
RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana bagi para 

mahasiswa untuk mengasah ketrampilan dan keahlian yang dimiliki serta ilmu 

yang diperoleh dalam dunia perkuliahan yang kemudian diimplementasikan ke 

dunia kerja yang sesungguhnya. Laporan PKL ditulis berdasarkan pengalaman 

atau hasil penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan PKL yang 

dilakukan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung selama 

2 bulan terhitung sejak tanggal 28 November 2016 hingga 21 Januari 2017. Pada 

laporan PKL ini, disajikan beberapa penempatan bidang kerja, pelaksanaan kerja, 

temuan masalah atau kendala serta solusi atau cara mengatasi kendala yang 

dihadapi oleh perusahaan. Pada pelaksanaan PKL penempatan bidang kerja 

dilakukan pada bagian yang berbeda sesuai dengan kebijakan pembimbing PKL di 

perusahaan. Penempatan tersebut antara lain pada bagian Tata Usaha (TU), serta 

bagian Keuangan. 

Kegiatan kerja Tata Usaha yaitu bertanggung jawab atas keluar masuknya 

surat
 
maupun laporan. Pada bagian Tata Usaha bertugas dalam mendisposisikan 

sekaligus mengarsipkan laporan pegawai dan keluar masuknya surat, membaca 

dan mencetak email masuk. Tidak adanya jaringan komputer pada bagian Tata 

Usaha menyebabkan kendala lambatnya proses dalam penyebaran data. Dalam 

permasalahan dari kendala yang dihadapi ini maka penulis memberikan saran 

untuk membuat jaringan LAN yang menghubungkan komputer antar ruangan 

dengan menggunakan kabel UTP. 

Kegiatan yang dilakukan pada bagian Keuangan yaitu bertanggung jawab 

dalam mempersiapkan penyusunan anggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban 

keungan serta pembuatan SPT pegawai dan kuitansi. Kendala yang dihadapi yaitu 

hanya satu komputer yang bisa terkoneksi printer sehingga memperlampat dalam 

pencetakan data dan komputer pegawai mengalami gagal booting, sehingga 

komputer tidak bisa masuk windows. Dalam permasalahan dari kendala yang 

dihadapi ini maka penulis memberikan saran untuk membuat sharing printer dan 

merepair windows.   

Dalam pengamatan yang dilakukan terhadap kendala-kendala yang dihadapi 

tersebut didapati beberapa solusi yang dibahas dalam laporan ini diantaranya, 

perlu dilakukan instalasi pada jaringan komputer antar ruang yang baik serta dapat 

melakukan sharing data antar ruangan,kemudian perlu adanya sharing printer 

serta memperbaiki windows yang gagal booting  sehingga dapat mempercepat dan 

mempermudah kinerja pegawai. 
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