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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan Akademik yang 

berorientasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan 

meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan mengikuti Praktik Kerja 

Lapangan diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang 

sebenarnya. Selain untuk memenuhi kewajiban Akademik, diharapkan kegiatan 

tersebut dapat menjadi penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. 

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) dan Diploma III (D3).  

 Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) sebagai institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, 

menilai perlu diadakannya PKL. Hal ini sejalan dengan realisasi tuntutan tujuan 

Pendidikan Nasional, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No 20 tahun 

2003 bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dengan cara 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

 Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan & Penyusunan Laporan PKL 

Universitas Teknokrat Indonesia (2018), PKL dapat diartikan sebagai sarana 

pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang 

kompeten pada bidangnya masing-masing. Strata 1 (S1) Informatika Universitas 

Teknokrat Indonesia mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan, sehingga mahasiwa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah 

diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. 

(FTIK, 2018) 

 Alasan dilaksanakannya PKL di UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung 

yaitu praktikan ingin mendapatkan pengalaman di dunia kerja. Selain itu 
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praktikan ingin menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu 

komputer khususnya ilmu Sistem Informasi pada situasi kerja yang sebenarnya 

dan membandingkannya antara ilmu yang diperoleh di perkuliahan secara teori 

maupun praktik selama PKL. Selanjutnya praktikan ingin mengetahui kegiatan 

sehari-hari yang dilakukan oleh UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung, serta 

dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama di perkuliahan.  

  

1.2 Tujuan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan praktikan selama 2 Bulan 

terhitung dari tanggal 1 April - 31 Mei 2019 di UPTD Museum Lampung dan 

bertujuan untuk, sebagai berikut : 

a. Mengaplikasikan ilmu atau teori yang telah diperoleh pada perkuliahan di 

Universitas Teknokrat Indonesia melalui praktik pada bidang yang di 

kerjakan selama PKL di UPTD Museum Lampung. 

b. Melatih Mahasiswa guna memiliki kemampuan dalam beradaptasi 

dengan dunia kerja. 

c. Menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi mahasiswa secara 

langsung di dunia kerja. 

d. Melatih sikap disiplin, profesional, dan rasa tanggung jawab kedalam 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Adapun manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yaitu : 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Merupakan sarana untuk meningkatkan, memperluas dan 

mengaplikasikan teori yang telah diterima di bangku kuliah. 

2. Melatih agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi 

yang tidak selalu sama antara teori dan praktek di lapangan. 

3. Mempraktekan ilmu yang telah didapatkan terutama yang berhubungan 

dengan sistem jaringan komputer, aplikasi komputer, troubleshooting 

hardware dan software. 
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4. Dapat memperoleh pengalaman yang sangat berharga dan tambahan 

wawasan ilmu didunia kerja. 

 

b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) 

1. Sebagai  media  untuk  menjalin  hubungan  kerja  dengan  instansi  

yang dijadikan tempat praktik kerja lapangan. 

2. Agar hasil laporan dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman 

oleh Universitas Teknokrat Indonesia untuk mahasiswa dalam 

pembelajaran. 

3. Menciptakan calon mahasiswa lulusan yang terampil di dunia kerja. 

 

c. Kegunaan PKL Bagi Perusahaan 

1. Mengetahui dan mengatasi masalah- masalah yang ada di perusahaan. 

2. Menghasilkan usulan sistem yang dapat memperbaiki kinerja perusahaan. 

3. PKL dapat digunakan oleh instansi sebagai referensi dasar untuk 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan urusan 

pekerjaan. 

 

1.4    Tempat PKL 

PKL dilaksanakan di instansi UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung 

yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam No.64 Bandar Lampung. Gedung 

pameran UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 1.1 
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Gambar 1.1 Gedung Pameran UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung 

(Sumber : UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung) 

 

 

Jarak tempuh 2,3 Km dan waktu tempuh 5 Menit dari Universitas 

Teknokrat Indonesia (UTI) ke UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung. 

Ilustrasi jarak dan waktu tempuh dapat dilihat pada gambar 1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Jarak dan waktu tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia ke 

UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung (Sumber : Google Maps) 
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1.5  Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanakaan PKL pada intansi UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung 

dilaksanakan selama 2 bulan. Mulai dari tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 

Mei 2019. Jam kerja yang dilaksanakan pada intansi UPTD Museum Negeri 

Provinsi Lampung  dapat dilihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 Jadwal jam kerja pada UPTD Museum Lampung 

No Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

1 Senin – Kamis 08.00 – 15.30 11.30 – 13.00 

2 Jum’at 08.00 – 16.00 11.00 – 13.00 

3 Sabtu Libur Libur 

 

 

 


