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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja. 

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh 

mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia.Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

merupakan kegiatan akademik yang berorientasi pada bentuk pembelajaran 

mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang 

berkualitas, dengan mengikuti Praktek Kerja Lapangan diharapkan dapat 

menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswadalam 

mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya, 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat yang harus di 

tempuh oleh mahasiswa  untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang 

Strata 1(S1), Selain untuk memenuhi kewajiban Akademik,diharapkan kegiatan 

tersebut dapat menjadi  penghubung antara dunia industri dengan dunia 

pendidikan serta dapat menambah pengetahuan tentang dunia industri sehingga 

mahasiswa akan mampu mengatasi persaingan di dunia kerja.Sehubungan dengan 

itu maka pengetahuan yang telah di pelajari pada saat perkuliahan dapat di 

praktikan langsung pada perusahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) dengan kompetensi yang di miliki. Dalam hal ini maka mahaswiswa 

dapat memahami teori-teori yang telah di pelajari secara langsung pada perusahaan 

tersebut dengan baik. 

1.2 Tujuan PKL 

Adapun maksud dari praktek kerja lapangan adalah untuk memberikan 

pengalaman dan ilmu pengetahuan dari berbagai kegiatan yang di rencanakan 

dalam perusahaan tersebut sehingga dapat menerapkan pengetahuan yang telah di 

pelajari pada saat perkuliahan. 

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu: 

1. Sebagai salah satu Syarat akademik dalam menyelesaikan pendidikan S-1 

2. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari 
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ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

3. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan 

dunia kerja. 

4. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon 

lulusan di dunia kerja. 

5. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 

6. Mampu mengadakan perbandingan antara ilmu yang diperoleh di 

perkuliahan secara teori dengan praktek kerja lapangan 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Manfaat dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yaitu: 

a. Bagi mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengakomondasikan antara konsep atau teori yang di 

peroleh dari perkuliahan dengan kenyataan oprasional lapangan kerja 

sesungguhnya. 

2. Mahasiswa dapat meningkatkan dan memantapkan sikap profesional 

dalam usaha pembekalan untuk terjun ke lapangan pekerjaan yang 

sebenarnaya. 

3. Sebagai media pengenal antara lingkungan kerja dan kampus. 

b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) 

1. Dalam proses pendidikan dapat lebih siap untuk berintegrasi antara 

mahasiswa dengan para praktisi di lapangan sehingga kurikulum 

perguruan tinggi dapat di sesuaikan dengan kebutuhan. 

2. Merupakan sarana komunikasi langsung antara pihak fakultas dengan 

perusahaan. 

c. Bagi Perusahaan 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

kualitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam bidang 

pendidikan. 

2. Membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan. 

3. Sebagai wadah kerjasamaantara pemerintah dengan pendidikakan. 
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1.4 Tempat PKL 

Adapun tempat pelaksanaan PKL ini di Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) yang beralamat Jl. Robert Wolter Mongosidi No. 223, Teluk 

Betung Bandar lampung, dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

 

Praktek Kerja Lapangan di laksanakan sesuai jadwal yang telah di tentukan 

yang di laksanakan pada tanggal 16 April sampai dengan 09 juni 2018 dengan 

waktu kerja pada pukul 07.30 WIB s.d. 15.30 WIB pada hari senin sampai dengan 

kamis sedangkan pada pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB di laksanakan pada hari jumat. 

 

 

 

    

Gambar 1. 1 Denah Lokasi Pelaksanaan PKL 


