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BAB 1  

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). Hal ini merupakan 

realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di instansi 

maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL. 

FTIK (Fakultas Teknik & Ilmu Komputer) Universitas Teknokrat Indonesia 

memandang 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, 2018). 

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 2018 Jurusan Informatika 

Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan Praktik Kerja Lapangan bagi 

mahasiswa/i selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal 9 July 2018 sampai 

dengan 1 September 2018. Praktik Kerja Lapangan tersebut dilaksanakan pada 

perusahaan-perusahaan maupun instansi pemerintah.  

Penulis memilih Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung 

karena menurut penulis secara umum kegiatan yang akan dilakukan meliputi 

pengelolaan data, pengarsipan data, dan mengaplikasikan komputer (word 

processing dan spreadsheet).Serta, ingin mengetahui proses mengolah data dan 

mendapatkan data-data. 

Selain itu mahasiswa/i juga diberi kebebasan dalam menentukan tempat praktik 

kerja lapangan tersebut. 
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1.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1.2.1 Tujuan dari pelaksanaan PKL antara lain: 

1. Lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia 

kerja. Praktek kerja lapangan akan memberikan pendidikan berupa 

softskill. 

2. Memperoleh wawasan tentang dunia kerja yang diperoleh di 

lapangan. Mahasiswa akan merasakan secara langsung perbedaan 

antara teori di kelas dengan yang ada di lapangan. Praktek kerja 

lapangan sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan 

pengalaman kerja sehingga dapat menjadi tenaga kerja profesional 

nantinya. 

3. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan 

untuk menghadapi dunia kerja nantinya. 

4. Menambah ilmu bagaimana proses mengolah data dan 

mendapatkan data-data di suatu instansi atau perusahaan. 

5. Menambah wawasan tentang informasi serta dapat memahami dan 

menganalisa permasalahan yang dihadapi di dunia kerja. serta 

mencari solusi pemecahan setiap masalah dengan baik yang berupa 

hardskill. 

1.2 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

1.1 Kegunaan PKL 

Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah : 

1.3.1 Bagi Penulis 

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 
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didalam melakukan pekerjaan. 

 

1.3.2 Bagi Universitas  

1. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

2. Menjalin kerjasama antara Universitas dengan Dinas Tanaman 

Pangan dan Holtikultura. 

3. Universitas akan lebih dikenal didunia industri/kerja. 

 

1.3.3 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 (PKL). 

3. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan di instansi dalam 

memberikan bimbingan dan teladan bagi mahasiswa yang 

melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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1.3 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Dinas 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, ber-lokasi di Jalan Hi. 

Zainal Abidin Pagar Alam No. 1 Rajabasa Telp./Fax. (0721) 780660 Bandar 

Lampung-35144. Lokasi kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Lampung (DTPHPL) sesuai dengan Google Maps di tampilkan pada gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Lokasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Lampung 
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1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Setiap mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia, diwajibkan 

untuk melaksanakan Kegiatan PKL yang di laksanakan pada Semester Pendek 

Genap 2018/2019 berlangsung selama 2 bulan dimulai dari tanggal 9 Juli 2018 

s.d 1 September 2018 dengan jadwal sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin – Kamis 07.30 – 15.30 12.00 – 13.00 

Jum’at 07.30 – 16.00 12.00 – 13.00 

 


