
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Program Kerja Praktek 

Sistem pendidikan perguruan tinggi melalui proses pembelajaran mahasiswa 

tidak hanya memahami maupun mendengarkan tetapi lebih pada pendekatan 

penyelesaian masalah–masalah secara kreatif. Artinya, dosen sudah bukan lagi 

menjadi pusat utama dalam pencapaian hasil pembelajaran dan seakan–akan 

menjadi sumber ilmu, melainkan lebih pada peran mahasiswa yang dihadapkan 

pada masalah nyata dibidang sains dan diberi tugas untuk menyelesaikannya 

sebagai suatu cara pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa harus didorong untuk 

memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai 

kompetensi yang diinginkan. 

Pada zaman yang serba teknologi dan pertumbuhan ekonomi, maka kita 

memerlukan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang handal 

dan siap pakai dengan demikian banyak lembaga pendidikan atau perguruan 

tinggi menerapkan suatu system yang dapat menciptakan tenaga kerja yang siap 

pakai dalam mengaplikasikan ilmunya di lapangan kerja yang akhirnya dapat 

mengurangi tingkat pengangguran di Negara Indonesia ini. Melihat situasi dan 

kondisi yang ada sekarang ini, kita dituntut untuk bisa menguasai ilmu yang kita 

terima didalam dunia pendidikan dan dapat mengaplikasikannya di dunia bisnis 

atau kerja. Dalam meng-aplikasikan pengetahuannya mahasiswa diberi 

kesempatan untuk melakukan praktek kerja langsung ke perusahaan yang sering 

disebut magang. 

Program kerja praktek merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi bagian 

dari kurikulum, bertujuan untuk menghubungkan antara dunia kampus dengan 

dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui kerja praktek ini diharapkan mahasiswa 

dapat meng-akomondasikan antara konsep dan teori yang diterima dari 

perkuliahan dengan kenyataan operasional dilapangan kerja yang sesungguhnya 



sehingga pengetahuan belajar akan menjadi lebih luas. Semua itu akan 

berpengaruh kepada peningkatan proses belajar dan sekaligus memberi bekal 

kepada mahasiswa untuk terjun ke lapangan kerja yang sebenarnya. 

Kerja praktek adalah penerapan pelajaran yang sudah ada dilingkungan fakultas, 

kemudian di praktek kan dilapangan dalam yaitu dunia kerja nyata. Kegiatan 

kerja praktek berisian unsur-unsur pendidikan dan penelitian 

Pendidikan dilakukan dengan cara memperkenalkan mahasiswa dengan dunia 

kerja yang diperkenalkan secara lansung oleh orang yang sudah berpengalaman 

di dalam perusahaan tersebut. Kerja praktek adalah mata kuliah dengan 4 SKS 

dan wajib dilaksanakan mahasiswa/mahasiswi Strata(S1) yang telah memenuhi 

syarat tertentu serta telah menyelesaikan jumlah SKS yang telah ditentukan. 

Selain hal itu, kerja praktek juga wajib dikarenakan kerja praktek itu sendiri 

dalam kurikulum pendidikan merupakan tuntutan di era globalisasi dan 

kompetensi lulusan perguruan tinggi. 

Dunia usaha membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur, disiplin 

dan memuaskan, cerdik dan pintar serta mempunyai latar belakang pendidikan 

yang baik, maka dalam hal ini IIB Darmajaya  Lampung menjadikan program 

kerja praktek ini menjadi suatu keharusan bagi mahasiswa yang ingin 

menyelesaikan bidang studinya. Program yang telah direncanakan pihak 

Darmajaya untuk dapat menghasilkan dan menciptakan hubungan timbal balik 

antar dunia usaha sebagai pencipta kesempatan kerja dengan dunia pendidikan 

sebagai wadah tenaga kerja terdidik. Selain itu juga dalam kerja praktek 

diupayakan agar mahasiswa benar-benar mengerti tentang tanggung jawab yang 

harus dilaksanakan dalam dunia kerja. 

Pentingnya Kerja Praktek ini adalah agar mahasiswa dapat membantu 

memecahkan permasalahan yang ada di lapangan dengan memberikan solusi 

yang tepat sehingga program kerja yang di buat bermanfaat bagi perusahaan 

tersebut. Dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini mahasiswa juga melakukan 

pengamatan terhadap suatu kegiatan di lapangan, sehingga mahasiswa 



diharapkan dapat mengetahui kegiatan di lapangan secara langsung dan mampu 

mengaitkannya dengan teori dan praktek yang di dapat dibangku kuliah. Selama 

mengikuti Kerja Praktek, di samping melakukan pengamatan langsung juga 

sedapat mungkin ikut aktif di lapangan, sehingga diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan tersebut, 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan skill dan kemampuan serta 

profesionalisme kinerja. Dengan demikian akan menumbuhkan sikap mandiri 

dan kritis dalam diri manusia tersebut serta diharapkan mahasiswa dapat 

mengembangkan kreatifitasnya di lapangan. Selain itu, diharapkan program kerja 

yang di buat oleh masing – masing mahasiswa dapat terus digunakan oleh 

perusahaan meskipun periode Kerja Praktek telah berakhir, dengan demikian 

program kerja mahasiswa memang benar dibutuhkan dan bermanfat bagi 

perusahaan. 

