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BAB I 

PENDAHULUAN

 Latar Belakang

Universitas  Teknokrat  Indonesia  sebagai  institusi  pendidikan  yang

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai

perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan

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. 

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh

oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. Menurut Buku Pedoman

Pelaksanaan & Penyusunan Laporan PKL Universitas  Teknokrat  Indonesia (2017)

PKL dapat  diartikan  sebagai  sarana  pelatihan  mental,  sikap,  penerapan  ilmu,  dan

pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan

demikian PKL adalah 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 1 (S1) dan Diploma III (D3). 

Penulis  melakukan  PKL  di  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik

(DISKOMINFO)  Provinsi  Lampung.  Alasan  penulis  melakukan  PKL  di  Dinas

Komunikasi  Informatika  dan  Statistik  (DISKOMINFO)   Provinsi  Lampung  yaitu

karena  ingin  menambah  pengetahuan  dan  wawasan  keilmuan  mengenai  prosedur

kerja  di  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik  (DISKOMINFO)  Provinsi

Lampung.

 Tujuan PKL

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu:
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 Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi ilmu atau

teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan ke dalam dunia kerja di

instansi  pemerintahan  yaitu  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik

(DISKOMINFO)  Provinsi Lampung.

 Melatih  mahasiswa  agar  memiliki  kemampuan  dalam beradaptasi  dengan

dunia kerja di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFO)

Provinsi Lampung. 

 Memberikan  sarana  pengembangan  kepribadian  bagi  mahasiswa  calon

lulusan di dunia kerja.

 Untuk  menambah  pengetahuan  dan  wawasan  keilmuan  bagi  mahasiswa

secara langsung mengenai prosedur kerja di Dinas Komunikasi Informatika

dan Statistik (DISKOMINFO) Provinsi Lampung.

 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Manfaat dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu:

 Bagi Mahasiswa

 Mahasiswa  dapat  mengakomondasikan  antara  konsep  atau  teori  yang  di

peroleh  dari  perkuliahan  dengan  kenyataan  operasional  lapangan  kerja

sesungguhnya.

 Mahasiswa dapat meningkatkan dan memantapkan sikap professional untuk

masuk ke lapangan pekerjaan yang sebenarnaya.

 Sebagai acuan untuk bekerja nantinya.

 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI)

 Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan.

 Merupakan  sarana  komunikasi  langsung  sntara  pihak  fakultas  dengan

perusahaan.

 Sebagai media kerja sama antara lingkungan kerja dan kampus.

 Bagi Perusahaan
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 Memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kualitas

perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam bidang pendidikan. 

 Membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan.

 Tempat PKL

Tempat  pelaksanaan  PKL  di  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik

(DISKOMINFO)  Provinsi  Lampung  yang  beralamat  Jl.  RW.Monginsidi  No.69

Telukbetung, Bandar Lampung.

Gambar 1.1 Denah Lokasi

Pelaksanaan PKL

 Jadwal Waktu

Pelaksanaan PKL

Kegiatan Praktik  Kerja

Lapangan (PKL)

dilaksanakan pada  Semester

Ganjil  yang berlangsung

selama 1 bulan 3  minggu  atau  55

hari  mulai  dari tanggal  12

November 2018  sampai  05

Januari  2019. Jam  kerja

pelaksanaan pada  Dinas

Komunikasi Informatika  dan

Statistik (DISKOMINFO)

provinsi Lampung  yaitu

setiap  hari Senin 6.30 sampai

16.30 dan selasa sampai Kamis pukul 07.30 sampai 16.30 WIB sedangkan untuk hari
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Jum’at  pukul  07.30  sampai  15:30  WIB.  Dan  waktu  penyusunan  laporan  Praktek

Kerja Lapangan (PKL) adalah selama 40 hari kerja terhitung dari  keluarnya Surat

Keputusan mulai dari tanggal 12 November 2018 sampai 05 Januari 2019. Jadwal

waktu  kerja  Selama  Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL)  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.1

berikut:

Tabel 1.1 Jadwal waktu kerja selama PKL

No Hari
Jam Kerja

Jam Masuk Jam Istirahat Jam Pulang

1 Senin 06:30 12:00 – 13:00 16:30

2 Selasa 07:30 12:00 – 13:00 16:30

3 Rabu 07:30 12:00 – 13:00 16;30

4 Kamis 07:30 12:00 – 13:00 16:30

5 Jum’at 07:30 12:00 – 13:20 15:30

6 Sabtu - Minggu Libur


