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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. 

 

Kata kunci : PKL, Tata Usaha, Keuangan.  

 

 



 
 

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 



 
 

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. 

 



 
 

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 



 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Lampung, sebelum tanggal 1 Januari 1964 masih merupakan bagian dari provinsi 

Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan UU No.5 tahun 1959 yang berbeda 

diprovinsi Lampung masih menjadi urisan rumah tangga sumatera selatan, yang 

diserahkan ke Dati II Lampung. Sebagai bagian  Dati 1 Sumatera  selatan menjadi 

Dinas pertanian Tanaman Pangan rakyat Kabupaten Dati II Lampung. 

Urusan Pemerintah pusat dalam  masalah pertanian yang diserahkan Kepada 

Dati I Sumatera Selatan  daerah No.41 tahun  1951,adalah : 

1. Soal Pertanian Rakyat 

2. Pendidikan  

3. Soal Penyelidikan Percobaan, Persedia Benih, Bibit dan Tanaman-

tanaman serta Alat-alat Pertanian 

4. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tanaman 

5. Propaganda dan Demontrasi Pertanian 

6. Rapat-rapat dengan Materi Pertanian 

7. Penyerahan Urusan-urusan lain dari Pertanian Pada Provinsi Lampung 

8. Menyerahkan Urusan-Urusan pada daerah Otonomi 

9. Bentuk dan jabatan Provinsi Lampung 

10. Bangunan-bangunan, Tanah-tanah, Hutang hiutang 

11. Pegawai 

12. Keuangan 

Terhitung sejak 1 januari 1964 berdasarkan UU No. 14 Tahun !964 maka 

dibentuklah Dati 1 Lampung yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung 

Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara dan Kota Madya Tanjung Karang-

Teluk Betung. Berdasarkan peraturan daerah Lampung N0. 17 Tahun 2000 

tanggal 29 Desember 2000, Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi 

Lampung kembali berubah menjadi “ Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Lampung “. 



 
 

2.1.1 Visi  

Visi yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura tahun 2011 – 2015 adalah “Terwujudnya PertanianTanaman 

Pangan dan Hortikultura, Berdaya Saing dan Berbasis Sumberdaya Lokal”. 

 

2.1.2 Misi  

Misi yang diemban oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : 

a. Mewujudkan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 

b. Meningkatkan daya saing. 

c. Mengembangkan Sistem dan Usaha Agribisnis Tanaman Pangan dan 

Hortikultura untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Lampung, Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Lampung . 

 

Gambar 2.1. Sruktur  Organisasi Dinas Pertanian TPH Provinsi Lampung 

Penjelasan :  

1. Kepala Dinas 

a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman 



 
 

Pangan dan Hortikultura dalam menyelenggarakan sebagian 

kewenangan Provinsi ( desentralisasi ) dalam bidang Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi kewenangannya, 

tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan 

Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 

Pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

1) Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan 

standar. 

2) Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah provinsi. 

3) Pengaturan penggunaan air irigasi pertanian.  

4) Perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan pelaksanaan 

kegiatan bidang pengelolaan lahan dan air. 

5) Perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan pelaksanaan 

kegiatan bidang tanaman pangan. 

2. Sekretarias Dinas  

Sekertariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, 

pengendalian, dan koordinasi dalam bidang kepegawaian, keuangan, 

umum, hubungan masyarakat (humas) dan hukum. 

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kepegawaian yang 

meliputi rencana kebutuhan pegawai, formasi, mutasi, dan pensiun 

pegawai. Rencana pengembangan pegawai yang meliputi 

pendidikan dan latihan usulan promosi.  

b. Menyiapkan usul peserta pendidikan dan pelatihan dinas, 

penerimaan tanda penghargaan/tanda jasa pegawai.  

c. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk menyusun usulan 

rencana peningkatan serta disiplin pegawai serta menyiapkan 



 
 

konsep untuk bahan bimbingan peningkatan jiwa korsa termasuk 

penyelesaian kasus kepegawaian. 

