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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi
selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan
pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap
kendala atau masalah yang dihadapi di di Instansi Pemerintah Perum BULOG
Divre Lampung selama 2 bulan yaitu pada tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan 01
September 2018.
PKL bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi
mahasiswa secara langsung mengenai prosedur kerja, mampu menerapkan ilmu
yang diperoleh pada saat kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia, mendapatkan
pengalaman langsung dari tempat pelaksanaan PKL sebelum ke dunia kerja yang
sesungguhnya, mampu bersosialisasi di lingkungan Perum BULOG Divre
Lampung.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi dengan
bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bidang Tata Usaha (TU),
kegiatan yang dilakukan di bidang umum diantaranya pengolahan administrasi
dan pengarsipan surat menyurat, membuat kliping media massa, menerima
telepon dan menyambungkan telepon. pada bidang Unit Bisnis Jasa Surve dan
Pemberantasan Hama (UB-Jatasma) adalah menyusun berita acara spraying
dan fumigasi, mengatasi smartphone mengalami hang (not responding). pada
bidang Pengadaan adalah menginput analisis harga dan pasar (GASAR),
pengelolaan administrasi surat menyurat, menginput form was, perekapan dan
pengarsipan data harga harian pasar.

Kata Kuci : PKL, Perum BULOG Divre Lampung, Tata Usaha (TU), Unit Bisnis
Jasa Survei dan Pemberantasan Hama (UB-JASTASMA), Pengadaan.
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BAB I
PEDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia

sebagai 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.
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. Menurut
Buku Pedoman Pelaksanaan & Penyusunan Laporan PKL Universitas Teknokrat
Indonesia (2017) PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap,
penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya
masing-masing. 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. PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah
bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu
syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir
perkuliahan jenjang Strata 1 (S1).
FTIK 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.
Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Perusahaan Umum Badan
Urusan Logistik Devisi Regional Lampung (Perum BULOG Divre Lampung)
yang berlokasi di Jalan Cut Meutia No. 29 Bandar Lampung untuk mengetahui
tentang sistem yang berjalan pada perusahaan atau instansi tersebut. Teori-teori
yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan
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dikantor Perum BULOG Divre Lampung terutama yang berhubungan dengan
komputer. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, bahwa teori yang
dipelajari sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga teori tersebut
dapat dilaksanakan dengan baik.

1.2

Tujuan PKL
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Perum BULOG Divre

Lampung:
1. Untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi
mahasiswa secara langsung mengenai prosedur kerja di Perum BULOG
Divre Lampung.
2. Penulis mampu menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah di
Universitas Teknokrat Indonesia.
3. Penulis mendapatkan pengalaman langsung dari tempat pelaksanaan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebelum ke dunia kerja yang
sesungguhnya.
4. Mampu bersosialisasi di lingkungan Perum BULOG Divre Lampung.

1.3

Kegunaan PKL
Manfaat dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu:

1.3.1 Bagi Mahasiswa
1. Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di
bangku kuliah dengan praktek yang nyata di dunia kerja dan masyarakat.
2. Menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang
sesungguhnya.
3. Mahasiswa

dapat

memahami

apa

yang

di

kerjakan

dalam

perusahaan/instansi tempat PKL.
4. Dengan melaksanakan PKL mahasiswa dapat menyelesaikan laporan
akhir praktik kerja lapangan, karena dengan terjun langsung ke dalam
dunia kerja, mahasiswa dapat mengetahui apa saja masalah-masalah yang
terjadi di dalam perusahaan/instansi yang terkait.
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1.3.2 Bagi Universitas
1. Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu
komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa pada saat
melaksanakan PKL, dan setelah lulus dari Universitas Teknokrat
Indonesia.
2. Memperluas

pengenalan

Universitas

Teknokrat

Indonesia

serta

mempererat kerjasama antara Universitas dengan perusahaan/instansi
yang bersangkutan.
1.3.3 Bagi Perusahaan
1. Dapat

memberikan

masukan

dan

pertimbangan

untuk

lebih

meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan
pembangunan dalam bidang pendidikan.
2. Dapat membantu pekerjaan di dalam perusahaaan/instansi dimana
mahasiswa melaksanakan PKL.
3. Mempererat kerjasama antara perusahaan/instansi dengan Universitas
Teknokrat Indonesia.

1.4

Tempat PKL
Peraktik Kerja Lapangan di laksanakan di Perum BULOG Divre Lampung

yang berlokasi di Jl. Cut Mutia No.29 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar
Lampung, merupakan pemilik dan pengelola gudang terbesar Indonesia yang
terletak hingga pelosok negeri yang siap melayani masyarakat dan mitra distribusi
BULOG. Selain melayani penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan Rastra,
BULOG juga melayani penjualan baik secara grosir maupun ritel yaitu melalui
penjualan distributor dan penjualan langsung. Dengan tersedianya cold storage
akan menjamin ketersediaan produk frozen dan chilled.
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Gambar 1.1 Denah Lokasi Perum BULOG Divre Lampung
Sumber: www.google.co.id (2018)

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada semester
pendek (Genap) Tahun Ajaran 2018/2019 yang dimulai pada tanggal 9 Juli 2018
sampai dengan 1 September 2018 atau selama 55 hari, yang dilaksanakan di
Perum BULOG Divre Lampung, dengan waku kerja yaitu jam kerja hari senin
sampai jum’at pukul 07.30 - 16.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00
-13.30 WIB.

