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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan penerapan ilmu pengetahuan, sikap, 

keterampilan seorang mahasiswa pada dunia kerja yang bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja bagi para mahasiswa sekaligus 

memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, dimana mahasiswa 

diwajibkan menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang memberikan kompetensi 

pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi 

lingkungan dunia kerja.  

Berdasarkan buku panduan penulisan laporan PKL (FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia, 2018), Kegiatan PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh 

Mahasiswa dalam menempuh perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia memandang bahwa kegiatan PKL merupakan kegiatan yang strategis dalam 

membentuk kemampuan kompetensi mahasiswa sebagai lulusan yang professional. Dan 

progam PKL didukung dengan rencana yang sistematis dan terarah. Penulis melakukan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada instansi Pemerintahan di Provinsi Lampung yaitu 

Kejaksaan Tinggi Lampung yang beralamat Jalan Wolter Monginsidi No.226 Teluk Betung, 

Bandarlampung.  

Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, tim penyusun  

mendapatkan kesempatan mengimplementasikan teori-teori ataupun pembelajaran yang 

didapatkan pada masa perkuliahan di Universitas Teknokrat Indonesia. Penulis juga 

mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang belum pernah didapatkan selama masa 

perkuliahan di Universitas Teknokrat Indonesia, Selain itu, tim penyusun dapat 

mengembangkan kreatifitas dan kemampuan kerja, sehingga menjadikan tim penyusun 

kompeten, berwawasan, disiplin dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh 

Kejaksaan Tinggi Lampung.  
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1.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan, yaitu : 

1. Memberikan gambaran tentang penerapan ilmu yang didapat saat masa perkuliahan dan 

membandingkan dengan kondisi nyata di Lapangan. 

2. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan 

mahasiswa. 

3. Mengarahkan mahasiswa uintuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna 

dalam penulisan PKL dan Laporan Praktek Kerja (PKL). 

4. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan dunia kerja 

setelah lulus.  

5. Memberikan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa calon lulusan saat di dunia 

kerja. 

6. Memberikan kesiapan diri sebagai bekal menghadapi dunia kerja. 

7. Memahami dan mempelajari bentuk tugas-tugas yang dikerjakan karyawan atau staf – staf 

Kejaksaan Tinggi Lampung sehingga menjadi bahan evaluasi bagi penulis sebelum 

memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 

 

1.3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun kegunaan praktik kerja lapangan yang telah penulis lakukan, yaitu : 

1. Bagi Mahasiswa 

a) Menambah wawasan, memperoleh pengalaman, dan meningkatkan kemampuan 

kompetensi jurusan yang di dapatkan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di Kejaksaan Tinggi Lampung. 

b) Meningkatkan dan memantapkan sikap profesional sebagai bekal untuk terjun ke dunia 

kerja yang sebenarnya. 

c) Melatih mental dan mendapatkan motivasi agar lebih serius dan semangat dalam 

menjalani pekerjaan. 

 

2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Merupakan sarana ataupun jembatan dalam menjalin kerja sama antara perusahaan 

maupun instansi dengan Universitas Teknokrat Indonesia. 
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3. Bagi Kejaksaan Tinggi Lampung 

a) Membantu menyelesaikan tugas-tugas kerja pada Kejaksaan Tinggi Lampung.  

b) Sebagai sarana kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

 

1.4. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Adapun tempat pelaksanakan PKL ini yaitu di Kejaksaan Tinggi Lampung yang 

beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.226 Teluk Betung, Bandarlampung, Provinsi 

Lampung, kode pos 35224 yang ditampilkan pada gambar 1.1.  

Jarak Universitas Teknokrat Indonesia dengan Kejaksaan Tinggi Bandarlampung 

adalah 9,3 km, dan waktu tempuh menggunakaan sepeda motor selama 20 – 30 menit. 

Berikut lokasi Praktik Kerja Lapangan menurut Google Maps 2019 yang ditampilkan pada 

Gambar 1.2. 

 

 

Gambar 1.1 Kejaksaan Tinggi Lampung 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 
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Gambar 1.2.Denah Lokasi Kejaksaan Tinggi Lampung. 

 

 

1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 1 April 2019 sampai 31 Mei 

2019 atau selama kurang lebih 2 bulan, yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung, 

dengan waktu kerja yaitu pada Tabel 1.1 : 

 

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan PKL 

 

 

 

 

Hari Jam Kerja 

Senin 07.30 – 16.00 WIB 

Selasa 07.30 – 16.00 WIB 

Rabu 07.30 – 16.00 WIB 

Kamis 07.30 – 16.00 WIB 

Jumat 07.30 – 16.30 WIB 


