BAB I
PEDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
(FTIK) adalah institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa.
Kualitas sumber daya manusia yang diharapkan kedepannya 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.
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan belajar secara
langsung kedunia usaha baik di bidang industri, swasta maupun pemerintahan.
Kegiatan PKL memiliki tujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman
sebelum mereka memasuki dunia kerja yang sesungguhnya dan membentuk
karakter yang dapat bekerja secara profesional dan kompenten, sehingga
mahasiswa mendapatkan bekal dari Praktik Kerja Lapangan yang sudah
dilaksanakan. PKL ini merupakan salah satu syarat kegiatan yang harus ditempuh
oleh mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan jengjang Strata 1 (S1).
Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan merupakan suatu studi yang wajib
dilakukan oleh setiap mahasiswa/i Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK)
Universitas Teknokrat indonesia, karena Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini
memiliki suatu peran yang sangat penting dalam seluruh program studi, selain
dapat membantu mahasiswa agar lebih memahami bidang studi yang ditekuni,
mahasiswa juga mendapatkan bekal pengalaman pengetahuan dan keterampilan
serta pembentukan jiwa yang profesionalisme setelah terjun ke dalam dunia kerja
yang sesungguhnya.
Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Dinas Perdagangan
Provinsi Lampung yang berlokasi di Jalan Cut Mutia No. 23 B, Teluk Betung
Utara, Bandar Lampung yang bertugas menyelenggarakan sebagai urusan
Pemerintah Provinsi Lampung di bagian perdagangan yang dijalankan atas
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kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung berdasarkan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Penulis memilih Kantor Dinas Pedagangan Provinsi Lampung sebagai
tempat Praktik Kerja Lapangan karena adanya penerapan Teknologi Informasi
(TI) seperti dalam kegiatan kerjanya yang di berikan sesuai dengan penerapan
ilmu yang telah di dapat di perkuliahan dan sesuai dengan tujuan praktik kerja
lapangan.

1.2 Maksud Dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu usaha dalam
memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan
mahasiswa/i yang cakap dan terampil. Pada dasarnya program Praktek Kerja
Lapangan (PKL) merupakan kegiatan belajar mengajar yang tidak terpisah dari
proses belajar mengajar di kampus, untuk itu diharapkan program Praktik Kerja
Lapangan (PKL) ini dapat sesuai dengan program study dan tugas ekstrakulikuler,
sehingga didapat pengalaman nyata sebagai penerapan teori dan praktik yang
diperoleh di tempat perkuliahan. (Universitas Teknokrat Indonesia., 2018)
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Dinas Perdagangan Provinsi
Lampung:
1. Melatihh kita untuk berkomunikasi /Berinteraaksi secara Profesional
didunia kerja yang sebenar nya
2. Menambah pengetahuan mengenai produktivitas yang ada di Dinas
Perdagangan Provinsi Lampung.
3. Mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah di
Univiersitas Teknokrat Indonesia.
4. Menjalin kerja sama yang baik antara Universias Teknokrat Indonesia
dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
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1.3 Kegunaan PKL
1.3.1 Bagi Penulis
1) Manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah
dengan praktek yang nyata di dunia kerja dan masyarakat serta melatih
diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja
yang sesungguhnya.
2) Mendapatkan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja nantinya.
3) Mampu menangani masalah yang ada dalam perusahaan, seperti mampu
berkerja secara perorangan maupun dalam tim.
4) Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh
dibangku kuliah.
5) Menambah wawasan di dunia kerja, khususnya di instansi pemerintahan.

1.3.2

Bagi Akademik

1) Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan
ilmu komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa
selanjutnya, memperluas pengenalan Universitas Teknokrat Indonesia
serta mempererat kerjasama antara akademik dengan perusahaan atau
instansi yang bersangkutan.
2) Universitas Teknokrat Indonesia akan dapat meningkatkan kualitas
lulusannya melalui pengalaman praktik kerja lapangan.
3) Membina hubungan kerjasama yang baik antara pihak Universitas
Teknokrat Indonesia dengan perusahaan atau lembaga instansi lainnya.

1.3.3

Bagi Perusahaan

1) Dapat

memberikan

masukan

dan

pertimbangan

untuk

lebih

meningkatkan kualitas dan kuantitas industri atau perusahaan serta ikut
memajukan pembangunan dalam bidang pendidikan.
2) Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa
yang melakukan praktik kerja lapangan.
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3) Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri atau
perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan
akademis.

1.4 Tempat PKL
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada:
Nama Perusahaan

: Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Alamat

: Jalan Cut Mutia No. 23 B, Teluk Betung,
Bandar Lampung, Tlp.(0721) 487310487311- 485565.

Berikut merupakan denah lokasi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dari
Universitas Teknokrat Indonesia, dengan jarak 89 km dan waktu tempuh 26
menit. Denah Lokasi jarak Universitas Teknokrat Indonesia ke Dinas
Perdagangan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Denah Lokasi Jarak Universitas Teknokrat Indonesia ke Dinas
Perdagangan Provinsi Lampung
Sumber: www.google.co.id (2017)
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1.5 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk mahasiswa Fakultas
Teknik & Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia dilaksanakan
pada semester genap tahun 2017/2018 selama ± 2 bulan. Jadwal pelaksanaan PKL
sebagai berikut :
Hari

: Senin

Tanggal

:09 Juli 2018 – 01 September 2018

Pukul

: 07.30 - 16.00 WIB

Dengan waktu kerja yaitu :
1) Jam kerja Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 – 15.30 WIB.
2) Jam kerja Hari Jum’at Pukul 07.30 – 16.00 WIB.

