
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin ilmu 

yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu diperlukan 

kegiatan yang dapat menghubungkan mahasiswa dengan masyarakat. Tujuannya 

adalah agar mahasiswa dapat membandingkan serta membuktikan ilmu yang 

dipelajari dalam teori di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. 

Kegiatan tersebut yaitu Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh 

oleh mahasiswa di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. 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). Karena sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka  Universitas Teknokrat Indonesia berusaha untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan 

yang baik dan handal. 

Adapun tempat PKL yang dipilih penulis adalah Kantor BPJS (Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan KC (Kantor Cabang) Kotabumi. berlokasi 

di Jalan Dahlia No.117 A Kotabumi - Lampung Utara. Alasan penulis memilih 

perusahaan tersebut karena penulis ingin mengetahui tentang sistem yang berjalan di 



bagian kepesertaan, bagian sistem pelayanan yang ada di BPJS dan perusahaan 

tersebut dekat dengan rumah penulis. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.2.1 Maksud PKL adalah sebagaai berikut: 

1. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya.  

2. Mempelajari suatu bidang pekerjaan pengolahan data pada praktik kerja. 

 

1.2.2 Tujuan PKL adalah sebagaai berikut: 

1. Memahami kerja dan tata cara pendaftaran peserta BPJS (Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan KC (Kantor Cabang) Kotabumi. 

2. Memperoleh pengalaman dari pekerjaan yang di lakukan di kantor 

BPJS(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan KC (Kantor Cabang) 

Kotabumi, di bagian Kepesertaan. 

3. Mendapatkan nilai mata kuliah PKL. 

 

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

1.3.1 Bagi mahasiswa 

1. Menambah wawasan dalam dunia kerja, sehingga memiliki keterampilan 

sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. 

2. Sebagai pedoman nantinya dalam mencari pekerjaan maupun dalam 

menjalankan pekerjaan. 

3. Sebagai feed back dalam menyempurnakan kurikulum yang relevan dengan 

kebutuhan dunia kerja.  

 

1.3.2 Bagi perusahaan/instansi 

1. Tempat PKL yang dipilih mahasiswa lebih terbantu karena ada mahasiswa 

yang membantu mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka. 



2. Perusahaan/Instansi mengetahui sejauh mana kualitas lulusan yang dihasilkan 

oleh sebuah lembaga pendidikan sehingga menjadi perimbangan dalam 

perekrutan tenaga kerja. 

3. Terjalin hubungan timbal balik/kerja sama antara perusahaan dan Universitas 

khususnya Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat 

Indonesia 

 

 

1.3.3 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1.  Dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang masing-masing. 

2. Melatih mahasiswa untuk dapat bertanggung jawab dalam melakukan suatu 

pekerjaan. 

3. Memberi masukan yang sesuai, sehingga dapat membantu meningkatkan 

kemampuan lulusan yang dibutuhkan dunia kerja. 

4. Mendapatkan Promosi tentang Universitas Teknokrat Indonesia pada 

masyarakat umum. 

5. Dapat melakukan kerja sama antar Perusahaan/instansi. 

 

1.4 Tempat PKL 

Adapun tempat PKL yang dipilih penulis adalah BPJS (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) Kesehatan KC (Kantor Cabang) Kotabumi. berlokasi di Jalan Dahlia 

No.117 A Kotabumi - Lampung Utara. Alasan penulis memilih perusahaan tersebut 

karena penulis ingin mengetahui tentang sistem yang berjalan di bagian kepesertaan, 

bagian sistem pelayanan yang ada di BPJS dan perusahaan tersebut dekat dengan 

rumah penulis. 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Prakti Kerja Lapangan 

Kegiatan PKL yang dilaksanakan penulis di BPJS (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) Kesehatan KC (Kantor Cabang) Kotabumi selama dua bulan dimulai 

dari 25 Juli 2016 sampai 17 September 2016. Jadwal kegiatan setiap hari Senin 



sampai dengan hari Jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, wajib 

mengikuti senam di lapangan setiap hari Jumat pagi pukul 06.30 WIB. 

Sementara itu Waktu penulisan laporan PKL diselesaikan dalam waktu tiga 

bulan, dari bulan Maret sampai bulan Mei 2017. 

 

 

 

 

 