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Perusahaan
Berdasarkan website resmi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang
sering disebut Perum BULOG telah terbentuk sejak tanggal 10 Mei 1967 yang
merupakan Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak di bidang logistik
pangan. Ruang lingkup bisnis Perum BULOG antara lain meliputi usaha
logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik,
usaha angkutan, perdagangan komoditas pangan dan usaha eceran. Sebagai
perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Perum BULOG
tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi
khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (raskin) dan
pengelolaan stok pangan.
Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada
tanggal

10

Mei

1967

berdasarkan

keputusan

presidium

kabinet

No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan
pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya
direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas
pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui
Keppres No. 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas
BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi
komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993
yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan
pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG
dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.
Pada tahun 1995, keluar Keppres No. 50, untuk menyempurnakan struktur
organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas
pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab BULOG
lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan
pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah
mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu,
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kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen
dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan
umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No.
45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal
beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No. 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari
1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres No. 39 tahun
1968. Selanjutnya melalu Keppres No. 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas
yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang
diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent
(LoI).
Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk
menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini
dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju
suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun
2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun
2003) menuju organisasi yang bergerak dibidang jasa logistik di samping masih
menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas
pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen
logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras
mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta usaha jasa logistik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan
tesebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No. 166 tahun 2000, yang
selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan
Keppres No. 03 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama
dengan ketentuan dalam Keppers No. 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur
yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003.
Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2003
BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum BULOG.
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2.2 Tujuan Perum BULOG
Tujuan Perum BULOG adalah untuk turut serta membangun ekonomi
nasional, khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional di bidang
pangan, dan dapat menyelaraskan kegiatan komersial dengan tugas dan tanggung
jawab publik.

2.3 Visi dan Misi Perum BULOG
Perum BULOG divre lampung mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:
1. Visi
Menjadi Perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam
mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.
2. Misi
1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan
Layanan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber
daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem
yang terintegarasi.
3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa
melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas
pangan pokok.

8

2.4 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi
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2.5 Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Devisi
1. Kepala Divisi Regional Lampung
Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan perusahaan dan
penyelenggaraan kegiatan pengadaan, operasional, pengadaan dan
pelayanan publik, komersial dan pengembangan bisnis, pengelolaan Adm
& Keuangan di wilayah kerja.
2. Kepala Bidang Pengadaan
Tugas pokok diatur dalam pasal 8, yaitu melaksanakan kegiatan analisis
harga pasar gabah/beras, dan pengadaan pangan pokok lain. Fungsinya
diatur

dalam

pasal
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yaitu

merencanakan,

mengoordinasikan,

mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan.
3. Pengadaan Gabah dan Beras
Bertugas melakukan penyiapan program pengadaaan gabah dan beras
medium/premium serta berangkat pemeriksa kualitas dilaboratorium
pemeriksaan kualitas, L/C pengadaan, biaya eksploitasi, penyiapan Adm
pengadaan seperti kontrak jual beli dan dokumen lainnya.
4. Analisis Harga dan Pasar
Melakukan pengamatan dan penyimpulan data harga kondisi dan struktur
pasar, tataniaga komoditas gabah, beras, dan pangan pokok lain serta
melakukan market intelligence, dan penyiapan data meliputi komoditas
yang dibutuhkan pasar, pasokan komoditas perencanaan jarinangan dan
pengeluaran/penjualan. Serta menyediakan data statistik, penyusunan
rencana kerja untuk kegiatan operasional dan komersial.
5. Pengadaan Pangan Pokok Lainnya.
1. Penyiapan program pengadaan pangan pokok lain meliputi serealia
(jagung dan kedelai), hasil industri (bawang, cabe, daging ayam, daging
sapi, telur, dan lain-lain).
2. Penghitungan kebutuhan yang meliputi bahan pendukung (karung
pembungkus, benang kuralon, dan lain-lain).
3. L/C pengadaan, biaya eksploitasi penyiapan adm seperti kontrak jual
beli dan dokumen lainnya, serta memantau, mengevaluasi, dan
melaporkan kegiatan pengadaan pangan pokok lain.
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6. Kepala Bidang Operasional dan Pelayanan Publik
Mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Pengelolaan penyaluran
2. Persediaan dan penyediaan angkutan
3. Perawatan kualitas dan pengendalian mutu
Penyaluran beras, pangan pokok dan cadangan pangan pemerintah (CPP)
untuk

publik.

