
 BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa 

dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 pasal 3, yaitu “Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.”. untuk itu, Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) guna melatih kesiapan mahasiswa dalam bersaing di dunia kerja 

nantinya. (Penyusun, Tim. 2018) 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi 

dari akumulasi dengan mengutamakan kesesuaian antara program pendidikan 

dengan program keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung. 

Program PKL juga merupakan salah satu sarana bagi mahasiswa untuk melatih 

mental, sikap, pola pikir dalam bekerja, serta membentuk lulusan yang 

berkompeten dalam bidang keahlian tertentu yang nantinya siap terjun ke dunia 

kerja. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Praktik 

kerja Lapangan Universitas Teknokrat Indonesia, Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam 

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya dengan menerapkan ilmu-ilmu yang 

telah didapat di masa perkuliahan. 

Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) merupakan 

salah satu balai besar yang berada di Lampung yang berdiri dibawah naungan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). BBWSMS 

menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya yaitu penyusunan pola dan 

rencana pengelolaan sumber daya air, hal tersebut yang melandasi penulis untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BBWS Mesuji Sekampung. 
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Disamping itu, penulis memilih melaksanakan PKL di BBWS Mesuji 

Sekampung karena adanya penerapan ilmu yang sesuai dengan bidang keahlian 

penulis dalam kegiatan surat menyurat, penginputan data, pengarsipan, penerapan 

ilmu multimedia, dan review berkas. Selain itu, penulis juga mendapatkan 

rekomendasi tempat PKL dari kerabat dan infomasi dari website. 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Tujuan pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut : 

1. Membentuk karakter yang disiplin, berkompeten, dan mampu bersaing 

dalam dunia kerja. 

2. Dapat menerapkan ilmu kesekretarisan, aplikasi komputer, dan 

multimedia yang telah dipelajari dalam pogram pendidikan di Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

3. Mampu beradaptasi dalam bidang pekerjaan kepegawaian, kegiatan 

pengadaan tanah, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air pada 

BBWS Mesuji Sekampung. 

4. Memperoleh wawasan tentang dunia kerja melalui Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) yang sesuai dengan teori yang diperoleh di perkuliahan. 

5. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antara Instansi/Perusahaan 

dengan Universitas Teknokrat Indonesia dalam hal sumber daya manusia 

yang mempunyai skill sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 
 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Adapun kegunaan praktik kerja lapangan yang telah kami lakukan, yaitu : 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat meningkatkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan 

dan diterapkan ke dunia kerja yang nyata. 

2. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan pada bidang keahlian 

masing-masing. 

3. Sebagai sarana menambah ilmu diluar perkuliahan mengenai dunia 

kerja. 
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4. Memperoleh peluang besar untuk dapat diangkat menjadi karyawan 

jika dinilai sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh 

Instansi/Perusahaan. 

1.3.2 Bagi Universitas  

1. Terjalinnya hubungan kemitraan yang baik antara Universitas dengan 

Instansi/Perusahaan. 

2. Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusan yang siap 

menghadapi dunia kerja melalui pengalaman Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). 

1.3.3 Bagi Perusahaan  

1. Mendapatkan bantuan tenaga kerja yang dapat membantu pekerjaan di 

Instansi/Perusahaan. 

2. Memperoleh usulan untuk meningkatkan kinerja sistem yang sudah 

berjalan pada Instansi/Perusahaan. 

3. Mendapatkan calon-calon pegawai dari hubungan kemitraan antara 

Instansi/Perusahaan dengan Universitas, sesuai dengan kriteria yang 

diperlukan Instansi/perusahaan. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Adapun tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis 

lakukan yaitu pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung BBWSMS), 

Jalan Gatot Subroto No.57 Garuntang Bumi Waras, Bandarlampung. Balai Besar 

Wilayah Sungai Mesuji Sekampung merupakan unsur pelaksana urusan 

Pemerintah cabang Provinsi Lampung bidang pekerjaan umum dan sumber daya 

air. Berikut lokasi praktik kerja lapangan menurut Google Maps 2018 yang 

ditampilkan pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1. 1 Denah Lokasi Pelaksanaan PKL ( Sumber : Maps, 2018 )  

1.5 Jadwal Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester pendek genap 

tahun ajaran 2017/2018. Kegiatan PKL dilaksanakan selama kurang lebihnya dua 

bulan, terhitung mulai tanggal 09 Juli sampai dengan 01 semptember 2018. 

Berikut tabel penjadwalan PKL dapat dilihat pada Tabel 1.1 

 

Tabel 1.2 Waktu Pelaksanaan PKL 

Senin s/d Kamis 

Masuk    : 08.00 

Istirahat  : 12.00 

Pulang    : 17.00 

Jumat 

Senam    : 07.30 

Masuk    : 08.00 

Istirahat  : 11.30 

Pulang    : 16.35 

Apel Pagi per tanggal 17 07.00 s/d 08.00 

Senam Pagi Setiap Jumat 07.30 s/d 08.00 

 


