
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1    Latar Belakang 
 

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 

(Penyusun, Tim, 2018 : 1) 

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh 

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 yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke 

dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan 

penerapan ilmu yang telah dipelajari. (Penyusun, Tim, 2018 : 1) 

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). (Penyusun, Tim, 2019 : 1) 

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. Buku pedoman ini memberikan petunjuk kepada 

mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dalam melaksanakan PKL. 
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1.2     Tujuan PKL 
 

Praktik kerja lapangan sebagai tenaga profesional di LPP Radio Republik 

Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung yang penulis lakukan selama Bulan dari 

tanggal 1 April sampai 31 Mei 2019 bertujuan 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. 
 

 

1.3    Kegunaan PKL 
 

 
 

Praktik kerja lapangan yang penulis lakukan memberi banyak manfaat, 

diantaranya: 

1.      Memotivasi untuk terus memperdalam ilmu tentang Sistem Informasi yang di 

implementasikan di perusahaan tempat PKL. 

2.      Mengajarkan penulis tentang bagaimana memberi pemahaman kepada orang lain 
 

3.      Mempelajari bagaimana menyelesaikan permasalahan yang menjadi hambatan 

ketika pelaksanaan kerja. 

 

 
 

1.4    Tempat PKL 
 

Radio   Republik  Indonesia  Kantor  Cabang   Bandar   Lampung  merupakan 

Lembaga milik pemerintah yang bergerak dibidang penyiaran Radio yang berada di 

Jalan Gatot Subroto No. 26, Pahoman, Enggal, Kota Bandar Lampung. Dengan waktu 

tempuh sekitar 20 menit dan jarak 7,2 km dari Universitas Teknokrat Indonesia. 
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Gambar 1.1 Denah Lokasi (Sumber : Google Maps) 
 

1.5       Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 
 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019 sampai 

dengan 31 Mei  2019 atau selama 40 hari,  yang dilaksanakan di Radio Republik 

Indonesia Bandar  Lampung, dengan  waktu  kerja  dimulai dari  hari  Senin  sampai 

dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB dan hari Jum’at pukul 07.0 – 16.00 WIB. 

Seperti pada gambar Tabel 1.1 

 
 
 

Tabel 1.1 Jam Kerja LPP RRI Bandarlampung 
 

 
 

HARI 
JAM 

MASUK PULANG  

SENIN 08.00 WIB 16.30 WIB 

SELASA 08.00 WIB 16.30 WIB 

RABU 08.00 WIB 16.30 WIB 

KAMIS 08.00 WIB 16.30 WIB 

JUM'AT 07.00 WIB 16.00 WIB 



4 

 

 


