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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia sebagai kampus yang mengedepankan 

kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja menilai bahwa Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) perlu dilaksanakan. Hal ini merupakan realisasi tuntutan 

dari tujuan pendidikan nasional. Objek kajian program PKL adalah penerapan 

ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program 

PKL (FTIK-UTI, 2017). 

Praktik kerja lapangan merupakan sarana dimana mahasiswa dapat 

memperoleh pelatihan mental, sikap dan etika didalam dunia kerja. Pada dasarnya 

PKL merupakan jembatan bagi mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman terkait dunia kerja serta sebagai sarana untuk mengimplementasikan 

kompetensi yang dimiliki untuk kedepannya dapat diterapkan didalam dunia kerja 

yang sesungguhnya. Pelaksanaan PKL akan memberikan keuntungan bukan 

hanya bagi mahasiswa dalam memperoleh pengalaman namun juga bagi suatu 

perusahaan atau instansi, karena dengan pelaksanaan PKL akan membantu dan 

mempermudah kegiatan instansi dikarenakan adanya tambahan sumber daya 

manusia. 

Tentu saja, sebelum melaksanakan PKL, mahasiswa terlebih dahulu dibekali 

dengan berbagai pengetahuan dan pelatihan yang bersifat softskill maupun 

hardskill sehingga mahasiswa dapat terjun ke dunia kerja dengan kompetensi dan 

keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagai tenaga kerja yang 

profesional. 

PKL dilaksanakan di perusahaan-perusahaan swasta maupun instansi 

pemerintahan. Dalam pelaksanaannya mahasiswa diberikan kebebasan dalam 

menentukan tempat pelaksanaan PKL. Dalam pelaksanaan PKL, alangkah 

baiknya jika mahasiswa selaku pelaksana ikut terlibat dalam berbagai proses 

bisnis yang terjadi di suatu instansi sehingga dapat memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan yang berbeda. Selain itu, dengan ikut terlibat dalam proses bisnis 
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suatu instansi maka para pelaksana dapat mengetahui berbagai kendala yang 

terjadi serta mengetahui solusi-solusi dari permasalahan tersebut. 

Salah satu proses bisnis yang paling sering terjadi dalam kegiatan suatu 

instansi adalah pelayanan terhadap masyarakat dimana hal yang paling 

diutamakan adalah kepuasan pelanggan serta pelayanan sebaik-baiknya sesuai 

dengan visi dan misi instansi tersebut. Salah satu instansi yang mengutamakan 

pelayanan terhadap masyarakat adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan. 

BPJS Kesehatan merupakan suatu instansi pemerintah yang bergerak dalam 

pelayanan masyarakat dan memastikan bahwa seluruh masyarakat khususnya 

rakyat Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan. Selain itu, dengan adanya 

BPJS Kesehatan maka akan sangat membantu meringankan biaya pengobatan. 

Oleh karena itu penulis memilih BPJS Kesehatan Kantor Cabang 

Bandarlampung sebagai tempat pelaksanaan PKL selain merupakan tugas akhir 

pada semester genap, alasan penulis memilih BPJS Kesehatan adalah karena jarak 

antara Kantor BPJS Kesehatan yang tidak terlalu jauh dengan Kampus 

Universitas Teknokrat Indonesia serta  BPJS Kesehatan merupakan salah satu 

perusahaan besar di Indonesia sehingga penulis berharap dengan dilaksanakannya 

PKL ini penulis dapat ikut terlibat dalam proses bisnis dan memperoleh 

pengetahuan serta pengalaman dalam memenuhi dan mengetahui kebutuhan 

masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. 

1.2. Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dari pelaksanaan PKL ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. 

b. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman didunia kerja. 

c. Mengetahui bidang pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi sesuai 

dengan divisinya masing-masing. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan gambaran nyata mengenai proses bisnis yang teradi di suatu 

perusahaan atau instansi. 

b. Melatih mahasiswa dalam beradaptasi didunia kerja. 
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1.3. Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan  dari PKL ini adalah: 

a. Sebagai alat pembelajaran bagi mahasiswa agar mengetahui kondisi 

sebenarnya yang terjadi sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembanding 

antara teori yang diperoleh selama diperkuliahan dan ketika berada di 

lapangan. 

b. Mengetahui kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan didunia kerja 

sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi mahasiswa dalam memenuhi 

kriteria yang diinginkan suatu perusahaan. 

1.4. Tempat PKL 

Tempat pelaksanaan PKL berada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Bandarlampung yang beralamatkan di Jl. Z.A. 

Pagar Alam No. 35 Rajabasa, Bandarlampung. 

Untuk mempermudah dalam pencarian, berikut ini panduan lokasi Kantor 

BPJS Kesehatan menggunakan Google Maps yang ditampilkan pada Gambar 1.1: 

 
Gambar 1.1 Lokasi praktik kerja lapangan 
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1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

PKL dilaksanakan pada semester genap yang dimulai pada tanggal 16 April 

sampai tanggal 09 Juni 2018 dan berlangsung selama kurang lebih dua bulan. 

Kegiatan efektif dilaksanakan selama lima hari dalam satu minggu dan dimulai 

dari pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB. 

 

 

 

 

 


