
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk implementasi 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 melalui implementasi didalam melaksanakan PKL. 

 Disamping dunia usaha, Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) dapat memberikan 

keuntungan pada pelaksanaan itu sendiri yaitu dunia pendidikan, karena keahlian 

yang tidak diajarkan di dunia pendidikan biasa didapat didunia usaha, sehingga 

dengan adanya Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) dapat meningkatkan mutu dan 

relevensi Pendidikan yang dapat diarahkan untuk mengembangkan suatu system yang 

mantap antara dunia pendidikan dan dunia usaha.(Buku panduan praktik kerja 

lapangan) 

 Melalui pembekalan praktik kerja lapangan, dapat memberikan pengetahuan atau 

wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja yang sebenarnya, seperti materi 

pembekalan troubleshooting yang mempelajari tentang penanganan masalah pada 

komputer, materi pembekalan desain grafis, korespondensi, cara beretika dengan 

baik, pembuatan web, penggunaan microsoft office. Materi pembekalan tersebut 

dapat diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik.  

 Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan 

sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan handal. Dalam hal ini 

Praktik Kerja Lapangan di selenggarakan di Pt Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai 

Negeri Persero atau Pt TASPEN (persero) Cabang Bandar Lampung adalah suatu 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), Program 

Pensiun,Program Jaminan Kematian (JKM) dan Tabungan Tabungan Hari Tua (THT) 

untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat memasuki usia pensiun. Pemilihan 

tempat pelaksanaan PKL ini dilakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang 

telah dipelajari, melatih diri menambah pengalaman untuk beradaPtasi dengan dunia 



kerja yang sebenarnya, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh 

instansi atau perusahaan,dan mengetahui  sistem apa yang sedang berjalan di instansi 

atau perusahaan. 

 Kegiatan yang dilakukan di Pt TASPEN(persero) Cabang Bandar Lampung sudah 

menggunakan teknologi komputer, dalam penggunaan komputer ialah mengolah data 

Pensiun Pegawai,data Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),data Jaminan Kematian 

(JKM),data Tabungan Hari Tua (THT) pada masing-masing bagian. Selain itu 

kegiatan lain yang sudah menggunakan teknologi komputer yaitu, fingerprint untuk 

absensi karyawan. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

 Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Pt TASPEN 

(persero) adalah sebagai berikut : 

1. Mampu memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi 

dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaPtasi dengan dunia kerja. 

3. Melahirkan sikap bertanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang 

baikbagi mahasiswa calon lulusan di dunia kerja, serta dapat bersosialisasi 

dengan dunia kerja. 

4. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 

5. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja 

dan bersikap di dunia kerja. 

6. Menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa tentang dunia kerja. 

7. Menambah link/jaringan dengan karyawan yang ada sehingga dapat 

mempermudah mendapatkan informasi tentang pekerjaan yang kita butuhkan 

setelah lulus. 

 

 

 

 

 

 



1.3 Kegunaan PKL 

 Banyak sekali kegunaan yang dapat dari pihak penulis, bagi Universitas 

Teknokrat Indonesia, dan  bagi Pt.TASPEN (persero). 

1. Bagi Mahasiswa 

 Dapat membangun jiwa disiplin dan mengikuti segala aturan yang berlaku 

di tempat PKL, menambah pengetahuan tentang dunia kerja,serta memberikan 

manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan 

praktek yang nyata di dunia kerja dan masyarakat serta melatih diri dan 

menambah pengalaman untuk beradaPtasi dengan dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2. Bagi Akademik 

 Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

komputer,sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya, 

memperluas pengenalan Universitas Teknokart Indonesia serta mempererat 

kerjasama “bilateral” antara Universitas dengan perusahaan atau instansi yang 

bersangkutan. 

3. Bagi Perusahaan 

 Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri/ 

perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis. 

Serta dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan 

pembangunan dalam bidang pendidikan. 

 

1.4 Tempat PKL 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pt TASPEN (persero) Kantor 

Cabang Bandar Lampung menempati gedung baru yang beralamat di Jl. Drs. Warsito 

No. 03 Teluk Betung yang di Resmikan oleh Gubernur Provinsi Lampung Bapak 

H.POEDJONO PRANYOTO pada tanggal 12 SePtember 1994 dengan Luas Tanah 

2.450 M2 dan luas Bangunan 991,6 M2 dan PT TASPEN (persero) terletak di 

5°26’24.7″S 105°15’19.6″E. Jarak yang dapat ditempuh dari Universitas Teknokrat 

Indonesia  ± 8,8 Km dapat di tempuh dengan waktu 25 menit. 

 



 

Gambar 1.1 Kantor Pt TASPEN ( persero ) 

Sumber : www.taspen.co.id 

 

Gambar 1.2 Denah Lokasi Pt TASPEN ( persero ) 

 

 

 

 

 

 



1.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester VI (genap) 

tahun 2017 ± 2 Bulan,yang di mulai pada tanggal 10 April 2017 sampai 03 Juni 2017.  

 

Tabel 1.1  JAM OPRASIONAL 

Keterangan : 

 Selama satu minggu kedepan kami di tugaskan selama setengah hari dari pukul 

12:45 s/d. 16:30 dan untuk minggu selajutnya sampai dengan selesai kami di 

pindahkan mulai dari pukul 07:45 s/d. 12:00. 

 


