BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang

mengedepankan kualitas mahasiswa. Kualitas sumber daya manusia yang
diharapkan adalah yang memiliki kompetensi dan etika yang professional sebagai
salah satu bentuk untuk menjawab tantangan dunia kerja. Hal ini merupakan
realisasi tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek
kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun
perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
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 dalam Buku
Panduan PKL Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 2018-2019.
Penulis memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam
proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga
profesional. Selain itu, program PKL akan menambah wawasan dan pengalaman
mahasiswa dalam dunia kerja, mahasiswa dapat menerapkan dan meningkatkan
ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan serta keterampilan dan keahlian
dibidang praktik. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengikuti program
PKL. PKL umumnya dilaksanakan di perusahaan - perusahaan maupun instansi
baik swasta maupun negeri.
Tempat PKL yang penulis pilih adalah PT METRACO INDONESIA INDAH
Cabang Panjang, Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 50
C,Pidada, Panjang, Kota Bandar Lampung karena tertarik dan ingin mengetahui
bagaimana kerja nyata dalam keagenan kapal PT Metraco Indonesia Indah.

1.2

Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan pada PT Metraco Indonesia

Indah Cabang Panjang adalah sebagai berikut:
1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang bidang agen pelayaran
kapal.
2. Bertujuan mempelajari bidang pekerjaan agen operasional pada praktik
kerja.
3. Bertujuan untuk mendapatkan relasi di dalam dunia kerja.

1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Banyak kegunaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari pihak penulis, bagi

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi PT.
Metraco Indonesia Indah.
1. Bagi Universitas :
a. Sebagai alat ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi kuliah
dan menerapkannya.
b. Sebagai penilaian sejauh mana mahasiswa mampu terjun langsung
didalam dunia kerja.
c. Sebagai sarana menjalin hubungan kerja sama bilateral antara
perusahaan dengan Universitas.
d. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui
pengalaman PKL.
2. Bagi mahasiswa :
a. Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia pelayaran
khususnya mengenai jasa keagenan.
b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dibangku
perkuliahan.
c. Sebagai sarana menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai dunia
kerja.

3. Bagi pihak Instansi :
a. Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup
kemungkinan peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) diangkat
sebagai karyawan jika dinilai memiliki prestasi, loyalitas dan
disiplin kerja yang baik.
b. Memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
c. Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan
kinerja sistem yang sudah berjalan diperusahaan.
d. Adanya kritikan-kritikan yang bersifat membangun dari mahasiswa
untuk instansi yang terkait.

1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Pelaksanaan praktik kerja lapangan bertempat di PT Metraco Indonesia

Indah Cabang Panjang, Bandar Lampung, beralamatkan di Jl Yos Sudarso nomor
50 C , Pidada , Panjang, Bandar Lampung. Denah lokasi PT Metraco Indonesia
Indah Cabang Panjang ditampilkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Alamat PT Metraco Indonesia Indah Cabang Panjang.

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Ganjil yang berlangsung selama

2 bulan atau 45 hari mulai dari tanggal 1 April 2019 sampai 31 Mei 2019. Dan
waktu penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah selama 2 bulan
terhitung dari keluarnya Surat Keputusan. Waktu pelakasanaan PKL di PT Metraco
Indonesia Indah Cabang Panjang yaitu setiap hari senin sampai jum’at pukul 09.00
sampai 16.30 seperti table 1.1 berikut :
Tabel 1.1 Jadwal Waktu Kerja Selama PKL

No

Hari

Jam Kerja
Masuk

Selesai

1

Senin

09:00

16:30

2

Selasa

09:00

16:30

3

Rabu

09:00

16:30

4

Kamis

09:00

16:30

5

Jum'at

09:00

16:30

