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1.1 Latar Belakang

Fakultas Teknik dan ilmu komputer (FTIK), Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas Mahasiswa 

dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa 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 institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra 

program PKL.

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan 

yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia di 

instansi atau perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) Sistem Informasi Fakultas Teknik & 

Ilmu Komputer 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 atau 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 Praktik Kerja Lapangan di Kantor Kelurahan Kota Bandar 
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Lampung yang merupakan instansi pemerintahan yang bergerak dibidang 

pembangunan dan pelayanan publik.  Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini 

dilakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari, melatih 

diri menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang 

sebenarnya. Alasan penulis memilih tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

Kantor Kelurahan Langkapura Baru karena  ingin mengetahui sistem kerja di 

Kelurahan Langkapura Baru dan menambah penggetahuan dan pengalaman pada 

Kantor Kelurahan Langkapura Baru.

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1.2.1 Maksud Praktik Kerja lapangan (PKL)

Maksud dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa dari berbagai 

kegiatan yang ada di perusahaan atau instansi.

2. Melakukan penerapan terhadap teori-teori pembelajaran selama pelaksanaan 

pekuliahan. 

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut: 

1. Membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja sebenarnya didalam dunia 

kerja dan masyarakat.

2. Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun 

langsung kedunia kerja yang sesungguhnya.

3. Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di tempat Praktik 

Kerja Lapangan.

1.3 Kegunaan PKL

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memberikan kegunaan 

bagi mahasiswa, FTIK Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) serta 

Instansi/Perusahaan.

1. Bagi Mahasiswa

a. Untuk memenuhi persyaratan menuju perkuliahan jenjang Strata 1(S1).
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b. Untuk menambah wawasan dalam dunia kerja.

c. Sebagai sarana pengembangan potensi dan kreatifitas yang dimiliki 

Mahasiswa

2. Bagi FTIK Universitas Teknokrat Indonesia

a. Bisa Menjalani hubungan kerjasama antara lembaga Pendidikan FTIK 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan Kantor Kelurahan Langkapura 

Baru Kota Bandar Lampung.

b. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk melihat kesiapan Mahasiswa 

sebagai anak didik yang akan memasuki dunia kerja

c. Dapat dijadikan sarana untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar  

dapat menjadi pribadi yang tangguh dan dapat bersaing di dunia kerja.

3. Bagi Instansi/Perusahaan

a. Perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia.

b. Perusahaan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada    

mahasiswa  

c. Tentang dunia Kerja Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi.

1.4 Tempat PKL

Kelurahan Langkapura Baru merupakan bagian wilayah Kota Bandar 

Lampung hasil pemekaran dari wilayah kecamatan Kemiling dan Kecamatan 

Tanjung Karang Barat berdasarkan Peraturan Daerah No.04 Tahun 2012 Tanggal 

12 Juni 2012, yang beralamatkan di Jalan Hi. Abdul Muis Tuan Ria No.51 

Langkapura Bandar Lampung, dengan jarak tempuh 5,6 Km dan waktu tempuh 13 

Menit dari Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) ke Kantor Kelurahan 

Langkapura Baru. Ilustrasi jarak dan waktu tempuh dapat dilihat pada gambar 1.1 

berikut ini :
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Gambar 1.1 : Jarak dan waktu tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) 

ke Kantor Kelurahan Langkapura Baru

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Genap yang berlangsung 

selama 2 bulan atau 48 hari yang dimulai pada tanggal 10 April 2017  s.d 03 Juni 

2017. Dengan jadwal waktu kerja selama PKL yaitu jam kerja hari Senin sampai 

dengan Kamis pukul 08.00– 16.00 WIB, jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 16.00 

WIB dan jam istirahat hari Senin sampai Jum’at Pukul 12.00 – 13.00 WIB.


