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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja  Lapangan  (PKL) merupakan suatu kegiatan yang terpadu  dari 

seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam pelatihan, berupa kinerja dalam 

semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari di 

dalam perkuliahan. Praktik Kerja Lapangan (PKL)  merupakan sarana strategis 

dalam proses pembetukan kemampuan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga 

profesional. Untuk menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan, 

dibutuhkan suatu perusahaan maupun instansi  sebagai tempat pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

 Badan Pertanahan Nasional  Kota Bandar Lampung  merupakan tempat 

yang dipilih dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan  (PKL). Karena Badan 

Pertanahan Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementrian yang 

bergerak dibidang pertanahan dan sangat erat kaitannya pada  dokumen  dokumen 

penting yang berhubungan dengan surat kepemilikan tanah,balik nama,pemecahan 

tanah dan lainnya. Setiap bagian bagian pada Badan Pertanahan  Nasional (BPN) 

selalu berhubungan dengan berkas berkas yang berkaitan dengan tugas masing-

masing bagian, seperti pada Pengendalian dan Pemberdayaan (P2) mereka 

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian 

pertanahan, pengelolaan tanah negara,dan pemeberdayaan masyarakat.Sedangkan 

pada bagian pengaturan dan penataan  pertanahan (P3)  tugas mereka menyiapkan 

bahan penerbitan pertimbangan teknis penataan guna tanah, penerbitan ijin 

perubahan penggunaan tanah, dan penggunaan tanah lainnya. Dan beda hal nya 

Dengan bagian  pemetaan yang bertugas menyiapkan peta bidang tanah, surat 

ukur dan pemeliharaan peta pendaftaran. Dari beberapa devisi tersebut sangat erat 

kaitannyadengan pengolahan data dan informasikarena berhubungan langsung 

kepada pemohon (Masyarakat)   
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  Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah suatu tempat   yang 

sesuai untuk dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, 

karena  dari masalah tersebut  sangat erat kaitannya dengan ilmu teknologi 

informasi, dan mengingat latar belakang  pendidikanadalah Sistem Informasi. 

Sehingga dapat membantu dan menyelesaikanpermasalahan yang ada pada 

masing- masing bagian. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud Praktik Kerja Lapangan  (PKL) antara lain : 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada sebuah perusahaan. 

2. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang 

keahlian 

3. Mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dei perkuliahan. 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain : 

1. Meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta hubungan  sosial dengan 

perusahaan atau instansi agar nantinya lebih mudah dalam mencari lapangan 

pekerjaan. 

2. Untuk  memberikan gambaran nyata tentang penerapan dari ilmu atau  teori 

yang sudah didapat pada saat perkuliahaan 

3. Belajar beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sebenarnya. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan atau fungsi  selama pelaksanaan PKL antara lain. 

1.3.1 Bagi Penulis 

1. Melatih disiplin,  tanggung jawab ,  inisiatif,  kreatifitas,  motivasi kerja,  

kerjasama,  tingkah laku, etika dan emosi 

2. Menambahkan pengetahuan dan fungsi Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) 

3. Mendapatkan pengalaman bagaimana bekerja sebagai pegawai dalam 

sebuah perusahaan, serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

selama di perkuliahan. 
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1.3.2  Bagi Unversitas 

1. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

dialami  

2. Adanya kritikan yang membangun dari mahasiswa yang melakukan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

3. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan di perusahaan dalam 

memberikan bimbingan dan  teladan bagi mahasiswa yang melakukan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

1.3.3  Bagi Perusahaan 

1. Membantu perusahaan dalam menyelesaikanpermasalahan yang dialami  

2.Adanya kritikan yangmembangundari mahasiswa yang melakukan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

 

1.4 Tempat PKL 

Mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) di Badan 

Pertanahan Nasional (BPN)  kota Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan 

Drs. Warsito No.5  Teluk Betung Utara Bandar Lampung .Telp. (0721) 486217, 

Fax (0721) 480233. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Badan Pertanahan Nasional 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Semester Genap 

yang berlangsung selama 2 bulan  yaitu dimulai pada tanggal 10 April 2017 s.d 03 

Juni 2017. 

Pada saat  melaksanakan  Praktik  Kerja  Lapangan (PKL) selama 2 bulan, 

kami melaksanakan serangkaian kegiatan maupun pekerjaan sesuai dengan bagian 

masing-masing yang sudah ditetapkan pada  saat awal dilaksanakannya Praktik 

Kerja Lapangan (PKL). Adapun waktu kerja pada pada Badan Pertanahan 

Nasional Kota Bandar Lampungyaitupada hari senin sampai dengan kamis, jam 

kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, sedangkan 

pada hari jum’at jam kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 

16.30 WIB.Dan waktupenyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah 

selama 2 bulan terhitung dari keluarnya surat keputusan. 

 


