
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa.Kualitas sumber daya manusia yang 

diharapkan adalah yang memiliki kompetensi dan etika yang professional sebagai 

salah satu bentuk untuk menjawab tantangan dunia kerja.Hal ini merupakan 

realisasi tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.Objek 

kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra program PKL. 

PKL dapat diartikan sebagai 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 dalam 

Buku Panduan PKL Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 2016-2017. 

Penulis memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam 

proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga 

profesional. Selain itu, program PKL akan menambah wawasan dan pengalaman 

mahasiswa dalam dunia kerja, mahasiswa dapat menerapkan dan meningkatkan 

ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan serta keterampilan dan keahlian 

dibidang praktik. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengikuti program 

PKL. PKL umumnya dilaksanakan di perusahaan - perusahaan maupun instansi 

baik swasta maupun negeri. 

 Tempat PKL yang penulis pilih adalah PT PelabuhanIndonesia II 

(Persero)Cabang Panjang, Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Yos Sudarso 

No. 337, Panjang,Kota Bandar Lampung.PT PelabuhanIndonesia II 

(Persero)Cabang Panjang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak 

dibidang logistik yaitu pada pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Hingga 

saat ini PT PelabuhanIndonesia II (Persero) telah mengoperasikan 12 Pelabuhan 

yang terletak di 10 Provinsi Indonesia yaitu dari pulau Sumatera hingga Jawa 

Barat, dan menjadi salah satu BUMN strategis karena memiliki posisi yang 



signifikan dalam keterhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis 

transportasi laut.  

 Karena itulah penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari mengenai 

sistem berjalan yang diterapkan di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Panjang.Bagaimana perusahaan ini melakukan kegiatan kepelabuhanan, 

mengelola fasilitas-fasilitas yang dimiliki, melayani pelanggan dengan baik, 

sebagai contoh implementasi nyata dari ilmu yang penulis pelajari selama masa 

perkuliahan sesuai dengan program studi penulis di Universitas Teknokrat 

Indonesia yaitu Sistem Informasi. 

 

1. 2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan pada PT Pelabuhan Indonesia 

II (Persero) adalah sebagai berikut : 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktik kerja. 

2. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau 

bidang keahlian. 

3. Mengetahui pemanfaatan teknologi komputer dan informasi pada 

instansi perusahaan PTPelabuhan Indonesia II (Persero). 

 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan pada PTPelabuhan Indonesia II (Persero): 

1. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

2. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa terhadap tugas 

yang diberikan. 

 

1. 3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Banyak kegunaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari pihak penulis, bagi 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi 

PTPelabuhan Indonesia II (Persero). 

1. Bagi Universitas : 

a. Sebagai alat ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi 

kuliah dan menerapkannya. 



b. Sebagai penilaian sejauh mana mahasiswa mampu terjun langsung 

didalam dunia kerja. 

2. Bagi mahasiswa : 

a. Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja. 

b. Memperluas relasi di dunia kerja yang nantinya menjadi tempat 

untuk informasi mengenai pekerjaan. 

c. Sebagai sarana menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai 

dunia kerja. 

3. Bagi pihak Instansi : 

a. Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup 

kemungkinan peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) diangkat 

sebagai karyawan jika dinilai memiliki prestasi, loyalitas dan 

disiplin kerja yang baik. 

b. Memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 

c. Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan 

kinerja sistem yang sudah berjalan diperusahaan. 

 

1. 4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 

 
Sumber : Google Maps 

 

Gambar 1.1Alamat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang 

  



 Pelaksanaan praktik kerja lapangan bertempat di PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) Cabang Panjang, Bandar Lampung, beralamatkan di Jl Yos Sudarso 

nomor 337, Panjang, Bandar Lampung. 

 

1. 5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Ganjil yang berlangsung 

selama 2 bulan atau 45 hari mulai dari tanggal 16 April 2018 sampai 09 Juni 

2018. Waktu pelakasanaan PKL di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Panjang yaitu setiap hari senin sampai jum’at pukul 08.00 sampai 17.00 WIB, dan 

waktu penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah selama 2 bulan 

terhitung dari keluarnya Surat Keputusan. 

 

 

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Kerja Selama PKL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No 

Hari Jam Kerja 

Masuk Selesai 

1 Senin 08:00 17:00 

2 Selasa 08:00 17:00 

3 Rabu 08:00 17:00 

4 Kamis 08:00 17:00 

5 Jum'at 08:00 17:00 


