BAB.1 PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Praktik Kerja Lapang merupakan salah satu program
yangtercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember, yang
dilakukan pada semester V untuk program Diploma III (D3).
Program tersebut merupakan salah satu persyaratan kelulusan
mahasiswa Politeknik Negeri Jember dan diharapkan mampu menjadi
lulusan yang terampil, profesional, dan mempunyai etos kerja
yangtinggi.
Praktik Kerja Lapang ini juga merupakan bagian pendidikan
yang merupakan implikasi dari proses sesungguhnya berdasarkan
Praktik yang di dapatkan di bangku kuliah. Sehingga, dengan adanya
Praktik KerjaLapang (PKL) ini diharapkan setiap mahasiswa dapat
mengasah skill yang dimiliki meliputi keterampilan fisik, intelektual,
sosial, dan networking.
Dalam kegiatan ini ,diharapkan setiap mahasiswa dipersiapkan
untuk mengerjakan tugas keseharian perusahaan yang menunjang
keterampilan akademis yang telah diperoleh dibangku kuliah yang
mengintegrasikan pengetahuan akademik dan keterampilan.
Pemilihan Kantor Megadata Cabang Situbondo sebagai tempat
Praktik Kerja Lapang ini berdasarkan pada kesesuaian materi
pekerjaandenganpraktikumyangdidapat,terutamatentangbidangnetwor
king.

1.2

Tujuan dan Manfaat
Tujuan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapang ini ada 2
(dua),yakni tujuan umum dan tujuan khusus, dan dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1.2.1 Tujuan Umum PKL
Tujuan Umum Praktik Kerja Lapang ini adalah
a. Menambah pengetahuan mahasiswa terhadap aspek – aspek di
dalam dunia kerja.
b. Melatih mahasiswa untuk berfikir kritis pada perbedaan pengajaran
secara teori dan Praktik kerja yang sesungguhnya di dalam
duniakerja.
1.2.2

Tujuan KhususPKL

Tujuan khusus kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah :
a. Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan
sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai

1

2

dengan bidang keahliannya.
b. Menambah kesempatan bagi mahasiswa memantapkan
keterampilan dan pengetahuannya untuk menambah kepercayaan
dankematangan.
c. Melatih para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya
nalarnya dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan
yang dikerjakan dalam bentuk laporan kegiatan yang
sudahdibukukan.
d. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sikap tenaga kerja
didalam melaksanakan dan mengembangkan teknik teknik
tersebut
1.3

Manfaat PKL
Manfaat dari Praktik Kerja Lapang adalah :
a. Melatih kemandirian mahasiswa untuk bertanggung jawab
terhadap suatu permasalahan yang ada di duniakerja.
b. Menguji keterampilan dan menambah pengetahuan tentang
kegiatan yang ada di duniakerja.
c. Memberisolusi tentang metode apayang tepat dalam
pengembangan suatu sistem yang akan dibuat.
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