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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember merupakan suatu perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi, yaitu suatu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan yang 

diberikan berbasis peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan dasar yang kuat, sehingga lulusannya 

diharapkan dapat mengembangkan diri dan terjung langsung ke lapangan memasuki 

dunia kerja.  

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso merupakan salah satu 

tempat untuk pengelolaan informasi dan pelayanan publik, menjadi tugas penting 

bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso untuk menjadi pelayanan 

publik yang bertugas mengolah informasi dan memberitahu masyarakat mengenai 

informasi yang dianggap penting. Adapun program kerja yang dilaksanakan 

mahasiswa Praktik Kerja Lapang di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 

Bondowoso yaitu perancangan dan pembuatan fitur hoaks web Kominfo 

Bondowoso.  

Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso sendiri sudah memiliki 

website sendiri tetapi kami berinisiatif untuk mengembangkan web tersebut dengan 

menambah fitur pada website tersebut. Fitur yang akan dikembangkan adalah fitur 

hoaks yang dimana fitur tersebut bisa memberitahukan mengenai berita hoaks dan 

disinformaasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bondowoso. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat PKL 

1.2.1 Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL)  

secara umum adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

serta mendapatkan 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 (gap) 

yang mereka jumpai di lapangan dengan yang diperoleh di bangku kuliah. 

Dengan demikian mahasiswa agar diharapkan mampu untuk 

mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di kampus. 

1.2.2 Tujuan Khusus  

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) Menambah 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 memberikan komentar logis terhadap kegiatan 

yang dikerjakan dalam bentuk laporan kegiatan. 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat untuk mahasiswa: 
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1) Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, 

dan sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; dan 

2) Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan 

keterampilan dan pengetahuannya sehingga kepercayaan dan 

kematangan dirinya semakin meningkat. 

b. Manfaat untuk Polije: 

1) Mendapatkan informasi atau gambaran perkembangan ipteks 

yang diterapkan di industri / instansi untuk menjaga mutu dan 

relevansi kurikulum; dan 

2) Membuka peluang kerjasama yang lebih intensif pada 

kegiatan Tridharma. 

c. Manfaat untuk lokasi PKL: 

1) Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja; dan 

2) Mendapatkan alternative solusi-solusi dari beberapa 

permasalahan lapangan. 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2020 – 05 

Januari 2021 di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso di Jl. Letnan 

Jend. Donald Isac Panjaitan No.234, Tamansari Indah, Tamansari, Kec. Bodowoso, 

Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68216. Kegiatan PKL ini dimulai pukul 08.00 

– 15.00 WIB dari hari Senin – Jumat. 
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Gambar 1. 1 Lokasi Kantor Diskominfo Bondowoso 

 

1.4 Observasi 

Metode pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) pada kantor Dinas 

Komunikasi dan Informatika Bondowoso adalah menuntun mahasiswa PKL untuk 

terjun langsung di lapangan perkerjaan. Dimulai dari pengenalan lingkungan, lalu 

mendapat amanah pekerjaan, mengobservasi perkerjaan yang diberikan oleh 

pembimbing lapang PKL di kantor, hingga mengerjakan pekerjaan yang diberikan 

sesuai tenggat waktu yang diberikan.  


