
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 perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini

merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan

Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di instansi

maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh

mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. 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) dan Diploma III (D3).

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. Buku pedoman ini memberikan petunjuk kepada mahasiswa FTIK

Universitas Teknokrat Indonesia dalam melaksanakan PKL.

Penulis memilih tempat PKL di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas I panjang  (KSOP) Bandar Lampung karena penulis ingin mengetahui apa tugas

pokok, cara mengolah data, mendapatkan data-data dan kemajuan apa saja yang telah

dicapai, serta kegiatan apa saja yang ada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas I Panjang (KSOP) Bandar Lampung.



1.2 Tujuan PKL

Adapun Tujuan dari PKL di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I

Panjang (KSOP) Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bekal dan pengalaman kepada mahasiswa dalam dunia kerja untuk

menyesuaikan diri menghadapi dunia kerja.

2. Mahasiswa menjadi lebih displin dan bertanggung jawab dalam bekerja dan

melaksanakan tugasnya.

3. Mendapatkan ilmu dan keterampilan baru yang didapatnya di dalam dunia kerja.

4. Mahasiswa mendapatkan pandangan untuk jenis pekerjaan yang sesui dengan

kemampuannya.

1.3 Kegunaan PKL

1.3.1 Bagi Mahasiswa

Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah

dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan masyarakat serta melatih diri dan

menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang sesungguhnya.

Mahasiswa mendapat keterampilan untuk melaksanakan program kerja pada perusahaan

maupun instansi pemerintahan yang di gunakan sebagai tempat praktek. Melalui praktek

inilah mahasiswa mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta berbagai permasalahan

yang dihadapi dalam dunia kerja. Selain itu mahasiswa juga akan mempunyai rasa

tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan dan menjaga profesinya

1.3.2 Bagi Perusahaan

Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa – mahasiswa yang

melakukan praktek, memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan

kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam bidang

pendidikan. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia perusahaan

sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis .

1.3.3 Bagi Universitas

1. Sebagai sarana untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar dapat menjadi

pribadi yang tangguh dan dapat bersaing di dunia kerja.

2. Untuk meningkatkan kerjasama dengan perusahaan



3. Sebagai bahan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum

yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa.

4. Meningkatkan populaaritas Universitas di mata masyarakat.

5. Meningkatkan hubungan Universitas dengan masyarakat.

1.4 Tempat PKL

PKL dilaksanakan di :

Nama Instansi : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I

Panjang (KSOP) Bandar Lampung.

Alamat : Jalan Yos Sudarso Panjang,Bandar Lampung

Kode Pos : 35241

No.Telepon : (0721) 31303, 33221

Email : adpelpanjang@yahoo.com

Fax : (0721) 31382

Divisi : 1. Bid. Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

2. Bid. Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli

3. Bid. Lala dan Usaha Kepelabuhan

4. Sub Bagian Umum dan Humas



Denah lokasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang Bandar

Lampung melalui Google Maps ditampilkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Denah Lokasi KSOP Bandar Lampung

Sumber : Google Maps (2019)

Gambar 1.2 Kantor KSOP Bandar Lampung



1.5 Jadwal Pelaksanaan PKL

Pelaksanaan PKL dilakukan selama dua bulan yang dimulai pada tanggal 09 Juli

sampai 1 September 2018.Jadwal waktu kerja PKL adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja di KSOP Bandar Lampung

Hari Mulai Jam Kerja Istirahat Mulai Jam Kerja
sampai selesai

Senin 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00

Selasa 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00

Rabu 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00

Kamis 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00

Jumat 07.30 – 12.00 12.00 – 13.30 13.30 – 17.00

Sabtu Libur

Minggu Libur


