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BAB 1.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini daya saing bangsa tergantung pada pengetahuan dan 

keterampilan tenaga kerja. Dalam membuat tenaga kerja yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan baik, tergantung pada kualitas pendidikan dan 

pelatihan, terutama pendidikan kejuruan. Selain itu perkembangan dunia 

pendidikan menuntut akan adanya kesesuaian antara sistem pendidikan dengan 

kebutuhan dunia usaha atau dunia industri. Sinkronisasi kurikulum harus 

dilakukan secara optimal sehingga sekolah dan dunia kerja memiliki informasi 

yang terpadu tentang kegiatan pembelajaran vokasi disekolah maupun di industry ( 

Much Rojaki, Happy Fitria & Alfroki M. 2021) 

Salah satu bentuk implementasi pendidikan di kampus dengan program 

penguasaan keahlian adalah Praktik Kerja Lapang (PKL). Program Praktik Kerja 

Lapang (PKL) merupakan kewajiban untuk seluruh mahasiswa agar dapat 

mengambil tugas akhir yang berlaku untuk mahasiswa Diploma 3 (D3), Diploma 4 

(D4), dan juga Sarjana (S1) pada umumnya, baik pada Politeknik, Sekolah Tinggi, 

Akademi, Institut maupun Universitas yang ada di Indonesia. Pemilihan tempat 

yang tepat bagi mahasiswa yang akan melakukan PKL merupakan salah satu 

langkah penting agar kriteria yang dibutuhkan oleh institusi dan perusahaan 

terpenuhi dengan baik sesuai dengan kemampuan dari mahasiswa.  

Sebagai salah satu perguruan tinggi vokasional yang menekankan praktik 

yang relevan dengan industri, Politeknik Negeri Jember juga melaksanakan 

kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) dengan bobot 20 sks (900 jam) yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa semester 7 (tujuh). Kegiatan ini bukan hanya 

penggugur kewajiban sebagai salah satu syarat kelulusan, namun juga ajang 

mencari pengalaman, keterampilan dan menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh 

selama perkuliahan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat maupun dunia 

industri sesuai bidang keahliannya.  
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Oleh karena itu kami memilih Magang Jogja sebagai tempat 

dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL). Magang Jogja merupakan 

perusahaan jasa yang menawarkan program magang untuk melatih skill sebelum 

bekerja. Perusahaan ini merupakan bagian dari Seven Inc yaitu perusahaan e-

commerce yang didirikan di kota Gudeg, Jogja, tepatnya di daerah Banguntapan, 

Bantul oleh Rekario Danny sejak tahun 2012. Magang Jogja memiliki banyak 16 

formasi magang mulai dari administrasi, UI/UX designer sampai dengan 

programmer frontend atau backend. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa akan 

langsung dibimbing oleh tim ahli yang sudah disiapkan pada setiap formasi, 

sehingga dapat menunjang keterampilan akademis yang telah diperoleh dibangku 

kuliah. Pemilihan lokasi di magang jogja sebagai tempat PKL ini berdasarkan 

pada kesesuaian bidang formasi dengan materi kuliah dan keterampilan praktikum 

yang telah didapat dibangku kuliah. 

1.2      Tujuan dan Manfaat 

1.2.1    Tujuan Umum 

Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi 

mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan, industri, instansi ataupun unit 

bisnis strategis lainnya yang layak dijadikan sebagai tempat PKL. Selain itu, 

tujuan PKL adalah melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan 

atau kesenjangan yang dijumpai di lapangan dengan yang diperoleh selama di 

bangku kuliah. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu untuk 

mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh selama belajar di 

kampus. 

1.2.2     Tujuan Khusus 

         Tujuan Praktek Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah membuat 

mahasiswa terlatih dalam menghadapi sekaligus mengatasi masalah di 

masyarakat dan dunia kerja. Adanya permasalah nyata yang ditemui menjadi 

salah satu cara untuk meningkatkan kualitas mahasiswa Adapun tujuan khusus 

kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) seperti yang tercantum pada panduan 

PKL Polije adalah sebagai berikut:  



1. Melatih mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan melakukan 

serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya;  

2. Menambah keterampilan dan pengetahuan mahasiswa untuk meningkatkan 

kepercayaan dan kematangan dirinya; 

3. Meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap lingkungan 

kerja;  

4. Melatih mahasiswa berpikir kritis dan menggunakan daya nalarnya 

terhadap kegiatan yang dilakukan selama PKL 

1.2.3    Manfaat 

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

A. Bagi Mahasiswa 

1) Mahasiswa  terlatih  untuk  mengerjakan  pekerjaan  lapangan 

dan  sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

2) Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan 

keterampilan dan pengetahuannya   sehingga   kepercayaan   dan   

kematangan   dirinya   akan semakin meningkat. 

3) Mahasiswa  terlatih  untuk  berfikir kritis  dan  menggunakan  

daya  nalarnya dengan  cara  memberi komentar  logis  terhadap  

kegiatan  yang dikerjakan dalam bentuk laporan kegiatan yang 

sudah dibakukan. 

4) Menumbuhkan sikap kerja mahasiswa berkarakter. 

5) Mengenal dan merasakan sikap professional yang  dibutuhkan  di 

industri. 

6) Mengetahui  secara  lebih  jelas  mengenai  manajemen  

perusahaan  dalam proses  pengembangan  software dan  

mendapatkan  pengalaman  kerja serta dapat berinteraksi dalam 

suatu team work. 

B. Bagi Program Studi: 

1) Membuka peluang kerjasama dengan instansi tempat PKL dalam 

kegiatan tridharma;  



2) Mendapatkan informasi atau gambar perkembangan ipteks yang 

diterapkan pada instansi tempat PKL 

C. Bagi instansi tempat PKL: 

      Mendapatkan alternatif solusi dan kebijakan perusahaan dari 

beberapa permasalahan, berdasarkan hasil pengkajian dan analisis yang 

dilakukan selama kegiatan PKL. 

1.3      Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1    Lokasi Kerja 

 

Lokasi kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilakukan 

adalah di Kantor Seven Inc (Magangjogja.com) yang  terletak di Jl. Raya 

Janti, Gang Arjuna No. 59, Karangjambe, Banguntapan, Bantul, 

Yogyakarta 55198 Berikut merupakan peta lokasi pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapang (PKL): 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Seven Inc 



1.3.2   Jadwal Kerja 

Praktik   Kerja   Lapang   (PKL)   ini   dilaksanakan   pada   

tanggal 06 November 2022 hingga 07 Januari 202, jam kerja sendiri 

terdapat 3 shift yang mana pembagian shift dilakukan pergantian 

setiap minggu 

• 09.00 – 17.00 

• 06.30 – 13.00 

• 13.15 – 21.00  

1.4      Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapang 

(PKL) ini adalah sebagai berikut : 

a. Metode diskusi dan sharing yang dilakukan antara tim praktikan dengan 

pembimbing lapang maupun programmer yang ada di perusahaan 

mengenai penentuan produk yang akan dikembangkan. 

b.  Metode  studi  literatur  untuk   mempelajari  literatur-literatur  yang  

terkait dengan judul  yang  diangkat  sebagai  judul laporan  Praktik  

Kerja  Lapang (PKL)  dan  nantinya  dapat  digunakan  sebagai  bahan  

pembuatan  lapora. 

 