 

4. Kepala Sub Bagian Keuangan  

Sub  Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. Mengumpulkan bahan untuk menyusun buku biaya 

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan melakukan data pengelolaan 

serta penyusunan konsep usulan anggaran rutin dinas dan bahan 

Pra Daftar Isian Kegiatan (DIK) anggaran rutin . 

c. Menghimpun, mengolah data serta menyiapkan bahan untuk 

penyusunan pra daftar isian proyek (Pra DIP) Dinas. 

 

5. Kepala Sub Bagian Perenacanaan 

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan bimbingan dan koordinasi pengumpulan, 

pengelolaan, analisa, serta penyajian data statistik pertanian  

b. Melakukan analisis, menyusun dan menyajikan data serta statistik 

pertanian di provinsi. 

c. Melakukan komputerisasi pengolahan, penyiapan dan perawatan 

data serata statistik pertanian provinsi. 

 

6. Kepala Bidang Tanaman Pangan  

Kepala Bidang Bagian Tanaman Pangan mempunyai tugas : 

a. Penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan, pengendalian, 

pemantauan, Koordinasi kegiatan budidaya serealia dan memantau 

dampak penerapannya; 

b. Penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan, pemantauan, 

pengendalian, dan koordinasi kegiatan budidaya kacang-kacangan, 

umbi-umbian dan perbenihan dan pemantau dampak penerapannya; 

c. Penyiapan bahan dan bimbingan teknis, pembinaan, pemantauan, 

pengendalian, dan kegiatan pasca panen dan perlindungan tanaman 

pangan dan pemantau dampak penerapannya; 



 
 

 

7. Kepala Bidang Hortikultura 

Kepala Bidang  Bagian Hortikultura mempunyai tugas : 

a. Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, 

pemantauan, pengendalian, evaluasi dan koordinasi dalam bidang 

budidaya buah-buahan dan biofarmaka, budidaya sayur-sayuran 

dan tanaman hias, dan sarana, prasarana dan perlindungan 

hortikultura. 

b. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang hortikultura.  

c. Bidang hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

 

8. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian 

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas : 

a. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan fasilitas, koordinasi, monitoring dan 

evaluasi program/ kegiatan bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. 

b. Untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat 

(1),Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi : 

1) Perencanaan dan penyiapan bahan pedoman pelaksanaan 

kegiatan, pembinaan, penatapan kebijakan, koordinasi, 

pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pengelolaan 

lahan dan perluasan areal, pengelolaan air irigasi, pupuk, 

pertisida, dan alat mesin pertanian; 

2) Penyiapan bahan pembagian tugas rutin dan fakultatif sesuai 

tupoksi kegiatan pengelolaan lahan dan perluasan areal, air 

irigasi, pupuk, pertisida, dan alat mesin pertanian; 

3) Penyiapan bahan petujuk langkah operasional 

kegiatanpengelolaan lahan dan perluasan areal, air irigasi, 

pupuk, pertisida, dan alat mesin pertanian; 

 



 
 

9. Kepala Bidang Permodalan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Pertanian (P3HP) 

Kepala Bidang Permodalan, Pengelolaan, Pemasaran Hasil Pertanian 

mempunyai tugas : 

a. Bidang Permodalan, Pengelolaan, Pemasaran Hasil mempunyai 

tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pemantauan 

evaluasi, bimbingan, pengawasan standar, penyebarluasan 

informasi dan promosi, pemasaran dibidang, pengelolaan hasil, 

permodalan, mutu dan standardisasi serta pemasaran hasil tanaman 

pangan dan hortikultura. 

