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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan program yang bermanfaat bagi 

mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang mereka peroleh dari perkuliahan. Dalam 

pelaksanaannya, mahasiswa akan terjun langsung ke perusahaan untuk memperoleh 

pengalaman dalam dunia kerja. Bagi mahasiswa program studi Diploma 3 (D-III) 

di Politeknik Negeri Jember, PKL dilaksanakan pada semester 5. Diharapkan 

pengalaman yang didapat bisa langsung dipraktikkan ketika sudah lulus.  

Praktik kerja lapang (PKL) juga merupakan bagian pendidikan yang 

menyangkut proses belajar mengajar berdasarkan pengalaman diluar sistem belajar 

di bangku kuliah dan praktik di dalam kampus. Mahasiswa secara perorangan 

maupun berkelompok dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman dan 

keterampilan khusus dari keadaan nyata di lapangan dalam bidangnya masing-

masing.  

Dari pengalaman tersebut diharapkan mahasiswa akan memperoleh 

keterampilan yang tidak semata-mata bersifat teoritis saja, akan tetapi lebih dari 

pada keterampilan yang bersifat skill yang meliputi keterampilan fisik, intelektual, 

dan berintegrasi, serta kemampuan manajerial.  

Dalam kegiatan praktik kerja lapang (PKL) ini mahasiswa dipersiapkan untuk 

mengerjakan serangkaian tugas keseharian di tempat PKL. Pada tanggal 20 

September 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022, dilaksanakan kegiatan 

praktik kerja lapang (PKL) di Mark Design Surabaya. Mengutip dari situs resminya, 

Mark Design adalah perusahaan yang bergerak di bidang desain dan pengembangan 

web. Mark Design telah meraih kepercayaan dan relasi jangka panjang dengan klien 

di penjuru negeri dan luar negeri sejak kali pertama berdiri non-resmi di tahun 1998 

di Surabaya (lebih dari 1500 klien dan terus bertambah). 

Pada kegiatan praktik kerja lapang (PKL) di Mark Design ini, mahasiswa 

difokuskan untuk mengerjakan tampilan front-end pada website untuk berbagai 
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client. Salah satu website yang dikerjakan yaitu website untuk PT Pelita Mekar, 

sebuah perusahaan di Surabaya yang memproduksi berbagai macam produk 

berbahan plastik daur ulang. Perusahaan tersebut membutuhkan website sebagai 

sarana promosi dan memberikan informasi mengenai produk dan usahanya kepada 

pelanggan. 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) terbagi menjadi dua tujuan yakni tujuan 

umum serta tujuan khusus, antara lain: 

1.2.1. Tujuan Umum 

a. Menambah wawasan mahasiswa terhadap aspek-aspek yang akan 

didapatkan pada PKL berlangsung dan dijadikan acuan pada dunia kerja 

lainnya. 

b. Memantapkan keterampilan mahasiswa yang nantinya digunakan pada 

dunia kerja sesuai dengan program studi yang dipilih. 

c. Melatih mahasiswa berpikir secara kritis ketika PKL berlangsung yang 

nantinya agar siap pada dunia kerja yang sesungguhnya. 

1.2.2. Tujuan Khusus 

a. Membangun website untuk klien Mark Design sesuai dengan desain 

yang telah dibuat dalam bentuk PSD. 

b. Memperbaiki website milik klien Mark Design apabila terdapat 

kesalahan atau bug. 

 

1.3. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh selama kegiatan PKL di Mark Design antara lain: 

a. Memperoleh pengalaman dan ilmu baru yang belum pernah diberikan 

selama perkuliahan. 

b. Menerapkan ilmu yang diperoleh agar lebih siap terjun di dunia kerja. 

c. Melatih kemampuan membangun website yang menarik dan bermanfaat 

untuk klien. 
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d. Melatih kemampuan berkolaborasi dan komunikasi antar tim dalam 

mengerjakan sebuah project, baik jarak dekat maupun jarak jauh. 

 

1.4. Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.4.1. Lokasi Kerja 

Lokasi Mark Design Surabaya berada di Jl. Lombok No.15, Ngagel, Kec. 

Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Berikut denah lokasi Mark Design 

Surabaya. 

 

Gambar 1. 1 Denah Lokasi Mark Design 

 

1.4.2. Jadwal Kerja 

Jadwal kerja di kantor Mark Design yaitu setiap Senin-Jumat pukul 08.00 

hingga 17.00. Untuk kegiatan PKL hampir seluruhnya dilaksanakan dari jarak jauh 

(work from remote) mengikuti jam kantor.  

  


