
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas 

mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu 

diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan 

Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian 

program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra program PKL. 

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan 

yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia di 

instansi atau perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) Sistem Informasi Fakultas Teknik 

& Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan kegiatan 

untuk menerapkan teori-teori yang telah diterima saat proses pembelajaran 

perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka beberapa teori-teori dan kegiatan praktikum yang dipelajari 

selama perkuliahan dapat secara langsung dipraktikkan di tempat pelaksanaan 

praktik kerja lapangan. 

Melalui pembekalan praktik kerja lapangan, dapat memberikan 

pengetahuan atau wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja yang 

sebenarnya, seperti materi pembekalan troubleshooting yang mempelajari 

tentang penanganan masalah pada komputer, materi pembekalan desain 

grafis, korespondensi, cara beretika dengan baik, pembuatan web, 

penggunaan microsoft office. Materi pembekalan tersebut dapat diterapkan 

dalam praktiknya sehingga teori-teori tersebut dapat dilaksanakan dengan 

baik. 

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan 

dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik 



 

dan handal. Dalam hal ini Praktik Kerja Lapangan di Kantor 

KEMENPUPERA Sub Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – 

Pematang Panggang I yang merupakan instansi pemerintahan yang bergerak 

dibidang Jalan Tol.Adapun yang melatar belakangi penulis memilih 

KEMENPUPERA Sub Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – 

Pematang Panggang I  sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

yaitu penulis merupakan pegawai dalam menangai segala aktifitas 

Pengadministrasian Umum. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini 

dilakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari, 

melatih diri menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja 

yang sebenarnya 

 

1.2. Maksud dan  Tujuan   PKL  di    KEMENPUPERA  Direktorat 

Jendral Bina Marga 
 

1.2.1. Maksud Praktik Kerja Lapangan di KEMENPUPERA Direktorat 

Jendral Bina Marga yang dilakukan yaitu:  

agar penulis dapat menerapkan atau mengimplementasikan ilmu 

serta kemampuan yang didapat selama menjalani proses belajar di 

masa perkuliahan berlangsung. Untuk mengembangkan Sistem 

Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar, yang dimana 

sistem informasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar ini dapat 

mempermudah pekerjaan dalam mengelola penyimpanan atau 

pengarsipan data surat menyurat yang ada di Instansi tersebut 

   
1.2.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan  di   KEMENPUPERA  Direktorat 

Jendral Bina Marga adalah : 

 

1. Memperoleh Wawasan tentang suatu bidang pekerjaan yang ada 

di Kemenpupera Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – 

Pematang Panggang I 

2. Dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja yang 

ada di Kementrian PUPR Pengadaan Tanah Jalan Tol 

3. Untuk Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

dibangku kuliah dan menerapkannya dalam Dunia Kerja 



 

4. Dapat memudahkan masalah yang selama ini dihadapi yaitu 

proses penyimpanan atau pengarsipan data surat menyurat yang 

masih menggunakan cara manual 

5. Mempermudah dalam mengakses dan memeperoleh informasi 

data surat masuk dan surat keluar 

6. Melatih mahasiswa untuk siap menghadapi Dunia Kerja yang 

sebenarnya. 

 

1.3. Kegunaan PKL 

1. Bagi Mahasiswa 

1. Untuk memenuhi persyaratan menuju perkuliahan jenjang Strata 

1 (S1). 

2. Untuk menambah wawasan dalam dunia kerja. 

3. Sebagai sarana pengembangan potensi dan kreatifitas yang 

dimiliki mahasiswa. 

2. Bagi FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Bisa Menjalani hubungan kerjasama antara lembaga Pendidikan 

FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dengan Kantor 

Kementrian PUPR Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar 

– Pematang Panggang I Kota Bandar Lampung. 

2. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk melihat kesiapan 

mahasiswa sebagai anak didik yang akan memasuki dunia kerja 

3. Dapat dijadikan sarana untuk melatih dan mendidik mahasiswa 

agar dapat menjadi pribadi yang tangguh dan dapat bersaing di 

dunia kerja 

3. Bagi Perusahaan 

1. Perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. 

2. Perusahaan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada 

mahasiswa tentang dunia kerja. 

3. Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi. 

 

 



 

1.4. Tempat PKL 

Kementrian PUPR bagian jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang 

Panggang I  adalah Kementrian dalam Pemerintah Indonesia yang 

membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota 

Bandar Lampung No.220 B-P, Sumur Putri, Tlk.Betung Utara Kota 

Bandar Lampung, Lampung 35224 

 

1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Direktorat Jendral Bina Marga Provinsi Lampung. Lokasi tempat kerja 

praktek ini bertempat di Jalan Woltermonginsidi 220, Teluk Betung, Kota 

Bandar Lampung, Lampung. dilaksanakan pada Semester Genap yang 

berlangsung selama 2 bulan atau 48 hari yang dimulai pada tanggal 16 April 

s.d 09 Juni 2017. 

Dengan jadwal waktu kerja selama PKL adalah sebagai berikut : 

1. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 – 16.30 

WIB.  
 
2. Jam kerja hari Jumat pukul 07.30 – 17.00 WIB.  
 
3. Jam istirahat hari Senin sampai Kamis Pukul 12.00 – 13.00 WIB.  
 
4. Jam istirahat hari Jumat Pukul 11.30 – 13.00 WIB. 

 


