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RINGKASAN PELAKSANAAN PKL 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap 

beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang sudah 

diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi selama 

beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan 

kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau 

masalah yang dihadapi di Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung selama 2 

bulan yaitu pada tanggal 20 Juli sampai 11 September 2020. Penempatan PKL pada 

perusahaan ini dibagi pada divisi dengan disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan 

kerja yang berbeda serta temuan kendala dan solusi terhadap kendala yang dihadapi 

di Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Pelaksanaan PKL masing-

masing berada pada divisi yang berbeda yaitu Sub Bag Program & Perencanaan 

Umum dan Penatagunaan Sumber Daya Air, Penulis ditugaskan untuk membantu 

dalam mengelola websiste, mengedit video,membuat rata-rata curah hujan. 

 Kata Kunci : PKL, Arsip, Website.



 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, 

menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Objek kajian 

program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di instansi maupun perusahaan 

yang menjadi mitra program PKL (FTIK, 2020). 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia 

menganggap bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam proses 

pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional. 

Program PKL didukung dengan perencanaan yang sistematis dan terarah. Buku 

pedoman ini memberikan petunjuk kepada mahasiswa FTIK Universitas 

Teknokrat Indonesia dalam melaksanakan PKL (FTIK, 2020). 

PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar 

sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang 

berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. Pada tahun 2020 

Jurusan Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan PKL bagi 

mahasiswa/siswi selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 

sampai dengan 12 September 2020. PKL tersebut dilaksanakan pada perusahaan-

perusahaan maupun instansi pemerintah. Selain itu mahasiswa/mahasiswi juga 

diberi kebebasan dalam menentukan tempat PKL tersebut. 

Penulis memilih Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS 

MS) Kota Bandar Lampung sebagai tempat PKL karena dalam pengelolaan proses 

bisnis sudah terkomputerisasi di setiap bidang kerjanya. Adapun bidang kerja di 

Balai Besar Wialyah Sungai Mesuji Sekampung  meliputi bagian seperti: Bidang 

Tata Usaha, Program dan Perencanaan Umum, Pelaksanaan, Bidang Operasi dan 

Pemeliharaan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Oleh karena itu, dirasa Balai 

Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Kota Bandar Lampung dapat 

memenuhi kompetensi penulis yaitu pengelolaan web dan pengelolaan data.  
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1.2 Tujuan PKL 

1.2.1  Tujuan Pelaksanaan PKL 

1. Lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis dibidang yang 

penulis tempati seperti Bidang Program Perencanaan Umum dan 

Pengelolaan Sumber Daya Air. PKL akan memberikan pendidikan berupa 

etika kerja, disiplin, kerja keras,  dan profesionalitas. 

2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita di tempat PKL yakni di 

Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung serta dapat memahami 

cara menghadapi dunia kerja nantinya. 

3. Menerapkan ilmu yang telah dipelajari di Universitas Teknokrat Indonesia 

ke dalam dunia kerja 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah: 

1.3.1 Bagi Penulis 

 Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL Bagi Penulis adalah: 

1. Melatih disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreatif, motivasi kerja, 

kerjasama, tingkah laku, etika dan emosi. 

2. Menggabungkan antara ilmu yang di dapat dari pembelajaran di 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan ilmu di dunia kerja. 

3. Memberikan kesempatan kerja untuk memperoleh pengalaman 

kerja dan berinteraksi dengan instansi calon pengguna lulusan 

dengan cara mengamati, mengenal dan menganalisa permasalahan 

yang dijumpai di perusahaan atau instansi tempat magang. 

4. Meningkatkan pola berpikir dalam menghadapi masalah-masalah 

didalam melakukan pekerjaan. 

1.3.2 Bagi Universitas 

 Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL Bagi Universitas adalah: 

1. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui PKL. 

2. Menjalin kerjasama antara Universitas dengan Balai Besar Wilayah 

Sungai Mesuji Sekampung 
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1.3.3 Bagi Instansi 

Kegunaan bagi Instansi : 

1.Membantu instansi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami 

dan meringankan pekerjaan intstansi. 

