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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang menerapkan 

pendidikan vokasional, yaitu pendidikan yang memfokuskan proses belajar 

mengajar pada tingkat keahlian, keterampilan, dan standar kompetensi yang 

spesifik sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan system pendidikan tersebut 

diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkarakter, kreatif, inovatif dan 

berdaya saing. Salah satu kebijakan untuk menunjang system pendidikan tersebut 

adalah dengan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL). Praktik Kerja 

Lapang (PKL) ini merupakan suatu kegiatan praktik bagi mahasiswa dengan 

tujuan menerapkan ilmu yang diperoleh salama proses kuliah dan mendapatkan 

pengalaman di dunia kerja dari kegiatan tersebut. Selain itu Praktik Kerja Lapang 

(PKL) menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa. 

Sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa, Praktik Kerja Lapang (PKL) oleh 

penyusun dilaksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Situbondo, tepatnya di 

Bagian Organisasi. Bagian Organisasi memiliki beberapa tugas yaitu menyiapkan 

perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 

pemantauan dan evaluasi program kegiatan, peyelenggaraan pembinaan teknis, 

administrasi dan pembinaan kelembagaan, kepegawaian, analisa jabatan, analisa 

beban kerja dan formasi jabatan, ketatalaksanaan serta penyelenggaraan dan 

evaluasi pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi. Penyusun disini 

mendapatkan tugas dari Bagian Organisasi yaitu membuat sebuah aplikasi 

berbasis website, untuk melakukan perhitungan formasi jabatan. 
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1.2. Tujuan dan Manfaat 

1.2.1. Tujuan Umum Praktik Kerja Lapang (PKL) 

Berikut adalah tujuan umum dari Pratik Kerja Lapang (PKL) :  

a. Meningkatkan pengalaman dan wawasan terkait dunia kerja yang 

profesional di bidang Teknologi Informasi. 

b. Menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama proses perkuliahan. 

c. Memahami dan meningkatkan kerja sama tim dalam menjalankan tugas 

yang diberikan oleh industri / perusahaan dan / instansi. 

d. Meningkatkan hubungan kerja sama antara pihak kampus dengan 

industri / perusahaan dan / instansi yang menjadi lokasi Praktik Kerja 

Lapang (PKL). 

1.2.2. Tujuan Khusus Praktik Kerja Lapang (PKL) 

Adapun tujuan khusus Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah : 

a. Melatih kerja sama mahasiswa dalam sebuah tim. 

b. Memberikan peluang mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang didapat 

selama proses kuliah di dalam lingkungan kerja. 

c. Melatih mahasiswa befikir kritis dan mencari solusi dalam menghadapi 

permasalahan di dalam lingkungan kerja. 

d. Melatih mental mahasiswa untuk percaya diri dan kuat di dalam 

lingkungan kerja. 

e. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa melalui kegiatan – 

kegiatan yang ada di dalam lingkungan kerja. 
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1.2.3. Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat pengetahuan dan pengalaman tentang suasana 

dunia kerja secara nyata. 

2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh 

pada saat perkuliahan. 

3. Mahasiswa dapat memahami pentingnya kerja sama tim dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan. 

b. Bagi Kampus 

1. Meningkatkan hubungan kerja sama antara pihak kampus dengan 

industri / perusahaan dan / instansi yang menjadi lokasi Praktik 

Kerja Lapang (PKL). 

2. Memperoleh informasi terkait perkembangan ilmu pengetahuan 

teknologi yang diterapkan atau digunakan oleh lokasi Praktik Kerja 

Lapang (PKL). 

c. Bagi Perusahaan atau Instansi Lokasi Praktik Kerja Lapang (PKL) 

3. Membuka peluang untuk dilakukannya kerja sama dengan 

Politeknik Negeri Jember di masa mendatang. 

4. Dapat membantu kelancaran aktivitas kerja di Pemerintah Daerah 

Situbondo, khususnya Bagian Organisasi yang berkaitan dengan 

Teknologi Informasi. 
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1.3. Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1. Lokasi Praktik Kerja Lapang (PKL) 

 
Gambar 1.1 Denah Lokasi Kantor Bupati Situbondo. 

Sumber : https://www.google.com/maps/ 

 

Kegiatan Pratik Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan di Pemerintah 

Daerah Situbondo (Kantor Bupati Situbondo) tepatnya di Bagian organisasi. 

Lokasi ini terletak di Jl. Pb. Sudirman No.1, Plaosan, Patokan, Kec. 

Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312. 

1.3.2. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan Pratik Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan pada tanggal 

14 September 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan jadwal kerja 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1. 1 Jadwal Kerja 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin – Kamis 07.00 – 16.00 12.00 – 13.00 

Jumat 07.00 – 11.00 - 
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1.4. Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengamatan (Observasi) 

 Mahasiswa melakukan observasi atau pengamatan terhadap kondisi 

lingkungan dan keadaan tempat kerja di Kantor Pemerintah Kabupaten 

Situbondo khususnya di Bagian Organisasi. 

b. Wawancara 

 Mahasiswa melakukan kegiatan wawancara dengan cara dan menggali 

informasi terkait analisis formasi jabatan untuk menghitung Jabatan 

Fungsional kepada pihak yang nantinya akan menjadi user dalam project 

yang akan dikerjakan. 

c. Studi Pustaka 

 Kegiatan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa 

buku, jurnal, majalah, artikel, maupun dari media elektronik yaitu internet 

mengenai Jabatan Fungsional. 

d. Dokumentasi Buku Laporan Harian Praktik Kerja Lapang (PKL) 

 Mahasiswa mengisi buku laporan harian sebagai laporan kegiatan dan 

tugas sehari-hari yang dilaksanakan di tempat Praktik Kerja Lapang (PKL). 

e. Pembuatan Project 

 Mahasiswa mengerjakan project Aplikasi Perhitungan Formasi Jabatan 

Fungsional Berbasis Website dengan menggunakan framework CodeIgniter. 

f. Pembuatan Laporan dan Presentasi Project 

 Mahasiswa membuat laporan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) dan 

hasil dari project yang telah dikerjakan kemudian dipresentasikan kepada 

pembimbing lapang dan user atau pengguna yang nantinya akan menggukan 

aplikasi tersebut. 