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Permodalan, Pengelolaan, Pemasaran Hasil 

 

10. Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 

a. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 

mempunyai tugas pengamatan, peramalan, pengkajian dan 

penerapan teknik pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 

( OPT) tanaman pangan dan hortikultura serta melasanakan 

pengawasan dan pemantauan dampak pestisida dan pupuk pada 

tanaman pangan dan hortikultura. 

b. Untuk menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

 

 

 

11. Kepala UPTD Balai Benih Induk Hortikultura 

UPTD Balai Benih Induk Hortikultura mempunyai tugas : 

a. UPTD Balai Benih IndukHortikultura mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan benih sumber Hortikultura dan 

menyiapkan benih/bibit unggulan bermutu tanaman hortikultura. 

b. Untuk menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) UPTD Balai Benih Induk Hortikultura mempunyai fungsi : 



 
 

1) Perencanaan kebutuhan kelas benih;  

2) Perbanyakan benih dasar dan benih pokok Hortikultura/ 

aneka tanaman secara spicifik lokasi; 

 

12. Kepala UPTD  Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas : 

a. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 

dan Hortikultura mempunyai tugas sertifikasi, pengawasan 

peredaran benih, penyusunan perencanaan, pembinaan, penilaian 

serta uji adaptasi/observasi varietas tanaman pangan dan 

hortikultura. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 

dan Hortikultura. 

 

13. Kepala UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan 

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan mempunyai tugas : 

a. UPTD Balai Benih Induk  Tanaman Pangan dan Hortikultura 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan benih sumber tanaman 

pangan. 

b. Untuk menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) UPTDBalai Benih Induk Tanaman Pangan mempunyai fungsi : 

1) Perencanaan kebutuhan kelas benih;  

2) Perbanyakan benih dasar dan benih pokok tanaman pangan/ 

aneka tanaman  secara spicifik lokasi; 

14. Kepala UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian. 

Bidang Perkuatan Modal Usaha bidang Pertanian mempunyai tugas : 

a. Bidang Permodalan,mempunyai tugas melaksanakan pemantauan 

dan evaluasi, bimbingan, pengawasan standar, penyebarluasan 

informasi, promosi, pemasaran di bidang panen, pasca panen, 

pengolahan hasil, permodalan, mutu dan standardisasi serta 

pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. 



 
 

b. Bidang Permodalan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

2.3 Tata Kerja Organisasi 

Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan larangan  

dan sanksi, apabila keharusan tidak diikuti atau larangan itu dilanggar, maka akan 

mendapat sanksi yang telah ditentukan sebelumnya.  Sebagai pengendalian kerja 

keharusan yang akan dimuat sesuai dengan peraturan perundang – undangan 

disiplin kerja antara lain : 

1. Upacara bendera/apel pagi setiap hari. 

2. Senam pagi setiap hari jum’at. 

3. Memakai seragam pegawai negeri sipil, kecuali hari jum’at dan memakai 

seragam korpri pada hari – hari besar tertentu. 

4. Mematuhi jam kerja dinas  

Untuk pegawai negeri sipil yang berhalangan tidak dapat hadir maka harus 

diketahui ketergantungannya yaitu : 

1. S  =  Sakit 

2. A  = Tanpa keterangan 

3. I  = Izin 

4. DL =  Dinas Luar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Pelaksanaan PKL : 

Nugroho Kumala Destianto, NPM 14312358 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung penulis ditempatkan pada 

bidang Tata Usaha, namun di beberapa kesempatan penulis juga ditempatkan 

dibeberapa bidang lain seperti bidang Keuangan dan Pengelolaan Data OPT. 

Bidang kerja bagian tata usaha merupakan bagian yang menangani terutama 

dalam pengarsipan data data pegawai dan keluar masuknya surat dinas.  

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampungyaitu 

sebagai berikut : 

1. Disposisi Surat 

Disposisi merupakan petunjuk singkat tentang tindak lanjut 

(penyelesaian) terhadap suatu urusan atau surat masuk. Disposisi dibuat 

oleh pimpinan untuk staf atau bawahan sesuai dengan bidang keahlian 

atau kewenangannya.Tindak lanjut dapat berupa surat balasan, tindakan-

tindakan lain dalam rangka menyelesaikan urusan tersebut. 

2. Membuat E-Mail pegawai. 

Penulis ditugaskan untuk membuat email pegawai UPTD  di tiap tiap 

Kabupaten yang ada di Lampung.   

3. Mencetak email yang masuk. 

Penulis ditugaskan untuk mencetak data yang masuk ke email UPTD. 

