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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia

sebagai  institusi  pendidikan  yang  mengedepankan  kualitas  mahasiswa  dalam

menjawab tantangan  dunia  kerja,  menilai  bahwa perlu  diadakan  Praktik  Kerja

Lapangan  (PKL).  Hal  ini  merupakan  realisasi  tuntutan  Tujuan  Pendidikan

Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, adapun Tujuan Pendidikan Nasional

yang  dituangkan  dalam Undang-Undang  No.  20,  Tahun  2003.  Pasal  3

menyebutkan,  “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

Tri  Dharma Perguruan Tinggi  itu  sendiri  mencakup tiga  hal  penting  yang

harus  dikembangkan.Yaitu  Pendidikan,  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat.

Dengan  pendidikan,  mahasiswa  mempunyai  dasar  berpikir  yang  benar  dalam

memutuskan  berbagai  hal  didunia  kampus  maupun  pasca  kampus,  sedangkan

Penelitian  menjadi  factor  penting  dalam  mempercepat  perkembangan  ilmu

pengetahuan  dasar  maupun  terapan  yang  manfaatnya  bisa  dirasakan  langsung

maupun pada masa depan. Pendidikan dan penelitian yang dilakukan tidak akan

memiliki kegunaan yang signifikan apabila tidak diterapkan kepada masyarakat

secara langsung[ CITATION Pol17 \l 1033 ].

Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga tentang pengabdian kepada

masyarakat  dapat  diartikan  jika  mahasiwa  yang  telah  menyelesaikan  tugas

belajarnya  di  bangku  kuliah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mentransfer  dan

mengaplikasikan  ilmu  pengetahuan  yang  diperoleh  dari  bangku kuliah  kepada

masyarakat.Salah satu kegiatan yang dapat membantu terwujudnya Tri Dharma

Perguruan Tinggi tersebut adalah melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL).
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Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di instansi

maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL. Program PKL merupakan

akumulasi  dari  kegiatan belajar  yang telah ditempuh oleh mahasiswa di  FTIK

Universitas  Teknokrat  Indonesia.PKL dapat  diartikan  sebagai  sarana  pelatihan

mental,  sikap,  penerapan ilmu,  dan pembentukan awal  lulusan  yang kompeten

pada bidangnya masing-masing[ CITATION Pol17 \l 1033 ].

Dengan demikian PKL merupakan 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 Satu [ CITATION Pol17 \l 1033 ].

Polresta merupakan tempat pelayanan administrasi masyarakat serta tempat

pengaduan masyarakat menganai permasalahan kriminalitas yang sering terjadi di

lingkungan  masyarakat  sehari-hari.Tugas  dan  fungsi  Polresta  dibagi  dalam

beberapa  bagian  dan  satuan[  CITATION Pol16  \l  1033  ].  Berdasarkan  proses

administrasi Polresta penulis memilih Polresta Bandar Lampung sebagai tempat

untuk  melaksanakan  Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL),  selain  ingin  mengetahui

administrasi  perkantoran,  dan  mengetahui  dunia  kerja  sesungguhnya,  Polresta

Bandar  Lampung  sesuai  dengan  jurusan  Sistem  Informasi  dimana  selama

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan penulis diajarkan tentang pengolahan data

dan administrasi perkantoran untuk pelayanan masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan PKL

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah:

1. 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.
2. Melatih  mahasiswa  calon  lulusan  agar  memiliki  kemampuan  dalam

beradaptasi dengan dunia kerja.
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3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon lulusan

di dunia kerja.
4. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas instansi.
5. Mengetahui tentang dunia Administrasi Kepolisian.

1.3 Kegunaan PKL

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan untuk penulis adalah:

1. Dapat mengetahui dunia kerja yang sebenarnya
2. Menambah wawasan mengenai administrasi perkantoran
3. Mendapatkan pengalaman untuk bekal kerja
4. Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, seperti

mata kuliah Pengembangan pribadi, Aplikasi komputer, Kearsipan dan Bahasa

Indonesia.

Kegunaan untuk Universitas Teknokrat Indonesia sendiri adalah :

1. Universitas Teknokrat Indonesia lebih kenal di dunia instansi pemerintahan
2. Mempererat  hubungan  kerjasama  yang  baik  antara  Universitas  Teknokrat

Indonesia dengan Perusahaan atau lembaga instansi lainnya
3. Melalui pengalaman Praktik Kerja Lapangan Universitas Teknokrat Indonesia

dapat meningkatkan kualitas lulusannya.

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi instansi adalah:

1. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan instansi  sehingga dapat

membuat instansi tersebut dikenal dikalangan pendidikan

Instansiakan memperoleh masukan dan umpan balik guna memperbaiki dan

mengembangkan hal – hal yang dianggap perlu.

1.4 Tempat PKL

Praktik Kerja  Lapangan ini  dilaksanakan di  Polresta  Bandar  Lampung yang

beralamatdi Jalan MT Haryono No.15, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Kota

Bandar Lampung Telp. (0721)-253-110, Kode Pos: 35244. Merupakan instansi yang

bergerak di bidang pelayanan masyarakat danpenegak hukum.
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2017 sampai

2  September  2017  atau  selama  50  hari,  yang  dilaksanakan  di  Polresta  Bandar

Lampung, dengan waktu kerja dimulai hari Senin sampai dengan Sabtu Pukul 06:45-

16:45 WIB.


	BAB 1 PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Maksud dan Tujuan PKL
	1.3 Kegunaan PKL
	1.4 Tempat PKL
	1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL


