BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) baru saja meraih status sertifikat
akreditasi dengan predikat “Baik Sekali” yang membuktikan bahwa Universitas
Teknokrat Indonesia yang sangat mengedepankan kualitas bagi para mahasiswa
dengan ini Praktik Lapangan Kerja (PKL) menjawab tantangan dunia kerja. Objek
kajian program PKL adalah menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan
di bangku perkuliahan ke instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra
program PKL. Dalam rangka menunjang aspek keahlian profesional UTI telah
menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan lengkap, namun
sarana dan prasarana tersebut hanya menunjang aspek keahlian professional
secara teori saja. Dalam dunia kerja nantinya dibutuhkan keterpaduan antara
pengetahuan akan teori yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan dan
pelatihan praktik di lapangan guna memberikan gambaran tentang dunia kerja
yang sebenarnya .
PKL merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan dimana mahasiswa
secara langsung mempraktikkan ilmu yang telah di dapat di dunia perkuliahan di
visualisasi kan di dunia kerja. (Atmawati, Samsudi, & Sudana, 2017).
dilaksanakan di industri ini merupakan suatu kegiatan praktik bagi mahasiswa
dengan tujuan mendapatkan pengalaman dari kegiatan tersebut, yang nantinya
dapat digunakan untuk pengembangan profesi. Pada tahun 2020 Jurusan Sistem
Informasi

Universitas

Teknokrat

Indonesia

mengadakan

PKL

bagi

mahasiswa/mahasiswi selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020
sampai dengan 20 September 2020. PKL tersebut dilaksanakan pada perusahaanperusahaan maupun instansi pemerintah. Selain itu mahasiswa/mahasiswi juga
diberi kebebasan dalam menentukan tempat PKL tersebut.
Pada kegiatan PKL penulis di tempatkan di CV Lampug Selaras Dinamis
Bandar Lampung sebagai tempat pelaksanaan PKL karena penulis sudah bekerja
pada perusahaan ini. Kegiatan proses bisnis yang ada di CV Lampung Selaras
dinamis yang bergerak di bidang Advertising atau periklananan. Periklanan
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(advertising) adalah semua bentuk penyajian dan promosi non-personal tentang
gagasan, barang atau jasa, yang dibayar oleh satu sponsor/pihak tertentu. Dalam
perusahaan yang kecil, periklanan ditangani oleh seseorang dalam departemen
pemasaran yang bekerja dengan agen periklanan, sedangkan di perusahaan yang
besar ada departemen periklanan tersendiri dimana manajer departemen
periklanan tersebut bertanggung jawab pada direktur marketing . (Tommy, 2019)
sedangkan arti iklan sendiri adalah Iklan menurut Rhenald Kasali ( 2000 ) ialah
pesan dari produk, jasa atau ide yang disampaikan kepada masyarakat melalui
suatu media yang di arahkan untuk menarik konsumen. Berdasarkan pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa adalah pesan yang disampaikan kepada
masyarakat melalui bantuan media, menyinggung media promosi, promosi dapat
dilakukan melalui bantuan media-media publik, seperti radio, televisi, dan media
cetak (Nila Kasuma Dewi, Gus Andri, Sepris Yonaldi, & Manajemen,
2012).Kegiatan yang penulis lakukan sesuai dengan beberapa mata kuliah yang di
ambil dan pelajari dalam program S1 Sistem Informasi di Universitas Teknokrat
Indonesia seperti mata kuliah sistem informasi manajemen,sistem informasi
akuntansi,dasar-dasar akuntansi,perpajakan,dan design grafis dimana sangat
berkaitan erat dengan kegiatan administrasi perusahaan CV Lampung Selaras
Dinamis.

