
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja. Oleh 

karena itu Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat 

Indonesia menilai perlu diadakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi 

mahasiswa, agar mahasiswa dapat mengenal dunia kerja yang sebenarnya, dan 

menerapkan softskill yang dimiliki pada saat mahasiswa melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL).  

Berdasarkan Buku Panduan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Universitas 

Teknokrat Indonesia tahun 2017, program PKL merupakan akumulasi dari 

kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat 

Indonesia. PKL dapat diartikan 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 di tempuh oleh mahasiswa 

untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 ( S1 ). Kegiatan PKL 

dilaksanakan oleh mahasiswa guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan 

nilai PKL, dan kegiatan ini juga memiliki maksud agar mahasiswa mendapatkan 

pengalaman sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.  

Sehingga mahasiswa akan mendapatkan bekal dari Praktik Kerja 

Lapangan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya PKL akan mengetahui 

keterampilan dan pengetahuan yang perlu dikembangkan dan perlu dipertahankan. 

Pentingnya PKL pada perusahaan adalah agar mahasiswa bisa belajar bekerja dan 

mempraktikkan teori-teori yang sudah diajarkan pada bangku kuliah, maka untuk 
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memenuhi hal – hal diatas, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung. 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung adalah 

organisasi pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat di daerah 

dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibawah Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP) dengan tugas pokok 

melaksanakan penjaminan mutu  pendidikan dasar, dan menengah di daerah 

untuk mencapai standar mutu pendidikan nasional, instansi pemerintahan tersebut 

juga menerima mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sesuai 

bidang yang dibutuhkan di bidang sistem informasi, oleh sebab itu penulis 

melaksanakan PKL di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung. Dengan 

melaksanakan PKL di instansi tersebut, diharapkan kami dapat melatih kemampuan 

dalam bekerja, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah kami dapat di perkuliahan 

serta dapat menambah wawasan tentang dunia kerja yang sesungguhnya. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan terdapat beberapa maksud 

dan tujuan.Diantaranya sebagai berikut 

 

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan : 

1. Agar mahasiswa mendapatkan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

2. Agar mahasiswa mengetahui keterampilan dan pengetahuan yang perlu 

dikembangkan dan dipertahankan. 

3. Memenuhi persyaratan mendapatkan nilai PKL. 

4. Mempraktikkan secara langsung keterampilan dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh mahasiswa yang di dapat dari bangku kuliah. 

5. Meningkatkan kualitas SDM bagi calon tenaga kerja yang mandiri dan 

profesional, serta berkompeten dibidangnya. 
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1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan : 

1. Memperoleh wawasan dan pengalaman. 

2. Mengetahui keadaan kerja yang sesungguhnya. 

3. Mengetahui seberapa jauh pemanfaatan teknologi informasi yang ada 

pada perusahaan tempat praktik kerja lapangan. 

4. Dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. 

5. Melatih cara berkomunikasi yang baik dalam lingkungan kerja. 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan sangat banyak baik bagi mahasiswa, 

Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

Lampung. Berikut adalah Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan: 

1. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Sebagai sarana untuk memperluas jaringan kerjasama antar pihak 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan pihak tempat PKL. 

2. Sebagai alat ukur terhadap mahasiswa dalam menerapkan materi-materi 

kuliah. 

3. Untuk menambah wawasan baru sebagai pembanding pembelajaran 

terhadap pihak tempat PKL berlangsung. 

4. Sebagai tolak ukur sejauh mana mahasiswa dapat terjun ke dunia kerja. 

2. Bagi pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

1. Untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan antara mahasiswa dan 

perusahaan. 

2. Pihak perusahaan merasa terbantu dengan adanya mahasiswa PKL. 

3. Bagi Mahasiswa 

1. Untuk mendapatkan wawasan tentang dunia kerja. 

2. Memperluas relasi/hubungan mahasiswa di dunia usaha yang nantinya 

menjadi tempat mengenai informasi pekerjaan. 

3. Sarana untuk menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai dunia 

kerja. 
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1.4 Tempat PKL 

PKL dilakukan pada Lembaga yang di bawah Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di Jl.Gatot Subroto 

No.44A Pahoman Bandar Lampung, Lampung Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi LPMP 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan PKL dilakukan selama 50 hari sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan oleh Universitas Teknokrat Indonesia. Kegiatan PKL dilaksanakan 

pada Semester Genap terhitung dari tanggal 17 April 2017 s.d 10 Juni 

2017.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung memiliki waktu 

operasional kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 sampai 

dengan 16.00 WIB. Dari kebijakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

Lampung penulis diberi jam kerja pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. 

Dengan jadwal waktu kerja selama PKL adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Tabel 1.1 Tabel waktu pelaksanaan kerja 

No Hari 

Waktu Kerja 

Masuk Selesai 

1 Senin 08.00 16.00 

2 Selasa 08.00 16.00 

3 Rabu 08.00 16.00 

4 Kamis 08.00 16.00 

5 Jum’at 08.00 16.30 

 

 


