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1.1.   Latar Belakang 
 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa untuk menjawab tantangan dunia kerja. Dalam 

upaya peningkatan kualitas mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia menilai 

bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini sejalan dengan realisasi 

tuntutan tujuan Pendidikan Nasional, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No 

20 tahun 2003 bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa Indoensia dan mengembangkan manusia seutuhnya dengan cara 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
 

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan 

oleh mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat 

Indonesia, karena merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa 

untuk dapat menyelesaikan jenjang Setara S1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

sendiri dilakukan sebagai sarana untuk pelatihan mental, sikap, dan juga penerapan-

penarapan ilmu yang sudah didapat sebelumnya selama perkuliahan. Objek kajian 

program Praktik Kerja Lapangan adalah penerapan ilmu pengetahuan mahasiswa 

pada bidangnya masing-masing, yang dapat dilakukan pada instansi pemerintahan 

maupun perusahaan swasta. Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini penulis 

memilih Balai Pelatihan Pertanian Lampung (BPP) sebagai tempat pelaksanaannya. 

 

Balai Pelatihan Pertanian Lampung adalah salah satu instansi pemerintahan 

yang bergerak dibidang pelatihan pertanian dan berperan aktif dalam memajukan dan 

mengembangkan sektor pertanian diseluruh Provinsi Lampung baik di daerah 

maupun kabupaten dan kota. Penerapan sistem informasi pada suatu instansi 

pemerintahan sangat dibutuhkan karena perkembangan pelatihan yang sangat pesat 

menuntut suatu instansi untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan tepat 

dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional instansi. 
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Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung dibentuk dalam rangka 

meningkatkan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah 

daerah dibidang Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Balai Pelatihan Pertanian 

Lampung memiliki banyak data yang salah satunya yaitu data pegawai yang perlu 

untuk disimpan dan diolah. Pada saat ini sistem pengolahan data pegawai yang 

diterapkan sudah mengunakan aplikasi computer yaitu Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG) dan Elektronik Sistem Informasi Pelatihan Pertanian 

(ESIPP) berbasis web. 
 

Alasan penulis memilih Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Lampung 

Selatan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan karena penulis tertarik belajar dan 

mengetahui bagaimana pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dalam proses 

pengumpulan dan pengolahan data di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, khususnya 

data-data dalam jumlah yang besar seperti data penyuluhan Sumber Daya Alam 

(SDA) Lampung, dan data kuisioner analisis kebijakan pembangunan pertanian di 

provinsi lampung. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan 
 

Adapun maksud pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah : 
 

1.  Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa/i dari berbagai 

kegiatan yang ada di Instansi. 
 

2. Melakukan penerapan terhadap teori-teori pembelajaran selama  

pelaksanaan perkuliahan. 

 

1.2.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah: 
 

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi 

dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 
 

2. Menerapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap professional dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun 

langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 
 

3. Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di tempat 

Praktik Kerja Lapangan. 
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1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 

1.3.1 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa 
 

Kegunaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa adalah sebagai berikut : 
 

1. Melatih displin, tanggung jawab, inisiatif, kreatifitas, motivasi kerja, 

kerjasama, tingkah laku, etika dan emosi. 
 

2. Dapat mengetahui dan memahami penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang didapat selama di perkuliahan dalam bentuk praktik kerja di 

perusahaan atau instansi. 
 

3. Meningkatkan rasa percaya diri, yang selanjutnya mendorong untuk 

meningkatkan keahlian profesional. 
 

4. Menambahkan pengetahuan dari tempat dilakukannya kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL). 

 

1.3.2 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi FTIK Teknokrat 
 

Kegunaan praktik kerja lapangan bagi Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer 

(FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia adalah sebagai berikut : 
 

1. Terjalinnya  kerjasama  antara  Fakultas  Teknik  Dan  Ilmu  Komputer 
 

(FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia dengan Balai Pelatihan Pertanian 
Lampung. 

 
2. Dapat mengertahui korelasi antara ilmu yang diberikan dibangku kuliah 

dengan kondisi dunia kerja secara nyata. 
 

3. Memperkenalkan calon lulusan yang handal dan terampil di dunia kerja. 

 

1.3.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Di Balai Pertanian Lampung 
 

Kegunaan praktik kerja lapangan bagi Balai Pelatihan Pertanian Lampung: 
 

1. Meringankan dan membantu bagian inventori perusahaan dalam melakukan 

pekerjaannya. 
 

2. Terjalinnya kerja sama dengan dunia pendidikan. 
 

3. Dapat membantu perusahaan untuk menyiapkan sumber daya yang 

potensial. 
 

4. Tidak tertutup kemungkinan adanya saran dari praktikan yang bersifat 

membangun dan menyempurnakan sistem yang ada. 
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1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di: 
 

Nama Instansi : Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung 
 

Alamat : Jl. Raden Gunawan, Hajimena Kecamatan Natar, Lampung Selatan 

Lampung - Indonesia 
 

No.Telp : (0721) 703570 
 

Email :bptp-lampung@litbang.pertanian.go.id 
 

Website :http://www.bpplampung.wordpress.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Rute dari Universitas Teknokrat Indonesai ke (BPP) Lampung 

(Maps, 2018) 
 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada: 
 

Tanggal: 10 juli 2017 – 03 september  2017 

Dengan jadwal waktu kerja sebagai berikut :  

Hari       : Senin s.d Jum’at 

Waktu   : 07.30 s.d 16.00  WIB 
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