
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan akumulasi dari 

kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di Fakultas Teknik 

dan Ilmu Komputer (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 dibawah   bimbingan   dosen   pembimbing   yang memenuhi 

syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 

(S1). 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 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. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Provinsi Lampung merupakan instansi pemerintah yang 

membidangi masalah pembangunan daerah yang beralamatkan di jalan 

Wolter Monginsidi No.223 Teluk Betung, Lampung. Di dalam Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat 7 bidang yaitu, Sekretariat, 

Ekonomi, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, Pengendalian, 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pandanaan dan Pembangunan, 

dan Unit Pelaksana Teknis badan.(Sejarah, 2017) 

Kegiatan melaksanakan praktik kerja lapangan di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung 

karena instansi ini telah menerapkan beberapa sistem yang 
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terkomputerisasi dan ada juga  beberapa kegiatan yang masih 

menggunakan secara manual. 

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan melaksanakan praktik 

kerja lapangan di instansi ini untuk mendapatkan pengalaman mengenai 

penerapan sistem yang telah digunakan, mengetahui kegiatan tentang 

pembangunan daerah, sehingga dapat memperoleh wawasan dan 

pengalaman di dunia kerja dan juga untuk mengimplementasikan ilmu 

yang diperoleh selama pendidikan di kampus  dalam hal penulisan laporan, 

menganalisa dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terdapat 

di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi 

Lampung. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Menambah pengalaman, pelatihan mental, sikap, dan ilmu 

pengetahuan mahasiswa dari berbagai kegiatan yang ada seperti 

rencana kerja pada Badan Perencanaan Pembangun Daerah. 

2. Mempelajari tentang bagaimana data pertanian serta program kerja 

baru yang dikelola di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

3. Mengetahui dan mempelajari bagaimana bekerja di instansi 

pemerintah yang membidangi masalah pembangunan daerah dari 

sektor pertanian serta program kerja baru pada pembangunan 

daerah pada provinsi lampung. 

4. Memperoleh wawasan dan pengalaman di dunia kerja dan teori 

ilmu yang diperoleh selama pendidikan di kampus. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh 

nilai praktik kerja lapangan pada Fakultas Teknik Informatika 

dan Komputer Universitas Teknokrat Lampung. 
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2. Sebagai laporan hasil bahwa telah melaksanakan praktik kerja 

lapangan. 

 

1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

1. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi 

yang dijadikan tempat praktik kerja lapangan. 

2. Hasil laporan dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman 

oleh Universitas Teknokrat Indonesia untuk mahasiswa dalam 

pembelajaran. 

3. Menciptakan calon lulusan mahasiswa yang terampil di dunia 

kerja. 

 

1.3.3 Kegunaan PKL Bagi Lembaga Isntansi Pemerintahan 

1. Mengetahui dan mengatasi masalah- masalah yang ada di 

perusahaan. 

2. Menghasilkan usulan sistem yang dapat memperbaiki kinerja 

perusahaan. 

3. PKL dapat digunakan oleh instansi sebagai referensi dasar untuk 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan urusan 

pekerjaan. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktik kerja lapangan dilaksanakan di instansi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung yang merupakan 

instansi pemerintah dan beralamat di jalan Wolter Monginsidi No.223, 

Teluk Betung, Bandar Lampung.  
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                                                 Sumber : www. maps.google.com 

 

                                      Sumber : www.bappedalampungprov.co.id 

Gambar 1.  1 Navigasi Lokasi PKL dengan Universitas Teknokrat Indonesia 

Gambar 1.  2 Tampak bangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 



5 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanakaan praktik kerja lapangan pada intansi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan 

selama 2 bulan. Mulai dari tanggal 10 April 2017 sampai dengan 03 Juni 

2017.   

Jam kerja yang dilaksanakan pada intansi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Lampung: 

1. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.45 wib sampai dengan 

15.30 wib. 

2. Hari Jum’at pukul 07.45 wib sampai dengan 16.00 wib. 

 


