BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian dari mata kuliah
yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa dan
mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer,
jurusan Informatika. Praktik Kerja Lapangan juga menjadi salah satu sistem
pembelajaran dunia kerja yang ditujukan kepada mahasiswa agar melatih mental,
sikap, penerapan ilmu, dan menjalin koneksi dengan orang-orang yang berada
pada lingkungan tempat PKL. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada kantor
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dan disetiap bidang pada Dinas
tersebut sudah menerapkan teknologi.
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk penerapan ilmuilmu secara teoritis yang telah didapat selama perkuliahan yang pelaksanaanya
dilakukan dalam kegiatan ini, salah satu ilmu serta teori yang akan diterapkan di
tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah menganalisis sistem yang berjalan
pada instansi pemerintah. Kegiatan ini pula dapat meningkatkan disiplin kerja dan
profesionalisme dalam bekerja agar dapat mengenal dunia atau lingkungan kerja
yang akan bemanfaat bagi mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan.
Selain itu Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini juga penting untuk diikuti oleh
mahasiswa mengingat kebutuhan saat ini bukan hanya kemampuan hard skills
yang harus dimiliki tetapi juga kemampuan soft skills, diharapkan nantinya setelah
menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa memiliki kemampuan soft
skills yang luas terkait dunia kerja.
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1.2. Maksud dan Tujuan PKL
1.2.1. Maksud
Maksud dan tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah untuk mendapatkan
pengalaman kerja dan dapat menumbuhkan sikap sosialisas dalam dunia kerja
serta dapat melakukan penerapan kerja yang sudah didapatkan selama
Perkuliahan.
Maksud Praktik kerja lapangan menunjukkan pada apa yang dilakukan pada
kegiatan PKL antara lain:
1.

Mempelajari suatu bidang pekerjaan dibidang komputer pada Praktik
kerja.

2.

Melakukan Penyesuaian diri di Tempat Praktik Kerja.

3.

Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan di lapangan kerja.
Membangun hubungan sebagai mitra kerja.

1.2.2. Tujuan
Tujuan PKL menunjukkan pada apa yang akan di peroleh di tempat
Praktik kerja antara lain:
1. Menumbuhkan sikap dan rasa tanggung jawab dalam melakukan
kegiatan dalam di dunia kerja.
2. Menambah dan memperluas pengetahuan dunia kerja.
3. Dapat melakukan penerapan keahlian yang sudah di dapatkan selama
perkuliahan.
4. Mencari kebutuhan kerja yang masih belum terpenuhi dalam dunia
kerja , khususnya di Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Membantu keberlangsungan kinerja yang ada di Dinas Provinsi
Lampung.
6. Dapat menerapkan keahlian yang di miliki dalam suatu pekerjaan.
Membangun relasi antara mahasiswa/mahasiswi dengan para pekerja
yang ada di instansi tersebut.
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1.3. Kegunaan PKL
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan sangat bermanfaat bagi kami dan berbagai
pihak lainnya , maanfaat yang kami dapatkan selama melakukan kegiaatan Praktik
Kerja Lapangan diantaranya kami medapatkan banyak pelajaran yang berguna
bagi kami di dunia kerja seperti cara bersosialisasi dengan para pegawai dan bagi
para ketua Pimpinan lainnya, tidak hanya itu kami harus bisa menumbuhkan rasa
tanggung jawab dan kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan bagi instansi
Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, selama kami melakukan praktik kerja
lapangan kami mendapatkan pembelajaran positif dari bapak/ibu yang ada di
instansi tersebut.selain itu kami ingin memberikan konstribusi positif bagi
Universitas Teknokrat Indonesia dengan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
sebagai mitra kerja, sehingga dapat membuka peluang kerja bagi mahasiswa
lulusan Universitas Teknokrat Indonesia.
Kami juga ingin memberikan gambaran bagi angkatan selanjut nya untuk
mengetahui bagaimana kegiatan dan hal hal positif yang bisa kita dapatkan dalam
melakukan Praktik Kerja Lapangan.

1.4. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Tabel 1.4.1 Tempat Praktik Kerja lapangan
Nama Instansi

Dinas PendapatanProvinsi Lampung

Jenis Lembaga

Instansi Pemerintahan

Sub Bagian

a.Perencanaan
b.NonPajak

Alamat

Jalan Sultan Hasanudin, Teluk Betung
Utara, Bandar Lampung

Alasan memilih tempat PKL

Ingin mengetahui dan mempelajari
tekhnologi yang telah digunakan oleh
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung

Sumber : Dispenda Provinsi Lampung
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1.5.Waktu Praktik Kerja Lapangan
Pelaksanaan PKL di di mulai dari

tanggal 10 Juli

sampai dengan 4

September 2017 dengan jumlah pertemuan 40 kali.
1.5.1. Kegiatan Kantor
Tabel 1.5 Waktu Praktik Kerja lapangan
No

1

2

3

4

5

Hari

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Kegiatan

Jam

Rapel pagi

07:30

Jam kerja

08:00 s/d 16:00

Istirahat

12:00 s/d 13.00

Pulang

16:00

Rapel pagi

07:30

Jam kerja

08:00 s/d 16:00

Istirahat

12:00 s/d 13.00

Pulang

16:00

Rapel pagi

07:30

Jam kerja

08:00 s/d 16:00

Istirahat

12:00 s/d 13.00

Pulang

16:00

Rapel pagi

07:30

Jam kerja

08:00 s/d 16:00

Istirahat

12:00 s/d 13.00

Pulang

16:00

Senam

07:30

Jam kerja

08:00 s/d 16:30

Istirahat

11:00 s/d 13.30

Pulang

16:30

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
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