
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Buku Panduan Praktik Kerja Lapangan (PKL) FTIK 

Universitas Teknokrat Indonesia 2017 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 kedalam program pelatihan berupa kinerja dalam 

semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL 

diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal dibawah bimbingan dosen 

pembimbing yang memenuhi syarat. 

PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa 

untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 ( S1 ). Kegiatan PKL 

dilaksanakan oleh mahasiswa guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan 

nilai PKL, dan kegiatan ini juga memiliki maksud agar mahasiswa mendapatkan 

pengalaman sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 

Sehingga mahasiswa akan mendapatkan bekal dari Praktik Kerja Lapangan 

yang telah dilaksanakan. Dengan adanya PKL akan mengetahui keterampilan dan 

pengetahuan yang perlu dikembangkan dan perlu dipertahankan. Pentingnya PKL 

pada perusahaan adalah agar mahasiswa bisa belajar bekerja dan mempraktikkan 

teori-teori yang sudah diajarkan pada bangku kuliah. 

Adapun lokasi Praktik Kerja Lapangan yang dipilih adalah di “Lembaga 

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia” yang beralamat di jalan Jenderal 

Gatot Subroto No.26 Pahoman Bandarlampung. Alasan memilih Pratik Kerja 

Lapangan di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah karena 

lokasinya yang dekat dengan rumah, tidak terlalu jauh dari kampus, dan mudah 

diakses menggunakan kendaraan. 
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1.2  Maksud dan Tujuan 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan terdapat beberapa maksud 

dan tujuan. Diantaranya sebagai berikut: 

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan: 

1. Agar mahasiswa mendapatkan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

2. Agar mahasiswa mengetahui keterampilan dan pengetahuan yang perlu 

dikembangkan dan dipertahankan. 

3. Memenuhi persyaratan mendapatkan nilai PKL. 

4. Mempraktikkan secara langsung keterampilan dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh mahasiswa yang di dapat dari bangku kuliah. 

5. Meningkatkan kualitas SDM bagi calon tenaga kerja yang mandiri dan 

profesional, serta berkompeten dibidangnya. 

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan : 

1. Memperoleh wawasan dan pengalaman. 

2. Mengetahui keadaan kerja yang sesungguhnya. 

3. Mengetahui seberapa jauh pemanfaatan teknologi informasi yang ada pada 

perusahaan tempat praktik kerja lapangan. 

4. Dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. 

5. Melatih cara berkomunikasi yang baik dalam lingkungan kerja. 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan sangat banyak baik bagi mahasiswa, 

FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio 

Republik Indonesia. Berikut adalah kegunaan Praktik Kerja Lapangan yang telah 

dilaksanakan: 

1. Bagi pihak FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

a. Sebagai sarana untuk memperluas jaringan kerjasama antar pihak 

Perguruan Tinggi dengan pihak tempat PKL. 

b. Sebagai alat ukur terhadap mahasiswa dalam menerapkan materi-materi 

kuliah. 
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c. Untuk menambah wawasan baru sebagai pembanding pembelajaran 

terhadap pihak tempat PKL berlangsung. 

d. Sebagai tolak ukur sejauh mana mahasiswa dapat terjun kedunia kerja. 

2. Bagi pihak Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 

a. Untuk menjalin kerja sama yang menguntungkan antara mahasiswa 

dan perusahaan. 

b. Pihak perusahaan merasa terbantu dengan adanya mahasiswa PKL. 

3. Bagi Mahasiswa 

a. Untuk mendapatkan wawasan tentang dunia kerja. 

b. Memperluas relasi/hubungan mahasiswa di dunia usaha yang nantinya 

menjadi tempat mengenali informasi pekerjaan. 

c. Sarana untuk menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai dunia kerja. 

 

1.4 Tempat PKL 

Adapun lokasi Praktik Kerja Lapangan yang dipilih adalah “Lembaga 

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia”. Yang beralamat di Jalan Jenderal 

Gatot Subroto No.26 Pahoman Bandarlampung. Alasan memilih Pratik Kerja 

Lapangan di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah karena 

lokasinya yang dekat dengan rumah, tidak terlalu jauh dari kampus, dan mudah 

diakses dengan kendaraan. 
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DENAH LOKASI 

 
Gambar 1.1 Alamat Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

Sumber : Dokumen Pribadi Septiana Eka Mareta 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL  

Pelaksanaan PKL dilakukan selama 2 bulan pada tempat PKL sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan oleh FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. Kegiatan 

PKL dilaksanakan pada Semester Genap terhitung dari tanggal 10 April 2017 

sampai dengan 3 Juni 2017. Di LPP RRI (Lembaga Penyiaran Publik Radio 

Republik Indonesia) Bandarlampung memiliki waktu operasional kerja dari hari 

senin sampai dengan jumat, pukul 08.00 sampai dengan 16.30 WIB, dengan jam 

istirahat dari hari senin sampai dengan kamis pukul 12.00 sampai dengan 13.00 

WIB, dan jam istiharat pada hari jumat pukul 11.30 sampai dengan 13.00 WIB. 

Seminggu sekali diadakan kegiatan rutin pada hari jumat yaitu senam pagi 

kebugaran jasmani dan setiap tanggal 17 selalu diadakan upacara bendera LPP 

RRI. Dengan jadwal waktu kerja selama PKL adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.5.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

No. Hari 
Waktu Kerja 

Masuk Selesai 

1 Senin 08:00 16:30 

2 Selasa 08:00 16:30 

3 Rabu 08:00 16:30 

4 Kamis 08:00 16:30 

5 Jum'at 07:30 16:30 

 

 

 


