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BAB I    

 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan pemagangan bagi mahasiswa 

di dunia kerja baik di bidang industri maupun pemerintahan dan merupakan mata 

kuliah yang wajib untuk ditempuh oleh seluruh mahasiswa D3  Bahasa Inggris 

Universitas Darma Persada. Kegiatan ini memiliki maksud agar mahasiswa 

mendapatkan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, 

sehingga mahasiswa akan mendapatkan bekal dari Praktik Kerja Lapangan yang 

sudah dilaksanakan. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa akan 

mengetahui keterampilan dan pengetahuan yang perlu dikembangkan dan 

dipertahankan.  

 

Salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya 

dalam pendidikan perguruan tinggi adalah melalui Praktik Kerja Lapangan. 

Kegiatan PKL ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan 

mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum memasuki dunia 

kerja dan meningkatkan serta mengembangkan kompetensi melalui pendidikan di 

Fakultas Sastra Universitas Darma Persada. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin maju mengakibatkan timbulnya banyak tantangan yang 

membuat kita harus menerima perubahan tersebut agar dapat berkompetisi dan 
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beradaptasi dengan ligkungan yang kompetitif. Apalagi Indonesia sudah bergabung 

menjadi salah satu negara Anggota Masyarakat Ekonomi Asean yang akan semakin 

meningkatkan persaingan kerja. 

 

Perkembangan dunia usaha pun semakin kompleks, dengan banyaknya 

perusahaan start up yang sukses diawal peluncuran bisnisnya. Setiap perusahaan 

akan bersaing dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat mengimbangi 

perkembangan-perkembangan yang terjadi di era globalisasi. Perusahaan akan 

mengelola semua sumber daya yang ada semaksimal mungkin, terutamasumber 

daya manusia yang sangat berpengaruh sekali terhadap perusahaan karena potensi 

yang ada di dalamnya seperti bakat, tenaga dan kreativitas kepada perusahaan. 

 

Saat ini kebutuhan untuk memperoleh ilmu pengetahuan informasi sangat 

meningkat dan semua ini di karenakan oleh persaingan manusia atau 

kelompok/instansi yang sangat ketat demi kemajuan usahanya, sehingga hal ini 

berdampak terhadap beban setiap mahasiswa karena mereka dituntut untuk mampu 

menggali informasi dari berbagai sumber. 

 

Banyak sekali sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan 

yang tinggi tetapi sulit mendapatkan pekerjaan yang layak karena mereka tidak 

memiliki pengalaman yang cukup di dalam dunia kerja sehingga di saat mencari 

pekerjaan, mereka tidak dapat meyakinkan perusahaan untuk menempatkan mereka 
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sebagai tenaga kerja perusahaan tersebut karena mereka tidak memiliki nilai lebih 

dibandingkan calon tenaga kerja lainnya. 

 

Melakukan penyesuaian pada kurikulum perkuliahan agar materi materi yang 

diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang ada. Namun dalam 

penerapannya, ilmu yang diberikan tidak dapat dipraktikkan selama perkuliahan 

tatap muka dengan dosen. Mahasiswa sebaiknya dapat langsung mengaplikasikan 

pada dunia kerja. Disaat mahasiswa menjalankan Praktik Kerja Lapangan pada 

suatu perusahaan, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan agar 

dapat mempelajari seperti apa saja hal yang akan terjadi di dunia kerja. Mahasiswa 

akan terlatih dan mendapat keterampilan kerja tinggi, dan dapat menghadapi 

persaingan, kendala, dan tantangan di dunia kerja yang sesungguhnya. 

 

Saya melaksanakan kegiatan PKL di Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai tempat PKL karena instansi pemerintahan 

tersebut merupakan instansi pemerintah yang cukup besar dan memiliki banyak 

kegiatan yang sesuai dengan kegiatan administrasi. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan 

 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang di adakan oleh Universitas 

Darma Persada memiliki maksud dan tujuan yang berguna bagi para mahasiswa. 

