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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan mahasiswa secara langsung 

dalam kegiatan kerja pada suatu perusahaan atau instansi pemerintah dalam jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kurikulum. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan 

sarana pelatihan mental, sikap, dan salah satu upaya untuk menyiapkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang terampil pada bidangnya masing-masing, 

meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengimplementasikan materi yang 

didapatkan selama kegiatan belajar sehingga dapat diterapkan dalam dunia kerja 

yang sesungguhnya (UTI PKL, 2018). 

Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja maka, 

Program Studi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat 

Indonesia memberikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berbobot 

tiga SKS. Mahasiswa dapat melaksanakan PKL setelah menempuh minimal 100 

sks. Mahasiswa diwajibkan melaksanakan PKL sebagai syarat untuk proposal dan 

skripsi. 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 PKL, 2018). 

Pada tahun 2020 FTIK Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan 

Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa/i selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak 

tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 September 2020. Praktik Kerja Lapangan 

tersebut dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan maupun instansi pemerintah. 

Selain itu mahasiswa/i juga diberi kebebasan dalam menentukan tempat praktik 

kerja lapangan tersebut. 

Dengan demikian tempat PKL yang penulis pilih yaitu di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung yang berada di Jalan 

Gatot Subroto No.44, Pahoman, Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132. 
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Instansi Pemerintah ini bertugas dalam penanganan bencana yang ada di wilayah 

Provinsi  Lampung.  Penulis  memilih  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah 

(BPBD) Provinsi Lampung pada Bidang Kedaruratan dan Logistik (DARLOG) 

karena sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis tentang pengolahan data 

dan mengoperasikan komputer. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis (BNPB, 2007). 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung 

mempunyai tugas menetapkan Pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan 

pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan 

darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara. Rehabilitasi 

merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat 

sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama 

normalisasi atau berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan 

kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum bencana (BPBD Jatim, 2017). 

Sedangkan Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana 

serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan atau masyarakat 

dengan sasaran utama tumbuh kembangnya ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya 

hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran masyarakat dalam segala aspek 

kehidupan (BPBD Jatim, 2017). 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung 

mempunyai fungsi Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana 

dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien dan 

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, 

terpadu dan meyeluruh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi 

Lampung diharapkan bisa selalu siap siaga untuk menjadi koordinator, kolaborator 

dan komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh wilayah 

Provinsi Lampung yang terdiri dari 15 kabupaten/kota (Renstra BPBD Provinsi 

Lampung, 2019-2024).  
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1.2 Tujuan PKL 

1.2.1 Bagi Mahasiswa 
 

1. Mengimplementasikan materi yang didapatkan selama kegiatan 

belajar sehingga dapat diterapkan dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2.    Melatih kemampuan dalam beradaptasi dengan dunia kerja. 
 

3.    Melatih pola pikir untuk melihat peluang dunia kerja. 
 
 

1.2.2 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 
 

1. Untuk    memberikan    gambaran    nyata    tentang   penerapan   

atau implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh 

pada perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi nyata 

yang ada di lapangan. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan 

dalam beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa 

calon lulusan di dunia kerja. 

 
1.3 Kegunaan PKL 
 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 
 

1. Memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan nilai Praktik 

Kerja Lapangan pada Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas 

Teknik Dan Ilmu Komputer. 

2. Melatih  disiplin,  tanggung  jawab,  inisiatif,  kreatif,  motivasi  

kerja, kerjasama, tingkah laku, etika dan emosi. 

3. Melatih  etos  kerja  mahasiswa  agar  memiliki  motivasi  kerja  

yang disiplin, ulet, tekun, kerja keras, dan kerja cerdas. 

4.    Mendapatkan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja nantinya
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1.3.2 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 
 

1. Universitas   Teknokrat   Indonesia   dapat   meningkatkan   

kualitas lulusannya melalui Praktik Kerja Lapangan. 

2. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerjasama dengan 

instansi yang dijadikan tempat praktik kerja lapangan. 

3. Universitas Teknokrat Indonesia akan lebih dikenal didunia kerja 

yang menjadi pilihan tempat mahasiswa melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan. 

 

1.3.3 Bagi Perusahaan atau Instansi 
 

1. Membantu  perusahaan  dalam  menyelesaikan  permasalahan   

yang dialami dan meringankan pekerjaan yang ada di instansi. 

2. Mendidik  dan  membina tenaga  kerja  yang terampil  dan  

kompeten sehingga membantu perusahaan dalam mendapatan 

sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan. 

3. Terjalinnya kerja sama dengan pihak Universitas sehingga 

terwujud hubungan yang baik dengan dunia pendidikan. 

 
1.4 Tempat PKL 
 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung yang berada di 

Jalan Gatot Subroto No.44, Pahoman, Enggal, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35132. Denah lokasi kantor Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 1.1: 

 
 

Gambar 1.1 Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Provinsi Lampung
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1.5       Jadwal Pelaksanaan PKL 
 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester 

pendek genap tahun ajaran 2019/2020, yang berlangsung selama dua bulan 

terhitung dari 20 Juli 2020 s.d 20 September 2020 di Badan Penanggulangan 

Bencana  Daerah  (BPBD)  Provinsi  Lampung.  Pada  dasarnya  Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung beroperasi selama 

7 jam yaitu pada pukul 08.00-15.00 WIB untuk hari senin s.d jumat. 

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan PKL 
 

 
 

Kegiatan 

Jadwal Pelaksanaan 

Juli Agustus September 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pelaksanaan PKL             

 

Tabel 1.2 Jam Kerja Praktik Kerja Lapangan di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung 
 

 

Hari Kerja 
Jadwal Pelaksanaan 

Jam Kerja Istirahat Jam Kerja 

Senin 08.00-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 

Selasa 08.00-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 

Rabu 08.00-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 

Kamis 08.00-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 

Jumat 08.00-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 

 


