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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Kerja Profesi 

Pada masa perkuliahan sangat dibutuhkan sebuah program prakerja atau 

masa pengenalan dunia pekerjaan. Dengan program tersebut diharapkan 

mahasiswa/i dapat mengetahui situasi dunia kerja yang sebenarnya. Dengan 

begitu Universitas menyediakan program untuk mendukung adanya masa prakerja 

Kerja Profesi (KP). Kerja Profesi (KP) adalah suatu program atau kegiatan yang 

dibentuk tujuan untuk memberikan sebuah gambaran komprehensif kepada 

mahasiswa/i dalam dunia pekerjaan, kesempatan untuk lebih banyak dan 

menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama belajar dibangku perkuliahan 

(Buku Pedoman Kerja Profesi, 2020).  

KP yang dilaksanakan di Universitas Pembangunan Jaya sebagai salah satu 

syarat kelulusan masa kuliah di Universitas Pembangunan Jaya. Pada mata kuliah 

Kerja Profesi ini memiliki bobot 3 (tiga) sks dan dilakukan dengan tenggat waktu 

minimal 400 (empat ratus) jam dengan maksimal 8 (delapan) jam kerja setiap 

harinya. Program Kerja Profesi yang dilakukan memiliki beberapa pertimbangan, 

yaitu mahasiswa memiliki cukup waktu untuk beradaptasi dengan dunia kerja, 

mendapatkan pengalaman, dapat menganalisis dan menyeleksi tugas serta 

memberikan manfaat bagi instansi atau perusahaan tempat melakukan Kerja 

Profesi. 

Praktikan yang menjalankan Kerja Profesi di Universitas Pembangunan Jaya 

pada bagian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM / LP2M) 

dituntut untuk membuat sebuah Karya Ilmiah dari penelitiaan yang dilakukannya 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh LP2M. Pada masa pengerjaan 

Karya Ilmiah praktikan memiliki target dan tenggat waktu pengerjaan yang harus 

dilakukan dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab. 

 

1.2 Tujuan KP 

Adapun tujuan dalam dilaksanakannya KP adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan gambaran umum tentang dunia kerja untuk para mahasiswa 

peserta KP. 
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b. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja sesuai dengan program studinya. 

c. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap profesional, kedisiplinan dan rasa 

tanggung jawab yang sangat diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk 

memasuki dunia kerja. 

d. Menjalin dan meningkatkan kerja sama antara UPJ dengan 

instansi/perusahaan tempat mahasiswa melakukan KP 

 

1.3 Kegunaan/Manfaat KP 

Program Kerja Profesi yang dilaksanakan tidak hanya memberikan 

kegunaan bagi praktikan namu juga bagi pihak universitas dan perusahaan. 

Beberapa kegunaan yang didapatkan dari program Kerja Profesi diantaranya 

yaitu: 

Bagi Universitas Pembangunan Jaya: 

 

a. Mendapatkan masukan/umpan balik dalam penyempurnaan kurikulum Prodi 

sesuai dengan tuntutan industri dan masyarakat, serta pembangunan ada 

umumnya. 

b. Membina dan memperluas jaringan kerjasama antara Prodi maupun UPJ 

dengan instansi/perusahaan terkait. 

c. Memberikan masukan dalam mewujudkan konsep link and match dunia 

pendidikan dan industri serta meningkatkan kualitas layanan pada 

stakeholders. 

 

Bagi Mahasiswa: 

 

a. Mendapatkan pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi Prodinya 

sehingga memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang mencukupi di 

bidangnya sebelum terjun langsung ke dunia kerja sesungguhnya. 

b. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan mengembangkannya 

sesuai dengan studi kasus yang dipelajari selama melakukan KP. 

c. Memahami dinamika dari kondisi nyata dunia kerja, belajar berkomunikasi serta 

berperilaku sesuai dengan tuntutan profesi/pekerjaannya. 

 

Bagi Instansi/Perusahaan 
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a. Menjalankan salah satu realisasi dalam hal tanggung jawab sosial 

kelembagaan. 

b. Menjalin hubungan baik instansi/perusahaan dengan Perguruan Tinggi. 

c. Menumbuhkan kerjasama saling menguntungkan bagi para pihak yang terlibat. 

 

Manfaat dilaksanakannya sebuah program Kerja Profesi bagi mahasiswa/i 

pada tingkat akhir, sebagai berikut: 

a. Mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu yang didapat selama masa 

perkuliahan berlangsung dalam bentuk Karya Ilmiah dan dapat 

mengembangkannya menjadi sebuah topik penulisan Karya Ilmiah. 

b. Dapat memahami situasi dalam dunia kerja yang sesungguhnya dan belajar 

cara berkomunikasi serta berperilaku sesuai dengan tuntunan pekerjaan. 

c. Mendapatkan saran-saran penulisan yang benar dalam melaksanakan Kerja 

Profesi berupa Karya Ilmiah. 

 

1.4 Tempat KP 

 

Gambar 1.1 Logo Universitas Pembangunan Jaya 
 

Tempat Kerja Profesi yang dilakukan oleh praktikan bertempat di Jl. 

Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Sawah Baru, Tangerang Selatan, 

Banten 15413. 
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Tabel 1.1 Informasi Universitas Pembangunan Jaya 

Nama Perusahaan Universitas Pembangunan Jaya 

Alamat 
Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, 

Sawah Baru, Tangerang Selatan 15413 

No. Telepon (021) 7455555 – (021) 29045405 

Website https://upj.ac.id/ 

 

1.5 Jadwal Pelaksanaan KP 

Kerja Profesi yang dilaksanakan oleh praktikan dimulai pada tanggal 3 Juni 

2020 hingga 6 Agustus 2020. Pelaksanaan kerja profesi yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Universitas Pembangunan Jaya 

(UPJ) yaitu selama 53 hari atau setara dengan 400 jam kerja (melebihi ketentuan 

jam kerja yang ditetapkan oleh Universitas Pembangunan Jaya).  

Jam kerja yang dilaksanakan oleh praktikan disesuaikan berdasarkan jam 

kerja normal dengan ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari. Tetapi 

dikarenakan praktikan mengerjakan Kerja Profesi berupa Karya Ilmiah dan 

Aplikasi di rumah atau menerapkan sistem WFH (Work From Home), maka jam 

kerja menyesuaikan keinginan praktikan sendiri dengan mengikuti prosedur yang 

telah ditetapkan oleh Universitas Pembangunan Jaya (UPJ, 2020). Pelaksanaan 

Kerja Profesi yang dilakukan praktikan mengikuti kerangka acuan yang telah 

disetujui oleh Dosen Pembimbing dan Pembimbing Kerja (Pembimbing Karya 

Ilmiah). 

  


