BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia

sbagai instansi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam
menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntunan Tujuan Pendidikan Nasional
dan Tri Darma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan
ilmu pengetahuan di instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL
(Tim, 2017 : 1)
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat
diartikan sebagai saraa pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan
awal lulusan yang kompeten dari bidangnya masing–masing. Dengan demikian
PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pegalaman belajar
sebelumnya kedalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang
berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL diselenggarakan
secara sistematis dan terjadwal dibawah bimbingan dosen pembimbing yang
memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh
mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata (S1) (Tim,
2017 : 1-2)
PKL dilaksanakan di Radar Lampung yang beralamatkan di Jalan Sultan
Agung No. 18 Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Penulis memilih Radar Lampung
sebagai tempat PKL karena :
1.

Ingin mengetahui tentang teknik secara langsung pekerja karyawan Radar
Lampung dalam menangani berbagai pekerjaan sesuai bidangnya.

2.

Ingin mendapatkan tambahan pengalaman khususnya dalam dunia jurnalistik

3.

Karena Lokasi Radar Lampung tidak terlalu jauh dari Universitas Teknokrat
Indonesia
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4.

Adapun motivasi dari penulis mengapa PKL di Radar Lampung karena,
penulis tertarik untuk mengetahui dan belajar dunia jurnalistik.

1.2

Maksud danTujuan PKL
Maksud pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah:

1.

Mengenal dan mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu
penerapan disiplin dan pengembangan karier.

2.

Mempelajari suatu pekerjaan diperusahaan yang bergerak dalam bidang jasa
surat kabar harian tebesar di Lampung.
Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah:

1.

Untuk memperoleh wawasan suatu pekerjaan diperusahaan yang bergerak
dalam bidang jasa surat kabar harian terbesar di Lampung.

2.

Untuk memperoleh pengalaman beradaptasi dengan dunia kerja.

3.

Untuk memperoleh pengalaman dalam hal bagaimana bekerja dan bersikap
di dunia kerja.

4.

Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon
lulusan di dunia kerja.

5.

Mampu memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi
dari ilmu atau teori yang selama ini di peroleh pada perkuliahan dan
membandingkannya dengan kondisi nyata dunia kerja.

1.3

Kegunaan PKL
Bagi Mahasiswa :

1.

Dapat menambah wawasan mengenai dunia kerja

2.

Mendapatkan pengalaman untuk bekal kerja

3.

Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, seperti
mata kuliah pengembangan pribadi, aplikasi komputer, dan Bahasa
Indonesia.
Bagi Universitas Teknokrat Indonesia :

1.

Universitas Teknokrat Indonesia lebih kenal di dunia industri
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2.

Mempererat hubungan kerjasama yang baik antara Universitas Teknokrat
Indonesia dengan perusahaan atau lembaga instansi lainnya

3.

Melalui pengalaman Praktik Kerja Lapangan Universitas Teknokrat
Indonesia dapat meningkatkan kualitas lulusannya.
Bagi Radar Lampung :

1.

Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan industri sehingga dapat
membuat perusahaan tersebut dikenal dikalangan pendidikan

2.

Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa – mahasiswa
yang melakukan Praktik Kerja Lapangan.

1.4

Tempat PKL
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Radar Lampung yang

berlokasi di Jalan Sultan Agung No. 18 Labuhan Ratu, Bandar Lampung yang
berjarak 800m dari Universitas Teknokrat Indonesia menuju Radar Lampung.
Denah lokasi Radar Lampung dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1 Denah Lokasi Radar Lampung
Sumber: google maps 2018
1.5

Jadwal Waktu
Pelaksanaan PKL Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan

pada semester ganjil tahun 2017 yang di mulai pada tanggal 20 November 2017
sampai 13 Januari 2018 (55 hari), yang dilaksanakan di Radar Lampung, dengan
waktu kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 08.00 – 16.00 WIB.

