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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang
mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja,
menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).Hal ini merupakan
realisasi tuntunan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di instansi
maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL. FTIK (Fakultas Teknik
dan Ilmu Komputer) Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa
program PKL merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan
dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga professional. Program PKL didukung
dengan perencanaan yang sistematis dan terarah.Buku pedoman ini memberikan
petunjuk kepada mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dalam
melaksanakan PKL.Praktik Kerja Lapangan merupakan bentuk emplementasi
secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan dan program penguasaan
keahlian yang diperolah melalui kegiatan kerja secara langsungn didunia kerja
untuk mencapai tingkat keahliann tertentu (UTI, 2017).
Oleh karena itu semua teori-teori yang dipelajari dari berbagai mata kuliah
di program Strata-1 FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dapat secara langsung
dipraktikan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung
terutama yang berhubungan dengan komputer dan informasi. Dalam hal ini dapat
diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui didalam
praktiknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan
dasar bagi perwujudan praktik untuk memperoleh pengalaman dan perbandingan
antarateori dan praktik, maka penulis memilih menjalani praktik kerja lapangan di
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung.
Penulis melakukankegiatan PKL di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Bandar Lampungyang beralamat di jalan Prof. Mr. Hm. Yamin Rawa Laut
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Karena Kantor Perpustakaan Dan
Arsip Daerah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu instansi penting
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pemerintahan kota bandarlampung dan juga ingin mengetahui sistem kerja
ataupun pelayanan Perpustakaan dan Arsip Kota Bandar Lampung. Kantor
Perpustakaan danArsip Daerah Kota Bandar Lampung begerak di bidang jasa
padabagian perpustakaan menyediakan buku-buku untuk dibaca masyarakat, pada
bagian kearsipan data-data penting pemerintahan.

1.2

Maksud dan Tujuan PKL

1.2.1

Maksud Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan yaitu:
1.

Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa dari
berbagai kegiatan yang ada diperusahaan.

2.

Melakukan penerapan terhadap teori-teori pembelajaran selama
pelaksanaan perkuliahan.

1.2.2 Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:
1.

Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah
dan menerapkannya dalam dunia kerja.

2.

Melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggung
jawab dan berpikir maju.

3.

Untuk mengembangkan cara berfikir mahasiswa agar bisa lebih cepat
dalam mengembangkan kemampuan diri.

4.

1.3

Memperoleh wawasan suatu bidang pekerjaaan

Kegunaan PKL
Adapun kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah:

1.

Bagi mahasiswa
1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang
diperoleh dibangku perkuliahan.
2. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia kerja.
3. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang
praktek.
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2.

Bagi Universitas
1. Prakrik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan
ilmu komputer.
2. Mempererat kerjasama antara universitas dan instansi atau perusahaan.
3. Memperluas pengenalan wawasan jurusan Strata 1 Sistem Informasi.

3.

Bagi instansi atau perusahaan
1. Dapat

memberikan

masukan

dan

pertimbangan

untuk

lebih

meningkatkan kualitas dan kuantitas instansi.
2. Memberikan kemudahan bagi instansi untuk mencari sumber daya
manusia yang berkualitas.
3. Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi.
4. Ikut memajukan pembangunan dalam bidang pendidiakan.

1.4

Tempat PKL

Nama Instansi : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar
Lampung
Alamat

: Jalan Prof. Mr. Hm. Yamin Rawa Laut Tanjung Karang
Timur Bandar Lampung

1.5

Bagian

: Seksi Penataan dan Pengelolaan Arsip

No. Telpon

: (0721) 252590

Website

: Arsip-indonesia.com

Email

:-

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini berlangsung selama dua bulan, dimulai

dari tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017.Jadwal kerja selama

pelaksanaan PKL hari Senin sampai dengan Jum’at dari pukul 08.00 – 16.00
WIB.

