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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Politeknik Negeri Jember (Polije) merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu melaksanakan 

serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik yang dibutuhkan sektor 

industri. Sistem pendidikan yang diberikan berbasis pada peningkatan keterampilan 

sumber daya manusia dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar 

yang kuat, sehingga lulusannya mampu mengembangkan diri untuk menghadapi 

perubahan lingkungan. Disamping itu lulusan polije diharapkan dapat berkompetensi 

di dunia industri dan mampu berwirausaha secara mandiri.  

Oleh karena itu semua teori-teori yang dipelajari dari berbagai mata kuliah 

dibangku kuliah dapat secara  langsung dipraktekkan di Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Timur yang berhubungan dengan komputer. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori 

yang dipelajari sama dengan yang ditemui didalam  prakteknya sehingga teori tersebut 

dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan 

suatu  ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan praktek. Oleh karena itu untuk 

memperoleh pengalaman dan perbandingan antara teori dan praktek, maka mahasiswa 

diharuskan menjalani praktek kerja lapangan di instansi pemerintah atau perusahaan 

swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum menyelesaikan studinya. 

Program ini telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memeroleh 

kesesuaian dan kesepadanan antara perguruan tinggi sebagai penghasil tenaga kerja 

dengan dunia industri sebagai pemakai tenaga kerja. Mahasiswa akan diberikan 

pembekalan untuk mendapatkan keterampilan khusu sehingga siap untuk berada 

dikondisi lapangan sesuai dengan bidang yang dikerjakan, baik dalam perseorangan 

maupun dalam kelompok.
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.1.1 Tujuan Umum PKL 

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi 

mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan/industri/instansi dan unit bisnis strategis 

yang layak dijadikan tempat PKL. Melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap 

perbedaan atau kesenjangan (gap) yang mereka jumpai dilapangan dengan yang 

diperoleh dibangku kuliah. Dengan demikian mahasiswa diharapkan mampu untuk 

mengembangkan keterempilan tertentu yang deiperoleh dikampus. 

1.1.2 Tujuan Khusus PKL 

1. Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang bidang 

keahliannya mengikuti perkembangan ipteks. 

2. Menambah kesempatan bagi mahasiswa memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya untuk menambah kepercayaan dan kematangan dirinya. 

3. Melatih para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya 

dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan 

dalam bentuk laporan kegiatan yang sudah dibakukan. 

4. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sikap tenaga kerja didalam 

melaksanakan dan mengembangkan teknik-teknik tertentu serta alasan-

alasan rasional dalam menerapkan teknik-teknik tersebut. 

1.1.3 Manfaat 

1. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

2. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menetapkan keterampilan dan 

pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya akan 

semakin meningkat.
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3. Mahasiswa terlatih untuk berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan cara 

memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk laporan 

kegiatan yang sudah dibakukan. 

4. Menumbuhkan sikap kerja mahasiswa berkarakter. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Adapun deskripsi pelaksanaan kegiatan PKL adalah sebagai berikut: 

 Nama Instansi : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 

 Alamat Instansi :  Jl. Gayung Kebonsari No. 56 B Surabaya 

 Kontak Instansi : 

Telp.  : (031) 8290794 

Web        : http://dinsos.jatimprov.go.id/ 

Sedangkan, waktu pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapang adalah sebagai berikut. 

Hari Kerja : Senin – Jumat        Jam Kerja : Pukul 07:00 - 15:30 WIB 

Gambar 1 Gambar maps lokasi Dinas Sosial Jawa Timur 

http://dinsos.jatimprov.go.id/