2.Adanya saran yang membangun dari mahasiswa yang melakukan 

Praktik Kerja Lapangan. 

3.Mengembangkan kemampuan kepemimpinan di instansi dalam 

memberikan bimbingan dan teladan bagi mahasiswa yang melakukan 

Praktik Kerja Lapangan. 

1.4 Tempat PKL 

  Kegiatan PKL yang dilaksanakan di Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji 

Sekampung ber-lokasi di Jl. Gatot Subroto No.57, Garuntang, Bumi Waras, 

Kota Bandar Lampung, Lampung 35401 Telp: (0721) 482187. Balai Besar 

Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Bandar Lampung ber-lokasi di Jl. Gatot 

Subroto sesuai dengan Google Map di tampilkan pada Gambar 1.1. 

 

1.5 Jadwal PKL 

 Setiap mahasiswa/mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia 

melaksanakan kegiatan PKL yang berlangsung selama 2 bulan dimulai dari 

tanggal 20 Juli 2020 s.d 12 September 2020. Waktu pelakasanaan PKL di 

Gambar 1.1  Denah Lokasi BBWS MS Kota Bandar Lampung 

(Sumber : Google Map) 
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Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung yaitu setiap hari senin s.d 

kamis pukul 08.00 s.d 16.30 WIB dan jum’at s.d 17.00 WIB. Dapat di lihat 

pada Tabel 1.1.  

Tabel 1. 1 Waktu Pelaksanaan PKL di BBWS Mesuji Sekampung 

No Hari Waktu 

1 Senin 08.00 s.d 16.30 WIB 

2 Selasa 08.00 s.d 16.30 WIB 

3 Rabu 08.00 s.d 16.30 WIB 

4 Kamis 08.00 s.d 16.30 WIB 

5 Jum’at 08.00 s.d 17.00 WIB 

 

 



 
 

BAB II  

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1 Sejarah Instansi 

Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dibentuk berdasarkan 

persetujuan Menpan No. B/1616/M.PAN/6/2006 tanggal 28 Juni 2006 Perihal 

Pembentukan UPT di lingkungan Ditjen. Sumber Daya Air dan Ditjen. Bina 

Marga Departemen Pekerjaan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Persetujuan Menpan No. B/3051/M.PAN/11/2008 tanggal 5 

Nopember 2008 Perihal Penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan 

Departemen Pekerjaan Umum,  

Permen PU No. 12/PRT/M/2006 dan Permen PU No. 13/PRT/M/2006, Juli 

2006 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga Permen 

PU No. 21/PRT/M/2010 tanggal 31 Desember 2010, dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 34/PRT/M/2015 tanggal 1 Juli 

2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2019 tanggal 7 Februari 2019  

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Gambar 2.1 Kantor BBWS Mesuji Sekampung 

(Sumber : Google Map) 
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2.2  Visi dan Misi 

Dalam menjalankan roda organisasi, Visi dan Misi menjadi suatu hal yang 

penting dalam pencapaian tujuan bersama yang mampu mempersatukan setiap 

orang yang tergabung didalamnya. Adapun Visi dan Misi Balai Besar Wilayah 

Sungai Mesuji Sekampung adalah : 

a. Visi 

Visi dari BBWS MS Kota Bandar Lampung adalah: 

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal 

dalam Mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian 

berlandaskan gotong royong”. 

b. Misi 

Misi dari BBWS MS Kota Bandar Lampung adalah: 

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk 

sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan 

pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor – sektor 

strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi 

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung 

konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan layanan 

sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup 

global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan 

maritim 

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat untuk 

mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka 

mewujudkan kualitas hidup rakyat indonesia, sejalan dengan prinsip 

infrastruktur untuk semua 

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri 

konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar 

daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan 

kawasan pedesaan, dalam rangka NKRI 
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5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan 

umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, 

pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan 

pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen. 

