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BAB I. PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Sebelum lulus dan terjun ke dunia kerja mahasiswa diharuskan mengikuti mata kuliah wajib di 

kampus yaitu Kerja Praktek  demi memiliki kesiapan dalam menghadapi profesi yang sesuai 

dengan bidang yang digelutinya. Dengan adanya kerja praktek ini mahasiswa dapat 

memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak diperoleh dari kampus dan juga gambaran dunia 

kerja yang sebenarnya. Tidak lupa juga dalam kerja praktek ini mahasiswa tentunya 

mendapatkan Soft Skill dari apa yang sudah mereka lakukan saat kerja praktek yang kurang 

didapatkan di universitas. 

Di dunia perkuliahan mahasiswa tidak hanya belajar suatu bidang, tetapi pastinya diberikan 

juga tugas – tugas kuliah untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat mengetahui materi 

yang sedang dipelajari saat kuliah. Dengan  adanya tugas yang terus menumpuk tentunya akan 

jenuh jika setiap hari dikerjakan di rumah dengan suasana yang begitu – begitu saja, maka dari 

itu diperlukan tempat yang baru dan tentunya cocok untuk diam dan menyelesaikan tugas – 

tugas tersebut dengan suasana yang nyaman dan mendukung. 

Berdasarkan hal diatas Praktikan memutuskan untuk mencoba bergabung dengan PT. Edukasi 

Kompleks Indonesia (Eduplex) yang merupakan suatu tempat coworking space atau area 

belajar yang dapat disewakan. Eduplex ini sudah ada sejak 2016 lalu dan berlokasi di jalan Ir. 

H. Djuanda no. 84 kota Bandung. 

 

I.2 Tujuan Kerja praktek 

Tujuan kerja praktek ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi praktikan itu sendiri, beberapa 

tujuan itu adalah sebagai berikut : 

• Memberikan gambaran dan pengetahuan terhadap dunia kerja kepada mahasiswa 

sebelum terjun langsung ke dunia kerja. 

• Mengimplentasikan ilmu yang didapat  selama masa perkuliahan. 

• Sarana komunikasi langsung terhadap dunia kerja. 

• Melatih mental, kemandirian, kerjasama tim dan kreatifitas di dunia kerja nantinya. 
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I.3 Waktu dan Tempat Kerja Praktek 

• Kerja Praktek ini dilakukan kurang lebih selama dua bulan, dimulai pada 20 April 2020 

dan berakhir pada tanggal 20 Juni 2020. 

• Pelaksanaan kerja praktek ini dilakukan di PT. Edukasi Kompleks Indonesia (Eduplex) 

yang beralamat di jalan Ir. H. Djuanda No. 84 kota Bandung. 

• Kerja praktek ini dilakukan secara wfh atau work from home dikarenakan Pandemi virus 

COVID-19 


