BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara
memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugas
langsung di Lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan Intansi
Pemerintahan setempat. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan wujud relevansi
antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktik yang ditemui baik
dalam dunia usaha swasta maupun pemerintah. Dengan adanya Praktik Kerja
Lapang (PKL) ini diharapkan setiap mahasiswa dapat mengasah skill yang dimiliki
meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial, dan managerial.
DISKOMINFO merupakan instansi yang bergerak di bidang komunikasi,
informatika, dan persandian yang meliputi telekomunikasi, serana komunikasi dan
deseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik. DISKOMINFO
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang teknis aplikasi
telematika, pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi,
desiminasi, pos, telekomunikasi, data informasi dan bina media masa serta tugas
pembantuan.
Untuk mempermudah proses informasi dengan publik, maka DISKOMINFO
Kabupaten Probolinggo memiliki rencana untuk mengembangkan aplikasi mobile
E- PPID. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sendiri merupakan
badan yang berfungsi mengelola dokumen-dokumen serta layanan informasi
kepada publik. Dengan adanya aplikasi mobile E-PPID ini diharapkan publik
menjadi lebih mudah dalam proses pengajuan dokumen, sehingga dapat
menghemat waktu dan juga tenaga. Dengan tujuan pengembangan aplikasi mobile
E-PPID tersebut, maka diperlukan sebuah rancangan desain User Interface pada
aplikasi yang bertujuan untuk memastikan kemudahan pada saat mengoperasikan
aplikasi.
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1.2 Tujuan dan Manfaat
Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapang ini ada 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan
umum dan tujuan khusus dan juga manfaat, yang mana merupakan rumusan kalimat
yang menunjukan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh atau dituju selama
kegiatan PKL.
1.2.1

Tujuan Umum
Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah untuk membekali

mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja yang
berkaitan dengan kegiatan di perusahaan/industri/instansi dan unit usaha strategis
lainnya yang layak dijadikan sebagai tempat PKL. Selain itu, tujuan PKL adalah
untuk melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan
yang mereka jumpai di lapangan dan apa yang mereka dapatkan di bangku kuliah.
Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu mengembangkan keterampilan tertentu
yang tidak didapatkan di kampus.
1.2.2

Tujuan Khusus
Tujuan praktik kerja lapang (PKL) secara khusus adalah melaksanakan

kegiatan yang diberikan oleh pihak Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kab. Probolinggo sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan diantaranya:
a. Melakukan analisa terhadap website E-PPID Kab. Probolinggo
b. Meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan intansi.
Praktik Kerja Lapangan juga dapat menjadi media promosi lembaga terhadap
institusi kerja.
c. Merancang dan memodel website E-PPID Kab. Probolinggo menjadi versi
mobile.
d. Lebih dapat memahami konsep-konsep non akademis di dunia kerja. Praktik
Kerja Lapangan akan memberikan pendidikan berupa etika kerja, dispilin, kerja
keras profesionalitas, dan lain- lain.
e. Menambah kesempatan bagi mahasiswa dalam memperdalam keterampilan dan
pengetahuan untuk menambah kepercayaan dan kematangan dirinya.
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1.2.3

Manfaat PKL
Manfaat praktik kerja lapang (PKL) adalah sebagai berikut :
1. Mahasiswa mendapat ketermpilan untuk melaksanakan program kerja
pada instansi pemerintahan.
2. Mahasiswa memperoleh keterampilan sesuai dengan permintaan
pembimbing lapang pada pekerjaan yang diberikan
3. Mahasiswa terlatih berfikir kritis dan menggunakan daya nalar dengan
memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam
bentuk laporan kegiatan yang sudah dibukukan
4. Mahasiswa dapat mengembangkan ilmu yang telah didapatkan di bangku
kuliah dan diterapkan di dunia kerja yang nyata.

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja
1.3.1

Lokasi
Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Probolinggo bagian PPID yang
beralamatkan Jl.Panglima Sudirman No.134, Kota Kraksaan,
1.3.2

Jadwal Kerja
Jadwal kerka Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan di

DISKOMINFO Kabupaten Probolinggo dimulai pada tanggal 20 September 2021
sampai dengan 07 Januari 2022. Dan dimulai pada hari senin sampai hari jum’at
dengan jam kerja mulai dari 08.00-14.00 WIB pada hari senin-kamis dan kerja
mulai dari 08.00-10.00 WIB pada hari jum’at dengan waktu istirahat pukul 12.0013.00 WIB. Waktu pelaksanaan kerja PKL sudah mengikuti aturan dari pihak
Kantor itu sendiri.
1.4 Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan untuk kerja praktik lapang (PKL) ini adalah dengan
metode diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pembimbing lapang terkait
perancangan model versi mobile yang akan dibuat. Selain itu juga menggunakan
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metode dokumentasi kegiatan sehari-sehari di lokasi praktik kerja lapang dengan
menggunakan buku BKPM dari Politeknik Negeri Jember.
Metode yang dilaksanakan untuk Kerja Praktik adala sebagai berikut:
A. Tahapan Persiapan
Mahasiswa melakukan persiapan dengan mempersiapkan Proposal PKL
untuk di ajukan ke SDM. Pengantar dari Politeknik Negeri Jember untuk
dibuatkan surat pengajuan PKL untuk di ditujukan ke Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Probolinggo.
B. Tahapan Pelaksanaan
Mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama empat bulan,
terhitung sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 07
januari 2022. Mahasiswa mulai bekerja dari hari Senin sampai dengan
Jumat mulai pukul 08.00 –14.00 WIB.
C. Tahapan Pelaporan
Pada tahap pelaporan mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan PKL
sebagai bukti telah melaksanakan PKL. Laporan PKL ditujukan kepada
Politeknik Negeri Jember. Pembuatan laporan ini merupakan salah satu
syarat untuk lulus dalam mata kuliah PKL yang menjadi syarat kelulusan
untuk mendapat gelar Diploma Pendidikan pada Politeknik Negeri Jember.
Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman praktikan selama masa
PKL di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.
Probolinggo.