 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi saat melaksanakan PKL di Dinas Pertanian 

Tanaman Pagan dan Hortikultura Provinsi Lampung yaitu belum adanya jaringan 



 
 

komputer untuk menghubungkan komputer pada tiap-tiap ruangan sehingga 

mengakibatkan kurangnya efisien dalam proses pengiriman data. 

 

Hasil wawancara pada saat Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

 

Tabel 3.1 Wawancara pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Lampung 

No Pertanyaan Jawab 

1 Bagaimana proses transfer data 

di Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Lampung? 

Transfer data di Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Lampung saat ini masih 

menggunakan flashdisk.   

2 Apakah rancangan jaringan antar 

ruangan pernah disosialisasikan 

di Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Lampung? 

Rancangan antar ruangan di Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Lampung 

pernah disosialiasikan hanya saja 

tanggapan dari pihak terkait negatif 

dikarenakan dibutuhkan biaya yang 

lumayan besar untuk mencukupi 

biaya peralatan yang dibutuhkan 

untuk merealisasikan rancangan 

jaringan antar ruangan tersebut. 

  

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Membuat jaringan LAN yang menghubungkan komputer antar ruangan 

dengan menggunakan kabel UTP. Tetapi yang paling utama adalah tersedianya 

router dan switch sebagai alat penghubung untuk membuat jaringan komputer 

antar ruangan, Penulis memiliki solusi untuk mengatasi kendala tersebut dan 

penulis akan melakukan simulasi atas solusi mengenai kendala yang telah 



 
 

dihadapi dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer 7.0.0.0305 yakni 

sebagai berikut: 

1. Pertama, penulis merancang/membuat terlebih dahulu topologi jaringan 

dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer 7.0.0.0305 

berdasarkan ruangan yang ingin dihubungkan dengan jaringan komputer. 

Tampilan rancangan topologi terlihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Rancangan Topologi Jaringan 

 

2. Apabila sudah dirancang topologinya maka dilakukan pemberian IP 

address pada masing-masing host. Disini penulis telah merencanakan IP 

adress pada masing-masing host. dapat dilihat pada Gambar 3.2. 



 
 

Gambar 3.2 Rancangan IP Address 

 

3. Beri IP Address pada masing-masing host berdasarkan rancangan yang 

telah dibuat berdasarkan gambar 3.2. Pemberian IP address dapat 

dilakukan dengan cara klik pada gambar PC yang akan diberikan IP 

address lalu masuk ke menu dekstop maka akan muncul tampilan seperti 

di gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Langkah Pemberian IP Address 

 



 
 

4. Selanjutnya, masuk kedalam IP Configuration lalu isikan IP address, 

subnet mask, & default gateway. 

 

Gambar 3.4 Langkah Pengisian IP Address,  

Subnet Mask, dan Default Gateway 

5. Lakukan seterusnya pada masing-masing host. 

6. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan FastEthernet pada router. 

Proses ini dapat dilakukan dengan cara klik pada gambar router lalu 

masuk ke menu config. Maka akan muncul tampilan seperti di gambar 

3.5.  

 



 
 

Gambar 3.5 Langkah Mengaktifkan FastEthernet pada Router 

 

7. Setelah muncul tampilan seperti yang terlihat di gambar 3.4, maka 

masuk ke FastEthernet 0/0 yang dimana FastEthernet 0/0 tersebut untuk 

menghubungkan Switch 1 (R. Fungsional) ke Router. Lalu ceklis pada 

checkbox ON dan isikan IP address berdasarkan gatewaynya masing-

masing. Dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Langkah Mengaktifkan FastEthernet pada Router 

 

8. Selanjutnya, Aktifkan FastEthernet 1/0 dan FastEthernet 6/0 untuk 

menghubungkan Switch 2 (R. Tata Usaha) dan Switch 3 (R. Keuangan) 

pada router dengan memasukan IP yang terdapat pada gambar 3.6. 

