
BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam meningkatkan kemampuan  mahasiswa yang nantinya akan memasuki 

dunia kerja maka Universitas Teknokrat Indonesia sebagai lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi berusaha meningkatkan kualitas 

mahasiswanya. Khususnya Fakultas Teknik llmu dan komputer dengan Jurusan 

Sistem Informasi sangat mendorong mahasiswanya untuk meningkatkan kualitas 

pengetahuannya melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu sebagai wadah 

mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku 

kuliah ke dalam praktek kerja. Selain dari itu Praktik Kerja Lapangan sangat 

bermanfaat bagi mahasiswa karena selain mempraktekan teori yang telah 

diperoleh mahasiswa juga bertambah pengetahuan khususnya dalam 

menyelenggarkan tugas suatu instansi yang berkaitan dengan administrasi 

(Indonesia, 2017). 

Mahasiswa dapat mengamati secara langsung kegiatan atau tugas dari  

pegawai instansi kementerian atau pemerintahan, dari situ Mahasiswa akan 

mengetahui secara garis besar bagaimana gambaran dunia kerja sebenarnya 

sehingga nantinya Mahasiswa dapat mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan 

sebelum terjun ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Mahasiswa dapat 

meningkatkan kompetensi, tidak hanya dalam hal keilmuan, tetapi juga dalam hal 

kemampuan (Skill). 

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan kali ini penulis memilih 

melaksanakan di Dinas Pariwisata Lampung, karena penulis ingin mengetahui 

bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh instansi tersebut serta 

pembuatan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan khususnya pada sektor 

Pariwisata, penulis juga ingin mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta 

mendapatkan lebih banyak pengalaman yang belum di dapat dikampus. Serta 

tepatnya pemilihan tempat Praktik Kerja Lapangan karena sesuai dengan jurusan 

yang dipilih, yaitu pengelolaan data, pengarsipan data, dan mengaplikasikan 

komputer (word processing dan spreadsheet). 
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1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah : 

1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari ilmu 

atau  yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan membandingkannya 

dengan kondisi nyata yang ada dilampangan. 

2. Melatih  mahasiswa atau mahasiswi calon  lulusan  agar  memiliki  

kemampuan  dalam beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Memberikan   sarana  pengembangan   kepribadian  bagi  mahasiswa  calon 

lulusan di dunia kerja. 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagaimana untuk : 

1. Bagi Mahasiswa 

Program Praktik Kerja Lapangan ini berguna untuk Mahasiswa calon lulusan 

agar dapat beradaptasi dengan dunia kerja dan dapat memberikan gambaran 

nyata terhadap penerapan teori selama perkuliahan dengan penerapan 

langsung ke lapangan. Progam Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan 

kesiapan secara dini kepada para Mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. 

Dengan Program Praktik Kerja Lapangan ini Mahasiswa dapat 

mengembangkan dan mengoperasikan semua ilmu yang telah di dapat di 

perkuliahan. 

2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Praktik Kerja Lapangan ini di harapkan dapat menjalin kerjasama yang baik 

antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan setiap Perusahaan yang 

bersangkutan. 

3. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini dapat membantu kinerja yang ada 

dan dapat mengetahui serta mengatasi masalah-masalah yang ada di 

perusahaan yang terkait. 
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1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata 

Provinsi Lampung, berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No.29, Rw. Laut, Enggal, Kota 

Bandar Lampung, Lampung 35118. Lokasi kantor Dinas Pariwisata Provinsi 

Lampung (DPPL) sesuai dengan Google Map di tampilkan pada gambar 1.1. 

Gambar 1.1 Lokasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung (Maps, 2018). 

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang di laksanakan pada Semester Pendek 

2017/2018 berlangsung selama 2 bulan dimulai dari tanggal 9 Juli 2018 s.d 1 

September 2018. Waktu pelakasanaan Praktik Kerja Lapangan di Dinas 

Pariwisata Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Jadwal jam kerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung  

(Pariwisata, 2017) 

 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin 07.30 - 15.30 12.00 - 13.00 

Selasa 07.30 - 15.30 12.00 - 13.00 

Rabu 07.30 - 15.30 12.00 - 13.00 

Kamis 07.30 - 15.30 12.00 - 13.00 

Jumat 08.00 - 16.00 11.30 - 13.00 

Sabtu Libur 

Minggu Libur 


