
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di lingkungan kerja sesungguhnya yang merupakan program pelatihan 

berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang 

telah dipelajari. Tujuan dilakukannya kegiatan PKL yaitu sebagai sarana pelatihan 

mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten 

pada bidangnya masing-masing serta memberikan pengalaman dalam menghadapi 

dunia kerja.  Berdasarkan hal tersebut penulis beranggapan bahwa kegiatan PKL 

sangat penting untuk diikuti setiap mahasiswa. Dalam kegiatan belajar mengajar, 

mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia 

diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku saat ini. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penulis untuk 

melaksanakan kegiatan PKL. 

Banyak instansi atau perusahaan di Provinsi Lampung khususnya Kota 

Bandar Lampung yang dapat dijadikan referensi sebagai tempat PKL. Namun ada 

beberapa instansi yang umum dipilih mahasiswa sebagai tempat PKL seperti, 

Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD, PT, atau beberapa perusahaan swasta 

yang cukup terkemuka di wilayah Bandar Lampung. Hal tersebut tentu memiliki 

alasan tersendiri mengapa instansi-instansi tersebut dipilih sebagai tempat 

dilakukanya PKL. Salah satu alasan yang paling mendasar yaitu instansi-instansi 

tersebut telah menerapkan Teknologi Informasi (TI) dalam proses bisnisnya, baik 

yang masih skala kecil atau besar. 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 

merupakan salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan Teknologi 

Informasi (TI) dalam proses pengolahan data. Instansi  tersebut bergerak dibidang 

pertanian khususnya pengolahan data – data pertanian di Provinsi Lampung . 

Banyak potensi dan peluang besar dalam mempelajari ataupun mengembangkan 

TI di instansi pemerintahan. Selain itu penulis beranggapan bahwa memilih 

instansi tersebut sebagai tempat praktik akan memberikan pengalaman yang 
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berbeda karena lingkup TI dipandang secara luas di instansi pemerintahan 

khusunya di bidang pengolahan data pertanian. Hal tersebut menjadi alasan bagi 

penulis untuk memilih Dinas Pertanian  Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Lampung sebagai tempat melaksanakan kegiatan PKL. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) memiliki beberapa maksud dan 

tujuan. Maksud dari pelaksanaan kegiatan PKL diantaranya : 

1. Membiasakan diri di dalam dunia kerja. 

2. Mempelajari ataupun meneliti mengenai bidang ilmu Teknolgi Informasi 

dalam instansi pemerintahan. 

3. Melakukan praktek kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau 

bidang keahlian. 

Adapun tujuan kegiatan PKL adalah sebagai berikut :  

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan dari ilmu  atau 

teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

2. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi di 

dunia kerja dan suasana lingkungan kerja yang sebenarnya. 

3. Meberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa agar 

memiliki wawasan yang lebih luas di dunia kerja. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan selama melakukan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

a. Melatih disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreatifitas, kerjasama dan 

etika didalam dunia kerja. 

b. Mampu menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan. 

c. Menambahkan pengetahuan dan pengalaman secara nyata dari tempat 

dilakukannya kegiatan PKL. 
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2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

a. Terbangun hubungan atau kerjasama antara Universitas Teknokrat 

Indonesia dengan instansi atau perusahaan tempat praktik mahasiswa  

3. Bagi Instansi 

a. Meringankan pekerjaan perusahaan selama melakukan PKL. 

1.4 Tempat PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertempat di Pelaksanaan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UPTD Balai  Proteksi Tanaman Pangan dan 

Hortikultura yang berlokasi di Jalan Z.A. Pagar Alam No.1-D, Bandar Lampung. 

Telp. (0721) 703775. Tempat pelaksanaan PKL dilakukan pada Bagian Keuangan 

dan Tata Usaha.  

Lebih jelas mengenai letak/lokasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Lampung akan ditampilkan pada gambar 1.1.  

 

Gambar 1.1. Denah Lokasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Lampung 

1.5 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan kegiatan PKL dilakukan pada Semester Ganjil tahun ajaran 

2016/2017. Kegiatan PKL secara menyeluruh terdiri dari tahapan-tahapan 
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kegiatan yang harus diselesaikan secara terurut. Berikut adalah tahapan-tahapan 

dalam proses Praktik Kerja Lapangan hingga penyusunan laporan PKL beserta 

waktu ataupun penjadwalannya. 

1. Pendaftaran PKL   : 01 September  s.d. 06 September 2016 

2. Pengajuan permohonan PKL : 13 September s.d. 01 Oktober 2016 

3. Pembekalan PKL   : 10 Oktober  s.d. 22 Oktober 2016 

4. Pelaksanaan kegiatan PKL : 29 November 2016 s.d. 21 Januari 2017 

5. Penyerahan nilai PKL  : 21 Januari 2017 s.d. 26 Januari 2017 

Kegitan PKL dilakukan selama 2 bulan atau 48 hari, terhitung sejak tanggal 

29 November 2016 hingga 21 Januari 2017. Waktu pelaksanaan PKL di Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yaitu setiap hari 

senin s.d kamis pukul 07.30 s.d 15.30 WIB, dan hari jumat pukul 07.30 s.d 16.00 

WIB serta waktu istirahat selama 1 jam. Sementara penyusunan laporan PKL 

dikerjakan secara bertahap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


