
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang PKL 

PKL merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh semua mahasiswa 

Universitas Teknokrat Indonesia sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program SI, 

selain itu kegiatan PKL ini juga bermanfaat bagi para mahasiswa itu sendiri agar dapat 

mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja profesional yang 

handal dalam melaksanakan pekerjaannnya. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi 

mahasiswa dapat meningkatkan rasa kedispilinan dan tanggung jawab serta untuk melatih 

mahasiswa berfikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah di suatu pekerjaan. 

Selain untuk memenuhi kewajiban akademik, diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi 

jembatan penghubung antara dunia industri sehingga mahasiswa akan mampu mengatasi 

persaingan di dunia kerja. dan mengingat mutu pendidikan telah menjadi sorotan di mata dunia 

pendidikan baik dari dalam maupun luar negeri demi tercipntanya sumber daya manusia yang 

berkualitas yang mampu membuat dunia menjadi lebih maju dan menjadikannya kehidupan 

yang lebih baik. 

Kegiatan yang sangat positif ini bertujuan untuk melatih serta mendidik mahasiswa 

sehingga terciptanya seorang insan yang unggil dan maju dengan ilmu yang dimiliki sekaligus 

mempelajari hal-hal lainnya yang didapatkan melalui pengalaman selama melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan, melalui kegiatan seperti ini tentunya sangat membantu mahasiswa 

untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja yang nyata. 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah 

yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, pos dan telekomunikasi 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemilihan tempat pelaksanaan PKL ini 

dilakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari, melatih diri 

menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang sebenarnya, untuk 
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mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan dan mengetahui sistem 

apa yang sedang berjalan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

Kegiatan melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung karena instansi ini telah menerapkan beberapa sistem yang terkomputerisasi dan ada 

juga beberapa kegiatan yang masih menggunakan secara manual. 

 Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan melaksanakan praktik kerja lapangan di instansi 

ini untuk mendapatkan pengalaman mengenai penerapan sistem yang telah digunakan, 

mengetahui kegiatan tentang pemerintahan daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan 

laut, pos dan telekomunikasi, sehingga dapat memperoleh wawasan dan pengalaman di dunia 

kerja dan juga untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan di kampus 

dalam hal penulisan laporan, menganalisa dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

terdapat di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

 

1.2 Maksud Dan Tujuan PKL 

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan 

     Adapun maksud dilaksanaan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) Strata I 

Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

2. Melaporkan hasil kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan praktik kerja lapangan. 

 

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan dilaksanakan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon lulusan di dunia 

kerja. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 

3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja dan 

bersikap di dunia kerja.  

 

 

 



3 
 

1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

Sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh nilai praktik kerja lapangan 

pada Fakultas Teknik Informatika dan Komputer Universitas Teknokrat Lampung. Sebagai 

laporan hasil bahwa telah melaksanakan praktik kerja lapangan 

 

1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Fakultas Tenik 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 mahasiswa yang terampil di dunia kerja 

 

1.3.3 Kegunaan PKL Bagi Perusahaan 

1. Mengetahui dan mengatasi masalah- masalah yang ada di perusahaan.  

2. Menghasilkan usulan sistem yang dapat memperbaiki kinerja perusahaan.  

3. PKL dapat digunakan oleh instansi sebagai referensi dasar untuk pengambilan keputusan 

yang berhubungan dengan urusan pekerjaan. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Tempat Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 34, Sumur Putri Tk, Betung Utara, Kota 

Bandar Lampung, 35211 
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Gambar 1.1 Google Mapss Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

 

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanakaan praktik kerja lapangan pada intansi Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung dilaksanakan selama 2 bulan. Mulai dari tanggal 10 April 2017 sampai dengan 3 

Juni 2017. Jam kerja yang dilaksanakan pada intansi Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung:  

1. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.45 wib sampai dengan 15.30 wib 

Istirahat pukul 12.00 – 13.00 

2. Hari Jum’at pukul 07.45 wib sampai dengan 16.00 wib. 

Istirahat pukul 12.00 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Tabel Jadwal waktu pelaksanaan PKL 


