
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia diinstansi atau 

perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata satu (S1) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) 

Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan kegiatan untuk menerapkan teori-

teori yang telah diterima saat proses pembelajaran perkuliahan ke dalam dunia 

kerja yang sebenarnya.Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa teori-teori 

dan kegiatan praktikum yang dipelajari selama perkuliahan dapat secara langsung 

dipraktikkan ditempat pelaksanaan praktik kerja lapangan.  PKL adalah salah satu 

bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan 

disekolah/kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian 

tertentu (Arifin, 2014). 

. Melalui pembekalan praktik kerja lapangan, dapat memberikan 

pengetahuan/wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja yang sebenarnya, seperti 

materi pembekalan troubleshooting yang mempelajari tentang penanganan 

masalah pada komputer, materi pembekalan desain grafis, korespondensi, cara 

beretika dengan baik, pembuatan web, penggunaan microsoft office. Materi 

pembekalan tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Pada kesempatan saat pelaksanaan PKL. 

Penulis memilih tempat di UPTD Pengelola  Pendapatan Wilayah I Bandar 

Lampung yang akan merasakan pengalaman bagaimana bekerja secara langsung 

dan memberikan gambaran tentang bagaimana dunia kerja yang akan kami hadapi 

dimasa yang akan datang, dalam hal ini sangatlah bagus penulis memilih tempat 

perusahaan/instansi di UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah I Bandar Lampung 

yang berfungsi sebagai unit pelakasana untuk mengkoordinasikan urusan 

pemerintah dalam bidang keuangan.  
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Penulis memilih UPTD Pengelola Pendapatan Bandar Lampung sebagai 

tempat tujuan pelaksanaan PKL guna mempelajari dan menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama masa perkuliahan sesuai dengan jurusan Sistem Informasi dan 

untuk mengetahui penggunaan sistem informasinya, tujuan mengetahui proses 

bisnis dan menganalisis masalah yang ada dan dapat mengatasi masalah yang ada 

diperusahaan/instansi tersebut. UPTD Pengelola Pendapatan Bandar Lampung 

merupakan instansi/perusahan yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan 

pendapatan pajak daerah yang berlokasi di Jl. Pramuka Kota Bandar Lampung. 

Selain fungsi tersebut, Dinas Pengelola Pendapatan Daerah memiliki fungsi dan 

tugas lainnya. Tugas utama dari adalah sebagai badan pengelola pendapatan daerah 

sesuai dengan asas otomi daerah dan undang-undang yang berlaku. Fungsi sendiri 

ialah penyusun kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan pengelolaan daerah. 

Tidak terkecuali pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang 

pendapatan dan keuangan. Untuk itu perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pendapatan Daerah. Demikian halnya dengan Kota Bandar Lampung sebagai 

salah satu daerah otonom yang juga dilengkapi dengan Dinas Pendapatan 

(Dispenda) yang bertempat di UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah I Bandar 

Lampung. Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 

Tahun 2011 Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

urusan di Bidang Pengelolaan Daerah Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.  

Sedangkan Fungsi dari Pendapatan Kota Bandar Lampung adalah : 

a. Pengoordinasian dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait 

dalam pemungutan pajak dan retribusi. 

b. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian dibidang pendapatan daerah. 
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1.2 Tujuan PKL 

Tujuan Prakik Kerja Lapangan adalah : 

1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan dari ilmu atau teori 

yang selama ini diperoleh pada masa perkuliahan dan dilakukan pada 

kondisi nyata yang ada di dunia Kerja. 

2. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

3. Memahami tentang bagaimana alur proses kerja di UPTD Pengelola 

Pendapatan Bandar Lampung. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Banyak sekali kegunaan yang didapat dari pihak penulis, bagi Universitas 

Teknokrat Indonesia, dan bagi UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah I Bandar 

Lampung. 

1.3.1 Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh nilai praktik 

kerja lapangan pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

2. Mendapatkan pengalaman untuk bekal  pada saat bekerja nantinya. 

3. Dapat mengetahui dunia kerja yang sebenarnya. 

4. Dapat membangun kepercayaan kepada perusahaan agar dapat 

bekerja diperusahaan tersebut. 

1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

1. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi yang 

dijadikan tempat praktik kerja lapangan. 

2. Agar hasil laporan dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman 

oleh Universitas Teknokrat Indonesia untuk mahasiswa dalam 

pembelajaran. 

3. Menciptakan calon lulusan yang terampil di dunia kerja. 

4. Menjalin hubungan kerja sama antara pihak kampus dengan UPTD 

Pengelola Pendapatan Wilayah I Bandar Lampung. 
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1.3.3 Kegunaan PKL Bagi Perusahaan 

1. Membantu kegiatan diperusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan dan 

masalah-masalah yang dihadapi dengan adanya mahasiswa Praktik 

Kerja Lapangan. 

2. Menghasilkan usulan yang dapat memperbaiki kinerja perusahaan. 

3.  Dapat berpartisipasi khususnya dalam pembangunan dan 

pengembangan pendidikan Indonesia. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Tempat PKL dilaksanakan di UPTD Pengelola Pendapatan di Bandar 

Lampung yang beralamat di Jln. Pramuka No. 01 Rajabasa Bandar Lampung. 

Berikut gambaran denah lokasi dari Universitas Teknokrat Indonesia menuju 

ke UPTD Pengelola dan pendapatan Bandar Lampung disajikan pada Gambar 

1.1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Google Maps

Gambar 1. 1 Denah Lokasi UPTD Pengelola Pendapatan 
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1.5 Jadwal Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan PKL pada UPTD Pengelola Pendapatan Bandar Lampung 

dilaksanakan selama dua bulan. Mulai dari tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 

Mei 2019. Dibawah ini tabel jam kerja yang dilaksanakan pada UPTD Pengelola dan 

Pendapatan Bandar Lampung. Untuk tabel waktu pelaksanaan PKL disajikan pada 

tabel dibawah ini :    

Tabel 1. 1 Waktu pelaksanaan PKL 

 

No Hari Jam Masuk Istirahat Jam Pulang 

1 Senin 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 15.00 WIB 

2 Selasa 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 15.00 WIB 

3 Rabu 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 15.00 WIB 

4 Kamis 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 15.00 WIB 

5 Jumat 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 14.00 WIB 

 