 

2.3  Logo Instansi 

Logo BBWS MS dapat dilihat pada Gambar 2.2 

                                      

 

 

 

 

  

   

 

2.4 Struktur Organisasi BBWS MS Kota Bandar Lampung  

Berikut merupakan Struktur Organisasi  Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji 

Sekampung, dapat dilihat pada Gambar 2.3 

  

Gambar 2.2 Logo Instansi 

(Sumber : Website PU-net) 
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Gambar 2.3 Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung 

(Sumber : LAKIP 2019) 
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2.5 Kegiatan Umum Perusahaan 

1. Bagian Tata Usaha 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan urusan 

tata usaha dan rumah tangga balai, akuntansi keuangan, dan akuntansi 

barang milik negara kepada semua administratif kepada semua unsur di 

Balai Besar Wilayah Sungai dan komunikasi publik dan hukum.  

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :  

1. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana  

2. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai 

3. Pelaksanaan pembinaan kepegawaian Balai 

4. Pelaksanaan administrasi dan akuntansi keuangan 

5. Pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi 

barang milik negara 

6. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi 

barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah 

7. Pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil  

pemeriksaan dan pengaduan masyarakat 

8. koordinasi sistem pengendalian interen pemerintah di Balai 

9. Pelaksanaan komunikasi publik dan hukum 

10. Pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa 

pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan 

11. Pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan lahan 

12. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai. 

 

Bagian Tata Usaha terdiri dari :  

a. Sub Bagian Kepegawaian  

 Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan 

administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, pelaksanaan 

pembinaan pegawai, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, 

pengaduan masyarakat serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi 

birokrasi di Balai.  
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b. Sub Bagian Keuangan dan Umum 

 Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan 

penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan 

perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi 

dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, koordinasi 

sistem penyelenggaraan intern pemerintah di Balai, pelaksanaan 

pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan 

sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.  

c.  Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 

  Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas 

melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi 

barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, 

pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait 

pengadaan lahan.  

2.   Bidang Perencanaan Umum dan Program 

Bidang Perencanaan Umum dan Program mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana 

pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan sumber daya air dan 

rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi 

kelayakan program, analisis mengenai dampak lingkungan, penyusunan 

perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, koordinasi dan fasilitasi 

penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan 

perencanaan umum, serta pengelolaan sistem informasi dan data sumber 

daya air. 

Bidang Perencanaan Umum dan Program menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan 

sumber daya air pada wilayah sungai 
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2. Penyusunan dan pengendalian program pengelolaan sumber daya air 

dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah 

sungai 

3. Pelaksanaan evaluasi kelayakan, manfaat dan dampak kegiatan 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 

4. Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan 

5. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan studi dan investigasi 

sarana dan prasarana sumber daya air termasuk pemantauan dan 

evaluasinya 

6. Pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air 

7. Pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan 

sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam 

penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di 

bidang operasi dan pemeliharaan  

8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai  

9. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang 

perencanaan umum dan program dan 

10. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang perencanaan 

umum dan program. 

 

Bidang Perencanaan Umum dan Program terdiri dari :  

a.  Seksi Perencanaan Umum  

      Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana 

pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan 

sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan 

pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi 

penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.  

b.  Seksi Program 

  Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan 
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usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai 

dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan 

perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan 

kinerja Balai.  

3. Bidang Pelaksanaan 

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, 

serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, 

pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi 

dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern 

pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, 

fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat di bidang pelaksanaan.  

Bidang Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :  

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang pelaksanaan 

2. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, 

pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi sumber daya air 

3. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, 

pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air 

4. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, 

pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali sedimen 

5. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, 

pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana drainase utama perkotaan 

6. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, 

pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku 
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7. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, 

pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pendayagunaan sumber daya air 

8. Pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan 

sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam 

penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di 

bidang pelaksanaan 

9. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang 

pelaksanaan 

10. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan 

 

Bidang Pelaksanaan terdiri dari :  

a.  Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air 

        Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta 

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanan teknik, 

pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan 

operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem 

pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama 

perkotaan, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air 

lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai.  

b. Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air.  

  Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta 

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, 

pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan 

operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem 

pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan 
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pemberdayaan masyarakat di bidang irigasi, rawa, dan tambak, air 

tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku.  

4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan 

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas penyusunan 

rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 

perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan 

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem 

pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, 

pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta dan 

penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.   

Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :  

1. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, 

pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan pelaksanaan 

operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana sumber daya air 

2. Pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan 

sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam 

penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di 

bidang operasi dan pemeliharaan  

3. Pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini 

4. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana 

5. Penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber 

daya air  

6. Penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air 

7. Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 

pada wilayah sungai  

8. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang operasi 

dan pemeliharaan dan 

9. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan 

pemeliharaan.  
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Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari :  

a.  Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan. 

  Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi 

penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem 

hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber 

daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan 

penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak 

pidana sumber daya air.  

b.  Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.  

  Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan 

pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan dan kesehatan kerja, 

fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan pelaksanaan operasi 

dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi  dan  pemeliharaan,  dan  

pelaksanaan  penanggulangan  kerusakan akibat bencana serta fasilitasi 

keselamatan 



 
 

BAB III 

PELAKSANAAN PKL 

 

3.1   ADITYA FAJAR RAMADHAN 

NPM 17311001 

3.1.1 Bidang Kerja 

Berdasarkan kebijakan dari Instansi pelaksanaan PKL selama 2 (dua) 

bulan di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, penulis 

ditempatkan di Bidang Perencanaan Umum dan Program di bagian Seksi Program 

dan Perencanaan Umum. Bidang Perencanaan Umum dan program mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana 

pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan sumber daya air dan rencana 

kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, 

analisis mengenai dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan 

kinerja balai.dibidang tersebut penulis ditugaskan oleh pembimbing PKL untuk 

membantu dalam melakukan kegiatan kerja yang ada di dalam kantor seperti: 

1. Mengelola Website BBWS Mesuji Sekampung 

2. Menginput Permintaan Rekap Data Situ,Embung dan Bendungan di 

Ms.Excel 

3. Mengelola Website Sistem Informasi Sumber Daya Air (SiSDA) 

4. Mengedit Video dan Membuat Tiktok untuk Lomba PUPR 

5. Mendownload file Website BBWS MS menggunakan filezilla  

6. Mengisi Logbook Kegiatan PUPR (Pekerjaan Umum & Perumahan 

Rakyat) 

 

3.1.2   Pelaksanaan Kerja 

Dalam pelaksanaan kerja ini penulis akan menjelaskan point – point 

kegitan yang penulis lakukan selama PKL di Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji 

Sekampung 

1. Mengelola Website Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung 

Penulis mengelola website dari BBWS Mesuji sekampung,ada pun yang 

diolah oleh penulis mulai dari menambahkan berita, poster, memasukan 
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informasi perusahaan/instansi kedalam website seperti tugas dan 

fungsi,struktur organisasi serta satuan kerja.  

 

 

Gambar 3.1 Tampilan Awal Menu Admin 

 

Gambar 3.2 Tampilan Daftar Berita 

 

Gambar 3.3 Tampilan Form Tambah Berita 
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2. Menginput Permintaan Rekap Data Situ,Embung dan Bendungan 

Disini penulis menginput data permintaan rekap yang terdiri dari berbagai 

macam daerah, data yang akan direkap oleh penulis.merupakan data situ, 

embung dan bendungan 2 tahun terakhir.nantinya setelah melakukan rekap 

data. File dari data tersebut akan dikirimkan ke pegawai lain untuk 

ditindak lanjuti  

 

Gambar 3.4 Permintaan Rekap Data Danau & Bendungan 

 

Gambar 3.5 Data Situ BBWS MS Tahun 2020 
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Gambar 3.6 Data Embung BBWS MS Tahun 2020 

 

Gambar 3.7 Data Embung BBWS MS Tahun 2020 (Lanjutan) 

 

3. Mengelola Website SiSDA 

Penulis juga mengelola website SiSDA (Sistem Informasi Sumber Daya 

Air) dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. SiSDA 

merupakan sistem informasi yang menyediakan data  dan informasi 

bendungan eksisting, bendungan rencana, air tanah, embung, sabodam , 

pengaman pantai, daerah irigasi permukaan dan ketersediaan air. SISDA 



20 
 

 

Link cepat untuk 

melihat data 

juga memiliki fungsi membuat data terbaru, import dan export data dari 

Microsoft excel. 