Fungsinya

yaitu

merencanakan,

mengoordinasikan,

mengendalikan, dan mengevaluasi ketiga seksi yang ada dibawah OPP.
7. Seksi Penyaluran
1. Melakukan OP dan ADM penyaluran beras kepada kelompok
masyarakat berpendapatan rendah, kelembagaan pemerintah, dan CPP.
2. Pengajuan kebutuhan biaya operasional, eksploitasi, sosialisasi, dan
koordinasi dengan pihak lain.
8. Seksi Pengadaan, Persediaan dan Angkutan
Melakukan pengolahan gudang, biaya sewa gudang, biaya operasional dan
biaya rawat ringan gudang (RwR), penerapan ISO dan K3 (keselamatan
dan kesehata kerja), Adm persediaan, memantau, mengevaluasi,dan
melaporkan kegiatan pengelolaan pergudangan, dan persediaan angkutan.
9. Seksi Perawatan dan Pengendalian Mutu
Melakukan operasional dan ADM perawatan, dan pengendalian mutu
termasuk reproses, penyiapan sarana dan prasarana perawatan kualitas, dan
standarisasi mutu gabah beras dan pangan pokok lainnya.
10. Kepala Bidang Komersial
Melaksanakan kegiatan penjualan distributor, penjualan langsung,
pengembangan bisnis dan industri hulu, serta pengembangan bisnis dan
Teknologi Informasi.
11. Seksi Pengembangan Bisnis dan Industri Hulu
Bertugas untuk menganalisis penyediaan dan pengelolaan budaya
pertanian, pengoperasian Adm dan pemeliharaan pengolahan gabah/beras
dan pangan pokok lainnya.Koordinasi dan pembinaan unit pengolahan,
Pengembangan lumbung pangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri hulu.
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12. Seksi Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi
1. Melakukan pengembangan jaringan RPK melalui kerjasama individu,
kemitraan, dan pemasaran.
2. Analisis perancangan dan penyediaan produk, pengiriman, dan
pengendalian produk di atau dari pusat distribusi dan jaringan pasar
lainnya termasuk toko binaan.
13. Seksi Penjualan
Perencanaan analisis penjualan termasuk penyiapan komoditi/produk jual,
segmentasi, target pasar, dan pengusulan harga jual penjualan langsung,
analisis menejemen komoditi jaringan, operasi, dan pendistribusian.
14. Korlap Opaset
Mempunyai tugas yaitu perencanaan dan analisis penjualan termasuk
penyiapan komoditi/produk jual, segmentasi, target pasar dan pengusulan
harga jual penjualan distributor, analisis manajemen komoditi dan
jaringan, operasi, pendistribusian komoditi dan adm penjualan.
15. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan
Bertugas untuk melakukan pengelolaan SDM dan Hukum, sekrtariat dan
humas, umum, keuangan, serta akuntansi, perpajakan, manajemen resiko
dan kepatuhan.
16. Seksi SDM dan Hukum
Mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Pengelolaan data dan sistem informasi SDM.
2. Pendataan kebutuhan dan pengembangan SDM.
3. Pengusulan rotasi, mutasi dan promosi karyawan.
4. Pengelolaan adm dan kesejahteraan karyawan.
5. Penerapan K3LH, penyususan dan penelaahan perjanjian kontrak.
6. Pelayanan

konsultasi

hukum,

penanganan

dan

pemantauan

penyelesaian klaim, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan
kegiatan pengelolaan sdm dan hukum.
17. Seksi Keuangan
Melakukan administrasi dan verifikasi seluruh proses penerimaan dan
pengeluaran transaksi keuangan (kegiatan operasional maupun komersial),
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penyelesaian tagihan/piutang usaha, pengendalian dan realisasi anggaran,
serta

memantau,

mengevaluasi,

dan

melaporkan

kegiatan

keuangan.Pengelolaan dan penerapan manajemen resiko dan kepatuhan di
Divre, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan akuntansi,
manajemen resiko dan kepatuhan.
18. Seksi Akuntansi, Manajemen Resiko dan Kepatuhan
1. Melakukan

pencatatan,

pengecekan,

pengoreksian,

dan

pengarsipanseluruh transaksi keuangan.
2. Pencatatan transaksi buku tambahan terhadap akun/kodering uang
muka, piutang aset tetap,hutang, dan lain-lain.
3. Pengecekan,

perhitungan,

pemungutan,

penyetoran,

pelaporan,

penyimpanan dokumen, PPN, PPH, dan pajak lainnya, serta
penyusunan laporan keuangan.
19. Seksi Sekretariat Umum dan Humas
Umum

bertugas

untuk melakukan pengelolaan kerumahtanggaan,

pemeliharaan sarana dan prasarana Divre, pengajuan usulan pengadaan
sarana kantor dan sarana lainnya, replacement dan rehab, inventarisasi dan
administrasi aset tetap, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan
kegiatan

umum.

Humas

mengelola

surat

menyurat,

ekspedisi,

dokumentasi,dan arsip dokumen perusahaan, kegiatan protokoler,
administrasi dan perjalanan dinas, pengelolaan berita dan informasi,
menjalin komunikasi dengan media massa, masyarakat dan stacholder
lainnya. Pengelolaan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL)
guna meningkatkan citra baik perusahaan, memantau, mengevaluasi, dan
melaporkan kegiatan sekretariat dan humas.

2.6 Kegiatan Umum Perusahaan
BULOG merupakan perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari
pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian
untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan berasa untuk
orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan. Selain menyelenggarakn
usaha logistik pangan pokok yan tertuang dalam kegiatan pelayanan Publik dan
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Public Service Obligation (PSO), Perum BULOG juga melaksanakan usaha-usaha
lain berupa kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Usaha (PPU). Berdasarkan
cakupan kegiatannya Perencanaan dan Pengembangan Usaha dibagi menjadi 3,
yaitu: Industri, Perdagangan, dan Jasa.

2.7 Lokasi Perum BULOG
Perum BULOG Divre Lampung berlokasi di:
Jalan

: Cut Meutia No.29 Bandar Lampung

Telepon

: 0721-487947 faksimili 0721-484125

E-mail

: devre_lamppung@BULOG.co.id

Website

: http://www.BULOG.co.id

2.8 Logo dan Makna Logo Perum BULOG

Gambar 2.2 Logo Perusahaan BULOG
Sumber: (Bulog, 2018)
1. Matahari dengan gradasi warna kuning ke merah menggambarkan Perum
BULOG sebagai perusahaan yang menjadi sumber dari seluruh rangkaian
kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam termasuk suku dankultur
didalamnya. Matahari juga mencerminkan adanya semangat perubahan dalam
diri Perum BULOG, untuk menjadi perusahaan yang lebih profesional,
transparan, dan sehat.
2. Huruf/tipografi BULOG berwarna biru menjadi refleksi konkrit akan besarnya
peranan Perum BULOG dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bangsa
Indonesia. Sedangkan bentuk huruf/tipografi yang kokoh menggambarkan
bentuk fisik Perum BULOG sebagai sebuah perusahaan yang solid dalam
mengelola berbagai misinya.
3. Logo dapat disertai atau tidak disertai tagline atau slogan berupa kalimat
“Bersama

Mewujudkan

Kedaulatan

Pangan”.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

PELAKSANAAN PKL: VANESSA RAMADHANTI (15312483)

Adapun beberapa pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Perum
BULOG Divre Lampung.

