
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).  Prkatek  Kerja  Lapang  adalah

bentuk  implementasi  secara  sistematis  dan  sinkron  antara  program pendidikan

ditempat  belajar  mengajardengan program penguasaan keahlian yang diperoleh

melalui kegiataan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat

kehlian  tertentu.  Kegiatan  PKL ini  bisa  dilaksankan  pada  perusahaan  industri

instansi dan unit bisnis strategis.

PKL ini  dilaksanakan  di  PT.  Gamatechno  Indonesia.  PT.  Gamatechno

Indonesia merupakan perusahaan bergerak di bidang penyedia solusi  Teknologi

Informasi  resmi  berdiri  sejak  4  Januari  2005.  Saat  ini  memiliki  lokasi  kantor

berada di pusat  kota Yogyakarta  dan telah berpengalaman menangani  berbagai

macam segmen klien dari seluruh Indonesia, mulai dari Perguruan Tinggi, Instansi

Pemerintah Daerah , Perusahaan Penyedia Transportasi dan Logistik serta Industri

business.

PT.  Gamatechno  secara  umum  melayani  jasa  teknologi  informasi

perancangan software berbasis website. Melihat kebtuhan yakni pelayanan publik

yang membutuhkan masukan dari masyarakat sehingga diperlukan sebuah sistem

polling kepuasan guna membantu pelayanan publik. Maka dengan adanya polling

kepuasan ini di harapkan mampu memudahkan dan membantu kinerja pelayanan

publik.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Penulisan Laporan Kerja  Praktek Lapang ini  ada 2 tujuan,  yaitu  tujuan

umum dan tujuan khusus, dan dapat di jelaskan sebagai berikut:
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1.2.1 Tujuan Umum PKL

Tujuan umum dari Praktek Kerja Lapang ini adalah:

1. Meningkatkan  wawasan  serta  memantapkan  keterampilan  yang  membentuk

kemampuan mahasiswa sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja yang sesuai

dengan program studi yang dipilih.

2. Meningkatkan pengenalan mahasiswa pad aspek – aspek struktur organisasi,

jenjang karir dan manajemen proyek dalam lapangan kerja.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

Adapun tujuan khusus dari Praktek Kerja Lapang ini adalah:

1. Melatih  mahasiswa  mengerjakan  pekerjaan  lapang,  serta  melakukan

serangkaian keterampilan yang sesuai  dengan bidang keahliannya mengikuti

perkembangan IPTEK.

2. Menambah  kesempatan  bagi  mahasiswa  memantapkan  keterampilan  dan

pengetahuannya untuk menambah kepercayaan dan kemantangan dirinya.

3. Melatih mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan cara

memberikan komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan.

4. Meningkatkan  pemahaman  mahasiswa  terhadap  sikap  tenaga  kerja  dalam

melaksanakan  dan  mengembangkan  teknik  –  teknik  tertentu  serta  alasan

rasional dalam menerapkan teknik tersebut.

5. Menambah  ilmu  mengenai  Framework  CodeIgniter  3,  serta  pentingnya

inventory obat untuk pengelolaan obat di klinik.

1.2.3 Manfaat

Manfaat umum dari Praktek Kerja Lapang ini adalah:

1. Menambah wawasan,pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja.

2. Menguji keterampilan serta menambah pengetahuan bagaimana kegiatan dunia

kerja.
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3. Melatih  kedisiplinan  kerja  mahasiswa  sebagai  bekal  tentang  kegiatan  dunia

kerja.

4. Mengasah  serta  meningkatkan  kemampuan  mahasiswa  yang  sesuai  dengan

program studinya.

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja

Berikut ini merupakan lokasi dan jadwal Praktek Kerja Lapang:

1.3.1 Lokasi

Lokasi  Kegiatan  Prakterk  Kerja  Lapang  adalah  PT.  Gamatechno  Indonesia

yang terletak di Jalan Cik Di Tiro No. 34, Yogyakarta. Berikut merupakan peta

lokasi pelaksaan Prkatek Kerja Lapang (PKL).

Gambar 1.1 Peta Lokasi PT. Gamatechno Indonesia

1.3.2 Jadwal Kerja

Praktek Kerja Lapoang (PKL) ini dilaksankan pada tanggal 17 Februari 2020

hingga tanggal 18 Mei 2020. PKL dilakukan pada hari kerja kantor yaitu setiap

hari senin sampai jum’at dimulai pukul 08.00 WIB – 16.30WIB.

1.4 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksaan Praktek Kerja  Lapang ini  sebagai

berikut :
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1. Diskusi

  Metode  diskusi  dilakukan  antara  mahasiswa  dengan  pembimbing  lapang

mengenai proyek yang akan di kerjakan. Metode diskusi ini dilakukan pada awal

pertemuan dengan pembimbing lapang di lokasi PKL.

2. Pengerjaan tugas atau proyek dari pembimbing lapang

   Pengerjaan  proyek dilakukan  oleh  3  mahasiswa praktek  kerja  lapang yaitu

Christopher  Nanda  Jonathan,  Panji  Budi  Satria,  dan  Zavira  Wahyu  di  proyek

GMC dan Anas Abiem Bahar di proyek Eoviz Presence menggunakan Laravel.

Waktu pengerjaan yaitu hari Senin hingga Jumat.

3. Progress Report

     Progress report atau laporan rutin dilakukan setiap saat melalui Active Collabs.

4. Dokumentasi

    Metode dokumentasi kegiatan sehari – hari di tempat Praktek Kerja Lapang,

menggunakan buku BKPM dari Politeknik Negeri Jember dan Foto.
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