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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang PKL 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), 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. 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). 

 

FTIK Universitas  Teknokrat Indonesia memandang  bahwa   program 

PKL merupakan    sarana   strategis     dalam   proses  pembentukan    kemampuan  

dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional . Program PKL didukung 

dengan perencanaan yang sistematis dan terarah (Universitas Teknokrat 

Indonesia, 2018) . 
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Sekolah Polisi Negara (SPN) adalah sekolah kepolisian dimana para calon 

anggota polri akan dididik selama beberapa bulan yang telah ditentukan dimasing 

Polda di Indonesia. Disinilah Bumi Kandung para calon penerus Polri dididik dan 

ditempa untuk menjadi pribadi Polri yang memiliki sifat mahir, terpuji, dan patuh 

hukum. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2009 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan di Sekolah Polisi Negara, mengatakan bahwa Sekolah Polisi Negara 

merupakan unsur pelaksana untuk menyelenggarakan pendidikan pembentukan 

Brigadir Polisi (saat ini Bintara Polri) dan pelatihan sesuai program / kebijakan 

pimpinan (Hidayati, 2017). 

 

Sehubungan dengan itu maka semua teori-teori yang dipelajari dibangku 

perkuliahan dapat secara langsung dipraktekan di kantor Instansi Pemerintahan 

Sekolah Polisi Negara Polda 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 diketaahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan 

dasar bagi perwujudan praktik kerja lapangan. Mengingat sulitnya untuk 

menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas maka banyak usaha 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan 

mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan 

lulusan yang baik dan handal. 

 

1. 2  Maksud dan Tujuan PKL 

Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan adalah 

sebagai   berikut : 

1. Mahasiswa mampu melakukan kerjasama tim yang baik diperusahaan 

tempat praktik. 

2. Membina dan mempersiapkan ilmu pengetahuan mental dan etika 

bekerja serta menyesuaikan diri dalam menghadapi dunia kerja 

sesungguhnya. 

3. Memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan teori 

yang diperoleh di bangku kuliah. 
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4. Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) 

5. Sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan ketingkat pembuatan 

skripsi. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan PKL adalah sebagai berikut : 

1.  Bagi Instansi 

 Sebagai salah satu sarana penghubung antara pihak instansi dengan 

FTIK Teknokrat Bandar Lampung ,dan melaksanakan salah satu bentuk 

tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 

2. Bagi Mahasiswa  

Untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku 

perkuliahan dengan realitas di lapangan, dan dapat menguji kemampuan 

pribadi dalam berkreasi pada ilmu yang dimiliki serta dalam tata cara 

berhubungan dengan masyarakat dilingkungan kerja, dapat 

mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan 

diri dalam dunia kerja di masa yang akan dating , sebagai sarana untuk 

memperoleh pengalaman kerja guna meningkatkan kemampuan diri, untuk 

menciptakan pola pikir yang lebih maju dalam menghadapi 

berbagaipermasalahan 

 

3. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Sebagai bahan evaluasi atas laporan hasil PKL yang dilakukan oleh 

mahasiswa untuk penyesuaian kurikulum di masa yang akan datang agar 

menjadi lebih baik sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan jurusan 

Teknik Informatika kepada badan usaha yang membutuhkan lulusan atau 

tenaga kerja yang dihasilkan oleh FTIK Teknokrat Bandar Lampung. Dan 

juga sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi yang 

dijadikan sebagai tempat PKL ,sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa 

dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan.  
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1. 4    Tempat PKL 

Sekolah Polisi Negara Polda Lampung beralamat di Jalan Untung Suropati 

No.1 Kelurahan Beringin Raya kecamatan Kemiling  Kota  Bandar  Lampung. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Denah Lokasi SPN Polda Lampung (Google Maps, 2019) 

 

 

 

Gambar 1.2 SPN Polda Lampung. (Google Maps, 2019) 
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1. 5  Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan praktik kerja lapangan pada SPN Polda Lampung dilaksanakan 

selama 56 hari dari tanggal 10 april s/d 3 juni 2017 dengan hari kerja senin sampai 

jumat. SPN Polda Lampung dalam kebijakannya menerapkan waktu kerja bagi 

karyawan nya sebagai berikut : 

Tabel 1. 1 Jadwal Kerja SPN 

Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

Jam 

Kerja 

08.00s/d 

14.30WIB 

 

08.00 s/d 

16.00 WIB 

 

08.00 s/d 

16.00 WIB 

08.00 s/d 

16.00 WIB 

08.00 s/d 

15.30 

WIB 

Jam 

Istirahat 

12.00 s/d 

13.00 WIB 

 

12.00 s/d 

13.00 WIB 

 

12.00 s/d 

13.00 WIB 

12.00 s/d8 

13.00 WIB 

11.45 s/d 

13.00 

WIB 

 

 