1.2 Tujuan PKL
Tujuan dari pelaksanaan PKL antara lain :
1. Kegiatan PKL akan memberikan pendidikan dan pengalaman berupa
etika kerja, disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain-lain.
2. Menerapkan ilmu yang didapat baik secara teori atau praktik,mampu
menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan selama
perkuliahan ke dalam dunia kerja dan menambah pengetahuan tentang
bagaimana proses kerja yang ada di lapangan sesungguhnya.
3. Menambah wawasan dalam bekerja di bidang dalam suatu perusahaan
dalam menggunakan sistem informasi secara visual.
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1.3 Kegunaan PKL
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah :
1.3.1 Bagi Penulis
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL Bagi Penulis adalah :
1.

Memperbanyak relasi di dunia kerja untuk mempermudah mencari
pengalaman kerja.

2.

Melatih keterampilan, disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreatif,
motivasi kerja, kerjasama, tingkah laku, etika dan emosi.

3.

Menggabungkan antara ilmu yang di dapat dari pembelajaran di
Universitas Teknokrat Indonesia dengan ilmu di dunia kerja.

4.

Memberikan kesempatan kerja untuk memperoleh pengalaman kerja
dan berinteraksi dengan instansi calon pengguna lulusan dengan cara
mengamati, mengenal dan memahami permasalahan yang dijumpai di
perusahaan.

5.

Meningkatkan pola berpikir yang kritis dalam menghadapi masalahmasalah didalam melakukan pengambilan keputusan pekerjaan.

1.3.2 Bagi Universitas
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL Bagi Universitas adalah :
1.

Universitas dapat

meningkatkan kualitas yang baik bagi lulusan

almamater Universitas Teknokrat Indonesia melalui PKL dimana
menjadi tolak ukur terhadap pemahaman materi materi yang telah di
ajarkan di universitas.
2.

Menjalin kerjasama antara Universitas dengan perusahaaan dengan
begitu Universitas akan lebih dikenal didunia industri/kerja secara
kompeten.

1.3.3 Bagi Instansi
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL Bagi Instansi adalah :
1.

Membantu instansi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami
dan membantu meringankan pekerjaan intstansi.
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2.

Adanya saran yang membangun dari mahasiswa yang bisa dijadikan
inovasi baru untuk perusahaan pada masa PKL dan sesudah PKL.

3.

Mengembangkan kemampuan kepemimpinan di instansi dalam
memberikan bimbingan dan teladan bagi mahasiswa yang melakukan
PKL yang turut menjadi partisipan pembangunan pendidikan di
indonesia.

1.4 Tempat PKL
Kegiatan PKL yang dilaksanakan di CV Lampung Selaras Dinamis Bandar
Lampung, berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No.41 ,Tanjung Raya Bandar
Lampung 35128, Telp: (0721) 5604944. Jarak anatara Universitas Teknokrat
Indonesia dengan CV lampung Selaras Dinamis sejauh 6,4 km. Lokasi perusahaan
CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung sesuai dengan Google Maps di
tampilkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Denah Lokasi CV.Lampung Selaras Dinamis
(Sumber : Google Maps, 2020)
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1.5 Jadwal Pelaksanaan PKL
Setiap mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia, dapat memilih
waktu untuk melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang di laksanakan
pada Semester jika sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan, Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama 2 bulan dimulai dari
tanggal 20 Juli 2020 s.d 20 September 2020. Waktu pelakasanaan Praktik Kerja
Lapangan di CV.Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung dikarenakan masih
masa pandemic covid 19 , yaitu hari senin sd jum’at pukul 09.00 s.d 15.00 WIB.
Tabel waktu pelaksanaan PKL dapat di lihat di Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan PKL di CV Lampung Selaras Dinamis

No.

Hari

Waktu Kerja

1.

Senin

09.00 s.d 15.00 WIB

2.

Selasa

09.00 s.d 15.00 WIB

3.

Rabu

09.00 s.d 15.00 WIB

4.

Kamis

09.00 s.d 15.00 WIB

5.

Jum’at

09.00 s.d 15.00 WIB
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