3.1.1

Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan selama 2

(dua) bulan di Perum BULOG Divre Lampung, penulis ditempatkan di Bidang
Tata Usaha (TU) dibawah bimbingan Bapak Rafki Ismael, Kepala Seksi
Sekretariat, Umum & Humas.
Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan selama melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) sebagai berikut:
1. Pengolahan Administrasi Surat Menyurat.
2. Membuat Kliping Media Massa.
3. Menerima Telepon dan menyambungkan Telepon.
4. Ekspedisi Surat.

3.1.2

Pelaksanaan Kerja
Penulis di tempatkan di bagian Tata Usaha (TU) dimana penulis di

tugaskan untuk mengelola administrasi surat menyurat surat masuk dan surat
keluar. Sebelum surat di bagikan pada bidang yang bersangkutan surat masuk
terlebih dahulu dibukukan kedalam buku agenda surat masuk untuk di berikan
nomor yang nantinya akan di disposisikan kepada Kadivre (Kepala Divisi
Regional). Setelah surat di disposisikan oleh Kadivre, surat tersebut dicek kembali
untuk mengetahui bidang mana yang akan di tuju, lalu di rangkap sesuai dengan
kebutuhan. Sebelum surat di distribusikan, penulis melakukan pencatatan atau
controlling terlebih dahulu yaitu pada buku ekspedisi surat yang gunanya, sebagai
bukti bahwa surat tersebut telah distribusikan sesuai dengan bagian yang telah
ditentukan. Pada proses pencatatan ekspedisi di butuhkan ketelitian agar tidak
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terjadi kesalahan. Kemudian surat yang telah dirangkap akan di lakukan
pengarsipan dimana surat tersebut akan di arsipkan kedalam map ordner masingmasing sesuai dengan jenis surat dan diurutkan berdasarkan nomor surat. Tujuan
diarsipkannya surat ini agar mempermudah staf pegawai yang ada Perum BULOG
Divre Lampung khususnya pada bagian Tata Usaha (TU) dalam pencarian surat
kembali. Berikut adalah laporan kegiatan selama praktik kerja lapangan, penulis
melakukan beberapa jenis kegiatan diantaranya sebagai berikut:
1. Pengeloaan Adminitrasi Surat Menyurat
Surat ialah kertas sehelai atau lebih dimana dituliskan suatu pernyataan
atau berita sesuatu yang hendak orang nyatakan, beritakan atau
dinyatakan kepada orang lain. (Hidajat, 2000).
a. Membukukan surat masuk
Penulis di tugaskan untuk membukukan surat masuk lalu
dilanjutkan dengan disposisi pada Kadivre, setelah itu surat di
rangkap dan di ekspedisikan menurut bagian bidang yang telah di
tentukan.

Gambar 3.1 Lembar Disposisi dan Surat Masuk
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Gambar 3.2 Buku Agenda Surat Masuk

b. Penomoran surat keluar
Penulis ditugaskan untuk memberikan nomor surat keluar lalu
dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen Kadivre untuk di
cek dan mendapatkan persetujuan bahwasannya surat tersebut tidak
terdapat kesalahan atau kekeliruan, setelah itu surat di rangkap
sebagai arsip peusahaan.

Gambar 3.3 Lembar Surat Keluar
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Gambar 3.4 Buku Agenda Surat Keluar

c. Membukukan faximili masuk lalu di disposisikan pada Kadivre,
setelah itu surat di rangkap dan di ekspedisikan menurut bagianbidang yang telah di tentukan.

Gambar 3.5 Lembar Disposisi dan Faximili masuk
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Gambar 3.6 Buku Agenda Faximili masuk

d. Menomorkan

faksimili

keluar

lalu

di

lanjutkan

dengan

penandatanganan doukumen Kadivre untuk dicek dan mendapat
peretujuan bahwasannya surat tersebut tidak terdapat kesalahan
atau kekeliruan, selanjutnya surat di beri cap dan di rangkap
sebagai arsip perusahaan, dan selanjutnya faximili keluar dikirim
melalui alat pengirim faximili.

Gambar.3.7 Lembar Faximili Keluar
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Gambar 3.8 Buku Agenda Faximili Keluar

e. Memberi nomor pada nota interen lalu di lanjutkan dengan
disposisi seperti halnya pada surat masuk, dan disposisi pada
Kadivre, setelah itu nota interen di fotokopi dan di ekspedisikan
menurut bagian-bagiannya.

Gambar 3.9 Lembar Disposisi dan Nota Intern
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Gambar 3.10 Buku Nomor Nota Intern dan Buku Agenda Nota Intern
2. Membuat kliping media massa
Penulis di tugaskan setiap harinya untuk membaca koran yang
berkaitan dengan jagung, beras dan gabah, lalu penulis lalu Koran
tersebut digunting pada halaman yang memuat informasi yang
berkaitan dengan jagung dan gabah,k kemudian di tempelkan kertas
hvs yang telah tersedia selanjutnya di rangkap sebanyak 5 rangkap dan
dibagikan kebidang-bidang yang ada di Perum BULOG Divre
Lampung.