Adapun maksud yang diharapkan dengan adanya pelaksanaan kegiatan Praktek 

Kerja Lapangan, diantaranya adalah sebagai berikut:  
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1. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, mandiri dan 

profesional. 

3. Belajar beradaptasi dan berkomunikasi dengan sekelompok orang yang 

sudah berpengalaman di dunia kerja. 

4. Mempraktekkan secara langsung teori-teori yang dipelajari dari bangku 

kuliah dengan keterampilan yang dimiliki pada dunia industri yang nyata. 

 

Sedangkan tujuan untuk mengikuti program Magang di Suku Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan, Kantor Walikota Jakarta Timur adalah : 

1. Untuk mendapatkan pengalaman bekerja di Suku Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan 

2. Sebagai persyaratan untuk memenuhi Program Mata Kuliah PKL yang 

disediakan oleh Jurusan D3 Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, Universitas 

Darma Persada 

3. Mengasah kemampuan baik personal, interpersonal, maupun sosial 

dengan bekal pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan 

4. Sebagai bentuk persiapan mahasiswa secara profesional dengan 

mengembangkan berbagai macam tanggung jawab ketika memasuki dunia 

kerja setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Darma Persada. 

5. Untuk menyiapkan lulusan mahasiswa berkualitas dan mampu bersaing di 

dunia kerja. 
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6. Melatih mahasiswa dalam mengembangkan sikap tanggung jawab, 

disiplin dan kreatif dalam melakukan suatu pekerjaan baik dalam urusan 

pribadi maupun dalam dunia kerja. 

 

1.3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

Saya mendapatkan banyak manfaat selama melaksanakan PKL selama 2 

Bulan di Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kantor Walikota Jakarta Timur, 

diantaranya : 

• Bagi Mahasiswa : 

1. Banyak mengetahui kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Suku Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan  

2. Mendapatkan input positif dari para staf Suku Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, yang ahli dalam bidangnya sehingga penulis mampu 

mengembangkan dirinya baik dalam substansi dan birokrasi 

3. Dapat merasakan suasana kerja yang kondusif dan mengetahui kerjasama 

tim dalam melaksanakan pekerjaan. 

 

• Bagi Perusahaan : 

1. Menjalin dan meningkatkan hubungan antara Disparbud DKI Jakarta 

dengan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada. 

2. Membantu mempermudah dan mempercepat kegiatan administrasi 

perusahaan.  



6 
Universitas Darma Persada 

3. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria karyawan yang dibutuhkan oleh 

perusahaan terkait. 

 

1.4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKL 

 

Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan PKL dilaksanakan dalam waktu dua bulan atau 60 hari kerja, 

terhitung mulai tanggal 4 Maret hingga 26 April 2019. Jadwal kerja adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja 

Hari Waktu Bekerja Istirahat 

Senin s.d Kamis 08.00 s.d 16.00 12.00 s.d 13.00 

Jumat 08.00 s.d 16.30 12.00 s.d 14.00 

Keterangan :  

Kegiatan magang dilaksanakan dari tanggal 04 Maret 2019 hingga 26 April 

2019 dengan jam kerja setiap hari Senin sampai dengan Jum’at. Hari Senin – Kamis 

mulai pukul 08.00 – 16 WIB sedangkan hari Jum’at mulai pukul 08.00 – 16.30 WIB 

dan libur pada Tanggal Merah / Hari Libur Nasional. 

 

1.4.1 Tahap Persiapan PKL 

Pada tahap ini, saya mencari informasi tentang persyaratan bagi mahasiswa 

yang akan melakukan PKL di Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Administrasi Jakarta Timur.  Setelah mengetahui bahwa Suku Dinas Pariwista dan 

Kebudayaan menerima mahasiswa untuk PKL disana, maka saya menyiapkan 
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persyaratan yang dibutuhkan. Pertama, saya membuat surat pengantar permohonan 

PKL dengan mengambil form isian di Ruang Sekretariat Fakultas Sastra dan 

meminta persetujuan dari Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi yang selanjutnya 

diserahkan ke Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK) untuk 

dibuat surat permohonannya. Kemudian, saya mengantar surat permohonan PKL 

pada Subbagian Kepegawaian Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta 

yang menerima saya sebagai calon peserta di Subbagian Umum. 

