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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang PKL

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.( Buku

Pedoman Penulisan Laporan PKL; Penyusun , Tim, 2018 : 1 ).

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar mengajar yang telah

di  tempuh  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 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).

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.   Penulis melaksanakan PKL di PT AKR Transportasi

Indonesia selama 2 bulan. Terhitung dari tanggal 16 Juli sampai dengan 1 September.

Oleh karena itu semua teori – teori yang dipelajari dari berbagai mata kuliah dibangku

kuliah dapat  secara langsung dipraktikan di  PT AKR Transportasi  Indonesia  yang

berhubungan dengan komputer dan akutansi.  Dalam hal ini  dapat diketahui bahwa

teori  yang dipelajari  sama dengan yang ditemui didalam praktiknya sehingga teori

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
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Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar

bagi  perwujudan  praktik.  Oleh  karena  itu  untuk  memperoleh  pengalaman  dan

perbandingan  antara  memperoleh  pengalaman  dan  perbandingan  antara  teori  dan

Praktik Kerja Lapangan di instansi pemerintah atau perusahaan swasta sebagai salah

satu syarat yang harus dipenuhi sebelum menyelesaikan studinya.

Mengingat  sulitnya  untuk  menghasilkan  tenaga  kerja  yang  terampil  dan

berkualitas maka banyak Universitas berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan sarana –

sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang handal.

Fakultas  Teknik  dan  Ilmu  Komputer  Universitas  Teknokrat  Indonesia

mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan Praktik Kerja  Lapangan,  sehingga

mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan

ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. 

Alasan  penulis  melaksanakan  Praktik  Kerja  Lapangan  di  PT  AKR

Transportasi  Indonesia  karena  penulis  melihat  penggunaan  teknologi  yang  cukup

signifikan  dalam  menunjang  kegiatan  operasionalnya.  Kegiatan  pada  PT  AKR

Transportasi Indonesia dilakukan secara komputerisasi. sehingga penulis merasa PT

AKR Transportasi Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk menerapkan ilmu

yang  telah  di  pelajari  selama  perkuliahan.  Pada  bagian  Administrasi,  kegiatan

operasionalnya  menggunakan  sistem  FLEET  Management,  bagian  keuangan  dan

maintenance menggunakan aplikasi M-File. Aplikasi dan program yang disebutkan di

atas, merupakan aplikasi dan program yang dikeluarkan oleh kantor pusat.
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1.2. Tujuan PKL

 Tujuan dilaksanakan PKL yakni sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari

ilmu  atau  teori  yang  selama  ini  diperoleh  pada  perkuliahan  dan

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.

2. Melatih  mahasiswa  calon  lulusan  agar  memiliki  kemampuan  dalam

beradaptasi dengan dunia kerja.

3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon lulusan

di dunia kerja.

4. Memperoleh  umpan  balik  dari  dunia  usaha  atau  dunia  kerja  untuk

memantapkan  dan mengembangkan  program pendidikan  serta  memperkecil

kesenjangan antara kualifikasi tenaga kerja yang dituntut dunia kerja dengan

kualifikasi lulusan.

1.3 Kegunaan PKL

Praktik  Kerja  Lapangan  mempunyai  banyak  kegunaan,  bagi  penulis,  bagi

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer  Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi PT

AKR Transportasi Indonesia.

1. Bagi Universitas :

a. Mempersiapkan  calon  lulusan  terbaik  yang  siap  memasuki  dunia

kerja.

b. Mempererat hubungan kerja antara Universitas Teknokrat Indonesia

dan PT AKR Transportasi Indonesia.

c. Menerapkan  dan  meningkatkan  seluruh  pengetahuan  dan

keterampilan.

d. Meningkatkan  pemahaman  dan  wawasan  bagi

mahasiswa/mahasiswi  terhadap  dunia  kerja  yang berkaitan  dalam

dalam pendidikan formal termasuk pengalaman kerja.  
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2.  Bagi Mahasiswa :

a. Meningkatkan pola pikir tentang suatu bidang dunia kerja.

b. Melatih mahasiswa agar menjadi manusia yang displin akan tugas

dan waktu,  berpikir kreatif dan bertanggung jawab atas pekerjaan

yang dilakukan.

c. Menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama bangku perkuliahan.

d. Meningkatkan keterampilan serta keahlian di bidang praktik.

3. Bagi pihak PT AKR Transportasi Indonesia :

   a.   Dapat  menerima masukan terkait  kualitas  pelayanan,  SOP dan

produk yang sedang berjalan.

b. Membantu meringankan beberapa bidang pekerjaan yang ada di PT

AKR Transportasi Indonesia.

 

1.4 Tempat PKL

Praktik Kerja Lapangan kali  ini  penulis  melaksanakan di PT AKR Transportasi

Indonesia  cabang  Lampung  yang  beralamat  di  JL.Tembesu  V  No.V  Kelurahan

Campang Raya Kecamatan Sukabumi Tanjung Karang Bandar Lampung. PT AKR

Transportasi Indonesia merupakan anak cabang dari PT AKR Corporindo Tbk, yang

bergerak pada bidang transportasi darat dan laut untuk BBM. Di bawah ini penulis

ilustrasikan  jarak  Universitas  Teknokrat  Indonesia  dengan  lokasi  PT  AKR

Transportasi Indonesia yang berjarak kurang lebih 9,7 km melalui Jl.Urip Sumoharjo.
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Gambar 1.1 Rute PTAKR Transportasi Indonesia
Sumber:www.googlemaps.com

1.5. Jadwal Pelaksanaan PKL

Penulis  melaksanakan  Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL)  selama  2  bulan  di

PT.AKR Transportasi Indonesia terhitung mulai tanggal 9 Juli s/d 1 September 2018.

Adapun jam kerja yang berlaku sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jam Kerja PT AKR Transportasi Indonesia
Sumber: SOP PT AKR Transportasi Indonesia Periode 2013 - 2019

Jam Masuk Istirahat Jam Keluar
Senin 08:00 12:00 – 13:00 16:00
Selasa 08:00 12:00 – 13:00 16:00
Rabu 08:00 12:00 – 13:00 16:00
Kamis 08:00 12:00 – 13:00 16:00
Jumat 08:00 12:00 – 13:00 16:00
Sabtu 08:00 12:00 – 13:00 15:00
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