Gambar 3.8 Tampilan Login SiSDA 

Pada gambar 3.8 Merupakan Tampilan dari Sistem Informasi sumber Daya 

Air (SISDA) dan pada gambar 3.9 merupakan tampilan menu setelah login 

 

 

Gambar 3.9 Halaman Awal SiSDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Link untuk Melihat Data 
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Gambar 3.11 Tampilan Data Wilayah Bendung Eksisting 

 

Pada Gambar 3.11 merupakan tampilan dari seluruh data wilayah bendung 

eksisting dan pada gambar 3.12 merupakan tampilan detail bendung 

eksisting 

 

 

Gambar 3.12  Tampilan Detail Bendung Wilayah Eksisting 

 

4. Mengedit Video dan Membuat Tiktok untuk Lomba PUPR 

Penulis melakukan editing video yang digunakan untuk perlombaan tiktok 

yang diselenggarakan oleh PUPR pada tanggal 11-13 Agustus. Untuk 

memudahkan pengeditan video penulis menggunakan software editing 

video Sony Vegas Pro.13. Penulis membuat tiktok menggunakan file video 

yang sebelumnya telah di edit, penulis pun ikut andil dalam proses 

perekaman serta pengeditan tiktoknya langsung. 
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5. Mendownload file Website BBWS MS menggunakan Fillezilla 

Penulis melakukan download file website Balai Besar Wilayah Sungai 

Mesuji Sekampung menggunakan software filezilla. File yang didownload 

ini nantinya akan disimpan sebagai back up. 

 

6. Mengisi Logbook Kegiatan PUPR 

Penulis melakukan pengisian kegiatan tertentu dari Kepala Seksi 

Perencanaan Umum di website Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat http://kegiatan.pu.go.id/logbook/auth. Kegiatan yang 

diisi merupakan kegiatan tertentu yang dijalani oleh kepala seksi 

Perencanan Umum seperti Rapat Koordinasi, Menghadiri Acara, Membuat 

Draft Laporan, nantinya kegiatan tersebut dimasukan kedalam Logbook 

PUPR 

 

 

Gambar 3.13 Tampilan Logbook PUPR 

 

 

Gambar 3.14 Tampilan Tambah Kegiatan Logbook PUPR 

http://kegiatan.pu.go.id/logbook/auth
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Gambar 3.15 Tampilan Tambah Kegiatan Logbook PUPR (2) 

 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi penulis dalam menjalankan PKL di Balai Besar 

Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dibagian Program dan Perencanaan Umum : 

1. Data yang digunakan untuk melakukan rekap bendungan,embung dan 

bendung.tidak lengkap hingga membuat penulis kesulitan dalam mengisi 

rekap data tersebut.dan membuat pekerjaan terhenti. 

2.   Pada saat penulis melakukan pengelolaan website BBWS Mesuji 

Sekampung http://sda.pu.go.id/bbwsmesujisekampung/ terdapat masalah 

pada website tersebut hingga tidak bisa menampilkan data berita. 

3.   Penulis sering memiliki masalah dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh Staff/pegawai karena kurang jelasnya perintah yang diberikan.seperti 

pembuatan surat peresmian bending gerak jabung. penulis hanya diberikan 

gambar bendungan dan diperintahkan untuk membuat surat undangan 

tersebut tanpa adanya kejelasan tentang hari,tempat/lokasi acaranya. 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Dalam mengatasi kendala yang di hadapi oleh penulis penulis melakukan 

hal – hal sebagai berikut: 

1. Dalam menghadapi masalah tidak lengkapnya data Bendungan,embung 

dan Bendung. penulis melakukan koordinasi dengan pegawai yang 

http://sda.pu.go.id/bbwsmesujisekampung/
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memberikan pekerjaan tersebut kepada penulis.setelah itu pegawai tersebut 

menghubungi bagian lain untuk meminta data tersebut secara lengkap. 

