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4.1

Latar Belakang
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat

Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa
dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik
Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan
Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah
penerapan ilmu pengetahuan di instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra
program PKL.
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia.PKL dapat
diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan
pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing.
Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh
pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam
semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL
diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen
pembimbing yang memenuhi syarat.PKL merupakan salah satu syarat yang harus
ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang
Strata satu (S1).
Selain tugas utama diatas alasan kami memilih BPOM sebagai tempat
Praktik Kerja Lapangan yaitu mengetahui Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Bandar Lampung menjalankan fungsi keorganisasiannya seperti
mengelola data kepegawaian.Rekaman kepegawaian seharusnya memuat data tiap
pegawai yang dapat diakses dan diupdate secara berkala. Hasil pengamatan dan
analisis selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di ketahui bahwa saat
ini Kurangnya pengetahuan masyarakat awam mengenai obat dan makanan yang
sudah terdaftar menyebabkan masyarakat dapat mengkonsumsi obat atau makanan
yang tidak aman. Hal ini terjadi kurangnya media informasi cepat dalam
mendeteksi obat dan makanan yang telah memiliki izin beredar. Dimana kendala
yang dihadapi oleh BPOM yaitu dalam memberikan informasi kepada masyarakat

mengenai obat dan makanan dengan cepat dan tepat.
FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL
merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan
kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung
dengan perencanaan yang sistematis dan terarah (UTI, 2017).

1.2

Tujuan PKL
Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

(PKL) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar
Lampung adalah sebagai berikut:
1. Menerapkan dan mempraktikkan disiplin ilmu yang telah dipelajari di

bangku kuliah di bidang pekerjaan yang ada dalam objek kerja praktik
terutama dalam bidang perekapan dan pengarsipan data pegawai.
2. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pemanfaatan dan penerapan

teknologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota
Bandar Lampung.

1.3

Kegunaan PKL
Adapun kegunaan dari pelaksanaan kegiatan Pratik Kerja Lapangan (PKL)

di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar Lampung ini
antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
a) Memperoleh informasi dari data-data statistik seperti data sensus

ekonomi 2016 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM) kota Bandar Lampung
b) Dapat mengetahui sumberdaya teknologi informasi yang digunakan

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) saat ini.
c) Sebagai salah satu sarana aplikasi ilmu pengetahuan dan meningkatkan

keterampilan dalam melaksanakan tugas – tugas yang ada di lingkungan

kerja Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota
Bandar Lampung terutama dibidang teknologi informasi.

2. Bagi Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK)

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat
Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan Pihak Badan Pusat Statistik
Kota Bandar Lampung, dengan begitu Praktek Kerja Lapangan dapat
mempromosikan keberadaan Akademik di tengah-tengah dunia kerja.
3. Bagi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota

Bandar Lampung
Dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerjayang berwawasan akademik dari
Praktek Kerja Lapangan tersebut. Pihak Balai Besar Pengawasan Obat
dan Makanan (BBPOM) akan memperoleh tenaga kerja yang sesuai
dengan bidangnya dan kemudian laporan praktek kerja lapangan dapat
dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi mengenai situasi
umum instansi terkait.

1.4 Tempat PKL
Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di instansi
pemerintah Badan Pusat Statistik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM) Kota Bandar Lampung, yang beralamat di ll. Dr.Susilo No.105
Pahoman Bandar Lampung.
Skema Jalan Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Bandar Lampung
ditunjukan pada gambar berikut:

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 bulan
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh program studi dimulai tanggal
25Juli 2016 s/d 17September 2016 dan disesuaikan dengan kebijaksanaan
instansi/perusahaan mulai hari senin s/d Kamis pukul 08.00 WIB s/d 16.30 WIB
sedangkan hari Jumat pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.

