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 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penerapan ilmu yang diperoleh merupakan hal yang perlu dilaksanakan, karena 

seorang mahasiswa harus mengetahui kondisi di lapangan yang ada. Salah satu 

program yang bisa dimanfaatkan adalah Praktek Kerja Lapang (PKL). Dalam 

pelaksanaanya, mahasiswa akan terjun langsung pada lingkungan kerja sesuai 

dengan tempat yang dipilih, sehingga lulusannya diharapkan dapat 

mengembangkan diri dan terjunglangsung ke lapangan memasuki dunia kerja.  

Dari pengalaman tersebut diharapkan mahasiswa akan memperoleh 

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

yang meliputi keterampilan fisik, intelektual, kemampuan berinteraksi dan 

berintegrasi, serta kemampuan manajerial.  

Dalam Praktek Kerja Lapang (PKL) ini, mahasiswa dipersiapkan untuk 

mengerjakan serangkaian tugas keseharian ditempat Praktek Kerja Lapang (PKL) 

guna menunjang keterampilan akademis yang telah diperoleh dibangku kuliah yang 

menghubungkan pengetahuan akademis tersebut dengan keterampilan. Pemilihan 

lokasi di Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember sebagai tempat 

Praktek Kerja Lapang (PKL) ini berdasarkan pada kedekatan materi pekerjaan 

dengan materi kuliah dan keterampilan praktikum yang telah didapat dibangku 

kuliah. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL 

1.2.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Secara umum adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta 

mendapatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan 

perusahaan/industri/instansi dan/atau unit bisnis strategis lainnya yang layak 

dijadikan tempat PKL. Selain itu, tujuan PKL adalah melatih mahasiswa agar lebih 

kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan (gap) yang mereka jumpai di lapangan 

dengan yang diperoleh di bangku kuliah. Dengan demikian mahasiswa agar 
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diharapkan mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak 

diperoleh di kampus. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah: 

a) Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya 

mengikuti perkembangan ipteks; 

b) Menambah kesempatan bagi mahasiswa memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya untuk menambah kepercayaan dan kematangan dirinya; 

c) Melatih para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan 

cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk 

laporan kegiatan yang sudah di bakukan; dan 

d) Meningkatkan kepahaman mahasiswa terhadap sikap tenaga kerja didalam 

melaksanakan dan mengembangkan teknik-teknik tertentu serta alasan-alasan 

rasional dalam menerapkan teknik-teknik tersebut. 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat untuk mahasiswa: 

1) Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya dan 

2) Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan 

dan pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya 

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. 

b. Manfaat untuk Polije: 
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1) Mendapatkan informasi atau gambaran perkembangan ipteks yang 

diterapkan di industri / instansi untuk menjaga mutu dan relevansi 

kurikulum; dan 

2) Membuka peluang kerjasama yang lebih intensif pada kegiatan Tridharma. 

c. Manfaat untuk lokasi PKL: 

1) Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja dan 

2) Mendapatkan alternative solusi-solusi dari beberapa permasalahan 

lapangan. 

 

1.3 Lokasi dan Waktu 

Praktek Kerja Lapang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2020 – 08 Januari 

2021 di Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember di Jl. Mastrip 

PO.BOX 164 Jember Jawa Timur 6810. Kegiatan PKL ini dimulai pukul 08.00 – 

15.00 WIB dari hari Senin – Jumat. 

 

Gambar 1.1 Lokasi Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember. 
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1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan PKL selama masa pandemi covid-19 

menggunakan beberapa metode yaitu : 

a. Diskusi  

Diskusi merupakan bentuk pelaksanaan praktek kerja langsung untuk 

memperoleh penjelasan dan pemahaman dan juga dalam pembagian tugas 

pengerjaan dari kegiatan yang akan dilakukan 

b. Dokumentasi kegiatan Sehari – hari 

Dokumentasi kegiatan sehari – hari merupakan bentuk pelaksanaan dari 

setiap kegiatan praktek kerja dengan mencatat data – data dan 

menjadikannya arsip. 