9. Setelah semua host dan FastEthernet diberikan IP address dan 

FastEthernet diaktifkan maka dapat dilakukan testing dengan cara 

melakukan ping pada tiap-tiap host untuk memastikan komputer di tiap-

tiap ruangan saling terkoneksi. 

10. Cara melakukan ping/testing dapat dilakukukan dengan cara klik pada 

gambar PC yang akan dilakukan testing lalu masuk ke menu dekstop 



 
 

maka akan muncul tampilan seperti di gambar 3.3. Lalu klik Command 

Prompt. 

11. Berikan perintah “ping” lalu ketikan IP address yang akan dilakukan 

testing pada command prompt (Contoh: ping 192.168.3.2). Disini 

penulis melakukan ping dari PC1 (R. Fungsional) ke PC6 (R.Keuangan). 

Apabila kedua komputer tersebut saling terkoneksi maka akan muncul 

pesan seperti di gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Langkah Testing Jaringan 

 

12. Setelah semua proses selesai, maka komputer antar ruangan dapat saling 

terkoneksi dan dapat dilakukan untuk sharing data antar ruangan. 

 

3.2 Pelaksanaan PKL :  

Riki Oktavianus, NPM 14312221 

3.2.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung penulis ditempatkan pada 

bidang Keuangan,namun di beberapa kesempatan penulis juga ditempatkan 

dibeberapa bidang lain seperti bidang Tata Usaha dan Pengelolaan Data OPT. 



 
 

Bidang kerja bagian keuangan merupakan bagian yang menangani terutama dalam 

pembuatan Surat perintah tugas dan Surat pertanggung jawaban dan laporan 

realisasi anggaran.  

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yaitu 

sebagai berikut : 

1. Troubleshooting Laptop dan Komputer. 

Memperbaiki komputer atau laptop pegawai dinas yang terkena masalah 

seperti virus,lemot,driver tidak terinstal dll.   

2. Pengelolaan data OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) 

Tindakan untuk mencegah kerugian pada tanaman budidaya tanaman 

yang di akibatkan oleh OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) yang 

terdiri dari Hama, patogen dan gulma dengan cara memedukan satu atau 

lebih teknik pengendalian yang di kembangkan dalam satu 

kesatuan.Disini penulis ditugaskan untuk menginputkan data-data dari 

para penyuluh dilapangan yang didapat dari survey yang dilakukan di 

semua Kabupaten yang ada di Lampung. 

3. Membuat logo. 

Penulis diminta untuk membuat logo tertentu.   

 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi saat melaksanakan PKL di Dinas Pertanian 

Tanaman Pagan dan Hortikultura Provinsi Lampung dibagian keuangan adalah 

sebagai berikut yaitu saat mencetak data menggunakan printer membutuhkan 

waktu lama karena hanya terdapat satu komputer yang terhubung dengan printer. 

Sehingga banyak pegawai yang menunggu giliran untuk mencetak data dan 

komputer karyawan mengalami mengalami “BOOTMGR is missing”, hal ini 

terjadi karena saat booting komputer tidak dapat menemukan file bootmgr yang 

diperlukan oleh OS untuk menjalankan komputer pertama kali. Penyebab 

lumpuhnya bootmgr adalah bisa berasal dari software, terkena virus dan juga 

hardwarenya. 



 
 

Hasil wawancara pada saat Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

 

Tabel 3.2 Wawancara pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Lampung 

No Pertanyaan Jawab 

1 Bagaimana penggunaan alat 

teknologi komputer di Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Lampung? 

Alat komputer sangat membantu 

pegawai dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan.   

2 Apa permasalahan yang dihadapi 

di Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortiultura? 

Permasalahan yang dihadapi yaitu 

Saat mencetak data menggunakan 

printer membutuhkan waktu lama 

karena hanya terdapat satu komputer 

yang terhubung dengan printer dan  

komputer karyawan mengalami 

mengalami “BOOTMGR is missing”.  

3 Bagaimana pencetakan data di 

Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikutura? 

Pencetakan data  kurang efisien 

karena hanya satu komputer yang 

terhubung  ke printer. Sehingga 

karyawan perlu menunggu jika 

mencetak data. 

