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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 PKL adalah
penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra
program PKL.
Program PKL merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
semua mahasiswa di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas
Teknokrat Indonesia sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program S1,
selain itu kegiatan PKL ini juga bermanfaat bagi para mahasiswa itu sendiri agar
dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja
profesional yang handal dalam melaksanakan pekerjaannya. Pelaksanaan praktik
kerja lapangan bagi mahasiswa dapat meningkatkan rasa disiplin dan tanggung
jawab serta untuk melatih mahasiswa untuk dapat berfikir kritis dalam
menyelesaikan suatu masalah dalam pekerjaan. Dengan demikian PKL merupakan
suatu kegiatan 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 (UTI,
2018).
Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden Badan Pusat Statistik (BPS)
mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas:
lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan dan relevan bagi pengguna data. Data dan
informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan
kebijakan

dalam

penyusunan

perencanaan,

melakukan

pemantauan

dan
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mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat
dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan diantaranya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dapat dicapai dengan efektif (BPS,2018).
Pemilihan

tempat

pelaksanaan

PKL

ini

dilakukan

untuk

mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari, melatih diri menambah
pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang sebenarnya, untuk
mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan, dan
mengetahui sistem apa yang sedang berjalan di instansi atau perusahaan.
Alasan penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat
Statistik Provinsi Lampung karena instansi atau perusahaan ini telah menerapkan
teknologi informasi. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa dengan
melakukan Praktik Kerja Lapangan di instansi ini penulis akan mendapatkan
pengalaman tentang penerapan teknologi di instansi pemerintahan dan juga
wawasan tentang bagaimana mendapatkan data dan mengelolahan data.

1.2

Tujuan PKL
Praktik Kerja Lapangan ini adalah hasil penulisan mahasiswa setelah

menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan dari tanggal 09 juli sampai 01 september
2018 kerja berdasarkan data yang diperoleh dan dituangkan dalam bentuk tulisan
ilmiah. Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya mempunyai maksud dan tujuan.
Adapun tujuan penulisan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan pengalaman dalam bersosialisasi dalam lingkungan kerja.
2. Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke bidang
yang sesungguhnya.
3. Melatih penulis agar tanggap dan peka dalam menghadapi masalah di Badan
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.
4. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang diperoleh dan dimiliki baik di dalam
maupun di luar pendidikan formal.
5. Mengenali tingkat dedikasi, ketaatan atau loyalitas dan pola kerja profesional
yang patut diemban seorang karyawan atau pimpinan untuk meningkatkan
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keterampilannya secara progresif yang mengarah pada pengembangan diri
karyawan dan perusahaan atau instansi.
6. Mendapatkan pengalaman berinteraksi, menerima keberbedaan pihak lain
sebagai pemicu pengayaan wawasan dan pendewasaan diri.
7. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai penyelenggaraan serta
program dengan mengidentifikasi keberadaan input, output, manfaat dan
dampak.

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Adapun kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan adalah:
1.

Kegunaan bagi mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai
berikut:
a. Menambah wawasan dan pengetahuan setiap mahasiswa mengenai dunia
industri.
b. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh
dibangku perkuliahan.
c. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang
praktik.
d. Mahasiswa mendapat bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang
dihadapi dunia kerja.
e. Membangun mental Mahasiswa terhadap lapangan pekerjaan yang
sesungguhnya baik kesiapan dalam menghadapi tugas yang diberikan
perusahaan maupun kesiapan dalam membina hubungan dilingkungan
perusahaan.

2.

Kegunaan bagi Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan Praktik Kerja
Lapangan adalah sebagai berikut:
a. Terjalin kerjasama antara Universitas Teknokrat Indonesia dan instansi
atau perusahaan.
b. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui
pengalaman kerja PKL.
c. Universitas yang akan lebih dikenal didunia industri.
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3.

Kegunaan bagi Instansi menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan adalah
sebagai berikut:
a. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri atau
perusahaan.
b. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa
yang melakukan Praktik Kerja Lapangan.
c. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa
yang melakukan Praktik Kerja Lapangan.

1.4

Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)

Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No 54 Bandar Lampung.
Berikut Lokasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang dapat dilihat pada
Gambar 1.1 :

Gambar 1.1 Lokasi Instansi Badan Pusat Statistik (BPS)
Sumber : BPS Provinsi Lampung (2018)

5

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang Penulis lakukan

yaitu selama 40 hari terhitung sejak tanggal.

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Tanggal
09 Juni 2018 s/d
01 September 2018

Waktu
Hari

Jam Kerja

Istirahat

Senin s/d Kamis

07.30 - 16.00

12.00 - 13.00

Jum’at

07.30 – 16.30

12.00 – 13.30

