
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia di instansi atau 

perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata satu (S1) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) 

Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan kegiatan untuk menerapkan 

teori-teori yang telah diterima saat proses pembelajaran perkuliahan ke dalam 

dunia kerja yang sebenarnya.Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa 

teori-teori dan kegiatan praktikum yang dipelajari selama perkuliahan dapat secara 

langsung dipraktikkan di tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. 

Melalui pembekalan praktik kerja lapangan, dapat memberikan 

pengetahuan/wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja yang sebenarnya, 

seperti materi pembekalan troubleshooting yang mempelajari tentang penanganan 

masalah pada komputer, materi pembekalan desain grafis, korespondensi, cara 

beretika dengan baik, pembuatan web, penggunaan microsoft office. Materi 

pembekalan tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.  

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. Dalam hal ini penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat 

Lalulintas Polda Lampung. Direktorat lalu lintas Polda Lampung bertugas 

menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi 

penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan 

rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, 

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu 

lintas. 
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Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan melaksanakan praktik kerja 

lapangan di instansi ini untuk mendapatkan pengalaman mengenai penerapan 

sistem yang telah digunakan, mengetahui kegiatan tentang berlalu lintas yang 

meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Pengkajian 

masalah lalu lintas, Administrasi Regident pengemudi serta kendaran bermotor, 

melaksanakan Patrol Jalan Raya antar wilayah, serta menjamin Keamanan dan 

Keselamatan berlalu lintas. Sehingga dapat memproleh wawasan dan pengalaman 

di dunia kerja dan juga untuk mengimplementasi ilmu yang diperoleh selama 

pendidikan di kampus dalam hal penulisan laporan, menganalisa dan memberikan 

solusi terhadap permasalahan yang terdapat di Derektorat Lalu Lintas Polda 

Lampung (DITLANTAS). 

1.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Memahami bidang kerja Subagrenmin, Bagops dan sistem kerja 

Subdit Dikyasa di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung 

(DITLANTAS). 

2. Memperoleh pengalaman kerja di bidang masing masing di Direktorat 

Lalu Lintas Polda Lampung (DITLANTAS). 

3. Menerapkan disiplin, rasa tanggung jawab, mandiri dan sikap 

profesional dalam bertugas sehingga menambah pengalaman dalam 

persiapan untuk terjun langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 

 

1.3. Kegunaan PKL 

1.3.1 Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

Kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa adalah: 

1. Mendapatkan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja nanti. 

2. Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di 

bangku perkuliahan. 

3. Menambah wawasan tentang instansi pemerintahan. 

4. Mengetahui dunia kerja yang sebenaranya. 
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1.3.1 Kegunaan PKL Universitas Teknokrat Indonesia 

Kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi Universitas 

Teknokrat Indonesia adalah: 

1. Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, agar kampus dapat menciptakan mahasiswa yang 

mampu bersaing di dunia kerja. 

2. Membina hubungan kerjasama yang baik antara pihak Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan perusahaan atau lembaga instansi lainya. 

3. Menciptakan mahasiswa yang terampil di dunia kerja. 

 

1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Perusahaan 

1. Membantu dan meringankan pekerjaan staff dalam mengatasi 

masalah- masalah yang ada dalam perusahaan. 

2. Menciptakan hubungan kerja antara perusahaan dengan Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

    Praktik kerja lapangan dilaksanakan di instansi Direktorat Lalu lintas 

Polda Lampung yang beralamat di jalan Pramuka No.23, Kemiling, 

Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35151 
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Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Direktorat Lalu lintas Polda Lampung 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 Pelaksanaan praktik kerja lapangan pada instansi Direktorat Lalu lintas 

Polda Lampung dilaksanakan selama 2 bulan. Mulai dari tanggal 16 April 2018 

sampai dengan 9 Juni 2018. Dibawah ini adalah tabel jam kerja yang dilaksanakan 

pada Direktorat Lalu lintas Polda Lampung : 

Tabel 1.1  Jam Kerja Direktorat Lalu lintas Polda Lampung 

 

 

 

 

 

Hari Masuk Istirahat Pulang 

Senin 08.00 12.00 - 13.00 16.00 

Selasa 08.00 12.00 - 13.00 16.00 

Rabu 08.00 12.00 - 13.00 16.00 

Kamis 08.00 12.00 - 13.00 16.00 

Jumat 08.00   12.00 – 13.00 16.00 


