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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu kegiatan yang terpadu dari 

seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja 

dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. 

PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen 

pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang 

Strata 1 (S1).(FTIK_Universitas_Teknokrat, 2017). 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan instansi pemerintah yang 

bergerak dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang berada di Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi mengawasi dan melakukan pendataan terhadap tenaga kerja dan 

perusahaan yang berada di Provinsi Lampung. Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Lampung terbagi menjadi bidang dan sub bidang yang 

mempunyai tugas, pokok dan fungsional masing masing yang berbeda di setiap 

bidangnya. (Pegawai_Bidang_Penempatan, 2017). 

Penulis memilih PKL di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikarenakan 

ingin mempelajari ruang lingkup dalam bidang kerja yang berkaitan dengan  

komputer terutama dalam instansi pemerintahan dan bidang yang ada di dalam 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu penulis ingin menambah wawasan 

dan mendapatkan gambaran nyata tentang ruang lingkup pekerjaan yang penulis 

kuasai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
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1.2   Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dari PKL yang penulis lakukan pada kegiatan PKL di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung antara lain: 

a. Mempelajari ruang lingkup bidang pengawasan dan penempatan khususnya 

dalam bidang kerja yang berhubungan dengan komputer pada Praktek kerja 

yang dilakukan penulis dalam hal ini penulis mempelajari proses kerja 

dengan baik. 

b. Melakukan Praktek Kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan penulis 

sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan Teknik Informatika, penulis 

dapat mahami cara kerja dan menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama 

diperkuliahan. 

Tujuan dari PKL di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain: 

a. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari 

ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.. 

b. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang pengalaman menjadi 

seorang magang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

c. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman nyata tentang ruang lingkup 

pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang penulis kuasai di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi. 

 

 

1.3   Kegunaan PKL 

1.3.1 Manfaat untuk Mahasiswa 

a. Menambah pengalaman serta wawasan yang luas tentang dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

b. Memperoleh pengalaman dalam menghadapi suatu masalah pekerjaan serta 

dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa dan menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. 

c. Meningkatkan wawasan berorganisasi dan bersosialisasi dengan ruang 

lingkup kerja 
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1.3.2 Manfaat untuk Perguruan Tinggi 

a. Melalui PKL diharapkan dapat meningkatkan hubungan kemitraan dengan 

perusahaan. 

b. Menciptakan calon tenaga kerja yang berkualitas dan siap untuk memasuki 

dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang telah di dapatkan. 

 

1.3.3 Manfaat untuk Instansi/perusahaan 

a. Memperoleh tenaga yang dapat membantu pekerjaan di Instasi/perusahaan 

dan tidak menutup kemungkinan mahasiswa PKL dapat diangkat sebagai 

karyawan jika dinilai memiliki kemampuan, prestasi, loyalitas dan disiplin 

kerja yang baik dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan. 

b. Memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 

c. Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan kinerja 

sistem yang sudah berjalan di Instansi/perusahaan. 

 

 

1.4   Tempat PKL 

Tempat PKL yang penulis lakukan yaitu di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Lampung. Yaitu, salah satu instansi pemerintah yang 

beralamatkan di Jalan Gatot Subroto Nomor 28, Pahoman, Bandar Lampung. Jika 

ditempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia berjarak 8 Km, dan ditempuh 

selama 20 menit. 

 

 

1.5   Jadwal Waktu PKL 

Kegiatan PKL yang penulis lakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Lampung  yaitu dilakukan selama 2 bulan  yaitu mulai dari tanggal 10 Juli 

2017 hingga 4 September 2017 atau sekitar 45 hari aktif praktek kerja lapangan 

yang mengikuti jadwal dari perusahaan masuk setiap hari senin sampai hari jum’at 

dan masuk setiap harinya jam 07.30 WIB sampai 16.00 WIB. Sedangkan penulisan 

laporan PKL juga dilakukan September sampai dengan selesai.  

 