2. Penulis melakukan analisis terhadap permasalahan pada website tersebut 

dan menemukan masalah pada file berita.php yang terletak didalam folder 

controller website BBWS Mesuji Sekampung,dirasa kemampuan penulis 

masih belum cukup untuk menangani masalah tersebut. Penulis hanya bisa 

meminta pegawai BBWS Mesuji Sekampung untuk menghubungi 

programmer dari website tersebut. 

3. Dalam menghadapi masalah ini penulis meminta arahan serta penjelasan 

kepada pegawai/staff PPU yang ada di ruangan tentang tugas yang 

diberikan. 

 

3.2     FATTIA METTA 

  NPM 17311038 

3.2.1   Bidang Kerja 

Berdasarkan kebijakan dari Instans pelaksanaan PKL selama 2 (dua) bulan 

di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, penulis ditempatkan di 

Bidang PSDA.dibidang tersebut penulis ditugaskan oleh pembimbing PKL untuk 

membantu dalam melakukan kegiatan kerja yang ada di dalam kantor seperti :  

1. Membuat Rata-Rata 2 Mingguan (Telemetri) 

2. Form Pencatatan Data Hujan dari Website Telemetri ke Excel 

3. Konversi File Data Hujan 

4. Stample dan Mencatat Nominal Berkas SPJ(Surat Perjalanan) ke Buku 

Besar  

 

3.2.2   Pelaksanaan Kerja 

Dalam melaksanakan kegiatan PKL penulis ditugaskan untuk membantu 

beberapa kegiatan, yaitu : 
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1. Membuat Rata-Rata 2 Mingguan (Telemetri)  

Membuat rata-rata 2 mingguan data telemetri dengan mengambil data dari 

excel yang diberikan oleh petugas PSDA. Membuat rata-rata 2 mingguan 

data telemetri dengan rumus =AVERAGE dan dibuat sesuai tahun, bulan 

dan tanggal. Membuatnya dengan cara tahun 2019 bulan Januari tanggal 1-

15 minggu pertama dan 16-31 minggu kedua dan begitu pula untuk tahun 

dan bulan selanjutnya. 

 

Gambar 3.16 Tampilan Data per 2 minggu 

 

 

Gambar 3.17 Tampilan Data Rata – Rata per 2 Mingguan 

 

2.  Form Pencatatan Data Hujan dari Website ke Excel 

Pencatatan Data Hujan dapat di lihat dari website 

http://bbwsmesuji.duckdns.org/telemet/telemet data yang dapat diambil 

seperti data  harian, mingguan, bulanan serta tahunan. Dengan sesuai PH, 

http://bbwsmesuji.duckdns.org/telemet/telemet
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pos – pos dan daerah masing- masing. Data tersebut dapat dicatat 

menggunakan Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Data curah hujan di website BBWMS 

 

3. Konversi Data Hujan (Telemetri) 

Konversi data hujan adalah Mengkonversikan sebuah data dari excel ke 

pdf yang terdiri dari berbagai macam pos di setiap tahunnya. File dari data 

tersebut dikirimkan ke penjaga pos di setiap daerah.  Mengkonversi file 

data hujan dimana semula file tersebut dengan format excel diubah 

(konversi) kedalam format pdf, tujuaannya untuk memudahkan dalam 

sharing file , karena file data hujan sangat banyak sehingga dijadikan satu 

file pdf, kemudian dijadikan satu folder sesuai dengan lokasi pos hujan 

dan pos duga air ditempatkan. 