4 Bagaimana jika komputer di 

Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura 

mengalami error seperti gagal 

booting?  

Permasalahan ini sering kali terjadi, 

karena kurangnya pengetahuan 

pegawai tentang penanganan jika 

computer terjadi error, sehingga harus 

menunggu teknisi dari luar untuk 

mengatasi error ini. 

5 Bagaimana tentang sharing 

printer berbasis LAN dan 

wireless pernah disosialisasikan? 

Untuk sosialisasi tentang sharing 

printer pernah didilaksanakan, dalam 

pelaksanaannya butuh persetujuan 

dari pimpinan dan para penanggung 



 
 

jawab,akan tetapi kurang respon 

dalam hal ini, sehingga anggaran dana 

tersebut tidak bisa cair.    

  

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Cara mengatasi kendala yang dihadapi saat pelaksanan praktik kerja 

lapangan (PKL) adalah sebagai berikut : 

A. Sharing printer ini bisa kita aplikasikan pada jaringan LAN yang berbasis 

kabel dan juga wireless. Tetapi yang paling utama adalah setiap komputer 

client harus dalam satu jaringan untuk bisa mengakses printer yang sudah di 

sharing oleh komputer lain, (MADCOMS, 2010), berpendapat bahwa cara 

mengatasi kendala Sharing Printer adalah sebagai berikut: 

1. Pertama, klik Start lalu pilih Devices and Printers sehingga akan 

ditamplkan jendela Printers And Faxes yang menampilkan jenis printer 

yang telah terinstal. 

2. Apabila pada jendela printers and faxes tidak terdapat printer yang 

terinstal, lakukan instalisasi printer sesuai dengan printer yang anda 

pergunakan. Tampilkan jendela Printer And Faxes dengan printer yang 

telah terinstal seperti terlihat pada Gambar 3.8 

 

Gambar 3.8. Printer yang Telah Terinstal 

3. Klik kanan pada printer yang terpasang dan pilih sharing. Lihat Gambar 

3.8. 



 
 

 

Gambar 3.9. Langkah Sharing Printer 

4. Pada kontak dialog printer properties, pilih Sharing This Printer dan 

ganti nama sharing sesuai dengan keinginan anda. Lihat Gambar 3.8 

 

Gambar 3.10. Kontak Dialog Printer Properties 

 

5. Langkah-langkah setting printer di komputer client,tekan “Logo 

Windows + R” maka akan muncul seperti gambar dibawah ini dan 

masukkan alamat IP Address komputer yang sudah mensharing printer 

tersebut. 

 



 
 

Contoh: 192.168.43.83 (IP address disesuaikan dengan jaringan  masing-

masing) 

 

Gambar 3.11. Tes koneksi ke Server 

6. Lalu lihat perangkat atau file apa saja yang di sharing oleh komputer 

yang menggunakan ip address tersebut, terutama adalah 

Printer.Kemudian, klik kanan pada printer tersebut dan pilih 

“Connect...”. Tunggu beberapa saat hingga proses connecting pada 

printer selesai. 

 

Gambar 3.12.  Pengkoneksian printer yang di sharing  

 

7. Setelah proses sharing selesai, maka printer tersebut telah di-sharing dan 

printer sudah dapat di akses oleh pengguna dari komputer lain. 

 

B. Cara mengatasi kendala “BOOTMGR is missing” adalah yang pertama kita 

menyiapkan CD Room yang sudah berisi bootable windows 7, kemudian 

dilakukan seperti langkah – langkah di bawah ini: 

https://1.bp.blogspot.com/-Uktzw-j1f1w/V8WfwrF-ZZI/AAAAAAAAAjs/uNtuSxonkHk0iXrEIwvgLyabycKCeqXHQCEw/s1600/ip+address.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-20d1r1EWGGo/V8WfwNElOmI/AAAAAAAAAjs/vFa5bWojB9UDzJI9eohYwkImOetE6JYMgCEw/s1600/connect.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Uktzw-j1f1w/V8WfwrF-ZZI/AAAAAAAAAjs/uNtuSxonkHk0iXrEIwvgLyabycKCeqXHQCEw/s1600/ip+address.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-20d1r1EWGGo/V8WfwNElOmI/AAAAAAAAAjs/vFa5bWojB9UDzJI9eohYwkImOetE6JYMgCEw/s1600/connect.jpg


