
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa 

dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan 

Nasional dan Tri Dharma Universitas. Objek kajian program PKL adalah 

penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra 

program PKL. 

 Program 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. PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah 

bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu 

syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir 

perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

 FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL 

merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan 

kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung 

dengan perencanaan yang sistematis dan terarah. 

 Dengan melakukan PKL di PT Telkom Indonesia penulis ingin 

mendapatkan ilmu tambahan dan pengalaman dibidang Network (Jaringan) yang 

belum pernah dikerjakan dikampus dan dikehidupan sehari-hari. Selain itu penulis 

ingin mengetahui tentang proses remote untuk menyelesaikan masalah atau 

keluhan yang dialami oleh user Telkom. Selanjutnya penulis ingin mengetahui 

kegiatan sehari-hari atau proses bisnis yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia 

di dunia kerja yang sesungguhnya itu seperti apa. 
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1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

 Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut :  

1. Memperoleh pengetahuan tentang dunia kerja dan 

mengimplementasikan ilmu atau teori yang diperoleh pada 

perkuliahan sebagai perbandingan dengan kondisi nyata yang ada di 

PT Telkom Indonesia. 

2. Menambah pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana 

bekerja dan bersikap di dunia kerja pada PT Telkom Indonesia. 

3. Membentuk sikap bertanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika 

yang baik bagi mahasiswa calon lulusan di dunia kerja, serta dapat 

bersosialisasi dengan dunia kerja. 

4. Sebagai bahan penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

Program Studi S1 Sistem Informasi FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia (UTI). 

 

1.3 Kegunaan PKL 

 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memberikan manfaat bagi 

mahasiswa, FTIK Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) serta sebagai instansi 

terkait. 

1. Manfaat Bagi Mahasiswa 

a. Merupakan sarana untuk meningkatkan, memperluas dan mengaplikasikan 

teori yang telah diterima di bangku kuliah. 

b. Melatih agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang 

tidak selalu sama antara teori dan praktek dilapangan. 

c. Mempraktekan ilmu yang telah didapatkan terutama yang berhubungan 

dengan sistem jaringan komputer, aplikasi komputer, troubleshooting 

hadware dan software. 

d. Dapat memperoleh pengalaman yang sangat berharga dan tambahan 

wawasan ilmu di dunia kerja. 

2. Manfaat Bagi Fakultas dan Universitas 

a. Sebagai salah satu upaya memberikan pengetahuan yang tidak diberikan 

dalam perkuliahan. 
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b. Sebagai pengenalan bagi mahasiswa dengan dunia kerja dan instansi 

terkait dalam meningkatkan kreatifitas. 

c. Bisa Menjalani hubungan kerjasama antara lembaga Pendidikan 

Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) dengan PT Telkom Indonesia. 

3. Manfaat Bagi Instansi/Perusahaan 

a. Diharapkan setelah berlangsungnya Praktik Kerja Lapangan (PKL) akan 

timbul hubungan timbal balik yang baik antara mahasiswa yang 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan PT Telkom 

Indonesia. 

b. Adanya rasa memberi dan menerima dalam bidang wawasan dan ilmu 

pengetahuan antara mahasiswa dan instansi tempat Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) berlangsung. 

c. Mendapatkan bantuan dari pihak yang mengikuti Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) dalam mengembangkan program dari jasa yang ada sesuai dengan 

perkembangan ilmu yang ada sekarang. 

 

1.4  Tempat PKL 

 PT Telkom Indonesia yang beralamat di jalan Kartini Nomor 01, Kelapa 

Tiga, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Laampung, Kode Pos 

35127, Indonesia, jarak yang antara lokasi PKL dengan Universitas Teknokrat 

Indonesia adalah 3,5 km dengan waktu tempuh 7 menit dengan kecepatan normal 

dan kondisi jalan yang normal, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 1.1 Jarak Lokasi PKL dengan UTI 

              Sumber :  Googgle Maps 
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1.5  Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 16 April sampai 9 

Juni 2018 atau selama 55 hari, yang dilaksanakan di PT Telkom Indonesia, 

dengan waktu kerja yaitu:  

 Jam kerja hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB. 

 


