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
PKL. Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri
Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu
pengetahuan di instansi yang menjadi mitra program PKL.(FTIK-UTI, 2018)
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. 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 Satu (S1) dan Diploma III (D3).(FTIK-UTI,
2018)
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. Melalui Praktek Kerja ini
mahasiswa akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku
perkuliahan kedalam lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat
kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide yang
berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang
ditugaskan kepadanya. Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu
ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan PKL. Mengingat sulitnya untuk
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menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas maka banyak
perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana
pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan handal.(FTIK-UTI, 2018)
Sehubungan dengan itu maka ilmu-ilmu yang dipelajari dibangku
perkuliahan dapat secara langsung dapat di praktekkan pada dunia kerja,
terutama yang berhubungan dengan komputer. Alasan dilaksanakannya PKL di
Universitas Malahayati adalah untuk menambah ilmu pengetahuan serta
mengembangkan ilmu yang telah di pelajari selama perkuliahan, salah satu
contohnya adalah menerapkan bidang ilmu system jaringan dan Administrasi
pada proses kerja lapangan di Universitas Malahayati. Melakukan perbaikan
beberapa alat komputer dan instalisasi jaringan yang ada di tempat pelaksanaan
PKL dalam bidang Troubleshoting, sehingga pengalaman praktikan semakin
bertambah.(FTIK-UTI, 2018)

1.2 Tujuan PKL
Adapun tujuan pelaksanaan PKL ini adalah:
1. Menerapkan ilmu matakuliah pengembangan kepribadian yang sudah
dipelajari dikampus dan diimplementasikan di instansi PKL,
2. Menerapkan ilmu matakuliah troubleshooting untuk diimplementasikan ke
instansi PKL agar penulis dapat mengasah dan menambah pengetahuan lebih
dalam tentang troubleshooting pada hardware komputer dan printer,
3. Mengimplementasikan matakuliah design grafis untuk event-event yang ada
di instansi PKL,
4. Diharapkan penulis dapat melakukan dan memahami pekerjaan sesuai
dengan SOP atau aturan-aturan yang sudah ada didalam instansi.

1.3 Kegunaan PKL
Selain itu juga program PKL diharapkan dapat memberikan manfaat besar
baik kepada Mahasiswa sebagai pelaksana PKL, kepada Fakultas Teknik dan
Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia sebagai Lembaga Pengelola
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dan Instansi sebagai Pemberi Izin PKL. Adapun manfaat dari pelaksanaan
kegiatan PKL ini adalah :

1.3.1 Bagi Mahasiswa/i
1. Dapat memahami situasi kerja yang sebenarnya,
2. Dapat memperoleh peluang untuk dapat kerja di instansi tempat PKL.

1.3.2 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia
1. Menghasilkan lulusan dengan kualitas yang baik,
2. Dapat menjalin hubungan kerjasama antara Universitas Malahayati
dengan Universitas Teknokrat Indonesia.

1.3.3 Bagi Instansi
1. Dapat membantu mahasiswa PKL memahami tentang situasi
sebenarnya di dalam pekerjaan,
2. Memdapatkan tenaga bantuan dalam mempercepat pekerjaan di
instansi.

1.4 Tempat PKL
PKL dilakukan di Universitas Malahayati dimana instansi ini bergerak
dibidang pendidikan yang beralamatkan di Jalan Pramuka No.27, Kemiling
Permai, Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. Berikut adalah gambar 1.1
merupakan tampilan jalur menuju Universitas Malahayati jika dilihat melalui
Google Maps :

Gambar 1. 1 Jarak Kampus ke tempat PKL
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Pelaksanaan PKL di lakukan pada tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan 07
September 2019, yang dilaksanakan di Universitas Malahayati dengan jadwal
PKL pada tabel 1.1 sebagai berikut:
Tabel 1. 1 Jadwal Kerja

No

Hari

Waktu

1

Senin

08.00 s.d 16.00 WIB

2

Selasa

08.00 s.d 16.00 WIB

3

Rabu

08.00 s.d 16.00 WIB

4

Kamis

08.00 s.d 16.00 WIB

5

Jumat

08.00 s.d 16.00 WIB

