
 

1 

 

 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember (Polije) merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu 

melaksanakan serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik 

yang dibutuhkan sektor industri. Sistem pendidikan yang diberikan berbasis pada 

peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang kuat, sehingga lulusannya mampu 

mengembangkan diri untuk menghadapi perubahan lingkungan. Disamping itu 

lulusan Polije diharapkan dapat berkompetisi di dunia industri dan mampu 

berwirausaha secara mandiri.  

 

Sejalan tuntutan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang handal, 

maka Polije dituntut untuk merealisasikan pendidikan akademik yang berkualitas 

dan relevan dengan kebutuhan industri. Salah satu kegiatan pendidikan akademik 

dimaksud adalah Praktik Kerja Lapang (PKL) dengan bobot 20 sks atau setara 

900 jam atau 6 bulan yang didalamnya sudah termasuk pembekalan maksimal 1 

bulan dan penyusunan laporan maksimal 1 bulan. Praktik Kerja Lapang Program 

Diploma Tiga dilaksanakan  pada semester 5 (lima). Kegiatan ini merupakan 

prasyarat mutlak kelulusan yang diikuti oleh mahasiswa Polije yang dipersiapkan 

untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan khusus di dunia industri sesuai 

bidang keahliannya. Selama PKL mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu 

yang diperoleh di perkuliahan untuk menyelesaikan serangkaian tugas sesuai 

dengan Perusahaan/ Industri/ Instansi/ Lembaga tempat PKL.  

 

Mahasiswa wajib hadir di Perusahaan/ Industri/ Instansi/ Lembaga tempat 

PKL kegiatan setiap hari kerja serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yang 

dapat di uraikan : 

1. Bagaimana membuat Website yang menarik 

2. Bagaimana membuat Website yang bermanfaat bagi Masyarakat 

3. Bagaimana membuat Website yang aman dan mudah dikelola 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Pembuatan Website mengunakan text editor Visual Code 

2. Mengunakan Percobaan mengunakan Web server Apache pada XAMPP 

3. Database mengunakan MYSQL pada XAMPP 

 

1.4 Tujuan  

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi 

mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan/industri/instansi dan/atau unit 

bisnis strategis lainnya yang layak dijadikan tempat PKL. Selain itu, tujuan 

PKL adalah melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau 

kesenjangan (gap) yang mereka jumpai di lapangan dengan yang diperoleh 

di bangku kuliah. Dengan demikian mahasiswa diharapkan mampu untuk 

mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak  diperoleh di kampus. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah:  

a. Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya mengikuti perkembangan ipteks;  
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b. Menambah kesempatan bagi mahasiswa memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya untuk menambah kepercayaan dan kematangan dirinya;  

c. Meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap 

lingkungan kerjanya; dan  

d. Melatih para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya 

dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan 

dalam bentuk laporan kegiatan.  

 

1.5 Manfaat 

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut:  

a. Manfaat untuk mahasiswa:  

1) Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan 

sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan 

bidang keahliannya; dan Menjadikan Praktek Kerja Nyata ini sebagai 

awal untuk masuk dunia kerja kususnya di bidang Teknologi. 

2) Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan 

dan pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya akan 

semakin meningkat.  

b. Manfaat untuk Polije:  

1) Mendapatkan informasi atau gambaran perkembangan ipteks yang 

diterapkan di industri / instansi untuk menjaga mutu dan relevansi 

kurikulum; dan  

2) Membuka peluang kerjasama yang lebih intensif pada kegiatan 

Tridharma.  

c. Manfaat untuk Perusahaan/ Industri/ Instansi/ Lembaga tempat PKL:  

1) Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja; dan  

2) Mendapatkan alternatif solusi-solusi dari beberapa permasalahan 

lapangan.  
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1.6 Lokasi dan Jadwal PKL 

1.6.1 Lokasi PKL 

Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi 

Informatika dan Persandian, beralamat Jl. K.H. Agus Salim No.85, Taman 

Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416 

Telp: (0333) 424972 

1.6.2 Jadwal PKL 

Pelaksanaan praktek kerja lapangan di Diskominfo ini 

berlangsung 4 bulan, terhitung dari tanggal 20 september 2021 – 7 

Januari 2022 

 

1.7 Metode Pelaksanaan 

Metode yang dilakukan pada kegiatan Praktek kerja Lapangan (PKL) di 

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyuwangi dilaksanakan secara 

Daring. 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDYryigpTEozYLRSNagwSkkxNE1MMjVIMkw2N7c0tDKoSDJOtrQws7BMNTA3tTBMMvQSys7PzcxLy1dISsyrLC1PzEvPBAAeqRaA&q=kominfo+banyuwangi&oq=kominfo+bany&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i22i30l4j0i10i22i30.14170j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

