
BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Adanya industri 4.0 membuat sebuah instansi atau sebuah perusahaan 

mewajibkan untuk mempunyai sebuah informan yang valid atau mempunyai 

sebuah portal pribadi. Sehubung dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi 

informasi dalam era globalisasi ini memberikan pengaruh yang sangat besar 

terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu yang mendukung 

kemajuan teknologi informasi pada saat ini yaitu peningkatan kualitas pelayanan 

informasi dalam menyajikan informasi dan komunikasi secara luas. Banyak 

investasi waktu dan ruang dalam pengembangan website sebagai salah satu 

penyajian informasi yang paling berkembang. Oleh karena itu, tidak dipungkiri 

jika penggunaan website untuk menyajikan informasi sering digunakan. 

Landing page adalah seluruh bagian halaman yang dibuka oleh pengguna 

dengan mengklik sesuatu terlebih dahulu. Sebutan landing page tidak hanya pada 

website, tetapi sebutan juga berlaku pada platform lain seperti, iklan berbayar, 

media sosial, email dan sebagainya. Landing page dirancang untuk mengarahkan 

pengunjung agar melakukan sesuatu secara spesifik. Sangat berbeda dengan 

halaman website berisi banyak link dan menu. 

1.2   Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai 

kegiatan perusahaan/industri/instansi 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. 

 



1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

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

1. 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; 

b. Menambahkan 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 terhdapa kegiatan yang dikerjakan 

dalam bentuk laporan kegiatan. 

2. Tujuan Praktek Kerja Lapang (PKL) terkait dengan instansi ini adalah : 

a. Mengetahui Sistem kerja Dinkominfo kota surabaya dalam penyeberan 

Informasi pemerintah kepada masyarakat. 

b. Mengetahui pengelolaan data informasi Pemerintahan Kota Surabaya 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat untuk Mahasiswa: 

a) Mahasiswa Terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan 

sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan 

bidang keahliannya; dan 

b) Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan 

keterampilan dan pengetahuannya sehingga kepercayaan dan 

kematangan dirinya akan semakin meningkat. 

 

 



2) Manfaat untuk Kampus: 

a) Mendapatkan informasi atau gambaran perkembangan iptek yang 

diterapkan di industri / instansi untuk menjaga mutu dan relevansi 

kurikulum 

b) Membuka lapangan kerjasama yang lebih intensif pada kegiatan 

Tridharma. 

c) Untuk memperkenalkan instansi pendidikan Program Studi 

Manajemen Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik 

Negeri Jember kepada Dinas komunikasi dan informasi Kota 

Surabaya yang membutuhkan lulusan Jurusan Teknologi Informasi 

Politeknik Negeri Jember. 

 

3)     Manfaat bagi Instansi atau Perusahaan yang bersangkutan: 

a) Sebagai sarana kerjasama antara Instansi dengan Jurusan Teknologi 

Informasi Politeknik Negeri Jember di masa yang akan datang. 

b) Mendapatkan alternatif solusi-solusi dan beberapa permasalahan 

lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Surabaya, pada tanggal 16 September 2019 sampai 

dengan 14 Desember 2019.Lokasi tempat kegiatan Praktek Kerja Lapang Dinas 

Komunikasi dan Informatika Surabaya yaitu di Jl. Jimerto No.25-27 Lt.V, (60272) 

Surabaya, Jawa Timur. Telepon: (031) 5312144. Berikut merupakan peta lokasi 

pelaksanaan Praktek Kerja lapang (PKL). 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Peta Lokasi Kantor Diskominfo Surabaya 

Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan pada tanggal 16 September 2019 

sampai tanggal 14 Desember 2018. PKL dilakukan pada hari kerja kantor yaitu 

setiap hari senin sampai hari jum’at mulai pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan praktek kerja lapang ini 

adalah metode diskusi dilakukan antara mahasiswa dengan pembimbing lapang 

mengenai perancangan website yang akan dibuat. Metode dokumentasi 

kegiatan sehari-hari di tempat praktek kerja lapang, menggunakan aplikasi 

Google Sheet yaitu aplikasi yang ditujukan untuk berkomunikasi antar tim 

dengan pembimbing lapang serta sebagai pengarsipan kegiatan selama PKL. 

 

 


