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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penerapan ilmu yang diperoleh merupakan hal yang perlu dilaksanakan, 

karena seorang mahasiswa harus mengetahui kondisi di lapangan yang ada. Salah 

satu program yang dimanfaatkan adalah praktik kerja lapang (PKL). Dalam 

pelaksanaannya, mahasiswa akan terjun langsung pada lingkungan kerja sesuai 

dengan tempat yang dipilih. Bagi mahasiswa program studi Diploma 3 (D-III) di 

Politeknik Negeri Jember, PKL dilaksanakan pada semester V. Diharapkan 

pengalaman yang didapat bisa langsung dipraktikkan ketika sudah lulus. 

Praktik kerja lapang (PKL) juga merupakan bagian pendidikan yang 

menyangkut proses belajar mengajar berdasarkan pengalaman diluar sistem 

belajar dibangku kuliah dan praktik didalam kampus. Mahasiswa secara 

perorangan maupun berkelompk dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman 

dan keterampilan khusus dari keadaan nyata di lapangan dalam bidangnya 

masing-masing. 

Dari pengalaman tersebut diharapkan mahasiswa akan memperoleh 

keterampilan yang tidak semata-mata bersifat teoritis saja, akan tetapi leih dari 

pada keterampilan yang bersifat skill yang meliputi keterampilan fisik, intelektual, 

dan berintegrasi, serta kemampuan manajerial. 

Dalam kegiatan praktik kerja lapang (PKL) ini mahasiswa dipersiapkan untuk 

mengerjakan serangkaian tugas keseharian di tempat PKL, maka pada tanggal 14 

September 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020, dilaksanakan 

kegaiatan praktik kerja lapang (PKL) di Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 

Salah satu peran dari Badan Pusat Statistik adalah menyediakan data statitik bagi 

pemerintah maupun masyarakat. 

Pada kegiatan praktik kerja lapang (PKL) ini penulis melakukan kegiatan 

pengolahan data sensus penduduk. Kegiatan ini meliputi pengecekan kelengkapan 

dokumen sensus, penerimaan dokumen sensus di SIPMEN, dan penginputan 

dokumen sensus di web DP Digital. Pengolahan data ini dilakukan untuk 
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menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk 

menuju satu data kependudukan Indonesia. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan praktik kerja lapang (PKL) secara umum adalah meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta dalam pengalaman kerja bagi mahasiswa 

mengenai kegiatan perusahaan / instansi dan/atau unit bisnis startegis lainnya 

yang layak dijadikan tempat PKL. Selain itu tujan PKL adalah melatih mahasiswa 

agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan yang mereka jumpai di 

lapangan dengan yang diperoleh dibangku kuliah. Dengan demikian diharapkan 

mahasiswa mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak 

diperoleh dikampus. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus kegiatan praktik kerja lapang (PKL) ini adalah : 

1. Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidanh 

keahliannya mengikjti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. 

2. Menambahkan kesempatan bagi mahasiswa memantapka keterampilan dan 

pengetahuannya untuk menambahkan kepercayaan dan kematangan 

dirinya. 

3. Melatih para mahasiswa berpikir kritis dan menggunakan daya nalarnya 

dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan 

dalam bentuk laporan kegiatan yang sudah dilakukan. 

4. Meningkatkan kepahaman mahasiswa terhadap sikap tenaga kerja dalam 

melaksanakan dan mengembangkan teknik-teknik tertentu serta alasan-

alasan rasional dalam menerapkan teknik-teknik tersebut. 

1.2.3 Manfaat 

Manfaat praktik kerja lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 
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a. Mahasiswa 

1) Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa sesuai 

dengan bidang keahliannya dibidang industri. 

2) Melatih rpikir kritis terhadap lingkungan sekitar. 

3) Menumbuhkan sikap kerja sama mahasiswa berkarakter. 

b. Perguruan Tinggi 

1) Dapat menjalin kerja sama antara perguruan tinggi dengan perusahaan 

atau instasi/lembaga. 

2) Dapat mempromosikan eksistensi perguruan tinggi. 

c. Perusahaan 

1) Mendapatkan tenaga kerja sementara. 

2) Meningkatkan relasi perusahaan dengan lembaga lain. 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Lokasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember 
Gambar 1.1 Lokasi BPS Kab Jember 1 

1.3.1 Alamat Instansi 

Alamat  : Jl. Cendrawasih No. 20, Puring, Slawu, Kec.Patrang, Kabupaten  

Jember, Jawa Timur 68116 

Kontak  : Telp. (0331) 487642 

Email : pst3509@bps.go.id 

Website : jemberkab.bps.go.id 
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1.3.2 Jadwal Kerja 

Praktik kerja lapang (PKL) ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dimulai 

dari tanggal 14 September 2020 sampai tanggal 14 Desember 2020. Praktik kerja 

lapang (PKL) dilakukan setiap hari senin sampai dengan jumat dimulai dari pukul 

07.30 WIB – 15.30 WIB.  

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan PKL 

No Kegiatan 

2020 

September Oktober November Desember 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 
Pengenalan 
lingkungan 
kerja 

                        

2 
Praktek 
kerja lapang 

                        

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan PKL 1Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan PKL  

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan untuk praktik kerja lapang (PKL) adalah sebagai berikut : 

1) Obesrvasi  

Melakukan pengamatan terhadap lingkungan kerja. Mengamati cara kerja 

para staff Badan Pusat Statistik, dan kondisi lingkungan Badan Pusat 

Statistik.  

2) Interview 

Melakukan diskusi dengan pembimbing lapang atau kepada yang 

memberikan pekerjaan mengenai tugas yang akan dikerjakan. 

3) Dokumentasi 

Mendokumentasikan kegiatan sehari-hari di tempat PKL dengan mengisi 

buku laporan harian pada saat praktik kerja lapang. 

 

 

 

 


