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1.1 Latar Belakang PKL 

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 (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 (FTIK-

UTI, 2018). 

Melalui Praktek Kerja Lapangan, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu  

yang telah diperoleh di bangku perkuliahan kedalam lingkungan kerja yang 

sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, 

menambahkan ide-ide yang berguna dan dapat menambah wawasan mahasiswa 

terhadap apa yang dikerjakan. Sehubungan dengan itu maka teori-teori yang 

dipelajari di bangku perkuliahan dapat dipraktikan di Yayasan Nurul Huda 

Lampung terutama yang sesuai disiplin ilmu. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa 

teori yang dipelajari sesuai dengan praktik di lapangan, sehingga teori-teori 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Mengingat sulitnya untuk menghasilkan 

tenaga kerja yang disiplin, terampil dan bermutu maka banyak Perguruan Tinggi 

berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara 



meningkatkan mutu pendidikan serta menyediakan sarana-sarana pendukung agar 

dihasilkan lulusan yang berkualitas baik. 

Penulis PKL memilih Yayasan Nurul Huda Lampung sebagai tempat 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). dikarenakan instansi yang bergerak 

dibidang pendidikan tersebut sesuai dengan latar belakang pendidikan yang masih 

di tempuh oleh penulis PKL. Harapan penulis dalam Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di Yayasan Nurul Huda Lampung, mampu memberikan kontribusi di 

bidang ilmu pengetahuan yang selama ini telah penulis dapatkan pada proses 

Studi S1 di Universitas Teknokrat Indonesia.  

1.2  Maksud dan Tujuan PKL 

1.2.1  Maksud 

Maksud dari PKL yang peserta PKL lakukan pada kegiatan PKL di 

Yayasan Nurul Huda Lampung antara lain: 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada PKL yang dilakukan 

peserta PKL.  Dalam hal ini peserta PKL mempelajari sistem kerja 

sama dalam melakukan pekerjaan. 

2. Melakukan PKL sesuai dengan disiplin ilmu peserta PKL. Sebagai 

mahasiswa yang mengambil jurusan Informatika, peserta PKL dapat 

menyampaikan pengetahuan tentang jaringan komputer kepada 

karyawan Yayasan Nurul Huda Lampung. 

1.2.2 Tujuan 

Tujuan dari PKL di Yayasan Nurul Huda Lampung antara lain: 

1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang pengalaman menjadi 

karyawan swasta. 

2. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang 

dilakukan sesuai disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah (sesuai 

latar belakang pendidikan). 

3. Dapat berbagi ilmu kepada siswa yang berada di ruang lingkup Yayasan 

Nurul Huda Lampung khusunya pada bidang IT.



1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Manfaat Untuk Mahasiswa 

Manfaat yang diperoleh setelah melakukan praktik kerja bagi mahasiswa 

antara lain: 

1. Menambah pengalaman serta wawasan tentang dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2. Meningkatkan wawasan bersosialisasi dengan ruang lingkup kerja. 

3. Memperoleh pengalaman dalam menghadapi suatu masalah pekerjaan 

serta dapat meningkatkan kemampuan menyelesaian masalah yang 

dihadapi.  

1.3.2 Manfaat Untuk Universitas 

Manfaat yang diperoleh setelah melakukan praktik kerja bagi Perguruan 

Tinggi antara lain: 

1. Melalui PKL diharapkan dapat meningkatkan hubungan kemitraan 

dengan perusahaan terkait. 

2. Menciptakan calon-calon tenaga kerja yang berkualitas serta siap untuk 

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang telah 

didapati. 

1.3.3 Manfaat Untuk Instansi/Perusahaan 

Manfaat yang diperoleh setelah melakukan praktik kerja bagi 

Instansi/Perusahaan antara lain: 

1. Memperoleh tenaga yang dapat membantu pekerjaan di ruang lingkup 

Instansi/Perusahaan terkait. 

2. Perusahaan ikut serta mendukung menciptakan calon-calon tenaga kerja 

yang berkualitas. 

1.4 Tempat PKL 

Tempat PKL yang peserta PKL lakukan yaitu di Yayasan Nurul Huda 

Lampung. Merupakan salah satu Badan Usaha Swata yang bergerak di bidang 



pendidikan yang beralamat di Jalan Serbajadi II, Pemanggilan, Natar, Lampung 

Selatan, Lampung. Jarak antara Kampus Universitas Teknokrat Indonesia dengan 

Yayasan Nurul Huda Lampung ± 8,1 Km seperti yang tertera pada gambar 1.1 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi  (Indonesia, 2019) 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan PKL di Yayasan Nurul Huda Lampung dilakukan selama 2 

bulan yaitu mulai dari tanggal 20 November 2015 sampai 13 Januari 2016 dengan 

waktu pelaksanaan dapat ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan PKL 

No Hari Kegiatan Jam 

1 Senin-Sabtu 
Jam kerja 07.30 s/d 17.00 

Istirahat 12.00 s/d 13.00 

 



 


