BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia merupakan institusi pendidikan yang

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja,
maka dengan itu perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Tujuan
diadakannya program PKL ini adalah sebagai penerapan ilmu pengetahuan di
instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra dari program PKL. FTIK
(Fakultas Teknik & Ilmu Komputer) Universitas Teknokrat Indonesia memahami
bahwa program PKL merupakan suatu cara yang strategis dalam proses
pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja
profesional. Praktik Kerja Lapangan merupakan bentuk implementasi secara
sistematis dan saling berkaitan antara program pendidikan dengan program
penguasaan keahlian yang di peroleh melalui kegiatan kerja secara langsung
di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Universitas Teknokrat
Indonesia bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar
Lampung dengan menitipkan mahasiswanya agar dapat menggali kemampuan dan
keuletan serta keterampilan dalam bekerja.
BPJS

Ketenagakerjaan

(Badan

Penyelenggaraan

Jaminan

Sosial

Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan
bagi tenaga kerja untuk megatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan
penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga
Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang
dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang
jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. BPJS
Ketenagakerjaan sudah beroperasi secara aktif sejak 1 Juli 2015 yang mana fokus
dari program sosial pemerintah ini adalah para tenaga kerja atau pegawai, baik
sipil maupun swasta. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 Program yakni
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK). BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar
Lampung merupakan salah satu kantor cabang yang ada di wilayah Sumbagsel
yang beralamat di Jalan Drs. Warsito No.4 Teluk betung selatan Bandar
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Lampung. Sebagai salah satu kantor cabang dari BPJS Ketenagakerjaan yang ada di
wilayah Lampung BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung melayani
semua proses penjaminan sosial bagi para tenaga kerja atau pegawai, baik sipil
maupun swasta yang ada di Lampung khususnya di daerah Bandar Lampung.
Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Bandar Lampung merupakan sarana yang tepat bagi para mahasiswa untuk
mengetahui dan mempraktikkan secara langsung bagaimana melakukan
penginputan data, mengolahan data, mengatur jaringan komputer dan membuat
laporan. Dengan diadakannya Praktik Kerja Lapangan ini, mahasiswa diharapkan
dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari Praktik
Kerja Lapangan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung dalam dunia
kerja serta mendapatkan pengalaman dalam dunia Kerja dan diharapkan bisa
langsung terjun ke dalam dunia kerja setelah lulus kuliah.

1.1

Tujuan PKL
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kesatuan dalam proses

belajar yang harus penulis selesaikan, karena praktik ini sangat dibutuhkan
terutama untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan di dunia kerja yang
sebenarnya, adapun tujuan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan di BPJS
Ketenagakerjaan sebagai berikut:
1.

Melatih dan menambah pengetahuan serta keterampilan mahasiswa dalam
dunia kerja di BPJS Ketenagakerjaan.

2.

Mendapatkan pengalaman kerja langsung dari BPJS Ketenagakerjaan.

3.

Melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan penginputan data dan
pengolahan data dalam bidang kearsipan di BPJS Ketenagakerjaan.

1.2

Kegunaan PKL
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah:

1.2.1 Bagi Penulis
Dengan adanya praktek kerja lapangan (PKL) di BPJS ketenagakerjaan kita
dapat mendapatkan kegunaan PKL bagi penulis yaitu :
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1.

Untuk menambah pengetahuan dan mengetahui proses kerja yang ada pada
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung.

2.

Untuk mengembangkan keterampilan, kreatifitas, kedisiplinan kerja serta
tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.

3.

Untuk menambah wawasan serta melatih diri agar dapat bekerja
secara profesional dan optimal.

1.2.2 Bagi Universitas
Dengan adanya praktek kerja lapangan (PKL) di BPJS ketenagakerjaan kita
dapat mendapatkan kegunaan PKL bagi Universitas yaitu :
1.

Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui Praktik
Kerja Lapangan (PKL).

2.

Menjalin kerjasama antara Universitas dengan BPJS Ketenagakerjaan.

3.

Universitas akan lebih dikenal di dunia industri atau perusahaan.

1.2.3 Bagi Perusahaan
Dengan adanya praktek kerja lapangan (PKL) di BPJS ketenagakerjaan kita
dapat mendapatkan kegunaan PKL bagi Perusahaan yaitu :
1.

Membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami dan
meringankan pekerjaan perusahaan.

2.

Adanya kritik yang membangun dari mahasiswa yang melakukan Praktik
Kerja Lapangan (PKL).

3.

Mengembangkan

kemampuan perusahaan

dalam memberikan bimbingan

dan teladan bagi mahasiswa yang melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

1.3

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Kegiatan

Pratik

Kerja

Lapangan

(PKL)

dilaksanakan

di

BPJS

Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung. Perusahaan ini merupakan lembaga
negara yang bergerak di bidang Asuransi Sosial beralamat di Jalan Drs. Warsito
No.4 Teluk betung selatan Bandar Lampung, dengan jarak tempuh dari
Universitas Teknokrat Indonesia menuju Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Bandar Lampung dengan jarak sekitar 10.3 km dengan waktu sekitar 25 menit
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menggunakan alat transportasi darat (motor). Untuk lokasi BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar 1.1:

Gambar 1.1 Denah Lokasi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung

1.4

Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 (dua)

bulan, tepatnya terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 September
2020. Praktek Kerja Lapangan tersebut dilaksanakan di kantor BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung. Waktu pelaksanaan PKL di BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung yaitu :
Tabel 1.1 Jadwal waktu pelaksanaan PKL
Hari

Jam masuk

Istirahat

Jam pulang

Senin

08.00 WIB

12.00 – 13.00 WIB

14.00 WIB

Selasa

08.00 WIB

12.00 – 13.00 WIB

14.00 WIB

Rabu

08.00 WIB

12.00 – 13.00 WIB

14.00 WIB

Kamis

08.00 WIB

12.00 – 13.00 WIB

14.00 WIB

Jumat

08.00 WIB

11.30 – 13.00 WIB

14.00 WIB

