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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

      Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan dan sebagai salah satu syarat yang 

harus ditempuh oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Praktik Kerja 

Lapangan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai pengalaman lebih dan siap 

bersaing di dunia kerja. Dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa dapat 

mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan ke 

dalam dunia kerja. Selain itu, Praktek Kerja Lapangan dapat membantu perusahaan 

dalam hal ketenagakerjaan dan menciptakan kerjasama antara perusahaan dengan 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini tentunya sangat penting, karena pada saat 

proses perkuliahan, mahasiswa lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu dalam bentuk 

teoritis. Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan ilmu 

yang di dapat di laboratorium. Namun, praktek ini sangatlah penting dan terbatas. 

Mahasiswa harus mendalami ilmu yang didapatkan secara mandiri. Dengan adanya 

kesempatan kegiatan Praktik Kerja Lapangan maka mahasiswa mendapatkan 

kesempatan untuk mempraktekkan bidang ilmunya dalam kondisi nyata dan juga 

mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di suatu Lembaga khusus yang 

menangani proses pemilihan umum di Kota Bandar Lampung, yaitu Komisi 

Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (KPU). Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bandar Lampung memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang telah 

mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep 

kemandirian penyelenggara Pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak 

mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga 

Negara yang sangat penting secara konstitusional dan memiliki kelembagaan yang 

bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum 

yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut 

tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi 

Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. 
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Penulis memilih melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di KPU Kota 

Bandar Lampung suatu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang menjadi 

salah satu ketertarikan penulis. Tahapan Pemilu 2019 yang banyak dan memiliki 

proses yang panjang menjadi dasar penulis merasa bahwa KPU Kota Bandar 

Lampung merupakan salah satu lembaga dimana penulis dapat menerapkan ilmu 

yang dimiliki. 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu: 

a. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi 

ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan. 

b. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi 

dengan dunia kerja.  

c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi mahasiswa 

secara langsung ke dunia kerja. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  

Manfaat dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu: 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengakomodasikan 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 antara pihak fakultas dengan 

perusahaan. 

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

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

      Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di KPU Kota Bandar Lampung 

yang merupakan suatu Lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum 

di Kota Bandar Lampung.Berlokasi diJalan Pulau Sebesi No.90 Kelurahan 

Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Padagambar 1.1 dapat 

dilihat ilustrasi jarak dan waktu tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia ke 

tempat Praktik Kerja Lapangan. 

 

 
(Sumber: Google Maps) 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Pelaksanaan PKL 
 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan 

yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, Pada 

tabel 1.1 dapat dilihat waktu jam kerja pada saat pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan. 
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Tabel 1.1 Waktu Jam Kerja Pelakasanaan  Kerja Lapangan 

No Hari Kegiatan Jam 

 

1 

 

Senin 

Jam Kerja 08.00-12.00 

Istirahat 12.00-13.00 

Jam Kerja 13.00-17.00 

 

2 

 

Selasa 

Jam Kerja 08.00-12.00 

Istirahat 12.00-13.00 

Jam Kerja 13.00-17.00 

 

3 

 

Rabu 

Jam Kerja 08.00-12.00 

Istirahat 12.00-13.00 

Jam Kerja 13.00-17.00 

 

4 

 

Kamis 

Jam Kerja 08.00-12.00 

Istirahat 12.00-13.00 

Jam Kerja 13.00-17.00 

 

5 

 

Jumat 

Jam Kerja 08.00-12.00 

Istirahat 12.00-13.00 

Jam Kerja 13.00-17.00 

 

 


