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 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan akumulasi dari kegiatan 

belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat diartikan sebagai sarana pelatihan 

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

pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian Praktik Kerja Lapangan (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. Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen 

pembimbing yang memenuhi syarat (Indonesia, 2020). 

Penulis memilih tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Badan Pusat 

Statistik (BPS) Daerah Kabupaten Pesawaran karena penulis ingin mengetahui 

apa tugas dan fungsi pokok Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Kabupaten 

Pesawaran, kegiatan apa saja yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah 

Kabupaten Pesawaran, bagaimana cara mengolah dan mendapatkan data-data, dan 

kemajuan-kemajuan apa saja yang telah dicapai Badan Pusat Statistik (BPS) 

Daerah Kabupaten Pesawaran, yang mana informasi yang diketahui penulis dapat 

menjadi pelajaran yang berharga dan dapat menambah pengalaman penulis. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki tujuan agar mahasiswa 

mendapatkan pengalaman sebelum mereka memasuki dunia kerja, Dengan adanya 

Praktik Kerja Lapangan (PKL), Mahasiswa akan mengetahui ketrampilan serta 

pengetahuan yang perlu dikembangkan dan apa yang perlu dipertahankan. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana penting bagi 

mahasiswa untuk pengembangan diri dalam dunia kerja yang nyata, hal ini 

merupakan salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam 

pendidikan perguruan tinggi. Jadi kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 

dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan mahasiswa untuk 

mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum memasuki dunia kerja. 
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1.2 Maksud dan Tujan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

untuk Universitas Teknokrat Indonesia antara lain sebagai berikut:  

1. Mengenalkan kepada mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia tentang 

dunia kerja. 

2. Mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang 

sesungguhnya sehingga tantangan berupa kualitas, kuantitas dan kinerja 

yang berasal dari dunia pendidikan dapat dijawab dan dipenuhi. 

Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

untuk Mahasiswa antara lain sebagai berikut:  

1. Memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata 1 (S1) di 

Universitas Teknokrat Indonesia.  

2. Menerapkan dan mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari di kampus ke 

dalam kondisi nyata perusahaan sebelum terjun ke dunia kerja yang 

sebenarnya. 

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

untuk Universitas Teknokrat Indonesia antara lain sebagai berikut:   

1. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas Teknokrat Indonesia melalui 

pengalaman Prakti Kerja Lapangan. 

2. Terjalinnya kerjasama bilateral antara Universitas Teknokrat Indonesia 

Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Kabupaten Pesawaran. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

untuk Mahasiswa antara lain sebagai berikut:   

1. Memperoleh keterampilan dalam melaksanakan program kerja pada 

perusahaan dan mendapatkan pengalaman.  

2. Menambah wawasan tentang informasi serta dapat memahami dan 

menganalisa permasalahan yang dihadapi dan didapat dengan mencari 

alternatif pemecahan setiap masalah dengan baik. 
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2.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

2.3.1 Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) Bagi Mahasiswa 

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bagi mahasiswa adalah 

sebagai acuan dari mahasiswa agar mahasiswa dapat merasakan langsung bekerja 

pada suatu industri, sehingga mahasiswa telah mengetahui kondisi nyata dari 

sebuah perusahaan atau instansi sebelum benar-benar terjun langsung kedunia 

kerja, dan mahasiswa dapat melakukan pekerjaan dengan baik nantinya setelah 

terjun langsung dalam dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. 

2.3.2 Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) Perusahaan 

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bagi Perusahaan adalah 

untuk memberikan kesempatan pada generasi muda yang akan memberikan suatu 

ide baru untuk mengembangkan perusahaan, untuk mendapatkan ide-ide baru 

dibutuhkan pendekatan  kepada masyarakat yang mengetahui apa yang sedang 

menjadi trend saat ini. Maka dari itu, dengan adanya Praktik Kerja Lapangan 

(PKL)yang dilakkan oleh mahasiswa akan membuka dan menemukan ide-ide 

yang cemerlang dari informasi yang diberikan oleh para mahasiswa. 

 

2.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Badan Pusat Statistik (BPS) 

kabupaten Pesawaran, ber-alamat di Jalan Ahmad Yani No. 119 Kutoarjo, 

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

Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden. 

Berdasarkan Maps (2020) jarak anata Universitas Teknokrat Indonesia dan 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesawaran adalah 22,2 km dan waktu 

tempuh sekitar 28 menit. 

mailto:bps1809@bps.go.id
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Gambar 1.1 Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) (Maps, 2020) 

 

2.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 2 

(Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan 21 Januari 

2017. Praktik Kerja Lapangan (PKL) tersebut dilaksanakan di Badan Pusat 

Statistik (BPS) Daerah Kabupaten Pesawaran. 

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

No Hari Jam 

1 Senin 07.30 WIB  – 16.00 WIB 

2 Selasa 07.30 WIB – 16.00 WIB 

3 Rabu 07.30 WIB – 16.00 WIB 

4 Kamis 07.30 WIB – 16.00 WIB 

5 Jum’at 07.30 WIB – 17.00 WIB 

6 Sabtu LIBUR 

7 Minggu LIBUR 

 

 


