
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah merupakan satuan pelaksana 

utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas 

menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, yang bertanggung jawab 

kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda. Setiap Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Daerah memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas 

melayani dan melindungi, yaitu Direktorat Reserse Kriminal, Direktorat Reserse 

Kriminal Khusus, Direktorat Reserse Narkoba, Direktorat Intelijen dan 

Keamanan, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Bimbingan Masyarakat, Direktorat 

Sabhara, Direktorat Pengamanan Objek Vital, Direktorat Polisi Air, Direktorat 

Tahanan dan Barang Bukti, Biro Operasi, Biro SDM, Biro Sarana Prasarana, 

Bidang Keuangan, Bidang Profesi dan Pengamanan, Bidang Hukum, Bidang 

Hubungan Masyarakat, dan Bidang Kedokteran Kesehatan. 

Biro SDM merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinanyang 

bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang 

meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran 

personel, assessment serta psikologi kepolisian, dan upaya peningkatan 

kesejahteraan personel pada Polda Lampung. Salah satu tugas Biro SDM yaitu 

pembinaan karir meliputi assessment, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian 

dalam jabatan, serta kepangkatan. Pada proses pendaftaran seleksi Ujian Dinas 

Kenaikan Pangkat (UDKP) pada PNS Polda Lampung dilakukan masih secara 

manual, yaitu pendaftaran dan pengumpulan berkas dilakukan langsung di Polda 

Lampung. Setelah calon peserta mendaftar dan bagian Seleksi mencatat data-data 

calon peserta ke dalam buku besar seperti, nama, pangkat, nip, tanggal lahir, tamat 

pangkat pertama, tamat pangkat terakhir, pendidikan, ujian keberapa, dan kasatker 

yang bersangkutan, sehingga membutuhkan ketelitian dan membutuhkan waktu 

yang cukup lama dalam proses pengolahannya.  
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Proses pendaftaran dirasakan kurang efektif  (bisa dibayangkan jika calon 

peserta kesatuan kerjanya jauh dari Polda Lampung). Berdasarkan masalah 

tersebut maka penulis mencoba membuat laporan praktik kerja lapangan dengan 

judul “Perancangan Aplikasi Pengelolaan Seleksi Ujian Dinas Kenaikan 

Pangkat PNS Polri Pada Polda Lampung”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat 

diangkat oleh penulis adalah :  

1. Bagaimana proses pendaftaran seleksi ujian dinas kenaikan pangkat PNS 

Polri pada Polda Lampung? 

2. Bagaimana merancang Aplikasi Pengelolaan Seleksi Ujian Dinas 

Kenaikan Pangkat PNS Polri pada Polda Lampung? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan yang dibahas, dengan maksud supaya 

pembahasan dan penyusunannya dapat dilakukan secara terarah dan tercapai 

sesuai yang diharapkan serta untuk menghindari perluasan masalah yang akan 

dibahas. Adapun batasan masalah yang dimaksud meliputi : 

1. Perancangan aplikasi hanya membahas masalah pengelolaan pendaftaran 

seleksi ujian dinas kenaikan pangkat PNS Polri pada Polda Lampung. 

2. Perancangan aplikasi ini tidak membahas proses setelah pendaftaran. 

 

1.4. Tujuan Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan 

Tujuan penulisan praktek kerja lapangan ini adalah untuk merancang 

aplikasi pengelolaan seleksi ujian dinas kenaikan pangkat PNS Polri pada Polda 

Lampung yang dapat mempermudah calon peserta untuk mendaftar secara online 

melalui jaringan internet.  
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1.5. Manfaat Laporan PKL 

Manfaat penulisan laporan praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Memudahkan calon peserta untuk melakukan proses pendaftaran tanpa 

harus melakukan interaksi langsung dengan bagian seleksi di Polda 

Lampung. 

2. Memudahkan bagian seleksi melihat data-data pendaftar yang merupakan 

kebutuhan untuk proses pengolahan data. 

3. Meningkatkan kualitas dan efisiensi pada pelaksanaan  pendaftaran 

seleksi ujian dinas kenaikan pangkat. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk menyusun laporan ini menggunakan beberapa 

metode sebagai berikut: 

A. Metode Wawancara (Interview) 

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab kepada bagian Seleksi sehingga memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan pendaftaran seleksi Ujian Dinas Kenaikan 

Pangkat PNS Polri pada Polda Lampung. 

B. Metode Pengamatan (Observation) 

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui proses 

pengamatan secara langsung segala aktivitas keseharian yang dilakukan 

selama Praktek Kerja Lapangan (PKL). 

C. Tinjauan Pustaka (Library Research) 

Tinjauan pustaka dicari dari sumber pustaka baik buku pegangan maupun 

pedoman kerja di perusahaan serta sumber-sumber pustaka lain yang 

mendukung dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL). 

D. Dokumentasi (Documentation)  

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang 

dibutuhkan untuk penulisan laporan. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran umum secara singkat 

laporan ini, maka penyusunan sistematika laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan Laporan PKL, metode pengumpulan 

data dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang dijadikan landasan dalam 

penyusunan laporan untuk membantu penulis agar dapat menganalisa 

dan mengidentifikasi  dasar judul. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya Polda Lampung, visi 

dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, ketenagakerjaan dan 

pengolahan lingkungan pada perusahaan. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab  ini  memuat laporan kegiatan  pelaksanaan  PKL,  analisis  dan  

identifikasi permasalahan, pembahasan hasil analisis, usulan  

pengembangan. Hasil  kajian dan pembahasan sifatnya terpadu dan 

tidak dipecah menjadi subbab tersendiri. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran yang bersifat membangun 

bagi perusahaan dan penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


