
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang memiliki dampak dinamis yang luas 

dimana berbagai usaha dapat tercipta melalui kegiatan pariwisata. Komponen 

utama dalam kegiatan pariwisata adalah daya tarik wisata yang didukung oleh 

komponen lainnya, antara lain ; transportasi, akomodasi, restoran , atraksi budaya 

dan cendramata. Komponen tersebut menyediakan fasilitas dan layanan secara 

langsung dalam memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke suatu 

destinasi pariwisata. Sebagaimana termuat dalam UU No.10 Tahun 2009 Tentang 

Keparwisataan, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, serta peningkatan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa 

Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk 

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (Titien, 2010) 

Menurut buku pedoman FTIK Universitas Teknokrat Indonesia (2018)  

PKL merupakan sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan 

pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing – masing dan 

untuk meningkatkan dan mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga 

setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program Pendidikan Tinggi Strata 

Satu (S-1) wajib untuk melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan. FTIK 

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 dibawah bimbingan dosen pembimbing 

yang memenuhi syarat. 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan pada sebuah Lembaga 

Pemerintahan yang berada di Provinsi Lampung, yaitu Dinas Pariwisata Provinsi 

Lampung adalah sebuah organisasi pemerintahan yang bergerak dalam bidang 

pariwisata di daerah lampung. Serta tepatnya pemilihan tempat Praktik Kerja 

Lapangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Lampung karena penulis ingin 
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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). 

 

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 dan 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. Program 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. 
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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. 

 

1.4Tempat Praktik Kerja Lapangan  

Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Lampung terletak di Jl. Jend Sudirman 

No.29, Rw laut Enggal, Kota Bandar lampung, Lampung 35127 Telp.(0721) 

261430 Fax.(0721) 266184. Lokasi jarak Universitas Teknokrat Indonesia menuju 

tempat praktik kerja lapangan yaitu 7,4 km dengan waktu tempuh sekitar  14 

menit. Untuk denah lokasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dapat dilihat 

sesuai Gambar 1.1. 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung 

Sumber :(Google Maps, 2019) 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Program Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pariwisata Provinsi Lampung 

yang dilaksanakan pada tanggal 15 juli 2019 sampai dengan 7 september 2019. 

Pada tabel  1.1 dibawah ini merupakan tabel jam kerja yang dilaksanakan pada 

Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. 

Tabel 1.1 Waktu Pelaksaan PKL 

Sumber : (Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, 2017

No. Hari Jam Masuk Istirahat Jam Pulang 

1. Senin 07.30 WIB 12.00-13.00 WIB 15.30 WIB 

2. Selasa 07.30 WIB 12.00-13.00 WIB 15.30 WIB 

3. Rabu 07.30 WIB 12.00-13.00 WIB 15.30 WIB 

4. Kamis 07.30 WIB 12.00-13.00 WIB 15.30 WIB 

5. Jumat 07.30 WIB 11.30-13.00 WIB 16.00 WIB 

6. Sabtu Libur 

 Minggu Libur 
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