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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan Pendidikan vokasional, yaitu program Pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu 

melaksanakan serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik yang 

dibutuhkan sektor industri.  

Keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa perlu dilatih dan dikembangkan 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri. Salah satu cara untuk melatih 

keahlian tersebut ialah dengan melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang 

(PKL). Praktek kerja lapang merupakan salah satu bentuk implementasi secara 

sistematis dan saling berhubungan antara program pendidikan di perguruan tinggi 

dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara 

langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. 

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lumajang Dinas Komunikasi 

dan Informatika adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta 

melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah 

provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan 

pembangunan dan pengembangan system informasi, pengembangan dan 

pemeliharaan jaringan computer antar bidang, pengelolaan produksi informasi dan 

publikasi, pengelolaan dan pengembangan komunikasi publik, yang mana pada 

setiap kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi tiga bidang serta satu Sekretariat 

dan dikepalai oleh kepala bidang dari setiap bidangnya  

Praktek Kerja Lapang (PKL) yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Lumajang menyesuaikan dengan project yang ada pada 

Dinas tersebut. Salah satu project tersebut ialah pembuatan Portal Berita Berbasis 

website. Website tersebut merupakan sebuah platform  yang memberikan informasi 
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berita terhadap masyarakat secara digital. Dalam portal berita tersebut ada 

beberapa fitur.  

Fitur yang ada dalam portal berita yaitu dapat melakukan pembaruan berita 

kapan saja dan dimana saja melalui perangkat gawai pintar maupun computer. Fitur 

lainnya yaitu berisikan informasi aktual karena cepatnya penyajian dan berbagai 

kemudahannya.  

Sistem kerja dari website ini adalah ketika admin mengunggah berita melalui 

web admin kemudian mengisi berita dan mengunggah foto. Admin menambahkan 

kategori berita tersebut dan juga menambahkan foto sumbernya kemudian admin 

siap untuk mengunggah berita terbaru tersebut. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan Praktek Kerja Lapang (PKL) secara umum yaitu 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 yang ditemukan di lapangan 

dengan yang diperoleh di bangku kuliah. Dengan demikian diharapkan mampu 

untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di kampus. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan Khusus kegiatan Praktek 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; 

b. Menambah kesempatan bagi mahasiswa memantapkan keterampilan dan 

pengetahuan untuk menambah kepercayaan dan kematangan dirinya; 

c. Melatih para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan 

cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk 

laporan kegiatan yang sudah dibukukan.. 
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1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut :  

a. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan sesuai dengan bidang keahliannya; 

b. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan dan 

pengetahuan sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya akan semakin 

meningkat; 

c. Mahasiswa terlatih untuk berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan 

cara memberikan komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam 

bentuk laporan kegiatan yang sudah dibakukan; 

d. Menumbuhkembangkan sikap kerja mahasiswa berkarakter. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lumajang beralamat di Jl. 

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

Timur 67316 

 

Gambar 1.1 Peta lokasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lumajang 
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Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang mempunyai jam kerja 

yang efektif dan sama dengan perusahan atau instansi pada umumnya. Jam kerja 

berlaku dari hari Senin sampai Jumat dan di mulai pada pukul 07.30 WIB sampai 

dengan 15.30 WIB.  

 

Untuk lebih jelasnya mengenai perincian jam kerja dapat dilihat rincian dari 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 1.1 Rincian Waktu Kerja Jam Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 

Lumajang 

Hari Jam Keterangan 

Senin – Jumat 

07.30 – 12.00 Jam Kerja 

12.00 – 13.00 Jam Istirahat 

13.00 – 15.30 Jam Kerja 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) di Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Lumajang dimulai pada tanggal 2 Maret 2019 hingga 1 Juni 2020, aktif 

kerja mulai hari Senin hingga Jumat pukul 07.30 – 15.30 WIB. 


