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BAB 1.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapang adalah bentuk implementasi secara 

sistematis dan sinkron antara program pendidikan di tempat belajar 

mengajar dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat 

keahlian tertentu. Kegiatan PKL ini biasa dilaksanakan pada 

perusahaan/industri/instansi dan unit bisnis strategis untuk 

mengimplementasikan hasil studi yang telah dipelajari di bangku 

perkuliahan dan memperkenalkan mahasiswa pada dunia usaha, 

dibutuhkan adanya kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL). Namun 

dikarenakan kondisi pandemi yang tidak kunjung membaik, maka kami 

melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang tetap di area kampus. 

PKL ini dilaksanakan di UPT TIK Politeknik Negeri Jember 

adalah sebuah unit pelayanan yang menangani seluruh menangani 

seluruh infrastruktur di bidang Teknologi Informasi khususnya di 

seluruh area kampus Politeknik Negeri Jember. Jadi selama masa 

Praktek Kerja Lapang kami melaksanakan banyak tugas mulai dari 

menginput data Mahasiswa, mempersiapkan instalasi untuk ujian, 

melakukan instalasi jaringan untuk kegiatan rapat dan pemasangan 

hardware lainnya. Namun fokus kami adalah projek pembuatan design 

sebuah website. 

Template atau Theme merupakan dokumen atau file yang berisikan 

model-model tambahan yang akan muncul pada saat proses pembuatan 

dokumen lain. Sedangkan Website merupakan situs atau halaman di 

Internet yang menyediakan informasi dan tertanam pada World Wide 

Web (www). 
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Dari pengertian 2 kata diatas, Pengertian Template Website itu 

adalah sebuah desain tampilan halaman  dengan berisikan dokumen file 

model-model tambahan yang dikodekan dalam bahasa program dan siap 

pakai. 

Dari uraian di atas, maka akan dilakukan pembuatan atau 

perancangan sebuah template website untuk memenuhi tugas yang 

diberikan oleh pembimbing lapang. Diharapkan dengan dibuatnya 

template web ini dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang 

web design. 

 

1.2 Tujuan 

Terdapat 2 tujuan dalam penulisan laporan ini, yakni tujuan umum 

dan tujuan khusus, dan dapat di jelaskan sebagai berikut: 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan Umum dari Praktek Kerja Lapang ini adalah: 

a. Meningkatkan wawasan serta memantapkan keterampilan yang 

membentuk kemampuan mahasiswa sebagai bekal untuk 

memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan program studi yang 

dipilih. 

b. Meningkatkan pengenalan mahasiswa pada aspek – aspek struktur 

organisasi, jenjang karir dan manajemen proyek dalam lapangan 

kerja. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Ada pun tujuan khusus dari Praktek Kerja Lapang ini adalah 

Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya mengikuti perkembangan ipteks. 
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1.3 Manfaat 

Penulisan  Laporan  Praktek Kerja Lapang ini ada 2 (dua) manfaat, 

yaitu manfaat umum dan manfaat khusus, dan dapat di jelaskan sebagai 

berikut: 

1.3.1 Manfaat Umum 

Manfaat Umum dari Praktek Kerja Lapang ini adalah: 

a. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam dunia 

kerja. 

b. Menguji ketrampilan dan menambah pengetahuan tentang 

kegiatan dunia kerja. 

c. Melatih kedisiplinan kerja mahasiswa sebagai bekal tentang 

kegiatan dunia kerja. 

d. Mengasah dan meningkatkan kemampuan mahasiswa yang sesuai 

dengan program studinya. 

  

1.3.2 Manfaat Khusus 

Manfaat khusus dari Praktek Kerja Lapang ini adalah: 

a. Meningkatkan efisiensi dan proses pada instansi. 

b. Menambah pengalaman penulis khususnya untuk mengenal dunia 

kerja sebelum nantinya terjun kedalam dunia kerja setelah lulus. 

 

1.4 Tempat Praktek Kerja Lapang 

Lokasi kegiatan Praktek Kerja Lapang pada UPT TIK Politeknik 

Negeri Jember yang berada di Jalan Mastrip No.164, Sumbersari, 

Jember, Jawa Timur 68124. Dan berikut merupakan peta lokasi 

pelaksanaan Praktek Kerja lapang (PKL) seperti Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Peta Lokasi PKL 

 

1.5 Jadwal Kerja 

Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan pada tanggal 14 

September 2020 sampai tanggal 11 Desember 2020. PKL dilakukan 

pada hari senin sampai dengan hari jum’at dari jam 8.00 sampai jam 

16.00. 

 

 

  


