
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

 

       Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan wujud aplikasi terpadu antara 

sikap, kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah. 

Pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) diberbagai perusahaan dan instansi 

sangat berguna bagi mahasiswa untuk menimba ilmu pengetahan, keterampilan 

dan pengalaman dan mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, 

menambah ide-ide yang berguna, serta dapat menambah pengetahuan mahasiswa, 

sehingga mampu menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab mahasiswa 

terhadap apa yang ditugaskan nya. 

       Berdasarkan Pedoman (PKL, 2017) Universitas Teknokrat Indonesia 

mewajibkan setiap mahasiswanya melaksanakan Praktik kerja lapangan (PKL) 

sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan 

S1 Sistem Informasi yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia, Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) dapat dilakukan  di instansi pemerintah atau perusahaan swasta. 

Melalui Praktik kerja lapangan (PKL) ini mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu 

yang telah diperoleh di bangku perkuliahan kedalam lingkungan kerja yang 

sebenarnya.  

       Berdasarkan (Tanggamus, 2015) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Tanggamus  merupakan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten 

Tanggamus yang menangani pembinaan pada bidang pekerjaan umum daerah, 

sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tanggamus. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Tanggamus sama sekali belum menerapkan sistem informasi dalam proses 

penyelesaian pekerjaan yang ada dikantor, seperti pekerjaan mengarsip surat 

masuk dan surat keluar yang masih dilakukan secara manual. 

      Solusi yang diusulkan berdasarkan permasalahan yang ada yaitu dengan 

Merancang sebuah Sistem Manajemen Dokumen Elektronik (E-Arsip) berbasis 

website, karena melalui internet (website) sistem dapat digunakan dan diakses 

lebih mudah oleh pegawai. Sistem Manajemen Dokumen Elektronik (E-Arsip)  



2 
 

berbasis website yang akan dirancang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Tanggamus provinsi Lampung diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan yang ada, serta membantu meningkatkan kinerja para pegawai 

dalam menyelesaikan tugasnya (Graham, 1995). 

 

1.2    Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

1.2.1  Maksud Praktik Kerja Lapangan  

Adapun maksud dilaksanakan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) Strata I Jurusan S1 Sistem Informasi di Fakultas Teknik Dan Ilmu 

Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia.  

2. Melaporkan hasil kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan praktik kerja 

lapangan.  

 

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan  

         Adapun maksud dilaksanakan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan. 

2. Melatih calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi  

dengan dunia kerja yang sebenarnya.  

3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi calon lulusan di 

dunia kerja. 

4. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana 

bekerja dan bersikap di dunia kerja. 

 

1.3     Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

1.3.1 Manfaat Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa 

Manfaat praktik kerja lapangan bagi mahasiswa adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh 

dibangku kuliah dengan praktek yang nyata di dunia kerja dan 

masyarakat.  

2. Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia 

kerja yang sesungguhnya. 
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1.3.2 Manfaat Praktik Kerja lapangan Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Manfaat praktik kerja lapangan Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

adalah sebagai berikut : 

1. Praktik kerja lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa 

selanjutnya. 

2. Membantu Universitas Teknokrat Indonesia mencetak mahasiswa yang 

berkualitas. 

3. Memberikan masukan kompetensi yang sesuai, sehingga membantu 

meningkatkan kemampuan lulusan yang dibutuhkan dunia kerja. 

 

1.3.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan Bagi Perusahaan 

Manfaat praktik kerja lapangan Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Tanggamus  adalah sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan 

pembangunan dalam bidang pendidikan.  

2. Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di instansi tempat 

mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapangan. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 

          Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh 

penulis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Tanggamus, perusahaan ini   merupakan instansi pemerintah yang ada di 

kabupaten tanggamus yang menangani pembinaan pada bidang pekerjaan 

umum daerah, sesuai dengan kewenangan yang ada pada pemerintah daerah 

kapupaten tanggamus. Lokasi perusahaan beralamat di jalan Jenderal Ahmat 

Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus, provinsi Lampung. Telepon 

(0722) 210806 
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Gambar 1.1 Share Location Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

Kabupaten Tanggamus (Maps, 2018) 

 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  

 
 

      Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama dua 

bulan di mulai pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 02 September 

2017. Jadwal kegiatan setiap hari senin sampai dengan hari jumat yaitu 

dengan waktu sebagai berikut : 

Hari :  Senin s.d  Jumat,  Waktu  :  07.00 s.d 15.30 W.I.B  

Hari  : Selasa s.d Kamis,  Waktu :  09.00 s.d 15.00 W.I.B 

 

 

 


