
 
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia kerja merupakan salah satu tujuan akhir bagi mahasiswa setelah 

selesai kuliah. Berbagai macam ilmu dan teori yang didapat oleh mahasiswa sangat 

berhubungan erat dengan dunia kerja. Untuk itu perlu diterapkan dan dipraktikkan 

tentang ilmu yang telah didapat oleh mahasiswa selama berada dibangku kuliah 

agar bisa merasakan bagaimana situasi dan kondisi serta menyesuaikan diri dengan 

dunia kerja yang sebenarnya. Atas dasar itulah yang menjadi latar belakang bagi 

penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).  

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) mewajibkan setiap mahasiswa 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi pemerintahan atau instansi 

sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi untuk menyelesaikan pendidikan 

Strata 1 Informatika di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat 

Indonesia. Melalui Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa akan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat dalam perkuliahan ke dalam lingkungan 

kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara 

berfikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa terhadap apa yang telah di kerjakan (Tim Penyusun, 2018). 

Sehubungan dengan itu maka ilmu-ilmu yang di pelajari di bangku 

perkuliahan dapat secara langsung di praktikan pada kantor Badan Pusat Statistik 

Kota Bandar Lampung, terutama yang berhubungan dengan komputer, dalam hal 

ini dapat di ketahui bahwa ilmu yang di pelajari sama dengan yang di temui dalam 

Praktiknya sehingga ilmu tersebut dapat di laksanakan dengan baik. 

Praktik Kerja Lapangan merupakan bentuk implementasi secara sistematis 

dan sinkron antara program pendidikan dengan program penguasaan keahlian yang 

diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai 

tingkat keahlian tertentu. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Badan 

Pusat Statistik Kota Bandar Lampung untuk mengetahui tentang sistem yang 

berjalan di instansi tersebut. 
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Adapun alasan memilih tempat tersebut adalah : 

1) Melakukan tugas Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan latar 

belakang di bidang Informatika. 

2) Memperoleh pengalaman dalam dunia kerja secara nyata. 

3) Menjadikan sarana untuk mengembangkan segala potensi dan 

kemampuan yang dimiliki dalam diri mahasiswa. 

4) Mempelajari secara langsung penerapan ilmu komputer khususnya di 

dunia kerja. 

5) Menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang didapat di 

bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya khususnya 

dalam bidang Informatika. 

6) Mendapatkan pengalaman kerja baik ilmu pengetahuan yang didapat 

maupun kondisi dalam dunia kerja sebelum memasuki dunia kerja 

yang nyata. 

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL 

1.2.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Dalam setiap kegiatan memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya agar 

tercipta sebuah hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tujuan 

mahasiswa melakukan PKL adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan pengalaman dalam bersosialisasi dengan lingkungan 

kerja. 

2. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang diperoleh dan dimiliki baik di 

dalam maupun diluar pendidikan formal. 

3. Memperluas wawasan, cakrawala pengetahuan, dan pengalaman 

sebelum terjun ke bidang yang sesungguhnya. 

 

 

 

 

 



 
3 

 

 
 

1.2.2 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

Selain itu juga program PKL diharapkan dapat memberikan manfaat besar 

baik kepada Mahasiswa sebagai pelaksana PKL, kepada Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Universitas Teknokrat Indonesia, sebagai lembaga pengelola dan 

instansi sebagai pemberi izin PKL. Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan PKL 

ini adalah : 

a.  Manfaat bagi Mahasiswa 

1. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman kerja dan berinteraksi dengan instansi atau instansi 

calon pengguna lulusan. 

2. Mengamati, mengenalkan dan menganalisis permasalahan yang 

dijumpai pada instansi atau instansi tempat PKL. 

3. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis yang 

telah didapat serta lebih dapat memahami konsep-konsep non-

akademis dunia kerja nyata. 

4. Memperoleh peluang untuk dapat kerja di instansi atau instansi 

tempat PKL setelah memperoleh ijazah S-1 dari Fakultas Teknik 

dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat indonesia. 

