
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Upaya untuk mencetak dan menghasilkan tenaga kerja profesional yang siap 

pakai dalam dunia kerja, Universitas Teknokrat Indonesia memfasilitasi 

mahasiswa dengan mengadakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

untuk dapat memahami dunia kerja dengan bekal ilmu pengetahuan yang 

telah didapatkan selama menjalani studi di Universitas Teknokrat Indonesia. 

Universitas Teknokrat Indonesia bermaksud untuk menerjemahkan ataupun 

men-transfer ilmu-ilmu teori sesuai kurikulum yang di dapat dalam dunia 

pendidikan dengan praktiknya pada dunia kerja, agar mahasiswa dapat 

mengembangkan ilmu dan juga kemampuan yang dimiliki. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan yang dapat dijadikan 

sebagai alternatif dalam menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja 

seperti halnya dapat melihat kualitas tenaga kerja terbaik dari lulusan 

Perguruan Tinggi untuk mendapatkan tenaga kerja terbaik dan untuk 

mengaktualisasi diri di dunia kerja sebenarnya serta untuk mengembangkan 

ilmu yang dimiliki, khususnya ilmu yang digunakan dalam dunia kerja. 

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam mempersiapkan diri 

memasuki dunia kerja serta dapat memperluas pengetahuan tentang dunia 

kerja dengan lebih khusus serta dapat meningkatkan kompetensi diri 

terhadap suatu pekerjaan tertentu. 

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat menjadi sebuah kegiatan 

untuk dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu pendidikan ke dalam dunia 

kerja, tetapi tidak semua ilmu pendidikan yang telah didapatkan dapat 

diimplementasikan ke dunia kerja melainkan dapat dijadikan sebagai dasar 

ataupun bekal dalam proses pengimplementasian ilmu pendidikan ke dunia 

kerja. Mahasiswa juga dapat dihadapkan pada suatu masalah diluar 

kompetensinya, tetapi dengan adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki, dapat 

menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
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Khususnya pada program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Universitas Teknokrat Indonesia, mahasiswa diharapkan mampu 

menyesuaikan diri terhadap perusahaan tempat dimana melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan memberikan dedikasi penuh terhadap 

perusahaan dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki.  

 

1.2. Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah  : 

1. 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 menjadi calon tenaga kerja yang baik agar 

memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bekerja, 

berperilaku dan bersikap  pada dunia kerja. 

4. Sarana mengembangkan kepribadian bagi mahasiswa dalam hal 

bekerja dan bersikap didunia kerja. 

5. Sarana mengembangkan kompetensi mahasiswa diluar ilmu 

pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan. 

 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai berikut: 

1. Mempelajari bidang pekerjaan dibagian Pengawas Perbankan, Industri 

Keuangan Non-Bank (IKNB) dan Pasar Modal, Edukasi dan 

Perlindungan Konsumen (EPK) serta Industri Jasa Keuangan Syariah. 

2. Membantu pekerjaan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Provinsi Lampung dengan kemampuan yang sudah diberikan oleh 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

3. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau 

sesuai dengan bidang keahlian. 

4. Melakukan penerapan teori-teori pembelajaran selama pelaksanaan  

perkuliahan pada Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik 

dan Ilmu Komputer di Universitas Teknokrat Indonesia. 
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1.3. Kegunaan PKL 

Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain: 

Untuk Mahasiswa 

1. Mendapatkan pengalaman sebagai bekal pada saat bekerja. 

2. Melatih kepribadian dalam hal disiplin, bertanggung jawab, kreatif, 

etika dan mengontrol emosi dalam bekerja. 

3. Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di 

perkuliahan. 

4. Dapat mengembangkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki 

diluar ilmu pendidikan yang didapatkan. 

5. Dapat memahami cara bersikap, berperilaku dan bekerja dengan 

sebenarnya dalam dunia kerja. 

6. Mengadaptasikan diri dalam dunia kerja sesungguhnya. 

 

Untuk Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Universitas Teknokrat Indonesia akan dapat meningkatkan kualitas 

lulusannya melalui pengalaman Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

2. Meningkatkan kualitas SDM bagi calon tenaga kerja yang mempunyai 

loyalitas yang tinggi. 

3. Menciptakan lulusan terbaik siap pakai dalam dunia kerja. 

 

Untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung 

1. Membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dalam 

mengatasi masalah dan meringankan pekerjaan insan OJK. 

2. Dapat berpartisipasi khususnya dalam pembangunan pengembangan 

pendidikan. Misalnya dapat menjadi fasilitator dalam 

mengembangkan ilmu-ilmu pendidikan dan kemampuan mahasiswa.  

 

1.4 Tempat PKL 

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung beralamat di Jalan 

Way Sekampung No.9, Kota Bandar Lampung, Lampung 35213. Denah 

lokasi Kantor OJK menggunakan Google Maps terlihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Jarak dan waktu tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia 

ke  Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung 

 

Halaman depan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung 

ditampilkan pada gambar 1.2. 

 

Gambar 1.2 Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung 

(Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung) 
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1.5 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan 

pada semester Genap yang berlangsung selama 2 bulan sejak 16 April s.d 9 

Juni 2018. Waktu penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

dilakukan selama 2 bulan yang terhitung sejak dimulainya pelaksanaan 

program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sampai berakhirnya pelaksanaan 

Pratik Kerja Lapangan (PKL). 

Waktu kerja pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung 

yaitu setiap hari Senin s.d Jumat pukul 07.10 s.d 16.15 WIB. Adapun 

rincian  jadwal kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi 

Lampung dan pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat 

dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini : 

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan PKL 

Hari Jam masuk Jam istirahat Jam pulang 

Senin 07:10 12:00 - 13:00 16:15 

Selasa 07:10 12:00 - 13:00 16:15 

Rabu 07:10 12:00 - 13:00 16:15 

Kamis 07:10 12:00 - 13:00 16:15 

Jum’at 07:10 12:00 - 13:00 16:15 

Sabtu Libur Libur Libur 

 