Gambar 3.11 Surat Nota Intern dan Lembar Kliping
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3. Menerima telepon dan menyambungkan telepon.
Telepon merupakan perangkat penerima dan pengirim suara
dengan perantara listrik. Kata telepon berasal dari bahasa Yunani yaitu
“Tele“ yang berarti jauh dan “ Phone “ yang berarti suara. Dengan
kata lain telephone adalah salah satu alat komunikasi jarah jauh yang
saat ini telah menyebar luas. (Ernawati, 2003)
Penulis biasanya menerima dan menyambungkan telepon sesuai
dari perintah pembimbing Praktik Kerja Lapangan ( PKL) yang ada di
ruangan.
4. Ekspedisi surat
Penulis di tugaskan untuk mendistribusikan surat yang telah di
disposisi oleh Kadivre ke bidang-bidang yang terkait di dalam surat
disposisi, sebelum didistribusikan, penulis mencatat terlebih dahulu
nomor agenda surat kedalam buku ekspedisi sesuai dengan jenis
suratnya, setiap bidang yang menerima lembar disposisi tersebut,
penerima wajib memparaf di buku ekspedisi.

Gambar 3.12 Buku Ekspedisi Fax Keluar, Nota Intern,
dan Surat Masuk
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Gambar 3.13 Buku Ekspedisi Fax Masuk dan Surat Keluar

3.1.3

Kendala Yang Dihadapi
Adapun kendala yang dihadapi selama melaksanakan Praktik Kerja

Lapangan di Perum BULOG Divre Lampung:
Sulitnya mencari arsip
Arsip adalah segala kertas naskah, buku, film, microfilm, rekaman,
suara, gambar, dan peta, bagan atau dokumen asli yang lain dalam
segala cara penciptaan dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu
badan sebagi bukti atas tujuan perusahaan, fungsi, kebijaksanaan,
keputusan, prosedur, pekerjaan, atau kegiatan pemerintahan yang lain
atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya.
(Wursanto, 1995). Sulitnya mencari arsip dokumen (surat, nota intern,
faksimili masuk dan keluar) secara cepat saat dibutuhkan, karena
terlalu banyak outner yang tidak tersusun dengan rapi.

3.1.4

Cara Mengatasi Kendala
Berikut adalah cara untuk mengatasi kendala–kendala yang dihadapi:
1. Berdasarkan kendala yang pertama penulis berinisiatif untuk
menempatkan semua arsip ke ordner sesuai dengan jenis surat
kemudian disusun secara rapi kedalam lemari arsip yang telah di
sediakan oleh Perum BULOG Divre Lampung yang berguna untuk
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mempermudah

staf

pegawai

ketika

mencari

dokumen

yang

dibutuhkan.

Gambar 3.14 Lemari Untuk Menyimpan Outner
3.2

PELAKSANAAN PKL: VITO FERNANDO (15312410)

3.2.1

Bidang Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Perusahaan

Umum BULOG Divisi Regional Lampung penulis ditempatkan pada bagian
bidang Unit Bisnis Bulog yaitu UB-Jastasma.
UB-Jastasma memiliki beberapa bagian tugas, dan kegiatan yang
dilakukan

adalah

membaca

dan

mengetahui

jenis-jenis

hama

gudang,

merencanakan kegiatan perawatan kualitas, membuat tagihan biaya perawatan,
menganalisa kualitas beras, dan membuat berita acara penerimaan beras dan
karung, serta membuat laporan perawatan kualitas.
Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan selama melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) sebagai berikut:
1. Menyusun Berita Acara Spraying dan Fumigasi.
2. Mengatasi Smartphone Mengalami Hang (not responding).
3. Mengoperasikan Office Excel.
3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Adapun pelaksanan kerja yang dihadapi penulis Praktik Kerja Lapangan
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(PKL) di Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Lampung sebagai berikut:
1. Menyusun Berita Acara Spraying dan Fumigasi
Spraying dan fumigasi merupakan jasa yang dilakukan oleh UBJastasma yang bertugas untuk memelihara beras dan gabah di gudang
Bulog dari serangan hama. Jasa pemberantasan hama dilaksanakan oleh
staf dan petugas UB-Jastasma dengan kegiatan fumigasi dan spraying baik
atas permohonan maupun spraying rutin. Setelah dilakukannya kegiatan
jasa spraying dan fumigasi maka bagian Administrasi membuat Berita
Acara pelaksanaan Spraying dan fumigasi di gudang yang bersangkutan.
Dokumen Berita Acara berisi berbagai informasi tentang gudang yang
difumigasi dan dispraying seperti nama gudang, alamat gudang, jumlah
komoditi gudang, ukuran gudang, jenis hama yang menyerang, peralatan
dan perlengkapan yang digunakan serta penggunaan obat (Susilo,2008).
Berita Acara Spraying dan Fumigasi tersebut, penulis melakukan
sortir, penulis lakukan dengan cara mengurutkan sesuai dengan nama
masing-masing gudang, lalu kembali penulis menyusun berita acara
tersebut sesuai dengan urutan nomor Berita Acara, setelah itu lembar
dipisah sesuai dengan warna kertas.

Gambar 3.15 Menyusun Berita Acara Spraying dan Fumigasi
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2. Mengatasi Smartphone Mengalami Hang (not responding)
Smartphone adalah telepon selular dengan mikroprosesor, memori,
layar dan modem bawaan. Smartphone merupakan ponsel multimedia
yang

menggabungkan

fungsionalitas

PC

dan

handset

sehingga

menghasilkan gadget yang mewah, di mana terdapat pesan teks, kamera,
pemutar musik, video, game, akses email, tv digital, search engine,
pengelola informasi pribadi, fitur GPS, jasa telepon internet dan bahkan
terdapat telepon yang juga berfungsi sebagai kartu kredit (Williams dan
Sawyer, 2011).
Penulis menemukan smartphone yang sering mengalami hang
yang digunakan oleh para anggota UB-Jastasma. Penyebab smartphone
hang adalah terlalu banyak aplikasi yang terinstal namun tidak digunakan,
dan dibiarkan menumpuk maka terjadi penumpukan cache yang tidak
dipakai, semakin banyak aplikasi maka smartphone membutuhkan alokasi
ram, penyimpanan dan proses yang dapat membuat beban smartphone itu
sendiri.