 

1.4.2 Tahap Pelaksanaan PKL 

Tahap ini dilaksanakan setelah Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI 

Jakarta mengeluarkan surat persetujuan untuk menerima saya sebagai calon peserta 

PKL. Pelaksanaan PKL dilaksanakan dalam waktu dua bulan atau 60 hari kerja, 

terhitung mulai tanggal 04 Maret hingga 26 April 2019. 

 

1.4.3 Tahap Penulisan Laporan PKL 

Saya menulis laporan setelah berakhir nya kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). Data-data dan informasi di kumpulkan berdasarkan kegiatan yang saya 

lakukan selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung serta dari pihak 

instansi terkait. Saya menulis laporan PKL berdasarkan pedoman penulisan laporan 

PKL yang diunduh di laman resmi Fakultas Sastra Universitas Darma Persada. 

Laporan ini dibuat dan diserahkan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar 

Diploma III Bahasa Inggris ( D3 )  di Fakultas Sastra Universitas Darma Persada. 
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1.4.4 Tahap Pelaporan PKL 

Setelah saya selesai menyusun laporan kegiatan Praktik Kerja. Laporan ini 

dibutuhkan sebagai salah satu syarat kelulusan akademik bagi mahasiswa Jurusan 

D3 Bahasa Inggris di Universitas Darma Persada. 

 

Tempat Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Suku Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur . Berikut adalah data informasi 

tempat praktikan melaksanakan PKL: 

Nama : Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi      

               Jakarta Timur ( SUDIN PARBUD ) 

Alamat : Jl. Dr. Sumarno, RT.11/RW.8, Pulo Gebang, Cakung, Kota  

    Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13940 lantai 13. 

 

Alasan saya memilih Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Administrasi Jakarta Timur  yaitu karena informasi yang saya dapatkan merupakan 

suatu lembaga pemerintahan yang menangani tentang industri pariwisata dan 

kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintahan Jakarta dengan hasil kerja yang cukup 

baik. 
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1.5. Prosedur Praktik Kerja Lapangan 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas Darma Persada untuk 

Program vokasi ( D3 ) diwajibkan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

suatu instansi/perusahaan dan menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan dalam 

bentuk karya ilmiah. Mahasiswa yang mengikuti Praktik Kerja Lapangan, 

diwajibkan mengikuti persyaratan dan prosedur sebagai berikut: 

 

1. Telah menyelesaikan minimal 100 sks dengan IPK minimal 2.00 

2. Mengisikan mata kuliah PKL dalam KRS semester yang sedang berjalan 

3. Mengajukan permohonan PKL yang diketahui oleh Ka. Jurusan/ 

Program Studi ke instansi temapt PKL 

4. Menyusun laporan PKL sesuai dengan ketentuan penulisan laporan PKL 

masing – masing program studi. 

5. Waktu untuk menyelesaikan PKL dan penulisan laporan, dijadwalkan 

dalam 1 (satu) semester. 

Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Admninstrasi Jakarta Timur 

juga membuka kesempatan bagi mahasiswa tingkat akhir untuk melaksanakan 

program magang di Sudinparbud. Dalam hal ini Suku Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur telah menjalin hubungan kerjasama 

dengan Universitas Darma Persada dalam hal penerimaan magang untuk 

mahasiswa tingkat akhir  Diploma III Bahasa Inggris. 
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Secara umum ada beberapa syarat/tahap yang harus dilalui oleh mahasiswa 

Universitas Darma Persada untuk mengajukan program Praktik Kerja Lapangan di 

Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur selama 

dua bulan dan berikut ialah tahap - tahap yang harus dilakukan : 

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: 

✓ Curriculum Vitae (CV) 

✓ Transkrip Nilai 

✓ Foto terbaru 3x4 (3 Lembar) 

✓ Email aktif 

3. Menerima surat konfirmasi dari Tata Usaha melalui email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


