
 

 

1 
 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Untuk mengimplementasikan hasil studi yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dan 

memperkenalkan mahasiswa pada dunia usaha, dibutuhkan adanya kegiatan Praktek Kerja 

Lapang (PKL). Praktek Kerja Lapang adalah bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron 

antara program pendidikan ditempat belajar mengajar dengan program penguasaan keahlian yang 

diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian 

tertentu. Kegiatan PKL ini bisa dilaksanakan pada perusahaan/industri/instansi dan unit bisnis 

strategis. 

PKL ini dilaksanakan di  Prima Inovasi Teknologi.  

Bisa kita sebut Prima Itech, Prima itech ini merupakan institusi yang mengembangkan Sistem 

Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pemberdayaan. Mengakomodasi potensi dan 

mengembangkan peluang bisnis dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Memberikan 

kontribusi bagi perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

Disini kami juga melayani : 

e. Service dan Maintenance Komputer; 

f. Software & Web development pembuatan aplikasi, desktop, dan mobile, design dan 

programming website profile, instansi dan corporate; 

g. Pengadaan & Maintenance Lab Pengadaan komputer atau laptop untuk digunakan di 

laboraturium komputer di sekolah – sekolah. Beserta dengan maintenance lab terjadwal 

termasuk juga aplikasi inventarisir lab; 

h. Digital Marketing, Branding produk dan branding profil, beserta optimasi SEO 

Marketing properti dengan menggunakan saluran prima properti.  
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

Terdapat 2 Tujuan dalam penulisan laporan ini, yakni tujuan umum dan tujuan khusus, dan 

dapat di jelaskan sebagai berikut: 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

 

Tujuan Praktek Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa  mengenai kegiatan perusahaan/instansi 

yang dijadikan tempat Praktek Kerja Lapang. 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 diharapkan mampu untuk 

mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di kampus. 
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1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

a. Mengetahui bagaimana proses Teknologi Informasi yang ada di Prima Inovasi Teknologi.  

 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat Umum dari Praktek Kerja Lapang ini adalah: 

a.  Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di bangku kuliah melalui 

kenyataan yang ada di lapangan. 

b.  Dapat meguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada bidang ilmu yang  

  dimiliki serta dalam tatacara hubungan masyarakat di lingkungan kerjanya 

  di masa mendatang. 

c.  Dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk  

  menyesuaikan diri di lingkungan kerja di masa mendatang. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Berikut ini merupakan lokasi dan jadwal praktek kerja lapang : 

1.3.1 Lokasi 

Lokasi kegiatan praktek kerja lapang adalah Prima Inovasi Teknologi  yang terletak 

di   jalan Letnan Sudiono (Timur Kantor Bappeda), Bondowoso. Berikut merupakan peta lokasi 

pelaksanaan Praktek Kerja lapang (PKL). 
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Gambar 1.1 Lokasi PKL 

 

 

1.3.2 Jadwal Kerja 

Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2019 sampai tanggal 

30 April 2019. PKL dilakukan pada hari kerja kantor yaitu setiap hari senin sampai hari jum’at 

mulai pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB. Hari sabtu mulai pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB. 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini adalah sebagai 

berikut : 

Selama kegiatan Praktek Kerja Lapang berlangsug, metode yang digunakan yaitu bersifat 

partisipatif yang berarti mengikuti dan mengerjakan segala kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan 

yang telah ditugaskan. Sedangkan dalam penulisan laporan dan penelititan, penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu: 

 

a. Diskusi 

Mahasiswa satu tim berdiskusi dengan pembimbing lapang mengenai projek yang akan 

dilakukan selama PKL. 

b. Observasi 



4 

 

 
 

Mahasiswa melakukan observasi untuk mendapatkan penjelasan guna mengerjakan 

pengerjaan projek. 

c. Dokumentasi 

Kegiatan dan tugas sehari-hari di tempat Kerja Praktek dengan mengisi Buku Kerja Praktek 

Mahasiswa (BKPM) selama kegiatan Kerja Praktek. 

 

 

 

  


