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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang PKL 

Program PKL merupakan  akumulasi dari kegiatan belajar yang telah 

ditempuh di FTIK Universitas Teknokrat Indinesia. 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 kedalam 

program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan 

penerapan ilmu yang telah dipelajari (Buku Pedoman Pelaksanaan dan Penulisan 

Laporan PKL, 2018 : 1). 

PKL diselanggarakan secara sistematis dan terjadwal dibawah 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).  FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam 

proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga 

profesional program. Program PKL didukung dengan perencanaan yang sistematis 

dan terarah. 

 Adapun tempat PKL yang dipilih penulis yaitu di Eternal Dream Studio 

yang beralamatkan Jalan Gunung Tangkuban Perahu, No.23, Kupang Kota. Teluk 

Betung Utara Bandar Lampung. Eternal Dream Studio merupakan satu satunya 

startup asal Lampung yang bergerak dibidang pembuatan Game. Eternal Dream 

Studio didirikan pada September 2017 oleh dua orang pemuda asal Lampung dan 

didirikan oleh Lucky Putra Dharmawan yang sekaligus programer dari Eternal 

Dream Studio. Eternal Dream Studio juga sudah terdaftar di Asosiasi Game 

Indonesia (AGI). Saat ini Eternal Dream Studio mempunyai 8 anggota tetap yang 

semuanya terdiri dari pemuda Lampung. 
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1.2 Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan PKL di Eternal Dream Studio yang kami laksanakan 

yaitu :  

1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi ilmu atau 

teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan kedalam dunia kerja di 

perusahaan Eternal Dream Studio. 

2. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan 

para Developer Game Lampung. 

3. Mempelajari bidang teknologi informasi khususnya pemrograman dan desain 

grafis. 

4. Mempelajari bagaimana cara menyusun konsep pembuatan game agar 

menjadi Developer Game yang professional. 

 

1.3 Kegunaan PKL  

Manfaat yang didapat mahasiswa dalam melaksanakan Praktik Lapangan 

Kerja (PKL), yaitu : 

a. Bagi mahasiswa  

Dengan adanya PKL, mahasiswa yang sudah dibekali ilmu dasar baik 

pemrograman dan desain grafis selama menempuh pendidikan di Universitas 

Teknokrat Indonesia dapat menerapkan dan mengembangkannya di instansi atau 

perusahaan secara langsung dan diharapkan dapat membantu pekerjaan dari para 

karyawan. Selain itu mahasiswa diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih 

kreatif, disiplin dan lebih bertanggung jawab. 

 

b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Dengan adanya PKL, Universitas Teknokrat Indonesia dapat menjalin 

kerjasama atau kemitraan yang baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 

instansi atau perusahaan dimana mahasiswanya melakukan PKL. 
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c. Bagi Instansi atau Perusahaan  

Dengan adanya PKL, Instansi atau perusahaan saling menjalin kerjasama 

kemitraan yang baik, perusahaan juga mendapat tenaga kerja tambahan untuk divisi 

untuk bagian tertentu. 

 

1.4 Tempat PKL 

Berikut ini adalah beberapa informasi mengenai tempat PKL berlangsung : 

Nama Perusahaan  : Eternal Dream Studio  

Jenis Lembaga   : Perusahaan Start-Up 

Alamat    : Jalan Gunung Tangkuban Perahu, No.23, Kupang      

  kota. Teluk Betung Utara Bandar Lampung. 

Nomer Telpon   : 0857-8999-9000 

Website/Email   : eternaldream.bdl@gmail.com 

 

Gambar 1.1 Kantor Eternal Dream Studio 
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Jarak yang ditempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia menuju Eternal 

Dream Studio adalah ± 8,9 Km yang ditempuh selama 23 menit. 

 

 

Gambar 1.2 Denah Lokasi PKL dengan Universitas Teknokrat Indonesia 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan PKL dimulai pada tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan 13 

September 2019 dan dilaksanakan selama kurang lebih 45 hari. Berikut ini adalah 

jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan PKL dalam waktu satu Minggu yaitu : 

1. Jam kerja hari Senin dan Kamis pukul 13.00 - 17.30 WIB. 

2. Jam kerja hari Sabtu pukul 13.00 – 17.00 WIB. 

 