Gambar 3.16 Proses Pembersihan Smartphone
Dengan Cara Reset Data Pabrik

26

Gambar 3.17 Proses Flash Smartphone Khusus Samsung
Dengan Aplikasi ODIN

3. Mengoperasikan Office Excel
Microsoft Excel merupakan aplikasi untuk mengolah data secara
otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsifungsi, pengolahan data dan tabel, pembuatan grafik dan menajemen
data. Pemakaian rumus sendiri dapat berupa penambahan, pengurangan,
perkalian dan lain sebagainya. Sedangkan pemakaian fungsi-fungsi dapat
berupa pemakaian rumus yang bertujuan untuk menghitung dalam bentuk
rumus matematika maupun non matematika (Susandara, 2010). Disini
penulis diberi tugas untuk membuat file Excel yang berjudul “Penilaian
Kinerja Personil UB-Jastasma Region Lampung”.
Kegiatan membuat Excel yang berisikan nama-nama dari personil UBJastasma di wilayah Bandar Lampung pada Bulan Juli 2018 dapat dilihat
pada Gambar 3.18 berikut:
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Gambar 3.18 Membuat Data Excel Pegawai

3.2.3

Kendala yang dihadapi
Adapun Kendala yang dihadapi penulis Praktik Kerja Lapangan (PKL) di

Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Lampung sebagai berikut:
1. Sharing

printer

gagal

akibat

perintah

dokumen

mengalami

penumpukan berlebih.
2. Adanya keterbatasan sumber daya seperti konektivtas masih
menggunakan MIFI.

2.2.4

Mengatasi Kendala yang Dihadapi
Dengan kendala yang dihadapi maka perlu adanya solusi untuk mengatasi

hal tersebut. Untuk memudahkan dalam penulisan, maka penulis menjabarkan
setiap solusi pada masalah tersebut, berikut solusinya:
1. Menghapus dokumen secara manual
Yaitu dengan mencoba menghapus antrian dokumen seara manual
pada jendela print queue tersebut. Dengan cara double klik pada icon
printer di bagian bawah sebelah kanan pada taskbar atau klik start,
klik devices and printers, lalu klik kanan pada icon printer yang
dikehendaki dan pilih see what’s printing.
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Gambar 3.19 Tampilan print dokumen queue
Pada jendela print queue terdapat beberapa kolom yaitu:
DokumenName: nama dokumen yang sedang dicetak.
Status: status dokumen spooling, paused atau printing.
Owner: user name yang mencetak dokumen.
Pages: jumlah halaman yang sudah dicetak dan jumlah keseluruhan
halaman.
Size: ukuran dokumen dalam kilobytes.
Submitted: menampilakan waktu pada saat dokumen dikirim ke printer.
Untuk dapat menghapus dokumen dari daftar antrian lakukan dengan
cara klik kanan dokumen tersebut dan pilih cancel.

2. Memasang WIFI dengan berlangganan Indihome
IndiHome merupakan layanan Triple Play dari Telkom yang terdiri
dari Internet Fiber atau High Speed Internet (Internet Cepat), Interactive
TV (UseeTV) dan Phone (Telepon Rumah). Untuk sebagian besar
wilayah Indonesia, IndiHome akan dilayani dengan menggunakan 100 %
Fiber, artinya kabel Fiber Optic digelar sampai ke rumah maupun
perusahaan, penulis berharap dengan pemasangan indihome konektivitas
dapat berjalan dengan stabil tanpa adanya gangguan yang berarti.

3.3

PELAKSANAAN PKL: YANTI WULANDARI (15312626)
Adapun beberapa pelakasanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Perum

BULOG Divre Lampung:
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3.3.1

Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan selama 2

(dua) bulan di Perum BULOG Divre Lampung, penulis ditempatkan di Bidang
Pengadaan yang dipimpin oleh Bapak Abdul Basit. Bidang pengadaan ini yang
merupakan salah satu bagian penting dalam melaksanakan kegiatan analisis harga
dan pasar, pengadaan gabah, beras, dan pangan pokok lain. Pada bidang
Pengadaan tersebut terdapat 3 Kasi, 2 staff dan Sekertaris Kabid Pengadaan, yaitu
Kasi Pengadaan Pangan Pokok Lain (P2L), Kasi Analisis Harga dan Pasar (Gasar)
dan Kasi Pengadaan Beras.
Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan selama melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) sebagai berikut :
1. Menginput Analisis Harga dan Pasar (GASAR).
2. Pengelolaan Administrasi Surat Menyurat.
3. Menginput Form Was.
4. Perekapan dan Pengarsipan Data Harga Harian Pasar.

