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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Universitas Darma Persada atau biasa disingkat UNSADA merupakan sebuah 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ternama yang berlokasi di Kota Jakarta Timur, 

Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Dengan berkembang dan berubahnya ragam 

yang terjadi dalam masyarakat membuat UNSADA juga harus tanggap dan 

terampil menghadapi situasi tersebut. 

Salah satu upaya yang dilakukan UNSADA guna mengantisipasi beragam 

peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat adalah melalui peningkatan mutu dan 

kompetensi mahasiswa yang kelak akan menjadi tenaga kerja ahli dalam bidang 

yang digeluti. Tenaga kerja ahli yang unggul dapat dihasilkan salah satunya 

melalui pelaksanaan kerja sama dengan berbagai instansi maupun lembaga yang 

memiliki kredibilitas untuk melatih para mahasiswa tersebut. Oleh sebab itu 

UNSADA sebagai penghasil calon tenaga kerja ahli tanpa henti menjalin kerja 

sama dengan berbagai instansi maupun lembaga dengan tujuan untuk 

menghasilkan tenaga kerja ahli yang siap untuk menghadapi berbagai tantangan 

dalam masyarakat. 
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Kegiatan praktik kerja lapangan adalah wujud nyata dimana mahasiswa 

dituntut untuk terjun langsung ke dalam dunia kerja dengan tujuan beradaptasi 

terhadap lingkungan tersebut.  Departemen Bahasa Inggris Diploma 3, Fakultas 

Sastra UNSADA mewajibkan setiap mahasiswa yang akan lulus untuk mengikuti 

kegiatan praktik kerja lapangan di sebuah instansi maupun lembaga sebagai 

proses pelatihan dan adaptasi di dunia kerja kelak. Praktik kerja lapangan dinilai 

sebagai kegiatan dimana teori dari sejumlah ilmu yang telah dipelajari mahasiswa 

ketika berkuliah dapat diterapkan langsung dalam pekerjaan.  

Kegiatan praktik kerja lapangan juga dapat melatih kemampuan mahasiswa 

menggunakan ilmu yang telah didapatkan di dalam perkuliahan, baik dari 

mengetahui, mempelajari, menganalisa, maupun menghadapi segala hal yang 

berkaitan dengan ilmu tersebut. 

1.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan kegiatan praktik kerja lapangan di Suku Dinas Pariwisata Jakarta 

Timur adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan/mendapatkan gelar Ahli Madya. 

2. Untuk menciptakan tenaga kerja ahli yang kompeten dalam dunia kerja 

kelak. 

3. Untuk memberikan mahasiswa pengalaman kerja di bidang 

kepariwisataan dan kebudayaan. 

4. Untuk mengembangkan ilmu yang didapatkan mahasiswa dalam 

perkuliahan. 
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5. Untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai pariwisata dan 

kebudayaan. 

6. Untuk mengasah kemampuan berkomunikasi/bersosialisasi mahasiswa di 

lingkungan dunia keja. 

7. Menjalin kerjasama antara Universitas dengan Lembaga atau Instansi 

terkait. 

1.2 Metode Praktik Kerja Lapangan 

Ada beberapa tahap yang harus dilalui mahasiswa untuk bisa menjalankan 

kegiatan praktik kerja lapangan, berikut tahap-tahap tersebut: 

1. Mengajukan surat lamaran yang diterbitkan dari universitas dengan 

persetujuan dari kepala program studi bahasa inggris diploma 3 dan 

disegel oleh bagian sekretariat fakultas sastra. 

2. Mengirim surat lamaran dan beberapa persyaratan kegiatan praktik kerja 

lapangan lainnya kepada bagian Tata Usaha Suku Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Jakarta Timur, diantaranya: 

a. Curriculum Vitae (CV) 

b. Transkrip Nilai 

c. Foto terbaru 3x4 (3 Lembar) 

d. Email aktif 

3. Menerima surat konfirmasi dari Tata Usaha melalui email. 
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1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan praktik kerja lapangan ini dilaksanakan selama 40 hari kerja, yang 

dimulai pada tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan 26 April 2019. Adapun 

ketentuan praktik kerja lapangan sebagai berikut : 

Tempat : Suku Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jakarta Timur 

Waktu : 04 Maret 2019 s/d 26 April 2019 

Hari Kerja : 5 (Lima) hari kerja, Senin s/d Jumat 

Jam Kerja : Senin s/d Kamis Pukul 08:30 - 16.00 WIB 

     Jumat Pukul 08:00- 16.30 WIB 

Pakaian  : Senin s/d Rabu dan Jumat   : Bebas Formal  

      Kamis               : Batik 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Pada Laporan Kegiatan praktik Kerja Lapangan ini terdapat 5 BAB yang 

mana tiap BABnya terdiri atas beberapa Sub-BAB, sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada BAB ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Tujuan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Metode Praktik Kerja 

Lapangan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan praktik kerja 

lapangan, dan Sistematika Penulisan. 

 

 



 
 

 UNIVERSITAS DARMA PERSADA 5 

BAB II  : GAMBARAN UMUM 

Pada BAB ini akan dibahas megenai Gambaran Umum dari 

tempat pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan, yang 

termasuk Sejarah, Visi dan Misi, Wewenang, dan Kegiatan 

praktik kerja lapangan. 

BAB III : KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Pada BAB ini akan dibahas mengenai detail kegiatan prakik kerja 

lapangan yang telah penulis laksanakan. 

BAB IV : POIN-POIN KHUSUS 

Pada BAB ini akan dibahas mengenai kendala, dan manfaat 

kegiatan praktik kerja lapangan. 

BAB V : PENUTUP 

    Pada BAB ini akan dibahas mengenai kesimpulan, dan saran. 

 

  


