ingin menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai prosedur kerja di

PT.Telkom Indonesia Witel Lampung.
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1.2. Tujuan PKL

Dalam setiap kegiatan memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya agar

tercipta  sebuah  hasil  yang  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Adapun  tujuan

mahasiswa melakukan PKL sebagai berikut :
a. Meningkatkan  keterampilan  mahasiswa secara  individu  dan  bekerja

sama dalam  kelompok  untuk  menjadi  pekerja  yang  profesional

dibidangnya setelah tamat kuliah.
b. Menerapkan  dan  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  yang  didapat

selama kuliah ke dalam dunia kerja.
c. Menyesuaikan  diri  dengan  etika  kerja  dan  mengenal  lebih  jauh

lingkungan kerja sebenarnya.
d. Menambah  pengalaman,  wawasan  kemandirian,  dan  meningkatkan

kedisiplinan serta membandingkan teori ilmu pengetahuan yang didapat

selama kuliah dengan pekerjaan
e. Memperoleh  masukan  dan  timbal  balik  guna  memperbaiki  serta

mengembangkan kesesuaian pendidikan kejurusan.
f. Meningkatkan  pengenalan  mahasiswa  pada  situasi  kerja  yang

sesungguhnya,  sehingga  nantinya  mahasiswa  dapat  dengan  cepat

menyesuaikan diri pada saat terjun kedunia kerja.
g. Membentuk  pola  pikir  dan  kecerdasan  emosional  mahasiswa  dalam

berinteraksi dan beradaptasi.untuk pendewasaan serta kematangan diri

sebagai pelengkap kemampuan setelah menjadi Sarjana Komputer.
h. Mengaplikasikan  ilmu  pengetahuan  yang  diperoleh  sebagai

perbandingan antara teori dan praktek, untuk lebih memahami konsep-

konsep akademis maupun non-akademis.
i. Memperoleh  kesempatan  untuk  mendapatkan  dan  mengembangkan

wawasan  dibidang  pekerjaan  yang  digeluti  selama  mengikuti  proses

PKL.
j. Memperoleh informasi atau peluang untuk dapat bekerja di perusahaan

atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan proses PKL.
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1.3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Manfaat dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu:

a. Bagi Mahasiswa



1. Mahasiswa dapat mengakomondasikan antara konsep atau teori yang di

peroleh  dari  perkuliahan  dengan kenyataan  operasional  lapangan  kerja

sesungguhnya.

2. Mahasiswa  dapat  meningkatkan  dan  memantapkan  sikap  professional

untuk masuk ke lapangan pekerjaan yang sebenarnaya.

3. Sebagai acuan untuk bekerja nantinya.

b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI)

1. Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan.

2. Merupakan  sarana  komunikasi  langsung  sntara  pihak  fakultas  dengan

perusahaan.

3. Sebagai media kerja sama antara lingkungan kerja dan kampus.

c. Bagi Perusahaan

1. Memberikan  masukan  dan  pertimbangan  untuk  lebih  meningkatkan

kualitas  perusahaan serta  ikut  memajukan pembangunan dalam bidang

pendidikan.

2. Membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan.
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1.4. Tempat PKL

Tempat  pelaksanaan  PKL di  PT.Telkom  Indonesia  Witel  Lampung  yang

beralamat Jl. Majapahit No 14, Tanjung Karang , Bandar Lampung.



223, Teluk Betung Bandar Lampung. Seperti yang di tampilkan pada Gambar 1.1.

     Gambar 1.1 Denah Lokasi Pelaksanaan PKL

1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Semester Pendek

Ganjil yang berlangsung selama 1 bulan 3 minggu atau 55 hari mulai dari tanggal 12

November 2018 sampai  05 Januari 2019. Jam kerja pelaksanaan pada PT.Telkom

Indonesia Witel lampung yaitu setiap hari Senin sampai Kamis pukul 08.00 sampai

17.00 WIB sedangkan untuk hari Jum’at pukul 08.00 sampai 16:30 WIB. Dan waktu

penyusunan  laporan  Praktek  Kerja  Lapangan  (PKL)  adalah  selama  40 hari  kerja

terhitung  dari  keluarnya  Surat  Keputusan  mulai  dari  tanggal  12  November  2018

sampai 05 Januari 2019. Jadwal waktu kerja Selama Praktik Kerja Lapangan (PKL)

dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

5

Tabel 1.1 Jadwal waktu kerja selama PKL

No Hari Jam Kerja



Jam Masuk Jam Istirahat Jam Pulang

1 Senin 08:00 12:00 – 13:00 17:00

2 Selasa 08:00 12:00 – 13:00 17:00

3 Rabu 08:00 12:00 – 13:00 17:00

4 Kamis 08:00 12:00 – 13:00 17:00

5 Jum’at 08:00 12:00 – 13:20 16:30

6 Sabtu - Minggu Libur


