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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

  Politeknik Negeri Jember (Polije) merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu program pendidikan 

yang mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu 

melaksanakan serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik 

yang dibutuhkan sektor industri. Sistem pendidikan yang diberikan berbasis 

pada peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan menggunakan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar yang kuat, sehingga lulusannya 

mampu mengembangkan diri untuk menghadapi perubahan lingkungan. 

Disamping itu lulusan polije diharapkan dapat berkompetisi di dunia industri 

dan mampu berwirausaha secara mandiri. 

    Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah Non-Kementerian yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya BPS merupakan 

Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 

tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Fungsi dari 

Badan Pusat Statistik adalah mengkaji, menyusun dan merumuskan kebijakan 

di bidang statistik. Mengkoordinasikan kegiatan statistik nasional dan 

regional, penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar. Fungsi lainnya yaitu 

penetapan sistem statistik nasional, pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan 

instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik dan yang terakhir adalah 

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 

perencaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, 

keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum serta perlengkapan dan rumah 

tangga. 

   Didalam Badan Pusat Statistik ada beberapa survei yang dilakukan salah 

satunya adalah Survei Angkatan Kerja Nasional atau disingkat menjadi 

SAKERNAS. Sakernas adalah survei yang dilakukan untuk mengumpulkan 

data-data yang bersangkutan dengan pekerjaan atau pegangguran. Rumah 

tangga yang terpilih akan ditanyakan apakah bekerja atau pengangguran, jika 
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bekerja dalam pencachan akan dicatat dalam buku yang telah disediakan.     

Sakernas diadakan agar pemerintah mengetahui berapa banyak masyarakat 

yang bekerja ataupun yang pengangguran. Dengan adanya Sakernas ini sangat 

membantu untuk mengetahui seberapa persen tingkat pegangguran disetiap 

daerah. Dalam catatan pencacahan Sakernas yang dimintai keterangan atas 

data tersebut adalah rumah tangga yang terpilih di dalam setiap desa.  

 Survei Angkatan Kerja Nasional atau SAKERNAS juga bisa diartikan 

sebagai survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. 

Pengumpulan data ketenagakerjaan melalui SAKERNAS mempunyai tiga 

tujuan utama. Ketiga tujuan tersebut adalah untuk mengetahui : Kesempatan 

kerja, dan kaitannya dengan pendidikan, jumlah jam kerja, jenis pekerjaan, 

lapangan pekerjaan dan status pekerjaan; Pengangguran dan setengah 

pengangguran; Penduduk yang tercakup dalam kategori bukan angkatan kerja 

yaitu, mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan 

lainnya.  

 Pada saat Praktek Kerja Lapang di Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bondowoso mahasiswa PKL tidak hanya mengerjakan entri data saja tetapi 

juga membantu pekerjaan Staff yang lain selain staff TI. Salah satu pekerjaan 

selian entri data adalah upload konten di web BPS dan masih banyak lagi 

pekerjaan yang lainnya. Dengan adanya PKL ini dapat membuat mahasiswa 

mengerti keadaan di dalam kampus dan di dalam dunia perkantoran itu sangat 

berbeda. Di dalam dunia perkantoran mahasiswa dituntut untuk disiplin 

waktu, bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh pihak kantor 

selain itu mahasiswa juga bisa belajar berinterakasi dengan orang baru yang 

baik itu seperti apa. Selama PKL juga banyak ilmu baru yang didapatkan dari 

kantor yang sangat berbeda dengan ilmu yang diberikan di dalam perkuliahan. 

Dengan adanya PKL ini memberi banyak pengalaman yang sangat berharga 

untuk mahasiswa. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

     Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa 

mengenai kegiatan perusahaan/industri/instansi dan/atau unit bisnis strategis 

lainnya yang layak dijadikan tempat PKL. Selain itu, tujuan PKL adalah 

melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan 

(gap) yang mereka jumpai di lapangan dengan yang diperolah di bangku 

kuliah. Dengan demikian mahasiswa diharapkan mampu untuk 

mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di kampus. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan Khusus kegiatan Praktik Kerja Lapang(PKL) ini adalah: 

a.    Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya mengikuti perkembangan ipteks; 

b.    Menambah kesempatan bagi mahasiswa memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya untuk menambah kepercayaan dan kematangan dirinya; 

c.    Meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap lingkungan 

kerjanya; dan  

d.    Melatih para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya 

dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan 

dalam bentuk laporan kegiatan. 

  

1.2.3  Manfaat PKL 

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat untuk mahasiswa: 

1) Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan 

sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan 

bidang keahliannya; dan  
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2) Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan 

dan pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya 

akan semakin meningkat. 

b. Manfaat untuk Polije: 

1) Mendapatkan informasi atau gambaran perkembangan ipteks yang 

diterapkan di industri / instansi untuk menjaga mutu dan relevansi 

kurikulum; dan  

2) Membuka peluang kerjasama yang lebih instensif pada kegiatan 

Tridharma. 

c. Manfaat untuk lokasi PKL: 

1) Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja; dan  

2) Mendapatkan alternatif solusi-solusi dari beberapa permasalahan 

lapangan. 

 

1.3  Lokasi dan Jadwal Kerja 

    Lokasi Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan mulai tanggal 1 

September 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 di Kantor Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Bondowoso beralamatkan di Jl. K.H Hasyim Asyari No. 7, 

Kademangan, Bondowoso, Blk. Timur, Kademangan, Kec. Bondowoso, 

Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68212, Telp : (0332) 421775. Kegiatan 

PKL di mulai dari hari senin sampai dengan hari kamis dari pukul 07:30 WIB 

– 16:00 WIB. Sedangkan pada hari jumat dimulai pukul 07:30 WIB – 16:30 

WIB. 
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Gambar 1.1 Lokasi Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso 

               

1.4  Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan yang mahasiswa PKL lakukan adalah observasi. 

Kegunaan observasi ini adalah untuk melatih mahasiswa mengamati 

pekerjaan yang ada di Badan Pusat Statistik dan setelah mengamati setiap 

harinya maka mahasiswa akan mengetahui dan memahami pekerjaan yang 

ada di Badan Pusat Statistik. Pekerjaan yang biasa dilakukan di kantor 

tersebut adalah entri data, print peta kabupaten Bondowoso, serta mengisi 

konten web Badan Pusat Statistik. Selain melakukan pekerjaan yang ada di 

staff TI mahasiswa juga membantu pekerjaan staff yang lainnya seperti 

mengisi data-data kependudukan dan juga mengisi data aktif lembaga yang 

ada di Kabupaten Bondowoso.  