 
 

 

 

Gambar 3.13. Tampilan “BOOTMGR is missing”  

1. Coba Restart lagi PC pengguna karena “BOOTMGR is missing” bisa 

merupakan suatu kejadian yang terjadi secara kebetulan. 

2. Pastikan pengaturan harddisk dan drive lain dalam BIOS sudah benar. 

3. Cek pemasangan kabel pada hardisk dan juga CD room karena kabel 

yang longgar dapat menyebabkan “BOOTMGR is missing” terjadi. Bila 

perlu gantilah jika kabel yang mengalami kerusakan. 

4. Jika secara hardware tidak mengalami masalah maka masalah “bootmgr 

is missing” bisa jadi berasal dari software. Untuk mengatasinya, 

pengguna dapat melakukan seperti berikut di bawah ini : 

5. booting dari DVD windows 7 

6. Kemudian pilih Repair computer 

7. Pilih Cancel agar keluar dari repair wizard 

8. Kemudian muncul tampilan “command prompt”, system restore, memory 

diagnostics, dan lain sebagainya 

9. Pilih command prompt 

10. Setelah itu, masuk ke drive DVD windows 7, misalkan di drive E, maka 

ketikkan E: kemudian enter 

11. Copy file bootmgr ke drive dimana windows terinsal misalnya secara 

default di drive C:. Silakan ketikkan “copy bootmgr c:” ( tanpa tanda 

petik ) kemudian enter 



 
 

12. Tunggu proses copynya, jika sudah selesai ketik exit kemudian tekan 

enter 

13. Kemudian restart computer 

14. Pilihlah “start windows normally” 

Setelah konfigurasi diatas semua selesai, jika berhasil maka akan tampil 

seperti gambar 3.14. dibawah ini 

 

 

Gambar 3.14. Tampilan setelah konfigurasi berhasil 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Kesimpulan yang dapat  penulis ambil setelah melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan PKL memberikan gambaran kerja dan pengetahuan dalam 

mengatasi masalah pada dunia kerja, serta melatih mahasiswa agar 

memiliki etika dan bersikap professional dalam menghadapi dunia kerja. 

2. Kompetensi yang dibutuhkan saat melakukan PKL di Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung adalah penguasaan 

Microsoft Office dan troubleshooting komputer. 

3. Proses cetak data pada masih kurang efisien, dimana hanya satu 

computer yang terhubung dengan printer sehingga proses pencetakan 

data harus dicopykan ke flashddisk terlebih dahu. Oleh karena itu, dapat 

diatasi dengan cara sharing printer akan memudahkan proses cetak data 

yang lebih efisien. 

4. Belum adanya koneksi antar gedung satu dengan lainnya, sehingga akan 

menghambat proses transmisi data.  

4.2 Saran 

Saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : 

1. Diperlukan sharing printer,guna mempermudah pencetakan data agar 

lebih cepat dan  mendukung dalam meningkatkan kegiatan kerja. 

2. Diperlukan pembuatan jaringan antar gedung agar saling terkoneksi 

sehingga proses pengiriman dan penerimaan data dapat berjalan dengan 

baik. 

3. Mahasiswa yang ingin melakukan PKL di Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung harus memiliki keahlian 

dibidang troubleshooting, karena komputer yang digunakan perusahaan  

sering mengalami kendala khususnya masalah troubleshooting komputer. 

 

 



 
 

Dokumentasi Kegiatan Membuat Logo  

 

 

Dokumentasi Kegiatan Troubleshooting Komputer 

 

Dokumentasi Kegiatan Disposisi Surat 



 
 

 

 

Dokumentasi Kegiatan Mencetak E-Mail Masuk 

 

 


