
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Universitas Teknokrat Indonesia adalah salah satu lembaga pendidikan 

yang mempersiapkan mahasiswanya untuk dapat bermasyarakat dan mengetahui 

dunia kerja, khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti 

perkuliahan. Dalam dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktik 

merupakan hal penting untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang 

telah dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan. 

 Praktik Kerja Lapangan atau PKL adalah merupakan kegiatan akademik 

yang berorientasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan 

dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas, dengan mengikuti PKL 

diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 

mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang 

sebenarnya (FTIK-UTI, 2018). 

 PKL digunakan untuk menerapkan pembelajaran yang sudah ada 

dilingkungan fakultas, kemudian di implementasikan dalam hal dunia kerja nyata. 

Kegiatan PKL berisikan unsur-unsur pendidikan dan penelitian. Pendidikan 

dilakukan dengan cara memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja kantor 

yang diperkenalkan secara langsung oleh orang yang sudah berpengalaman di 

dalam kantor tersebut. 

 Pada Universitas Teknokrat Indonesia jumlah sks PKL yang dibebankan 

sejumlah 3 SKS (Sistem Kredit Semester), dan wajib dilaksanakan mahasiswa/i 

Strata 1 yang telah memenuhi persyaratan lulus matakuliah Kesekertarisan, 

Bahasa Indonesia, serta telah menyelesaikan matakuliah sebanyak minimal 100 

SKS. Selain hal tersebut, PKL juga wajib dilaksanakan dikarenakan muatan PKL 

itu sendiri dalam kurikulum dunia pendidikan merupakan tuntutan di era 

globalisasi dan kompetensi lulusan. 

 Alasan praktikan memilih PKL di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

Cabang Bandar Lampung karena ingin mengetahui program kerja, cara 

pengolahan data, penerapan teknologi yang digunakan dan kegiatan apa saja 
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yang ada pada perusahaan tersebut. Informasi yang diketahui praktikan dapat 

menjadi pelajaran yang berharga dan dapat menambah pengalaman praktikan. 

 

1.2  Tujuan PKL 

 

      Adapun tujuan dari PKL adalah untuk memberikan pengalaman dan ilmu 

pengetahuan dari berbagai kegiatan yang di rencanakan dalam perusahaan 

tersebut sehingga dapat menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari pada saat 

perkuliahan. Tujuan pelaksanaan PKL yaitu : 

1. Mengetahui penerapan teknologi yang sudah digunakan dalam membantu 

aktifitas pekerjaan pada PT Telekomunikasi Indonesia. 

2. 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. 

3. Melatih mahasiswa agar memiliki kedisiplian dalam dengan dunia kerja. 

 

1.3  Kegunaan PKL 

 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengakomodasikan antara konsep atau teori yang di 

peroleh dari perkuliahan dengan kenyataan operasional lapangan kerja 

sesungguhnya. 

2. Mahasiswa mendapatkan pembelajaran baru yang belum didapat 

dilingkungan kampus. 

 

b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) 

Universitas Teknokrat Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan dunia 

usaha, lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi 

Pemerintahan. Praktik kerja lapangan dapat mempromosikan keberadaan 

akademik di tengah-tengah dunia kerja. 
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c. Bagi Perusahaan 

1. Membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan 

2. Terjadinya kerjasama dengan dunia pendidikan. 

 

1.4 Tempat PKL 

Adapun tempat pelaksanaan PKL ini di PT Telekomunikasi Indonesia di 

Jalan Kartini No. 01, Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat, Klp. Tiga, Kec. Tj. 

Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35127. Berikut merupakan rute 

perjalanan dari kampus Universitas Teknokrat Indonesia menuju PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

Gambar 1. 1 Rute Pelaksanaan PKL dari Universitas Teknokrat Indonesia menuju 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, 

Sumber : Google Maps (2020) 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

PKL dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan yang dilaksanakan 

pada tanggal 20 Juli sampai dengan 20 September 2020 dengan waktu kerja pada 

pukul 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Jumat. 

  


