
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang PKL 

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban  bangsa yang bermatabat daam rangka mencerdasakan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreaif, mandiri dan menajdi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting 

dalam membentuk keterampilan dan kecakapan seseorang untuk memasuki dunia 

kerja. Pendidikan dilakukan di perguruan tinggi/Universitas masih terbatas pada 

pemberian teori dan praktik dalam skala kecil dengan intensitas yang terbatas, 

maka mahasiswa perlu melakukan kegiatan pelatihan secara langsung di 

instansi/lembaga yang relevan dengan program pendidikan yang diikuti. Sehingga 

setelah lepas dari ikatan akademik di perguruan tinggi/Universitass mahasiswa 

dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama masa pendidikan dan pelatihan 

kerja untuk melanjutkan kiprahnya di dunia kerja yang sebenarnya. Sebab, untuk 

dapat terjun langsung ke masyarakat tidak hanya membutuhkan sebauah nilai 

yang baik selama proses pendidikan namun harus didukung dengan keterampilan 

(skill) dan dengan keahlian yang dimiliki. Oleh karena itu mahasiswa perlu 

melakukan penelitian yang rinci dan terjun langsung untuk memahami setiap 

permasalahan yang muncul di dunia kerja (Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan;, 2017) 

Salah satu program yang ditempuh adalah dengan melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) dalam suatu  perusahaan/Instansi. PKL merupakan 

akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa. PKL dapat 

diartikan sebagai pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu dan pembentukan awal 

lulusan yang kompeten dibidangnya masing – masing. Dengn demikian PKL 

adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya 

ke dalam program pelatihan kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan 

penerapan ilmu yang telah dipelajari. Kegiatan ini sesuai dengan kurukulum 
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program Strata I Informatika FTIK Universitas Teknokrat Indoensia), bahwa 

setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan PKL yang mempunyai bobot 2 SKS. 

PKL digunakan sebagai pahan penulisan laporan mahasiswa, yang mana 

PKLK Growing Hope sebagai objek PKL yang mana merupakan salah satu syarat 

untuk mencapai gelar Sarjana Kmomputer (S. Kom). Penulis ditempatkan 

dibagaian Administrasi (Tata Usaha). PKL dilaksanakan guna menggali sumber 

daya manusia yangmasih tersembunyi dalam jati diri mahasiswa. 

Sumber daya manusia sebagai seorang yang siap, mau dan mampu 

memberikan sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Setiap organisasi 

atau perusahaan tentunya memiliki tujuan usaha yang berbeda – beda, maka dari 

itu kemampuan sumber daya manusia yang dibutuhkan pun berbeda pada instansi 

sekolah PKLK Growing Hope Lampung. 

Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK Growing Hope) adalah sebuah 

lembaga yang bergerak dibidang pendidikan untuk menangani anak – anak 

berkebutuhan khusus (ABK) dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan Pusat Layanan 

Terapi. PKLK Growing Hope dinaungi oleh Yayasana Harapan Masa Depan 

Lampung beralamat di Jln. Pulau Buton Perum Palmsville Blok A1-A3, Jagabaya 

II, Way Halim, Bandar Lampung, Lampung. PKLK Growing Hope saat ini 

memiliki sekitar 50 siswa berkebutuhan khusus dengan ketunaan Disabilitas 

Intelktual-Down Sydrome, Autis, Tunarungu, Tunagrahita, Cerebal Palsy.  

 

2.1 Tujuan PKL 

Tujuan dilakukanya Praktik Kerja Lapangan adalah:  

1. Memantapkan sikap professional yang diperlukan oleh mahasiswa dalam 

memasuki dunia kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki; 

2. Diharapakan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berharga serta 

mengembangkan kesesuian pendidikan dengan dunia kerja nyata yang ada 

di lapangan 

3. Dapat menjalin koordinasi yang baik antar tim kerja, dan juga dapat 

menganalisis masalah serta menyelesaikanya dengan cara yang cepat dan 

tepat.  
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3.1 Keguanaan PKL 

Kegunaan yang diperoleh selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

adalah : 

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi penulis 

1. Melatih kerjasama dan koordinasi antar tim kerja 

2. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan tentang teknologi infromasi yang 

di dapat selama proses pendidikan di kelas. 

 

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Sarana memperkenalakan mahasiswa pada dunia kerja yang nyata 

 

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi PKLK Growing Hope 

1. Menjalin sebuah kerjasama antara PKLK Growing Hope dengan Universitas 

Teknokrat Indonesia lewat mahasiswa yang dipercayakan oleh Universitas 

Teknokrat Indonesia untuk melakukan praktik kerja lapangan di PKLK 

Growing Hope. 

2. Mempromosikan PKLK Growing Hope kepada Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

  

4.1 Tempat PKL 

Penulis melakukan praktik kerja lapangan yang di PKLK Growing Hope 

beralamat di  Jln. Pulau Buton Perum Palmsville Residence Blok A1-A3 Jagabaya 

II, Way Halim, Bandar Lampung, Lampung (35132). PKLK Growing Hope 

bergerak pada bidang pendidikan dan pemberdayaan manusia dengan ketunaan 

Disabilitas Intelektual- Down Sydrome, Autis, Tunarungu, Tunagrahita, Cerebal 

Palsy. Keterangan denah tempat PKL penulis dapat dilihat pada gambar yang 

terlampir di gambar 1.1 letak PKLK Growing Hope. 
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Gambar 1.1 Letak PKLK Growing Hope (Maps, 2018) 

 

5.1 Jadwal Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL secara menyeluruh terdiri dari tahapan – tahappan kegaitan 

yang harus diselesaikan secara berurutan. Berikut adalah tahapan – tahapan dalam 

proses PKL hingga penyusunan laporan PKL berserta waktu penjadwalanya. 

 

1. Penentuan tempat PKL   : 6 Februari 2018 

2. Pengajuan permohonan PKL  : 6 Februari  s.d 25 Februari 2017 

3. Pelaksanaan kegiatan PKL  : 17 April 2017 s.d 03 Juni 2017 

4. Penyusunan laporan PKL  : 17 Juli 2018 

 

Adapun jadwal PKL dilakukan mahasiswa calon lulusan dimulai pada tahun 

akademik semester genap 2016/2017. 

 

NO KEGIATAN TANGGAL 

1 Pelaksanaan Kegiatan PKL 17 April 2017 s.d 03 Juni 2017 

 Waktu Kerja 1. Senin – Jumat 

Pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB 

2. Sabtu  

Pukul 08.00 WIB s.d 12.00 WIB 

 


