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1.1 Latar Belakang 
 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan penerapan ilmu 

yang diperoleh mahasiswa/i dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan. 

Selain bermanfaat bagi mahasiswa, pelakasanaan PKL juga bermanfaat bagi 

industri (perusahaan) yaitu adanya kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia 

industri sehingga industri tersebut dapat dikenal oleh kalangan akademis. Selain 

itu, perusahaan juga mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/i yang 

melaksanakan PKL. 

Pada dasarnya pendidikan berguna mempersiapkan tenaga kerja sebelum 

memasuki lapangan pekerjaan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikehendaki. Untuk menyiapkan kualitas 

mahasiswa yang handal dan berkemampuan tinggi, Universitas Teknokrat 

Indonesia bersaing dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar baik dari sarana 

maupun prasarana. Pembelajaran dari pengalaman langsung dapat 

diimplementasikan dengan adanya PKL. Dengan demikian 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. (Universitas Teknokrat Indonesia, 2017). 

Pada tahun 2017 Jurusan S1 Informatika Universitas Teknokrat Indonesia 

mengadakan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa/i selama 2 (Dua) bulan 

terhitung sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan 13 Januari 2018. 

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. Teknologi Informasi merupakan salah satu 

sumber daya yang banyak digunakan oleh berbagai perusahaan dan seringkali 

menjadi tumpuan harapan perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaing 

perusahaan. Salah satu peran teknologi informasi adalah meningkatkan efektivitas 

operasi perusahaan dengan mengautomatisasi kegiatan perencanaan dan 

pengendalian manajemen dalam perusahaan. 

Penulis memilih tempat Praktik Kerja Lapangan pada Dinas Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Provinsi Lampung karena penulis ingin mengetahui apa tugas 

dan fungsi pokok Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, 

kegiatan apa saja yang ada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Lampung, bagaimana cara mengolah dan mendapatkan data-data, dan kemajuan-

kemajuan apa saja yang telah dicapai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Lampung, yang mana informasi yang diketahui penulis dapat menjadi 

pelajaran yang berharga dan dapat menambah pengalaman penulis. 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 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 Tujan Praktik Kerja Lapangan 

1.2.1 Maksud dari pelaksanaan PKL antara lain: 
 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktek kerja. 

2. Menambah bekal ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan 

untuk menghadapi dunia kerja nantinya. 

3. Memberikan kontribusi yang berarti bagi jurusan atas jalinan 

kerjasama dan jaringan yang terbentuk. 

1.2.2   Tujuan pelaksanaan PKL adalah : 
 

1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari 

ilmu atau yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada dilampangan. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan dan 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang terdapat di perusahaan. 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 

Kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai acuan dari 

mahasiswa agar mahasiswa dapat merasakan langsung bekerja pada suatu industri, 

sehingga mahasiswa telah mengetahui kondisi nyata dari sebuah perusahaan atau 

instansi sebelum benar-benar terjun langsung kedunia kerja, dan mahasiswa dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik nantinya setelah terjun langsung dalam dunia 

kerja sesuai dengan bidang keahliannya. 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 

Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Lampung, ber-alamat di Jalan Hi. Zainal Abidin Pagar Alam 

No. 1 Rajabasa Telp./Fax. (0721) 780660 Bandar Lampung-35144. Lebih jelas 

mengenai letak/lokasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 

(DTPHPL) akan di tampilkan pada gambar 1.1.  



Gambar 1.1. Denah Lokasi DTPHPL 

 

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 

Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 (Dua) bulan, 

tepatnya terhitung sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan 13 Januari 

2018. Praktek Kerja Lapangan tersebut dilaksanakan pada perusahaan swasta 

maupun instansi pemerintah. 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. 

 

 

 