3.3.2

Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 09

Juli 2018 sampai 01 September 2018 penulis ditempatkan di Bidang Pengadaan
Perum BULOG Divre Lampung, Jalan Cut Mutia No. 29, Teluk Betung Utara,
Bandar Lampung. Adapun pekerjaan yang diberikan kepada penulis yaitu :

1. Menginput Analisis Harga dan Pasar (GASAR)
harga dapat didefenisikan secara sempit sebagai jumlah uang yang
ditagihkan untuk suatu produk atau jasa (Kotler dan Armstrong,2012).
Pasar

merupakan

sekumpulan

orang

yang

berkeinginan

untuk

memperoleh kepuasan menggunakan uang yang digunakan untuk
membeli barang dan berkemauan untuk membelanjakan uang yang
dipunyainya tersebut (William,1995).
Penulis ditugaskan untuk menginputkan hasil data survey Harga dan
Pasar (GASAR) ke aplikasi web BULOG GASAR yang telah tersedia.
Dimana Harga dan Pasar (GASAR) merupakan harga bahan- bahan

30

pokok yang ada di pasar – pasar. Adapun pasar-pasar yang telah di
tentukan oleh Perum BULOG Divre Lampung untuk dilakukan surve
harga pasar yaitu :
a. Pasar Tugu
b. Pasar Gintung
c. Pasar Kangkung
Penginputan harga dan pasar terdiri dari K1 (Konsumen1), K2
(Konsumen2), G1 (Grosir1), dan P1 (Produsen1), penginputan harga
pasar perhari dan perminggu. Penginputan Harga dan Pasar (GASAR)
ini di perlukan untuk mengetahui pergerakan harga di pasar baik itu
konsumen maupun produsen, sehingga dapat menentukan kebijakan
yang di ambil oleh perusahaan. Apabila harga komoditi di pasar
cenderung naik maka dapat dilakukan Operasi Pasar (OP). Selain itu,
BULOG memiliki fungsi komersial selain fungsi pelayanan publik,
sehingga dengan mengetahui harga komoditi maka BULOG dapat
mengetahui harga kompotitior.

Gambar 3.20 Aplikasi Web Harga dan Pasar (GASAR)
2. Pengeloaan Adminitrasi Surat Menyurat
Menurut Endang dan Mulyani (2009). Pengertian surat adalah setiap
tulisan yang berisi pernyataan dari penulisnya dan dibuat dengan tujuan
penyampaian informasi kepada pihak lain. Surat juga bisa diartikan
sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada
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pihak lain yang memiliki persyaratan khusus yaitu penggunaan kertas,
penggunaan model atau bentuk, penggunaan kode dan notasi, pemakaian
bahasa yang khas serta pencantuman tanda tangan. Penulis ditugaskan
untuk mengelola surat masuk, surat faximili, surat nota intern masuk,
dan memberi nomor pada surat nota intern yang akan di bagikan pada
bidang yang telah di tentkan. Surat yang sudah diterima atau di buat
kemudian di disposisikan terlebih dahulu kepada Kabid Pengadaan
sebelum diserahkan kepada Kasi Pengadaan, kemudian surat tersebut di
catat di buku arsip. Setelah surat tersebut di catat kemudian di rangkap
menjadi 2 surat dimana 1 surat di arsipkan dan 1 surat lagi diserahkan
kepada bagian yang telah ditentukan oleh Kabid Pengadaan. Berikut
merupakan contoh surat menyurat dapat dilihat pada Gambar 3.21
sampai Gambar 3.31:

Gambar 3.21 Lembar Disposisi dan Surat Masuk
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Gambar 3.22 Buku Arsip Surat Masuk

Gambar 3.23 Lembar Disposisi dan Surat Faximili Masuk
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Gambar 3.24 Buku Arsip Faximili Masuk

Gambar 3.25 Lembar Disposisi dan Surat Nota Intern Masuk
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Gambar 3.26 Buku Arsip Surat Nota Intern Masuk

Gambar 3.27 Lembar Disposisi dan Surat Nota Intern Masuk
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Gambar 3.28 Buku Penomoran Surat Nota Intern Keluar

Gambar 3.29 Buku Arsip Surat Nota Intern Keluar
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Gambar 3.30 Buku Ekspedisi Surat Para Kasi Bidang Pengadaan

Gambar 3.31 Buku Ekspedisi Surat Keluar

3. Menginputkan Form Was
Form Was merupakan kartu kendali terhadap transaksi pemasukan
beras. Tujuan adanya Form Was ini di kemudian hari akan di gunakan
untuk keperluan audit saat ada pemeriksaan. Penginputan data Form
Was di dapatkan dari Mitra Kerja Pengadaan (MKP) dan Satuan Kerja
(SatKer). Penulis ditugaskan untuk menginputkan data ke Form Was
yang telah tersedia di Perum Bulog Divre Lampung. Adapun data yang
di inputkan pada Form Was antara lain:
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1. Kontrak, terdiri dari:
a. Nama MITRA
b. Nomor
c. Tanggal
d. Kuantum (KG)
e. Gudang
2. Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), terdiri dari:
a. Nomor
b. Tanggal
c. Kuantum (KG)
3. Surat Keterangan Barang Masuk (GD1M), terdiri dari:
a. Nomor
b. Tanggal
c. Kuantum (KG)

Gambar 3.32 Form Was

4. Perekapan dan Pengarsipan data harga harian pasar
Menurut Mintorogo dan Sedarmayanti (1992), Rekapitulasi adalah
suatu kegiatan meringkaskan data sehingga menjadi lebih berguna
bentuk, susunan, sifat atau isinya dengan bantuan tenaga tangan atau
bantuan suatu peralatan dan mengikuti rangkaian langkah, rumus, atau
pola tertentu. Penulis ditugaskan untuk merekap hasil survey data harga
harian pasar setelah melakukan perekapan data penulis ditugaskan untuk
mengarsipkan data ke map ordner.
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1.3.3 Kendala Yang Dihadapi
Kendala pelaksanaan kerja pada Bagian Pengadaan yang penulis
temukan antara lain:
1. Pada awal pelaksanaan PKL penulis diberikan pekerjaan untuk
menerima dan mencatat surat masuk dan surat keluar. Dimana penulis
tidak berikan arahan telebih dahulu dalam pengelolaan administrasi
surat masuk dan keluar, sehingga penulis kurang memahami terhadap
prosedur administrasi surat menyurat yang ada pada Perum BULOG
Divre Lampung. Kemudian dalam pengelolaan administrasi surat
menyurat ini pula penulis mengalami kendala dalam pendistribusian
surat, dimana penulis harus melakukan distribusian surat ke bidang
bagian yang ada di Perum BULOG Divre Lampung Sehingga
membuat tidak efektif terhadap pekerjaan pegawai.