5. Menambah dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki 

selama dibangku kuliah serta memperluas wawasan berfikir kreatif 

dan mandiri agar mahasiswa memiliki bekal nantinya dalam 

menghadapi dunia kerja. 

b. Manfaat bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas 

Teknokrat Indonesia 

1. Mempererat hubungan harmonis antara Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Universitas Teknokrat Indonesia pada umumnya, 

khususnya dengan pihak instansi atau instansi tempat pelaksanaan 

PKL. 

2. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat 

Indonesia dapat memperoleh informasi tentang pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan kebutuhan kerja serta dapat menyesuaikan kepada 

kurikulum proses belajar mengajar. 
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3. Dapat meningkatkan kualitas dan menyesuaikan kegiatan 

pendidikan proses belajar mengajar dari segala aspek, sarana, dan 

prasarana yang menjadi kebutuhan sesuai dengan tuntutan nyata dari 

pembangunan. 

4. Telah terjalin kerjasama antara Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan Instansi atau Instansi 

tempat mahasiswa melaksanakan PKL. 

c. Manfaat bagi BPS Kota Bandar Lampung 

1. Instansi dapat menentukan SDM yang akan dijadikan sebagai tolak 

ukur dalam penerimaan pegawai di BPS Kota Bandar Lampung. 

2. Dapat memperkenalkan situasi perkuliahan kedalam dunia kerja. 

3. Memberikan masukan yang diperlukan oleh BPS Kota Bandar 

Lampung sehingga dapat membantu pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sehari-hari. 

4. Mengatasi semua permasalahan yang selama ini dihadapi oleh BPS 

Kota Bandar Lampung dengan memberikan solusi pemecahan 

masalah. 

1.3 Tempat PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di laksanakan di Badan Pusat Statistik Kota 

Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Sultan Syahril No. 30, Pahoman, Enggal, 

Kota Bandar Lampung. Dengan jarak tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia 

menuju Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dengan jarak sekitar 8,3 km 

dengan waktu sekitar 15 - 20 menit menggunakan alat transportasi darat (motor). 

Untuk lokasi Instansi Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dapat dilihat 

pada Gambar 1.1 : 
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Gambar 1. 1 Lokasi Tempat PKL 

1.4 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Setiap mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas 

Teknokrat Indonesia, di wajibkan untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) yang di laksanakan sesuai jadwal yang telah di tentukan terhitung 

tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 september 2020. Untuk jadwal pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, dapat di 

lihat pada tabel 1.1 yaitu : 
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Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan PKL 

Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Hari Waktu 

Senin 08:00 s/d 16:00 

Selasa 08:00 s/d 16:00 

Rabu 08:00 s/d 16:00 

Kamis 08:00 s/d 16:00 

Jumat 08:00 s/d 16:30 

Sabtu Libur 

1.4.1 Work From Home & Work From Office 

Di masa pandemi Covid 19 seperti sekarang ini, banyak instansi atau 

instansi yang melakukan pekerjaannya di rumah (WFH), dan ada juga yang di 

kantor jika terpaksa harus ke kantor (WFO). Untuk mencegah penyebaran virus 

corona, BPS Kota Bandar Lampung membuat jadwal untuk karyawan maupun 

mahasiswa PKL sesuai dengan banyaknya karyawan dan mahasiswa PKL pada 

bagian - bagian tertentu. Agar tidak terjadi penumpukan karyawan di kantor. 

Penulis sebelumnya dijadwalkan untuk masuk 3 hari sekali dikarenakan 

banyak rekan dari kampus lain yang sedang PKL, 2 minggu kemudian menjadi 2 

hari sekali karena beberapa rekan dari kampus lain sudah selesai, dan 2 minggu 

kemudian menjadi setiap hari, karena yang PKL sudah tersisa sedikit. 
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Gambar 1. 2 Jadwal WFH dan WFO 21 s/d 30 Juli 2020 

 
Gambar 1. 3 Jadwal WFH dan WFO 1 s/d 14 Agustus 2020 

 

 

 

 



 
8 

 

 
 

 
Gambar 1. 4 Jadwal WFH dan WFO 18 Agustus s/d 18 September 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


