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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya dengan menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat pada masa 

perkuliahan. Kegiatan PKL biasa dilaksanakan di perusahaan atau instansi 

pemerintahan. Kegiatan PKL ini merupakan sebuah upaya untuk 

meningkatkan kompetensi dan kemampuan mahasiswa ketika nanti terjun 

dalam dunia kerja yang sebenarnya. PKL ini dilaksanakan di Dinas 

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang.  

Diskominfo Lumajang merupakan instansi pemerintahan yang 

bertanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informatika, menjadi 

tugas penting bagi Diskominfo Lumajang untuk mengolah informasi dengan 

cepat dan tepat. Dalam menjalankan tugasnya, Diskominfo Lumajang 

dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyebarkan 

informasi yang sesuai dengan bidang OPD masing-masing. Salah satu 

bidang yang berada pada Diskominfo Lumajang yakni komunikasi publik. 

Bidang komunikasi publik merupakan bidang yang bergerak dalam 

pengelolaan dan penyebaran informasi publik. Pengambilan dokumentasi 

merupakan salah satu tugas dari bidang komunikasi publik. 

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara 

sistematis dalam melakukan pencarian, pengumpulan dan penyediaan 

melalui media tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan 

bukti. Pengambilan dokumentasi dapat berupa foto, video, serta tulisan. 

Pada praktik kerja lapang kali ini kami mendapat tugas untuk mengambil 

dokumentasi yang nantinya akan disebarkan kepada publik. 
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1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan umum 

Tujuan umum Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa di tempat 

kerja. 

b. Mengetahui secara langsung bagaimana lingkungan kerja. 

c. Menjalin hubungan yang baik antara pihak kampus dengan pihak 

instansi. 

1.2.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

a. Melatih mahasiswa untuk mengerjakan pekerjaan lapangan 

b. Menambah kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

c. Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam menyikapi keadaan 

yang dihadapi dalam dunia kerja. 

1.3 Manfaat 

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Manfaat bagi mahasiswa: 

a. Menambah pengalaman dan pengetahuan baru mengenai dunia 

kerja. 

b. Melatih kemandirian mahasiswa untuk bertanggung jawab 

terhadap permasalahan yang ada di dunia kerja. 

1.3.2 Manfaat bagi kampus: 

a. Sebagai bahan evaluasi kedepannya supaya kurikulum dapat 

menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan 

bidangnya. 
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b. Sebagai media untuk menghasilkan tenaga profesional yang 

nantinya akan terjun langsung ke dunia kerja. 

1.3.3 Manfaat bagi instansi: 

a. Membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada di instansi. 

b. Membantu memajukan pendidikan khususnya peningkatan 

sumber daya manusia. 

1.4 Lokasi Kegiatan 

Lokasi kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) berada di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, yang beralamat di Jl. 

Alun-Alun Utara No.7, Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, 

Jawa Timur 67316. Berikut peta lokasi pelaksanaan PKL. 

 

1.5 Jadwal Kegiatan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan pada tanggal 13 

September 2021 sampai dengan 21 Januari 2022. PKL dilaksanakan di 

kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. Jadwal 

kerja mengikuti hari kerja kantor, yakni setiap hari senin sampai jum’at 

mulai pukul 07.30 – 14.00 ketika masa PPKM, apabila hari normal mulai 

pukul 7.30 – 15.30. 

Gambar 1. 1 Lokasi Diskominfo Lumajang 
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1.6 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapang 

adalah sebagai berikut: 

a. Metode diskusi dan sharing dilakukan antara mahasiswa dengan 

pegawai Diskominfo Lumajang mengenai rencana kerja setiap 

harinya. 

b. Metode diskusi dan sharing dilakukan antara mahasiswa dengan 

dosen pembimbing mengenai kendala yang dialami selama 

kegiatan PKL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


