
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang PKL 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai institusi pendidikan perlu membekali mahasiswa untuk 

mengenal dunia kerja secara nyata, yaitu Praktik Kerja Lapangan (PKL). Bekal 

tersebut tidak diperoleh dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), 

Universitas Teknokrat Indonesia. Demi untuk menigkatkan kualitas mahasiswa 

Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia, tidak hanya 

cukup dengan membekali ilmu pengetahuan dan teknologi, mahasiswa juga perlu 

dibekali dengan pengalaman di dunia kerja yang nyata. Mahasiswa wajib 

mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL), hal ini merupakan realisasi tuntutan 

Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, untuk 

menciptakan lulusan yang berpendidikan, dan berguna tidak hanya untuk diri 

sendiri, melainkan berguna bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia 

(Universitas Teknokrat Indonesia, 2017). 

Objek yang dikaji pada program Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 

penerapan ilmu pengetahuan pada institusi maupun perusahaan yang menjadi 

mitra program Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dalam rangka memperoleh 

pengalaman yang nyata ini, maka Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), 

Universitas Teknokrat Indonesia mempunyai program wajib untuk mahasiswa 

agar mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah Polisi Negara 

(SPN), yaitu sebuah lembaga pendidikan kepolisian yang bergerak dibawah 

tanggung jawab Polda agar penulis dapat menerapkan bidang keilmuan yang 

penulis miliki pada sekolahan tersebut. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) harus diterapkan, karena sesuai dengan bakat 

penulis dan keterampilan penulis dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

(FTIK). Bekal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer (FTIK) menjadi dasar dari keberhasilan program PKL. Program ini 

menciptakan lulusan mahasiswa yang berpendidikan dan siap menjawab 

tantangan dunia kerja. 
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1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Diadakannya Praktik Kerja Lapangan diharapkan mahasiswa dapat dan 

mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan memperoleh 

pengalaman dalam dunia kerja nyata. Berikut adalah maksud dari pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan : 

1. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 

Satu (S1) di (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia dalam penulisan 

tugas akhir.  

2. Menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh dan dimiliki selama kuliah 

secara langsung ke dunia kerja. 

3. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu di perusahaan. 

4. Untuk memperoleh pengalaman kerja nyata yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya. 

5. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

 

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah Polisi Negara 

(SPN) adalah sebagai berikut : 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan terutama di bagian Divisi Iklan.  

2. Untuk melatih tanggung jawab terhadap pekerjaan dan tugas yang 

diberikan. 

3. Untuk mengetahui sistem kerja di Sekolah Polisi Negara (SPN) di bagian 

Staf Urusan Administrasi (MIN). 

4. Menumbuhkan sikap rasa percaya diri pada mahasiswa di dalam dunia 

kerja. 

5. Untuk memperoleh pengalaman kerja nyata dari kegiatan yang dilakukan 

di Sekolah Polisi Negara (SPN). 
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1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Manfaat bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 

2. Mendapat wawasan seputar dunia kerja. 

3. Mendapat pengalaman kerja yang nantinya menumbuhkan sikap 

semangat dalam bekerja. 

4. Mengenal perusahaan lebih jauh. 

5. Untuk mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di perusahaan. 

6. Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku 

perkuliahan. 

1.3.2 Manfaat bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) 

Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Meningkatkan hubungan kerjasama FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia dengan Sekolah Polisi Negara (SPN). 

2. Memperoleh mahasiswa lulusan yang siap kerja dan mengharumkan 

almamater  FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. 

3. Untuk memperkenalkan sumberdaya FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia khususnya program studi Strata Satu (S1) Informatika. 

1.3.3 Manfaat bagi Instansi/Perusahaan 

1. Sebagai sarana untuk membangun dan meningkatkan hubungan 

kerjasama antara pihak Sekolah Polisi Negara (SPN) dengan pihak 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

2. Mendukung program pendidikan pemerintah dalam upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

3. Memperoleh tenaga kerja tambahan, membantu menyelesaikan masalah 

yang dihadapi perusahaan. 

4. Membantu instansi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. 

5. Adanya kritikan atau saran yang membangun dari mahasiswa yang 

melakukan praktik kerja lapangan. 



4 
 

1.4 Tempat PKL 

Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Lampung terletak di Jalan Untung 

Suropati No.1 Kelurahan Beringin Raya kecamatan Kemiling Kota Bandar 

Lampung. 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah Polisi 

Negara (SPN) Polda Lampung berlangsung selama dua bulan, dimulai dari 

tanggal 30 Juli 218 sampai dengan tanggal 22 September 2018.  

Dengan jadwal waktu kerja selama PKL adalah sebagai berikut: 

Hari    : Senin s.d Jumat 

Waktu  : 08.00 s.d 16.00 WIB. 

 

 


