
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  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 Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra program Praktik Kerja Lapangan. (FTIK-UTI, 

2018) 

Program Praktik Kerja Lapangan merupakan akumulasi dari kegiatan 

belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia. Praktik Kerja Lapangan dapat diartikan sebagai sarana pelatihan 

mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten 

pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian Praktik Kerja Lapangan 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. Praktik Kerja Lapangan 

diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen 

pembimbing yang memenuhi syarat. Praktik Kerja Lapangan merupakan salah 

satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir 

perkuliahan jenjang Strata Satu (S1). 

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan 

handal. 

Penulis memilih Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (ATR/BPN) karena sesuai 

dengan jurusan yang dipilih, yaitu pengelolaan data, pengarsipan data, dan 



mengaplikasikan computer (word processing). Serta, ingin mengetahui proses 

mengolah data dan mendapatkan data-data. 

1.2.   Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu: 

1.  Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang kerja 

di tempat Praktik Kerja Lapangan. 

2.  Menerapkan teori-teori yang sudah didapat selama perkuliahan pada 

dunia kerja. 

3.  Melatih disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam 

bertugas dengan tim atau mandiri sehingga menambah pengalaman 

1.3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Kegunaan PKL untuk mengakumulasikan dari kegiatan belajar yang telah 

ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Teknokrat. PKL merupakan 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.  

a. Bagi mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengakomondasikan antara konsep atau teori yang di 

peroleh dari perkuliahan dengan kenyataan oprasional lapangan kerja 

sesungguhnya. 

2. Mahasiswa dapat meningkatkan dan memantapkan sikap profesional 

dalam usaha pembekalan untuk terjun ke lapangan pekerjaan yang 

sebenarnya. 

3. Meningkatkan pola pikir dalam menghadapi masalah-masalah didalam 

melakukan pekerjaan.  

4. Sebagai media pengenal antara lingkungan kerja dan kampus. 

 

 

 



 

 

 

 

b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) 

1. Dalam proses pendidikan dapat lebih siap untuk berintegrasi antara 

mahasiswa dengan para praktisi di lapangan sehingga kurikulum 

perguruan tinggi dapat di sesuaikan dengan kebutuhan. 

2. Merupakan sarana komunikasi langsung antara pihak fakultas dengan 

perusahaan. 

c. Bagi Perusahaan 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kwalitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan 

dalam bidang pendidikan. 

2. Membantu menyelesaikan masalah yang dialami dan meringankan 

pekerjaan karyawan. 

3. Sebagai wadah kerjasama antara pemerintah dengan pendidikkan. 

1.4. Tempat PKL 

Kegiatan Prakik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung (ATR/BPN) yang 

beralamat Jl. Drs. Warsito No. 5, Teluk Betung Bandar lampung, adapun denah 

lokasi dan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Kota Bandar Lampung (ATR/BPN) dapat dilihat pada Gambar 1.1. dan 

Gambar 1.2.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Denah Lokasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasioal Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Sumber : Google Maps, 2018 

Gambar 1. 2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal 

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung 



1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan di laksanakan sesuai jadwal yang telah di tentukan  

yang di laksanakan pada tanggal 09 juli 2018 sampai dengan 01 september 2018 

dengan waktu kerja pada pukul 08.00 WIB s.d. 16.30 WIB pada hari senin sampai 

dengan kamis, sedangkan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB di laksanakan pada 

hari jumat. 

 


