
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan penerapan ilmu 

yang diperoleh mahasiswa/i dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan. 

Selain bermanfaat bagi mahasiswa, pelakasanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

juga bermanfaat bagi industri (perusahaan) yaitu adanya kerjasama antara dunia 

pendidikan dan dunia industri sehingga industri tersebut dapat dikenal oleh 

kalangan akademis. Selain itu, perusahaan juga mendapat bantuan tenaga kerja 

dari mahasiswa/i yang melaksanakan PKL.  

Pada dasarnya pendidikan berguna mempersiapkan tenaga kerja sebelum 

memasuki lapangan pekerjaan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikehendaki. Untuk menyiapkan kualitas 

mahasiswa yang handal dan berkemampuan tinggi, Universitas Teknokrat 

Indonesia bersaing dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar baik dari sarana 

maupun prasarana. Pembelajaran dari pengalaman langsung dapat 

diimplementasikan dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pada tahun 

2017 Jurusan S1 Informatika Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan 

Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa/i selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak 

tanggal 17 April 2017 sampai dengan 10 Juni 2017.  

Penulis memilih tempat Praktik Kerja Lapangan pada Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung karena penulis ingin mengetahui apa tugas dan fungsi 

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, kegiatan apa saja yang ada di Badan 

Pusat Statistik Provinsi Lampung, bagaimana cara mengolah dan mendapatkan 

data-data, dan kemajuan-kemajuan apa saja yang telah dicapai Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung, yang mana informasi yang diketahui penulis dapat 

menjadi pelajaran yang berharga dan dapat menambah pengalaman penulis. 

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung merupakan salah satu instansi Lembaga 

Pemerintah Non-Departemen yang telah menerapkan Teknologi Informasi (TI) 

dalam proses pengolahan data. Instansi tersebut bergerak  dibidang  penyedia data 

statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara 
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nasional maupun regional. Banyak potensi dan peluang besar dalam mempelajari 

ataupun mengembangkan TI di instansi  Lembaga Pemerintah Non-Departemen.  

Selain itu penulis beranggapan bahwa memilih instansi tersebut sebagai 

tempat praktik akan memberikan pengalaman yang berbeda karena lingkup TI 

dipandang secara luas di instansi Lembaga Pemerintah Non-Departemen 

khusunya di bidang pengolahan data statistik, baik untuk pemerintah maupun 

untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional. Hal tersebut menjadi 

alasan bagi penulis untuk memilih Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

sebagai tempat melaksanakan kegiatan PKL. 

1.2  Maksud Dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

1. Memahami sistem komputerisasi pengolahan data statistik Perpustakaan 

data kependudukan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung sehingga bisa 

digunakan untuk pengolahan data yang berkelanjutan. 

2. Meningkatkan kinerja pengolahan data baik dalam segi efisiensi, 

efektifitas waktu dan tenaga maupun keakuratan ouput yang dihasilkan. 

3. Menerapkan dan mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari di kampus ke 

dalam kondisi nyata perusahaan sebelum terjun ke dunia kerja yang 

sebenarnya. 

4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 Informatika 

Program Studi Informatika Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia Bandar lampung 

1.3  Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

 Banyak kegunaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari pihak penulis, bagi 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi 

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 

Bagi Universitas : 

 

1. Sebagai alat ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi kuliah dan 

menerapkannya. 
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2. Sebagai penilaian sejauh mana mahasiswa mampu terjun langsung 

didalam dunia kerja. 

 

Bagi mahasiswa : 

 

1. Untuk menambah wawasan dan dalam dunia kerja. 

2. Memperluas relasi di dunia kerja yang nantinya menjadi tempat untuk 

informasi mengenai pekerjaan. 

3. Sebagai sarana menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai dunia kerja. 

 

Bagi Pihak Instansi : 

 

1. Membantu kemudahan aktifitas bekerja dalam instansi   

2. Sebagai sarana untuk membangun kerjasama antara Badan Pusat Statistik 

dan Univesitas Teknokrat Indonesia di masa yang akan datang. 

 

1.4  Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

 

 Pelaksanaan praktik kerja lapangan bertempat di Badan Pusat Statistik 

Provinsi Lampung, beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No.54, Sumur Putri, Teluk 

Betung Utara, Kota Bandar Lampung 35211. Telp. (0721). Lebih jelas mengenai 

letak/lokasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung akan di tampilkan pada 

gambar 1.1.  

 

Gambar 1.1.  Denah Lokasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 
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1.5  Jadwal dan Waktu Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 (Dua) 

bulan atau 48 hari, tepatnya terhitung sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan 

10 Juni 2017. Praktik Kerja Lapangan tersebut dilaksanakan pada perusahaan 

swasta maupun instansi pemerintah. Waktu pelaksanaan PKL di Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung yaitu setiap hari senin sampai jumat, di hari senin 

sampai kamis pukul 08.00 sampai 16.00 WIB dan hari jumat pada pukul 08.00 

sampai 16.30 WIB. Dan waktu penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) adalah selama 2 bulan. 

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

No Hari Jam Kerja 

1. Senin 08.00-16.00 WIB 

2. Selasa 08.00-16.00 WIB 

3. Rabu 08.00-16.00 WIB 

4. Kamis 08.00-16.00 WIB 

5. Jumat 08.00-16.30 WIB 

 


