
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Praktek kerja lapangan dipandang perlu karena melihat pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi yang cepat berubah. Praktek Kerja Lapangan (PKL) akan 

menambah kemampuan untuk mengamati, mengkaji serta menilai antara teori 

dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas managerial mahasiswa dalam mengamati permasalahan 

dan persoalan, baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang 

sebenarnya (FTIK-UTI, 2017). 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung terletak di 

di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam KM. 11, Rajabasa, Lampung adalah salah satu 

instansi pemerintahan yang berwenang dan mempunyai tugas menanggung 

fasilitas transfortasi darat, khususnya jalan dan jembatan di Provinsi Lampung. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi  Lampung dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang sepenuhnya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung mempunyai 

tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan azas otonomi yang menjadi 

kewenangan pemerintah provinsi, tugas dekosentrasi dan pembantuan serta tugas 

lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur Lampung berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dinas PUPR Lampung, 2017). 

Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis mencoba membantu 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung dalam 

pengelolaan data Dinas agar lebih tersusun secara sistematis dan membantu dalam 

pencarian data. 
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1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dari Praktek Kerja Lapangan yang penulis lakukan pada kegiatan 

PKL di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung antara 

lain: 

1. Praktek Kerja Lapangan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengenal dan mengetahui secara langsung tentang Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu penerapan disiplin dan 

pengembangan karier. Ketika di lapangan melaksanakan praktek kerja, 

mahasiswa dapat menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka 

miliki. 

2. Agar Praktek Kerja Lapangan menjadi media pengaplikasian dari teori 

yang diperoleh dari bangku kuliah ke tempat kerja. 

3. Meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan 

instansi . Praktek Kerja Lapangan dapat menjadi media promosi lembaga 

terhadap institusi kerja. Kualitas lembaga perguruan tinggi dapat terukur 

dari kualitas para mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan 

tersebut. Selain itu praktek kerja lapangan juga dapat membantu institusi 

kerja untuk mendapatkan tenaga kerja akademis yang sesuai dengan 

kebutuhan tenaga kerja yang dimilikinya. 

4. Memperoleh wawasan tentang dunia kerja yang diperoleh di lapangan. 

Mahasiswa akan merasakan secara langsung perbedaan antara teori di 

kelas dengan yang ada di lapangan. Praktek Kerja Lapangan sangat 

membantu mahasiswa dalam meningkatkan pengalaman kerja sehingga 

dapat menjadi tenaga kerja profesional nantinya. 

5. Lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia kerja. 

Praktek kerja lapangan akan memberikan pendidikan berupa etika kerja, 

disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain-lain. 

 

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan yang penulis lakukan pada kegiatan 

PKL di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung antara 

lain: 
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1. Memperoleh wawasan tentang pekerjaan yang dilakukan di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung. 

2. Bertujuan untuk memperoleh pegalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai 

dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah (sesuai latar belakang 

pendidikannya). 

3. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari kampus untuk diterapkan 

pada dunia kerja. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

Manfaat kegunaan PKL yaitu : 

1. Menambah pengalaman serta wawasan yang luas tentang dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

2. Memperoleh pengalaman dalam menghadapi suatu masalah pekerjaan 

serta dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa dan 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

3. Meningkatkan wawasan berorganisasi dan berasosiasi dengan ruang 

lingkup kerja. 

1.3.2 Bagi Universitas 

1. Melalui Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat meningkatkan 

hubungan kemitraan dengan perusahaan. 

2. Menciptakan calon tenaga kerja yang berkuaitas dengan siap untuk 

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang 

telah didapatkan. 

1.3.3 Bagi Perusahaan 

1. Memperoleh tenaga kerja yang dapat membantu pekerjaan di Dinas 

yang tidak menutup kemungkinan mahasiswa Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) dapat diangkat sebagai karyawan jika dinilai kemampuan, 

prestasi,loyalitas dan disiplin kerja yang baik dan sesuai dengan yang 

dihararapkan. 
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2. Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan kinerja 

sistem yang berjalan di Dinas. 

 

1.4 Tempat PKL 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Provinsi Lampung yang berlokasikan di di di Jalan Zainal Abidin 

Pagar Alam KM. 11, Rajabasa, Lampung. 

Dinas Binamarga Provinsi Lampung, beralamatkan, Jl. Zainal Abidin Pagar 

Alam KM.11,Rajabasa,Kota Bandar Lampung. Lampung 35144. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Tri Pamuji Lestari, 2013) 

1.5 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang yaitu dillakukan selama 2 bulan mulai dari tanggal 26 April 2018 

sampai dengan 9 Juni 2018 dan tentang jam kerja pegawai Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, antara lain : 

1. Senin s/d Kamis : 07.30 – 15.30 WIB 

2. Istirahat  : 12.00 – 12.30 WIB 

3. Jum’at  : 08.00 – 16.00 WIB 

4. Istirahat  : 11.30 – 13.00 WIB 

 

Gambar 2. 1 Peta Lokasi Dinas PUPR Provinsi Lampung 