1.2 Ruang Lingkup Kerja Praktek   

Kerja praktek adalah suatu sarana latihan pekerjaan dimana seseorang 

ditempatkan pada lingkungan sesungguhnya untuk mengembangkan 

keterampilan, sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan sebuah tugas serta 

menerapkan ilmu yang di dapat dari perkuliahan dan memperaktekannya dalam 

pekerjaaan. 

Kerja praktek merupakan dasar sebagai sebuah alat perkenalan mahasiswa pada 

dunia kerja. Karena dengan adanya kerja praktek maka para mahasiswa tidak 

akan merasa canggung jika bekerja nantinya, akan dapat meningkatkan 

kemampuan, keterampilan, tanggung jawab, dan professional dalam pekerjaan 

ruang lingkup kerja praktek adalah suatu bentuk batasan bidang bagi mahasiswa 

dalam melakukan kegiatan pembuatan laporan kerja pratek. 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Kerja Praktek 

Dengan kerja praktek ini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang 

didapat di perkuliahan kedunia kerja dan mendapatkan ilmu serta pengalaman 



baru dalam dunia kerja. Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dan 

menerapkan nya di dalam dunia pekerjaan. 

2. Melatih mahasiswa menjadi seseorang yang disiplin, bertanggung jawab 

dan berpikir maju. 

3. Untuk mengembangkan cara berfikir mahasiswa agar lebih cepat dalam 

meningkatkan kemampuan diri. 

4. Melatih keterampilan yang dimiliki mahasiswa/i,sehingga dapat bekerja 

dengan baik.  

5. Melahirkan sikap bertanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang 

baik serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar 

6. Memberikan motivasi sehingga mahasiswa/i, bersemangat dalam meraih 

cita-cita mereka. Melatih mahasiswa/mahasiswi agar dapat membuat suatu 

laporan yang terperinci dari apa saja yang mereka kerjakan selama Kerja 

Praktek 

Manfaat kerja praktek : 

Kerja praktek mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa, perguruan 

tinggi, perusahaan dan masyarakat, adapun manfaat kerja praktek  tersebut antara 

lain: 

Manfaat Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang di peroleh 

di perkuliahan. 

2. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia kerja. 

3. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang kerja. 

Manfaat bagi Perguruan Tinggi 

1. Terciptanya kerja sama antara perguruan tinggi dengan instansi tersebut. 



2. Perguruan tinggi akan dapat meningkatkan kualitas lulusan melalui 

pengalaman kerja praktek. 

3. Mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang sesuai dengan 

kebutuhan masing – masing perusahaan. 

4. Dapat mempromosikan keberadaan akademik IIB DARMAJAYA di 

tengah - tengah dunia kerja sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan dunia 

kerja yang professional dan kompeten di bidang masing – masing. 

5. Sebagai acuan dalam proses penyesuaian dan pengembangan kurikulum 

dengan tuntutan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan 

masyarakat dunia kerja. 

Manfaat bagi instansi 

1. Menjalin hubungan baik dengan lembaga perguruan tinggi 

2. Dapat membantu meringankan beban tugas karyawan 

3. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa kerja praktek 

4. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan perusahaan dalam memperbaiki 

kekurangan instansi dinas agar dapat membantu kelancaran aktivitas kerja 

pihak instansi dinas 

1.4  Tempat Dan Waktu Pelaksanaan  

 Tempat Pelaksanaan 

Praktek kerja lapangan (PKL) yang dilaksanakan yaitu di kantor Dinas 

Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Lampung yang beralamat di 

Jl. Gatot Subroto No 50, Bandar Lampung Telp.(0721)482813 Fax.489639 

 Waktu Pelaksanaan 

Praktek kerja lapangan (PKL) berlangsung selama satu bulan, dimulai pada 

tanggal 14 Febuari 2019 sampai dengan 15 Maret 2019. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut : 



 

BAB I       : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan 

dan manfaat penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II      : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai singkat tentang instansi dinas, visi 

dan misi instansi dinas, bidang usaha/kegiatan utama instansi dinas, lokasi dinas, 

dan struktur organisasi yang ada dalam instansi 

 

BAB III    : PERMASALAHAN PERUSAHAAN 

Pada bab ini merupakan uraian mengenai teori-teori yang menerangkan 

permasalahan yang dihadapi instansi dinas, landasan teori, serta program yang 

akan dilakukan, dan diteliti secara ringkas. 

 

BAB IV    : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan hasil analisi dan pembahasan dari permasalahan 

instansi dinas pada bab sebelumnya.  

 

 

BAB V      : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, penulis mencoba menarik kesimpulan berdasarkan apa yang penulis 

rasakan pada saat melakukan kerja praktek serta saran-saran yang sifatnya 

membangun guna agar supaya dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi, bagi 

pihak perusahaan 

 

 

 

 