Gambar 3.19 Data di Excel 
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Gambar 3.20 Konversi dari Ecxel ke PDF 

 

4. Stample dan Mencatat Nominal Berkas SPJ ke Buku Besar 

Dalam suatu instansi biasanya stampel digunakan untuk alat bukti pengenal 

dari orang atau institusi yang namanya tertera ataupun yang bertanda 

tangan dalam dokumen tersebut. Untuk surat-surat yang sudah di tanda 

tangani sesuai dengan nama yang bersangkutan pada suratnya diberi cap 

tanggal, cap kantor atau cap kepala. Misalnya surat yang diterima pada 

tanggal 21 Agustus 2020, diberi cap tanggal sesuai dengan tanggal tersebut. 

Lalu, setelah semua surat telah di tanda tangan dan cap menalin ke buku 

jurnal sebagai bukti atau simpanan PSDA. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Contoh Surat Perjalanan 
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3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang saya hadapai saat PKL di PSDA adalah menulis nominal 

dengan jumlah yang tidak sedikit dan nominal disalin buku jurnal harus sesuai 

dengan surat SPJ yang sudah di verifikasi. 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala yang di hadapi pada saat melakukan Praktik Kerja 

Lapangan di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung adalah 

dengan melakukan pengecekan ulang apakah sudah sesuai disurat SPJ dengan di 

buku jurnal sehingga tidak ada keliruan dalam menyalin. 

 

3.3 RIFKI DWI PUTRA 

     NPM 17311082 

3.3.1 Bidang Kerja 

Berdasarkan kebijakan dari Instans pelaksanaan PKL selama 2 (dua) bulan 

di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, penulis ditempatkan di 

Bidang PSDA.dibidang tersebut penulis ditugaskan oleh pembimbing PKL untuk 

membantu dalam melakukan kegiatan kerja yang ada di dalam kantor seperti :  

1. Merapihkan File Data Hujan 

2. Form Pencatatan Data Hujan dari Website Telemetri ke Excel 

3. Membuat Rata-Rata 2 Mingguan (Telemetri) 

4. Konversi File Data Hujan Ke Pdf 

5. Stampel dan Memfotocopy Surat Perjalanan 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Dalam melaksanakan kegiatan PKL penulis ditugaskan untuk membantu 

beberapa kegiatan, yaitu : 

1.  Merapihkan File Data Hujan 

Data Hujan berupa file pdf yang berisi intensitas curah hujan di berbagai 

titik diseluruh lampung,diambil dari pos curah hujan dan pos duga air, 

kegiatan merapihkan data hujan ini untuk memastikan data setiap file telah 

sesuai dengan data yang diambil dari pos hujan dan pos duga air,kemudian 

data dicocokan dengan file curah hujan sesuai tahun pencatatan. Setelah 
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itu file tersebut dikelompokan menjadi satu folder sesuai dengan lokasi 

pos-pos tersebut ditempatkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Contoh Data yang dirapihkan 

2. Form Pencatatan Data Hujan dari Website Telemetri ke Excel 

Pengertian curah hujan juga sering disebut dengan presipitasi juga 

diartikan sebagai jumlah air hujan yang turun pada wilayah tertentu dan 

pada kurun waktu tertentu. Jumlah curah hujan adalah volume air yang 

terkumpul pada permukaan bidang datar pada periode tertentu, seperti 

harian, mingguan, bulanan serta tahunan. Form pencatatan data hujan 

bertujuan untuk mencatat data dari pos hujan dan pos duga air yang dapat 

dilihat di website milik kantor Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji 

Sekampung http://bbwsmesuji.duckdns.org/telemet/telemet Pencatatan 

satu persatu tiap pos hujan dan pos duga air dengan rentang waktu yang 

diambil adalah satu hari. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Contoh Data curah hujan di website BBWMS 

http://bbwsmesuji.duckdns.org/telemet/telemet


30 
  

 

3. Membuat Rata-Rata 2 Mingguan (Telemetri) 

rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data,Adapun 

membuat rata-rata 2 mingguan ini didapat dari data hujan pertahun tiap-

tiap pos hujan dan pos duga air, dimana rerata ini disesuaikan dengan 

jumlah hari yang ada di tiap bulan, misalkan 30 hari rerata diambil mulai 

tgl 1-15 kemudian tgl 16-30 mulai dari januari sampai desember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Contoh data untuk rata-rata 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.25 Hasil rata-rata 2 mingguan 
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4. Konversi File Data Hujan (Telemetri) ke PDF 

