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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 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 (UTI, 2018). 

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), (UTI, 2018). 

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, 2018). 

Melatih kedisiplinan dalam melakukan kegiatan PKL seperti datang ketempat 

PKL dengan tempat waktu, menyelasaikan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan dan selalu berpakaian rapih di tempat PKL. Mengetahui pemanfaatan dan 

penerapan teknologi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran.
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1.2 Tujuan PKL 

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan PKL di Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan dan mempraktekkan ilmu yang telah dipelajari di kampus ke 

dalam kondisi nyata perusahaan sebelum terjun ke dunia kerja yang 

sebenarnya. 

2. Menambah wawasan tentang informasi serta dapat memahami tentang 

Badan Pusat Statistik.  

1.3 Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan dari pelaksanaan kegiatan PKL ini antara lain : 

 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

1. Dapat mengetahui sumberdaya teknologi informasi yang digunakan 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran saat ini. 

2. Sebagai salah satu sarana aplikasi ilmu pengetahuan dan meningkatkan 

keterampilan dalam melaksanakan tugas – tugas yang ada di lingkungan 

kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran terutama dibidang 

teknologi informasi. 

 

1.3.2 Bagi Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK) 

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia 

dapat menjalin kerjasama dengan Pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Pesawaran, dengan begitu PKL dapat mempromosikan keberadaan Akademik di 

tengah-tengah dunia kerja. 

 

1.3.3 Bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran 

Dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berwawasan akademik dari 

PKL tersebut. Pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran akan 

memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya dan kemudian laporan 

PKL dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi mengenai situasi 

umum instansi terkait. 
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1.4 Tempat PKL 

Pelaksanaan kegiatan PKL ini dilakukan di instansi/perusahaan Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Pesawaran, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 119 

Kutoarjo, Gedung Tataan, Pesawaran (35371), Email : bps1809@bps.go.id. 

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya BPS merupakan Biro 

Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang 

Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua 

UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan 

UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara 

formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. 

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, 

antara lain: 

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik 

dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang 

dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama 

dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, 

organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri 

atau bersama dengan BPS. 

2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita 

Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat 

dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. 

3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. 

Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung 

aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan 

kepada BPS. 
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Denah lokasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran ditampilkan pada  

gambar 1.1: 

 

Gambar 1.1 Denah dari Universitas Teknokrat Indonesia ke BPS, (Google 

Maps,2019). 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Waktu pelaksanaan PKL dilakukan selama 2 bulan sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan oleh program studi. Dimulai tanggal 1 April 2019 s/d 31 

Mei 2019 dan disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan swasta maupun 

instansi pemerintah. Jadwal mulai kerja PKL adalah sebagai berikut :  

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja BPS 

Hari Jam Masuk Jam Istirahat Jam Pulang 

Senin 07.30 WIB 12.00 – 13.00 WIB 16.00 WIB 

Selasa 07.30 WIB 12.00 – 13.00 WIB 16.00 WIB 

Rabu 07.30 WIB 12.00 – 13.00 WIB 16.00 WIB 

Kamis 07.30 WIB 12.00 – 13.00 WIB 16.00 WIB 

Jumat 07.30 WIB 11.30 – 13.00 WIB 16.30 WIB 

 

 


