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BAB I  

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang PKL 

Praktik Kerja Lapangan atau PKL adalah sebuah pembelajaran bagi mahasiswa 

untuk menerapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran di bangku kuliah 

kedalam dunia kerja yang sebenarnya. Perguruan Tinggi adalah salah satu lembaga 

pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya 

pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia 

pendidikan hubungan antara teori dan praktik merupakan hal penting untuk 

membandingkan serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam teori dengan 

keadaan sebenarnya dilapangan. 

Sekolah Polisi Negara (SPN) adalah lembaga pendidikan kepolisian yang 

bergerak dibawah tanggung jawab Polda. Pendidikan sangatlah penting bagi setiap 

umat manusia demi kemajuan dan perkembangan suatu Negara. Pendidikan perlu juga 

bagi anggota-anggota kepolisian yang nantinya akan bertugas di tengah-tengah 

masyarakat. Demi menuntut profesional seorang anggota polisi maka dibukalah wadah 

pembekalan ilmu bagi kepolisian Republik Indonesia. Salah satu wadah pembekalan 

bagi anggota-anggota kepolisian Republik Indonesia adalah Sekolah Polisi Negara. 

Sekolah Polisi Negara ini bertujuan untuk mendidik dan melatih para siswa-siswa calon 

anggota polisi yang dinyatakan lulus setelah melewati berbagai tes yang dilaksanakan 

oleh masing-masing kepolisian daerah (Polda). 

Sekolah Polisi Negara Polda Lampung memiliki beberapa pegawai dengan ikatan 

dinas dan honorer. Sekolah Polisi Negara (SPN) mengharuskan para pegawainya 

menguasai dan memahami komputer karena hampir semua pekerjaan dilakukan 

menggunakan komputer seperti membuat materi bahan ajar untuk pendidikan siswa, 

surat menyurat untuk keperluan Sekolah Polisi Negara (SPN) dan membuat laporan 

tentang kegiatan yang ada di Sekolah Polisi Negara (SPN) untuk dilaporkan ke Polda 

Lampung.   

Untuk itu, Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan setiap mahasiswanya 

melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di instansi pemerintahan atau perusahaan 
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swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Sarjana S1 

Informatika di Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui praktik kerja ini mahasiswa 

akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan kedalam 

lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk mengembangkan 

cara berfikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 

Sehubungan dengan itu maka semua teori-teori yang dipelajari dibangku 

perkuliahan dapat secara langsung dipraktekan di kantor Instansi Pemerintahan 

Sekolah Polisi Negara Polda Lampung terutama yang berhubungan dengan komputer. 

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui 

dalam praktiknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi 

perwujudan praktik kerja lapangan. 

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan 

sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan handal. 

Penulis melakukan praktik kerja lapangan di Sekolah Polisi Negara Polda 

Lampung yang berlokasi Jalan Untung Suropati No.1 Kelurahan Beringin Raya kec. 

Kemiling Kota Bandar Lampung. 

  

2. Maksud dan Tujuan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat dalam menempuh 

tugas akhir. Kegiatan ini sengaja dilakukan untuk menambah pengalaman sebelum 

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Mahasiswa diharapkan agar menjadi lebih 

terampil lewat Praktik Kerja Lapangan. Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan pula, 

mahasiswa diharapkan bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai 

pandangan dalam dunia kerja. Termasuk juga menumbuhkan sifat yang lebih 

profesional dalam bekerja. Sifat-sifat tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. 
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Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah 

a. Untuk 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. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi 

dengan dunia kerja. 

c. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon lulusan 

di dunia kerja. 

d. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 

e. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja dan 

bersikap di dunia kerja. 

 

3. Kegunaan PKL 

a. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan program kerja pada 

perusahaan maupun instansi-instansi pemerintahan. Melalui praktik kerja lapangan 

mahasiswa mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi 

di dalam dunia kerja. Selain itu, mahasiswa akan menumbuhkan rasa tanggung jawab 

profesi di dalam dirinya melalui praktik kerja lapangan. 

b. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi Teknokrat 

Lembaga dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha, lembaga BUMN, 

BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan. Praktik kerja lapangan dapat 

mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia kerja. 

c. Bagi Tempat PKL 

Institusi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lepas yang berwawasan 

akademi dari praktik kerja lapangan tersebut. Dunia kerja atau institusi kerja tersebut 

akan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian laporan 

praktik kerja lapangan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi 

mengenai situasi umum institusi tempat praktik tersebut. 
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4. Tempat PKL 

Sekolah Polisi Negara Polda Lampung berdiri pada tahun 2003 yang terletak 

dikaki Gunung Betung yang memiliki luas area 200.000 M2 yang beralamat Jalan 

Untung Suropati No.1 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar 

Lampung. 

 

 

Gambar 1.1 Sekolah Polisi Negara Polda Lampung 

 

Pada gambar 1.1 terlihat gerbang dari Sekolah Polisi Negara Polda Lampung. 

Jarak antara Universitas Teknokrat Indonesia ke Sekolah Polisi Negara Polda Lampung 

sekitar ± 8-10 km. Denah lokasi Universitas Teknokrat Indonesia ke Sekolah Polisi 

Negara Polda Lampung dapat dilihat  pada gambar 1.2 sebagai berikut : 
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Gambar 1.2 Denah lokasi Universitas Teknokrat Indonesia ke Sekolah Polisi Negara 

Polda Lampung 

 

5. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan praktik kerja lapangan pada Sekolah Polisi Negara Polda Lampung 

dilaksanakan selama ± 40 hari dari tanggal 26 Juli s/d 16 September 2016 dengan hari 

kerja Senin sampai Jum’at. Sekolah Polisi Negara Polda Lampung dalam kebijakannya 

menerapkan waktu kerja bagi karyawannya sebagai berikut:  

a. Hari Senin : Jam Kerja   : Pukul 08.00 s/d 14.30 WIB 

   Jam Istirahat   : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB 

b. Hari Selasa : Jam Kerja   : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB 

   Jam Istirahat   : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB 

c. Hari Rabu  : Jam Kerja   : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB 

   Jam Istirahat   : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB 

d. Hari Kamis : Jam Kerja   : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB 

   Jam Istirahat   : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB 

e. Hari Jum’at : Jam Kerja  : Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB 

     Jam Istirahat  : Pukul 11.45 s/d 13.00 WIB 

 


