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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebuah proses pengajaran dengan
cara memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk magang di tempat kerja yang
nyata, kegiatan pemagangan bagi mahasiswa di dunia kerja baik di bidang industri
maupun pemerintah dan merupakan mata kuliah yang wajib untuk ditempuh oleh
mahasiswa Fakultas Tehnik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat
Indonesia. Kegiatan ini memiliki maksud agar mahasiswa mendapatkan
pengalaman sebelum mereka memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga
mahasiswa akan mendapatkan bekal dari Praktik Kerja Lapangan yang sudah
dilaksanakan. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa akan
mengetahui keterampilan dan pengetahuan yang perlu dikembangkan dan
dipertahankan.
Menurut laporan PKL (Apnur dkk, 2017), banyak instansi atau perusahaan
di Lampung khususnya Kota Bandar Lampung yang dapat dijadikan referensi
sebagai tempat PKL. Namun ada beberapa instansi yang umum dipilih mahasiswa
sebagai tempat PKL seperti, pemerintahan, BUMN, BUMD, PT, atau beberapa
perusahaan swasta yang cukup terkemuka di wilayah Bandar Lampung.Hal tersebut
tentu memiliki alasan tersendiri mengapa instansi-instansi dipilih mahasiswa. Salah
satu alasan yang penting mendasar yaitu instansi-instansi telah menerapkan
Teknologi Informasi (TI) dalam proses bisnisnya, baik masih skala kecil atau besar
sehingga sesuai dengan penerapan ilmu yang telah di dapat diperkuliahan.
Salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam
pendidikan universitas adalah melalui Program Praktik Kerja Lapangan yang
merupakan sarana penting bagi pengembangan diri dalam dunia kerja nyata. Jadi
kegiatan PKL ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan
mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum memasuki dunia
kerja dan perkembangan kompetensi di Universitas Teknokrat Indonesia.
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Penulis memilih Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung
sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan karena adanya penerapan Teknologi
Informasi (TI) seperti dalam kegiatan kerjanya dan terdapat kegiatan pekerjaan
sehingga sesuai dengan penerapan ilmu yang telah di dapat di perkuliahan dan
sesuai dengan tujuan praktik kerja lapangan.

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan
1.2.1 Maksud dari Praktik Kerja Lapangan pada Kementerian Agama
Kota Bandar Lampung, adalah sebagai berikut :
1. Membiasakan diri untuk beradaptasi di dalam dunia kerja.
2. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau
bidang keahlian.
1.2.2 Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, adalah
sebagai berikut:
1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan dari ilmu atau teori
yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan membandingkan
dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.
2. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi di
dunia kerja dan suasana lingkungan kerja yang sebenarnya

1.3 Kegunaan PKL
1.3.1 Bagi Penulis :
1. Mendapatkan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja nantinya.
2. Mengaplikasi dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku
perkuliahan.
1.3.2 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia:
1. Meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman Praktik Kerja
Lapangan.
2. Membina hubungan kerja sama baik antar pihak Universitas Teknokrat
Indonesia dengan perusahaan atau instansi lainnya.
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1.3.3 Bagi Perusahaan:
1. Berpartisipasi dalam pembangunan pengembangan pendidikan dengan
memberikan pengalaman kepada peserta magang.
2. Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup
kemungkinan peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) diangkat sebagai
karyawan jika dinilai memiliki prestasi, loyalitas dan disiplin kerja yang
baik.

1.4 Tempat PKL
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertempat di Kantor
Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, beralamat di JL. P.M. Noor No.03
Sumur Putri, Teluk Betung

Bandar Lampung, Lampung. Telp 0721-

486922,487312,481694, lampung.kemenag.go.id. tempat pelaksanaan praktik kerja
lapangan (PKL) dilakukan pada bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS), bagian
Keuangan, bagian Protokol dan bagian Umum.
Adapun denah lokasi Kantor Kementerian Kota Bandar Lampung dapat
dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Denah Lokasi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung
Sumber :Google Maps
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1.5 Waktu Pelaksanaan PKL
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Semester
Ganjl tahun ajaran 2017/2018. Kegiatan PKL secara menyeluruh terdiri dari
tahapan-tahapan dalam proses Praktik Kerja Lapangan (PKL) hingga penyusunan
laporan PKL beserta waktu ataupun penjadwalannya.
Kegiatan PKL dilakukan selama 2 bulan atau 48 hari, terhitung sejak
tanggal 20 November 2017 hingga 13 Januari 2018. Waktu pelaksanaan PKL di
Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yaitu setiap Senin s.d Jumat pukul
08.00 s.d 16.00 WIB serta waktu istirahat selama 1 jam, di bawah ini merupakan
tabel penjadwalan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Adapun tabel penjadwalan PKL
dapat dilihat pada gambar 1.1.
Tabel 1.1 Penjadwalan waktu PKL
Pendaftaran PKL

18 September s.d 23 September 2017

Pengajuan Permohonan PKL

18 September s.d 30 September 2017

Pembekalan PKL

02 Oktober s.d 14 Oktober 2017

Pelaksanaan Kegiatan PKL

20 November s.d 13 Januari 2018

Penyerahan Nilai PKL

15 Januari s.d. 20 Januari 2018

Pelaksanaan Penulisan Laporan PKL

26 Januari s.d 13 April 2018

