
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beragam teori yang telah diberikan selama masa pekuliahan dari semester 

satu hingga semester enam memberikan pemahaman berbeda kepada setiap 

mahasiswa yang menerimanya. Oleh karena itu diperlukan sebuah wadah untuk 

mengaplikasikan teori-teori tersebut kedalam dunia kerja yang sesungguhnya 

sehingga dapat nilai juga sebagai parameter keberhasilan mahasiswa dan institusi 

pedidikan yang dinaungi. 

Kegiatan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah mengikuti kerja magang 

di instansi atau perusahaan tertentu. Dengan adanya kegiatan magang ini,maka 

diharapkan mahasiswa, dalam hal ini saya pribadi, dapat mengetahui secaranyata 

dan 1erjasam mengenai gambaran dari dunia kerja yang sebenarnya.Kegiatan ini 

juga diharapkan untuk menambah pengalaman dan ketrampilan bagimahasiswa 

sebelum mereka benar-benar terjun dan bersaing di dunia kerja.Dengan demikian 

maka akan terbentuk secara dini etos kerja, kedisiplinan,keuletan dan kejujuran 

dalam diri mahasiswa sebelum mereka benar-benar  bekerja. 

Menimbang hal tersebut serta berdasarkan himbauan dari Institut Sains dan 

Bisnis Atma Luhur jurusan Teknik Infomatika, maka saya selaku mahasiswa 

magang mandiri ini termotivasi untuk mengikuti kegiatan dari Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) tersebut, di PT Pelabuhan Tanjung Priok Multipurpose Cabang 

Pangkalbalam. Saya beranggapan bahwa dengan memilih dan mengikuti kegiatan 

ini maka saya dapat menjadi sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. 

Sebab sebuah teori tanpa praktek tidak akan cukup sebagai bekal mahasiswa untuk 

turun secara eksklusif ke masyarakyat. 

Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini mahasiswa/wi bisa 

diperlukan belajar secara langsung dan dapat menggunakan cepat memahami cara 

mengikuti keadaan pada menghadapi empiris global pekerjaan yg sebenarnya, dan 

dapat jua memanfaatkan teori-teori yang didapat tersebut buat masa kedepannya. 
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Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa pada PT Pelabuhan Tanjung Priok Multipurpose Cabang Pangkalbalam 

pada divisi Planning and Control. Untuk menguraikan seluruh kegiatan magang 

yang telah dilaksanakan, penulis telah menyiapkan laporan magang ini 

menggunakan judul “Optimasi Planning Control dan Terminal Operation 

System Pada PT PTP Multipurpose Cabang Pangkalbalam Berbasis Website” 

yang disertai dengan beberapa lampiran serta dokumen pedukungnya. 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang 

Berikut adalah beberapa tujuan yang dicapai dalam melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL)/Magang di PT PTP Multipurpose Cabang Pangkalbalam : 

1. Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang dapat memberikan kesempatan pada 

mahasiswa Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur jurusan Teknik Infomatika 

untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempraktekkan konsep atau 

teori yang diperoleh selama perkuliaha dalam kegiatan operasional atau 

praktik diperusahaan secara nyata. 

2. Menguji kemampuan pribadi dalam diri untuk bersosialisasi dan beradaptasi 

dalam dunia perkerjaan. 

3. Sebagai wahana orientasi studi lapangan bagi mahasiswa/chief untuk 

mempersiapkan diri dan menumbuhkan minat dalam kaitannya dengan 

penyusun tugas akhir atau skripsi. 

4. Sebagai media pembelajaraan serta menambah wawasan didunia kerja, yang 

tidak penulis dapatkan selama perkuliahan. 

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang 

1. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori ilmu komunikasi yg dapat 

berasal proses perkuliahan kedalam dunia kerja. 

2. Mendapatkan pengalaman mudah pada menjalankan kegiatan tentang 

aktivitas internal juga eksternal public relation disebuah perusahaan serta 

menambah ilmu pengetahuan seputar public relation. 
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3. Menambahkan kemampuan, keterampilan dan wawasan mudah mahasiswa, 

dan keahlian dibidang praktek komunikasi. 

4. Mengenali dan memahami situasi dan kondisi yang ada didalam dunia 

perkerjaan.  


