
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia pada umumnya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan suatu usaha dan pekerjaan yang harus 

dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam memperoleh pekerjaan, harus didukung 

dengan skill (kemampuan) dan education (pendidikan) agar dapat bersaing dengan 

sumber daya manusia yang lainnya. Pendidikan adalah pilar kehidupan suatu bangsa. 

Semakin maju pendidikan suatu bangsa maka semakin cerah dan terarah juga 

kesejahteraan masyarakat dari suatu bangsa itu sendiri. Memasuki era globalisasi 

masyarakat harus berlomba-lomba mencapai pendidikan setinggi-tingginya untuk dapat 

bersaing dengan dalam dunia kerja. Tidak hanya pandai dalam menguasai teori-teori 

masyarakat juga dituntut untuk memiliki keterampilan dalam segala bidang sesuai 

dengan keahlian masingmasing. Ketatnya persaingan dunia kerja membuat masyarakat 

yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan akan tersisih dengan sendirinya. 

(Dokumen PKL Dispar, 2017) 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa. Kualitas sumber daya manusia yang diharapkan 

adalah yang memiliki kompetensi dan etika yang professional sebagai salah satu bentuk 

untuk menjawab tantangan dunia kerja. Hal ini merupakan realisasi tujuan Pendidikan 

Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah 

penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra 

program PKL (Dokumen PKL Dispar, 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 (Dokumen PKL Dispar, 2017). 

 

Universitas Teknokrat Indonesia melakukan antisipasi untuk menjaga mutu 

pendidikan dan kualitas lulusan mereka agar tetap terjaga dan diminati. Salah satu 

langkah yang diambil adalah dengan mengadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk 

menunjang karir para mahasiswanya. PKL merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 



Sistem Informasi yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam mengenal, 

mengetahui, memahami aplikasi dan keterkaitan ilmu dalam bidang ilmu yang 

diperoleh dibangku kuliah dan dunia kerja. Setiap mahasiswa S1 Sistem Informasi 

diwajibkan untuk mengikuti program ini guna memenuhi syarat kelulusan. Dengan 

mengikuti program PKL, mahasiswa diharapkan dapat mendapatkan wawasan, 

pengalaman, serta mensinergikan pengetahuan akademik mahasiswa dengan 

lingkungan kerja dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi selama melaksanakan 

PKL.  

Tempat praktikan melakukan PKL adalah di Dinas Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif Provinsi Lampung. Praktikan dilatih berbagai macam ilmu pengetahuan dari 

mulai keterampilan sampai dengan kedisiplinan sebelum terjun ke dunia kerja yang 

sesungguhnya, praktikan. mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang cara kerja 

di bagian SubBag Perencanaan. 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan(PKL) 

Adapun tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara 

lain: 

1. Meningkatkan wawasan berpikir, pengetahuan, dan kemampuan mahasiswa dalam 

menghadapi masalah terutama dalam dunia kerja. 

2. Meningkatkan dan memantapkan keterampilan akademik dan praktik mahasiswa 

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

3. Membina kerja sama antara Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan instansi dimana mahasiswa melaksanakan Praktik  

 

 

 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan(PKL) 

Pelaksanaan PKL tentunya menghasilkan kegunaan baik bagi praktikan, 

fakultas, maupun instansi tempat praktikan melaksanakan PKL, yaitu Dinas Pariwisata 

Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Kegunaan tersebut antara lain: 

1.1.1 Bagi Praktikan 

a. Melatih keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama 



mengikuti perkuliahan di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program S1 Sistem 

Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

c. Mempersiapkan langkah-langkah dan memberikan gambaran dalam 

menghadapi tantangan dan persaingan kerja di masa mendatang. 

d. Mengembangkan pola pikir, keberanian, kemampuan berkomunikasi, dan 

bersosialisasi yang dibutuhkan dalam duniakerja. 

1.1.2    Bagi Dinas Pariwista dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 

a. Dapat membantu pekerjaan pegawai yang ada di Dispar Provinsi Lampung 

b. Terjalinnya hubungan yang baik antara Dispar dan Universitas Teknokrat 

Indonesia, serta menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling 

menguntungkan dan bermanfaat. 

1.1.3    Bagi Universitas TeknokratIndonesia 

a. Mengetahui sejauh mana efektivitas antara kurikulum (materi perkuliahan, 

metode dan media) yang diterapkan dengan dinamika dan kondisi dunia kerja 

yang sesungguhnya.  

b. Menjalin hubungan baik dengan pihak Dispar Provinsi Lampung . 

c. Menjadi bahan evaluasi di bidang akademik untuk perbaikan kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhaninstansi/perusahaan. 

 

1.4 Tempat PKL 

Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung merupakan instansi 

yang bergerak dalam bidang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Lampung, Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah menyelenggarakan 

sebagian urusan pemerintahan bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi yang 

menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.2, Rw. Laut, Engal, 

Kota Bandar Lampung Dengan waktu tempuh sekitar 15 menit dengan jarak 6,2 km dari 

Universitas Teknokrat Indonesia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 

(Sumber : Google Maps) 

 

 
 

Gambar 1.2 Lokasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

 (Sumber :  Dokumentasi Pribadi Penulis, 2020) 

 
 

1.5 Jadwal Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 sampai 

dengan 20 September 2020 atau selama 40 hari, yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata 



Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampungdengan waktu kerja dimulai dari hari Senin 

sampai dengan kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB dan hari jumat pukul 08.00 – 16.00 

WIB . 

 

Tabel 1.1 Jam Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 

HARI 
 

JAM 

 Masuk –

Pulang 

 ISTIRAHAT 

SENIN 08.00 – 15.30 WIB 12.00- 13.00WIB 

SELASA 08.00 – 15.30 WIB 12.00- 13.00WIB 

RABU 08.00 – 15.30 WIB 12.00-13.00WIB 

KAMIS 08.00 – 15.30 WIB 12.00- 13.00WIB 

JUM’AT 08.00 – 16.00 WIB 12.00- 13.00WIB 

 

 

 


