
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan atau PKL adalah sebuah ajang bagi mahasiswa untuk 

merapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran di bangku kuliah kedalam 

dunia kerja yang sebenarnya. Perguruan Tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan 

yang mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin 

ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia pendidikan 

hubungan antara teori dan praktik merupakan hal penting untuk membandingkan serta 

membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya 

dilapangan. 

 Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dahulu merupakan Cabang dari Dinas 

Sosial Provinsi Lampung, Dinas Sosial Kotamadya Bandar Lampung dan terbentuk 

berdasarkan peraturan Nomor 24 tahun 1996 yaitu tentang pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Madya Derah Tingkat II Bandar Lampung. Dengan 

adanya aturan daerah berdasarkan peraturan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

No.12 tahun 2000 tentang pembentukan Negri Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

adalah satuannya dibentuklah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota 

Bandar Lampung berdasarkan keputusan Walikota Bandar Lampung No.15 tahun 

2001 yang telah direnovasi Majelis Keputusan Walikota Bandar Lampung No.30 

tahun 2000. 

 Dinas Sosial Kota bandar Lampung memiliki beberapa pegawai dengan ikatan 

dinas dan honorer. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mengharuskan para 

pegawainya mengusai dan memahami komputer karena hampir semua pekerjaan 

dilakukan menggunakan komputer seperti membuat data penduduk, surat menyurat 

untuk keperluan Dinas Sosial dan membuat laporan tentang kegiatan yang ada di Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung untuk dilaporkan ke Kementrian Sosial Republik 

Indonesia.  

 Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan setiap mahasiswanya melakukan 

Praktik Kerja Lapangan di instansi pemerintahan atau perusahaan swasta sebagai salah 

satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Sarjana S1 Informatika di 



 

Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui praktik kerja ini mahasiswa akan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan kedalam 

lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk mengembangkan 

cara berfikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 

 Sehubungan dengan itu maka semua teori-teori yang dipelajari di bangku 

perkuliahan dapat secara langsung dipraktekan di kantor Instansi Pemerintahan Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung terutama yang berhubungan dengan komputer. Dalam 

hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam 

praktiknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.Sebagaimana 

diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan 

praktik kerja lapangan. 

 Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas, maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan 

sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan handal.  

Penulis melakukan praktik kerja lapangan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

yang berlokasi di Jalan Panglima Polim No.1 Kelurahan Gedung Air Kecematan 

Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. 

 

1.2. Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan PKL adalah 

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi 

dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon 

lulusan di dunia kerja. 

4. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 

5. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bekerja dan bersikap 

di dunia kerja. 



 

1.3  Kegunaan PKL 

1. Bagi Mahasiswa 

 Mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan program kerja 

pada perusahaan maupun instansi-instansi pemerintahan. Melalui praktik kerja 

lapangan mahasiswa mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta permasalahan 

yang dihadapi di dalam dunia kerja. Selain itu, mahasiswa akan menumbuhkan 

rasa tanggung jawab profesi didalam dirinya melalui praktik kerja lapangan. 

 

2. Bagi Lembaga Universitas Teknokrat Indonesia 

Lembaga dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha, lembaga BUMN, 

BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan. Praktik kerja lapangan 

dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia kerja. 

 

3. Bagi Tempat PKL 

Institusi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lepas yang berwawasan 

akademi dari praktik kerja lapangan tersebut. Dunia kerja atau institusi kerja 

tersebut akan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian 

laporan praktik kerja lapangan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber 

informasi mengenai situasi umum institusi tempat praktik tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4  Tempat PKL 

Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berdiri pada tahun 2003 yang 

terletak di Jalan Panglima Polim No. 1 Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung 

Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dilihat dari lokasi menuju 

ke Dinas Sosial Kota Bandar Lampungadalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1.1 Gambaran Lokasi Menuju Kantor Dinas Sosial 

1.5  Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Jadwal dan waktu pelaksanaan PKL yang diwajibkan untuk mahasiswa 

Univestitas Teknokrat Indonesia adalah selama 2 bulan. Waktu pelaksanaan PKL ini 

dimulai pada 9 Juli 2018 sampai 1 September 2018 setiap hari Senin sampai Jumat, 

dengan jam kerja sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 Tabel Jadwal dan jam kerja PKL 

No. Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

1. Senin Pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul 12:00 s/d 13:00 

2. Selasa Pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul 12:00 s/d 13:00 

3. Rabu Pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul 12:00 s/d 13:00 

4. Kamis Pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul 12:00 s/d 13:00 

5. Jumat Pukul 08:00 s/d 17:00 Pukul 12:00 s/d 13:00 

6. Sabtu Libur Libur 

7. Minggu Libur Libur 

 


