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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pratik Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang ada di Politeknik Negeri Jember, bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi sumber daya yang handal. Sebagai perguruan 

tinggi yang mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian, 

sangat penting merealisasikan kegiatan PKL untuk menghasilkan sumber 

daya yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri sesuai 

dengan bidangnya. Kegiatan ini merupakan syarat kelulusan yang harus 

diikuti oleh seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Jember yang 

dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman dan ketrampilan khusus 

didunia industri sesuai bidang keahliannya. Mahasiswa dapat 

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh industri tempat PKL.  

Rumah Sakit Citra Husada merupakan salah satu rumah sakit 

swasta yang berda di kabupaten Jember, diresmikan pada tahun 2009. 

Rumah Sakit ini juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada untuk 

memudahkan pekerjaan yang ada di rumah sakit citra husada, salah satu 

pemanfaatan teknologi yang digunakan adalah penyampaian informasi 

tentang rumah sakit citra husada dengan menggunakan media website. 

Pemilihan Rumah Sakit Citra Husada sebagai tempat praktik kerja lapang 

ini berdasarkan pada kesesuian materi pekerjaan dengan praktikum yang 

didapat, terutama dalam bidang pembangunan website. 

Pada website Rumah Sakit Citra Husada Jember beberapa 

informasi masih disampaikan dalam bentuk html sehingga bisa dikatakan 

masih manual karena penambahan, perubahan dan hapus data harus 

dilakukan langsung pada kodingan website tersebut. Sehingga 

diperlukannya pembaharuan pada bagian admin website dengan 

menambahkan beberapa menu sebagai tempat pengelolaan informasi untuk 



2  

 

 

memudahkan admin dalam menambah, mengubah dan menghapus 

informasi sesuai kebutuhan.  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta 

pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan 

perusahaan/industry/ instansi dan atau unit bisnis strategis 

lainnya yang layak dijadikan tempat PKL.  

• melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau 

kesenjangan (gap) yang mereka jumpai di lapangan dengan 

yang diperoleh di bangku kuliah.  

• Mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan 

keterampilan tertentu yangtidak diperoleh di kampus. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

• Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan 

sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai 

dengan bidang keahliannya mengikuti perkembangan ipteks; 

• Menambah kesempatan bagi mahasiswa memantapkan 

keterampilan dan pengetahuannya untuk menambah 

kepercayaan dan kematangan dirinya; 

• Meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap 

lingkungan kerjanya; dan 

• Melatih para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya 

nalarnya dengan cara memberi komentar logis terhadap 

kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk laporan kegiatan. 
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1.2.3 Manfaat PKL 

a. Manfaat bagi Mahasiswa 

• Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan 

lapangan, dan sekaligus melakukan serangkaian 

keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

• Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan 

keterampilan dan pengetahuannya sehingga kepercayaan 

dan kematangan dirinya akan semakin meningkat. 

b. Manfaat bagi Kampus 

• Mendapatkan informasi atau gambaran perkembangan 

ipteks yang diterapkan di industri / instansi untuk menjaga 

mutu dan relevansi kurikulum; dan 

• Membuka peluang kerjasama yang lebih intensif pada 

kegiatan Tridharma. 

c. Manfaat untuk instansi tempat PKL 

• Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja; dan 

• Mendapatkan alternatif solusi-solusi dari beberapa 

permasalahan lapangan. 

 

1.3  Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1 Lokasi Kerja 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang ini dilaksanakan di Rumah 

Sakit Citra Husada Jember, alamat Jalan Teratai No. 22, Patrang, 

Kabupaten Jember 
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Gambar 1.1. Peta Lokasi PKL 

1.3.2 Jadwal Kerja 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan 

pada tanggal 20 September 2021 sampai 7 Januari 2022. Kegiatan 

ini dilakukan pada hari kerja kantor yaitu setiap hari senin sampai 

dengan hari sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pkl ini adalah mahasiswa 

melakukan observasi tempat praktek kerja lapang mengenai kondisi, keadaan, 

dan kegiatan tempat praktik kerja lapang. Metode diskusi yang dilakukan 

antara mahasiswa dan pembimbing lapang mengenai perancangan 

pembaharuan website dan tugas-tugas yang akan dilakukan selama 

kegiatan pkl, metode ini bertujuan guna memudahkan penyesuaian tugas 

yang diberikan dan bekerja sesuai dengan konsep instansi tersebut. Metode 

dokumentasi kegiatan sehari-hari di tempat PKL, menggunakan buku 
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pedoman PKL dari Politeknik Negeri Jember. Dokumentasi juga 

menggunakan Report Magang IT sebagai salah satu media pemantauan 

dari pembimbing lapang Rumah Sakit Citra Husada Jember. 

 

  