2. Berdasarkan kendala yang kedua yaitu dalam pengoperasian Aplikasi
Web BULOG GASAR Perum BULOG Divre Lampung. Saat penulis
melakukan penginputan data Harga dan Pasar Perum BULOG Divre
Lampung, jaringan konektivitas yang di gunakan sulit untuk
terhubung atau tidak ada konektivitas yang baik, sehingga membuat
penulis mengalami keterlambatan dalam menginputkan data Harga
dan Pasar sehingga data yang diserahkan tidak tepat waktu atau tidak
sesuai dengan waktu di tentukan.

3. Berdasarkan kendala yang ketiga yaitu dalam pengarsipan dokumen
banyak dokumen yang menumpuk sehingga membuat penulis atau staf
pegawai kesulitan untuk mencari dokumen yang dibutuhkan kembali.
Adapun dokumen yang di arsipkan Surat Masuk, Surat Keluar, Surat
Faksimili, Surat Nota Interen.

1.3.4

Cara Mengatasi Kendala
Adapun Cara Mengatasi Kendala Pelaksanaan PKL diantaranya:
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1. Berdasarkan Kendala yang pertama penulis memberikan saran untuk
pendistribusian surat menyurat yaitu melakukan pendistribusian surat
dengan mengirim berkas menggunakan via email. Dokumen surat
masuk di scan terlebih dahulu kemudian di simpan pada sebuah folder
dan di berikan nama yang jelas terhadap folder tersebut yaitu dengan
menyesuaikan tanggal pendistribusian yang akan di lakukan. Setelah
itu folder dapat di kirimkan di email yang telah di buat ke bidang
bagian yang ada di Perum BULOG Divre Lampung

Gambar 3.33 Scanner Surat Nota Intern
2. Menurut Ahmadi dan Hermawan (2013), Internet adalah komunikasi
jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer
di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Berdasarkan
Kendala yang kedua adalah kurangnya fasilitas jaringan internet yang
dapat mendukung kinerja pegawai khususnya dalam menginputan data
Harga dan Pasar. Solusi yang di berikan penulis yaitu Perum BULOG
Divre Lampung penulis menyarankan agar dapat menambahkan
fasilitas jaringan koneksi internet berupa penambahan wifi di setiap
ruangan SubBagian yang ada di Perum BULOG Divre Lampung,
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sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya pegawai dapat berkerja
secara maksimal, khusunya pekerjaan yang menggunakan jaringan
koneksi internet seperti mengoperasikan penginputan Harga dan Pasar
di Perum BULOG Divre Lampung.
3. Menurut Susarto (1997), Arsip adalah suatu warkat yang disimpan
secara sistemastis karena mempuyai suatu kegunaan agar setiap kali
diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Berdasarkan
Kendala yang ketiga mengenai pengarsipan dokumen surat meyurat
yang ada di Perum BULOG Divre Lampung khususnya di bidang
Pengadaan baik surat masuk, surat keluar, surat faksimili, dan surat
nota intern yang tidak tersusun rapi, tidak diberikan pembatas pada
surat yang telah di tentukan oleh perusahaan.

Gambar 3.34 Pengarsipan Dokumen Surat Menyurat

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari Praktik
Kerja Lapangan (PKL) sebagai berikut:
1. Penulis dapat mengetahui prosedur kerja di Perum BULOG Divre
Lampung, seperti mengelola surat menyurat dan distribusi logistik pangan.
2. Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang
diperoleh pada saat kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia seperti
dalam matakuliah aplikasi komputer, pemograman web, kecakapan antar
personal.
3. Penulis mendapatkan pengalaman langsung dari tempat pelaksanaan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) seperti tugas dari Perum BULOG Divre
Lampung dan dapat mengetahui produk pangan dan pendistribusian secara
langsung produk pangan tersebut.
4. Penulis mampu bersosialisasi dengan baik melalui berkomunikasi dan
mampu bekerja sama pada lingkup kerja selama Praktik kerja Lapangan
(PKL).

4.2 Saran
Setelah penulis menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di
Perum BULOG Divre Lampung, penulis ingin memberikan beberapa saran
untuk perusahaan diantara lain:

1. Perum BULOG Divre Lampung dapat melakukan kerja sama untuk
kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang akan datang terhadap mahasiswa
Universitas Teknokrat Indonesia.
2. Melakukan pengarsipan dokumen dengan menata secara rapi, sehingga
meminimalisir kehilangan atau kesulitan dalam pecarian dokumen. Dan
memberikan penanda pada surat dengan jenis yang telah di tentukan
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perusahaan sehingga mempermudah staf pegawai dalam proses pencarian
dokumen surat-menyurat.

Penulis juga memberikan saran untuk mahasiswa yang akan
melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Perum BULOG Divre
Lampung diantara lain:
1. Mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
sudah menguasai program standar kantor seperti Microsoft Office.
Karena pada Perum BULOG Divre Lampung banyak menggunakan
Microsoft Office dalam menyelesaikan pekerjaan.
2. Diharapkan bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) harap menjaga nama baik Universitas dan
Almamater. Dengan menunjukan sikap disiplin, dan menjaga etika.
3. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) khususnya di Perum BULOG Divre Lampung agar
mempunyai rasa tanggung jawab, inisiatif, kreatif, dan kerjasama.
Agar memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan.
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