Mengkonversi file data hujan dimana semula file dengan format excel 

diubah (konversi) kedalam format pdf, bertujuan untuk memudahkan 

dalam sharing file tersebut, karena file data hujan tersebut sangat banyak 

sehingga dijadikan satu file pdf, kemudian dijadikan satu folder sesuai 

dengan lokasi pos hujan dan pos duga air ditempatkan. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26 Contoh file yang akan dikonversi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27 Contoh yang sudah dijadikan per-folder 
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5. Stampel dan Memfotocopy surat Perjalanan. 

Dalam suatu instansi biasanya stampel digunakan untuk alat bukti 

pengenal dari orang atau institusi yang namanya tertera ataupun yang 

bertanda tangan dalam dokumen tersebut. Untuk surat-surat yang sudah di 

tanda tangani sesuai dengan nama yang bersangkutan pada suratnya diberi 

cap tanggal, cap kantor atau cap kepala. Misalnya surat yang diterima pada 

tanggal 21 Agustus 2020, diberi cap tanggal sesuai dengan tanggal tersebut. 

Selain itu cap digunakan untuk memberikan jaminan atau keutuhan barang, 

misalnya cap (lebih sering disebut “segel”) pada lipatan amplop berisi 

dokumen penting atau rahasia. Jika segel (dengan sengaja) dirusak berarti 

barang itu telah diketahui isinya/digunakan. Stempel/cap yang dibuat oleh 

perseorangan atau kelompok tentu mempunyai ciri tersendiri yang dapat 

dibedakan. Oleh sebab itu, penelitian atas bentuk fisik benda-benda 

tersebut dapat mengungkapkan siapa pemiliknya. Demikian juga penelitian 

atas isi dokumen yang dibubuhi cap/materai dokumen-dokumen itu asli 

atau palsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28 Contoh surat Perjalanan 
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3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapai pada saat mencopy dan stampel surat sering 

terjadi kesalahan dalam mengisi NIP, tanggal, sehingga tidak sesuai hasilnya 

 

3.3.4   Cara Mengatasi Kendala 

 Berdasarkan kendala yang di hadapi pada saat melakukan Praktik Kerja 

Lapangan di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung adalah 

dengan melakukan pengecekan ulang  dan membaca berulang-ulang untuk 

menghindari kesalahan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.2 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka yang menjadi 

kesimpulan dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan adalah: 

1. Meningkatkan pemahaman Penulis  terhadap bidang non-akademis 

di tempat PKL Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, 

khususnya dibagian PSDA dan PPU. Seperti melakukan 

perhitungan untuk membuat rata-rata curah hujan atau telemetri. 

2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang dunia 

kerja dan mengerti bagaimana menghadapi dunia kerja nantinya, 

Seperti bersikap kepada atasan atau orang yang lebih tua. 

3. Penulis menerapkan ilmu yang dipelajari di Universitas Teknokrat 

Indonesia ke tempat PKL yang penulis tempati. 

a. Menerapkan ilmu yang dipelajari dari mata kuliah aplikom 

dalam penggunaan Ms. Office, 

b. Menerapkan ilmu yang dipelajari dari mata kuliah pemrograman 

web dalam pengelolaan Website 

c. Menerapkan ilmu yang dipelajari dari mata kuliah multimedia 

dalam penggunaan software Editing Video & Gambar 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran 

yang dapat diberikan adalah : 

1. Bagi Mahasiswa/Mahasiswi yang ingin melakukan PKL di Balai 

Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung harus memiliki 

kemampuan dalam menggunakan aplikasi Microsoft word, 

Microsoft excel, Photoshop & Editing Video. 

2. Bagi Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, lebih 

meningkatkan semangat dalam bekerja
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LAMPIRAN 



 
 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


