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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merupakan instansi pemerintah Kota 

Bandar Lampung yang membidangi masalah pemberdayaan sosial, pelayanan dan 

rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial yang 

beralamat di Jl. Panglima Polim No.1, Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Kota 

Bandar Lampung, Lampung.   

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah salah satu sektor pemerintahan 

yang penting dalam lembaga pemerintah di Kota Bandar Lampung. Tugas dan 

kewajiban Dinas Sosial Kota mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang ada 

di daerah itu sendiri. 

Penulis berkerja di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada bagian 

keuangan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, yang dimana telah bekerja dari 

tahun 2013. Tugas dan kewajiban salah satu pekerja di bagian keuangan adalah 

mendata, membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) Kegiatan dan membuat 

laporan yang dilakukan disetiap bulan dan tahunan. Tugas yang dikerjakan setiap 

harinya dibantu dengan peralatan komputer untuk mempermudah dalam 

pengerjaannya. 

Tujuan penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas Sosial Kota 

Bandar Lampung dikarenakan penulis bekerja di Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung. Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berperan aktif dalam 

kehidupan sosial di Bandar Lampung, penulis berpendapat bahwa melakukan 

praktik kerja lapangan di instansi pemerintahan akan   mendapatkan pengalaman 

dan wawasan yang lebih luas seputar dunia pemerintahan, keuangan, dan 

manajemen sosial masyarakat. Selain itu dunia instansi saat ini sudah banyak 

memakai penerapan dari teknologi informasi. Pentingnya praktik kerja lapangan 

bagi mahasiswa adalah sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman dan 

keterampilan untuk memahami dunia pekerjaan yang ada pada saat ini, selain itu 

dengan adanya praktik kerja lapangan dapat memberikan mahasiswa bentuk 

pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi di dunia kerja. 
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1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud diadakannya praktik kerja lapangan adalah : 

1. Mengetahui lebih jauh tentang proses kerja di instansi pemerintah. 

2. Mengetahui lebih jauh tentang penerapan IT pada instansi pemerintah. 

 

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan diadakannya praktik kerja lapangan adalah : 

1. Mengimplementasi ilmu yang selama ini diperoleh saat kuliah. 

2. Memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan teori 

yang diperoleh di bangku kuliah. 

3. Mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan dunia kerja setelah 

menyelesaikan studi kuliah. 

4. Mendapatkan pengalaman dari dunia kerja nyata. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

1.3.1 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa  

Kegunaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman seputar dunia kerja nyata. 

2. Mendapatkan gambaran situasi dan kondisi dunia kerja. 

 

1.3.2 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Universitas Teknokrat 

Indonesia 

Kegunaan praktik kerja lapangan bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Memperkenalkan mahasiswa calon lulusan yang handal dan terampil 

kepada dunia kerja. 

2. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi yang 

dijadikan tempat praktik kerja lapangan. 
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1.3.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Instansi Tempat Praktik 

Kerja Lapangan 

Kegunaan praktik kerja lapangan bagi instansi adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu penghubung antara pihak instansi dengan Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia.  

2. Membantu dan mendampingi satuan kerja tempat penulis ditempatkan 

saat praktik kerja lapangan dalam menyelesaikan gannguan seputar IT. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) dilaksanakan di instansi Dinas Sosial Kota 

Bandar Lampung, yang beralamat di Jl. Panglima Polim No.1, Gedong Air, 

Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Penulis melaksanakan 

praktik kerja lapangan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung karena instansi ini 

tempat dimana penulis bekerja. 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanaan praktik kerja lapangan pada Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung dilaksanakan selama 40 hari kerja, mulai dari tanggal 25 Juli sampai 

dengan tanggal 16 September 2016. Jam kerja yang diterapkan pada Dinas Sosial 

Kota Bandar Lampung Lampung hari senin sampai dengan hari kamis mulai dari 

pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 15.30 wib dan hari jumat mulai dari pukul 

08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib.   

 


