
 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebuah ajang bagi mahasiswa/i 

untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh saat proses pembelajaran di 

bangku perkuliahan kedalam dunia kerja yang sebenarnya. 

Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan setiap mahasiswanya 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi pemerintah atau perusahaan 

swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata I Informatika di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa 

akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan kedalam 

lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat 

menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang telah dikerjakan. 

Sehubungan dengan itu maka ilmu-ilmu yang dipelajari dibangku 

perkuliahan dapat secara langsung di praktikkan pada kantor PT. PLN (Persero) 

Sektor Pembangkitan Sebalang, terutama yang berhubungan dengan komputer, 

dalam hal ini dapat diketahui bahwa ilmu yang dipelajari sama dengan yang 

ditemui dalam Praktiknya sehingga ilmu tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi 

perwujudan Praktik Kerja Lapangan. 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN (Persero) Sektor 

Pembangkitan Sebalang untuk mengetahui tentang sistem yang berjalan di 

perusahaan tersebut. 

Adapun alasan memilih tempat tersebut adalah : 

1. Penerapan bidang ilmu komputer pada dunia kerja secara langsung. 

2. Memperoleh pengalaman dalam dunia kerja secara nyata. 
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1.2. Maksud dan Tujuan PKL 

1.2.1. Maksud PKL 

 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimaksudkan untuk menambah 

pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa atau mahasiswi  dari berbagai 

kegiatan yang direncanakan dalam perusahaan atau industri, sehingga dapat 

menerapkan apa yang diperolehnya dibangku perkuliahan agar sesuai dengan 

tuntutan yang dibutuhkan didunia industri. 

1.2.2. Tujuan PKL 

1. Memantapkan keterampilan mahasiswa atau mahasiswi yang 

diperoleh selama masa perkuliahan. 

2. Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional 

dalam bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan 

untuk terjun langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 

3. Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di tempat 

Kerja praktik yang belum dikenal oleh mahasiswa/i. 

4. Mendorong mahasiswa/i supaya dapat menciptakan lapangan kerja 

bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. 

1.3. Kegunaan PKL 

1.3.1. Mahasiswa 

Memberikan kegunaan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di 

bangku kuliah dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan masyarakat serta 

melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

1.3.2. Universitas Teknokrat Indonesia 

Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya. 

1.3.3. Perusahaan 

Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam 

bidang pendidikan. 
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1.4. Tempat PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Sektor 

Pembangkitan Sebalang. Beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 22, Sebalang, 

Katibung Tarahan, Lampung Selatan. 

 

(Gambar 1.1. Jarak Universitas Teknorkrat Indonesia dengan Tempat PKL) 

Sumber : Google Maps 

 

1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan sesuai jadwal yang telah 

ditentukan terhitung tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 4 September 2017. Hari 

kerja Senin sampai Jumat pukul 7.30-16.00 WIB. 

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan 
Juli 2017 Agustus 2017 

Sep 

2017 

2 3 4 1 2 3 4 1 

Membuat survey 

kepuasan IT online. 

        

Mengolah data hasil 

survey. 

        

Membuat jaringan LAN 

di ruang HAR 

        

Membuat Jaringan Lan di 

ruang KSA 

        

 




