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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang PKL
Menurut laporan PKL Surya Mazoni (2016. 1), Praktik Kerja Lapangan (PKL)

adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang
memadukan secara sistematik dan singkron antara program pendidikan di suatu
universitas dan program pengusahaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung
didunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. Dimana keahlian
profesional tersebut hanya dapat dibentuk melalui tiga unsur utama yaitu ilmu
pengetahuan, teknik dan kiat. Ilmu

pengetahuan dan teknik dapat dipelajari dan

dikuasai kapan dan dimana saja kita berada, sedangkan kiat tidak dapat diajarkan tetapi
dapat dikuasai melalui proses mengerjakan langsung pekerjaan pada bidang profesi itu
sendiri.
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja
yang profesional dibidangnya. Melalui Praktik kerja lapangan diharapkan dapat
menciptakan tenaga kerja yang profesional. Dimana para mahasiswa yang
melaksanakan Pendidikan tersebut diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat dan
sekaligus mempelajari dunia industri. Tanpa diadakannya Praktik Kerja Lapangan ini
mahasiswa tidak dapat langsung terjun ke dunia industri karena mahasiswa belum
mengetahui situasi dan kondisi lingkungan kerja. Selain itu perusahaan tidak dapat
mengetahui mana tenaga kerja yang profesional dan mana tenaga kerja yang tidak
profesional. Praktik kerja lapangan memang harus dilaksanakan karena dapat
menguntungkan semua pihak yang melaksanakannya.
Penyelenggaraan PKL diwajibkan bagi mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Praktik kerja lapangan dilaksanakan dua
bulan. Praktik kerja lapangan merupakan suatu langkah nyata (substansial) untuk
membuat sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan lebih relevan dengan dunia kerja
dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.
Pada tahun akademik 2017-2018, semester 7. Penulis melaksanakan PKL di
Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung. Adapun alasan penulis
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memilih tempat PKL ini karena ingin mengetahui dunia kerja di ruang lingkup
perbankan dan ingin mendapatkan tambahan pengalaman yang belum di dapat selama di
perkuliahan.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana peranan teknologi informasi sebagai pendukung
kinerja pada Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia (Kanwil BRI) Bandar
Lampung.
2. Menghasilkan tenaga PKL yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga
kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang
sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
3. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas
dan profesional.

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Dengan adanya kegiatan magang ini, diharapkan dapat memberikan manfaat
yang nyata baik bagi mahasiswa, universitas, dan perusahaan itu sendiri. Adapun
manfaat yang diharapkan sebagai berikut :
1.3.1 Bagi Mahasiswa:
a. Menambah pengalaman serta wawasan yang luas tentang dunia kerja yang
nyata.
b. Memperoleh pengalaman dalam menghadapi suatu masalah dalam pekerjaan
sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa masalah.
c. Melatih untuk berorganisasi atau bersosialisasi dengan ruang lingkup kerja.
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1.3.2 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia:
a.

Melalui PKL diharapkan dapat meningkatkan hubungan kemitraan dengan
perusahaan.

b. Menciptakan calon tenaga kerja yang berkualitas dan siap untuk memasuki
dunia kerja yang sesunggguhnya.

1.3.3 Bagi Perusahaan:
a. Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup
kemungkinan peserta PKL dapat diangkat sebagai pegawai jika dinilai
memiliki prestasi, loyalitas dan disiplin kerja yang baik.
b. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan
Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Bank
Rakyat Indonesia Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Raden Intan No. 51
Tanjung Karang Pusat, Enggal, Bandar Lampung.

Gambar 1.1 Rute dari Universitas Teknokrat Indonesia ke Kantor Wilayah Bank Rakyat
Indonesia Bandar Lampung
Sumber: Google maps (2017).
1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
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Adapun pelaksanaannya dilakukan mulai tanggal 20 November 2017 sampai
dengan 13 Januari 2018. Dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at, dan waktu
pelaksanaannya dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB dan waktu
istirahat dari jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB.

Jadwal kegiatan setelah pelaksanaan PKL, dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 1.1 Tabel Jadwal Pelaksanaan PKL di Kanwil BRI
Mulai jam

Hari

Mulai jam kerja

Istirahat

Senin

07.30 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 16.30

Selasa

07.30– 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 16.30

Rabu

07.30– 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 16.30

Kamis

07.30– 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 16.30

Jum’at

08.30– 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 16.30

Sabtu

Libur

Minggu Libur

kerja–selesai

