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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap
beberapa keahlian atau keterampilan 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 BPS Provinsi Lampung selama 2 bulan yaitu pada bulan
April dan Juni 2017.Penempatan penulis di BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG pada bagian bidang Statistik Sosial dan bidang Neraca
dan Analisis Statistik. Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini
melatih kedisiplinan dalam melakukan kegiatan PKL seperti datang ketempat
PKL dengan tepat waktu, menyelasaikan tugas sesuai dengan tepat waktu,
mengetahui pemanfaatan dan penerapan teknologi. Selama penulis melakukan
kegian PKL penulis mengalami masalah salah satunya adalah kurangnya
pengamanan pengarsipan pada saat scanning berkas untuk bahan dokumentasi
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Penulis dapat menyimpulkan bahwa
pelaksanaan PKL sangat penting dan bermanfaat. Selain itu penulis juga dapat
mengetahui bidang-bidang kerja dan menambah wawasan serta pengalaman kerja
khusunya di bidang Neraca dan Analisis Statistik dan di bidang Statistik Sosial.

Kata Kunci

: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Statistik Sosial,
Neraca dan Analisis Statistik.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan penerapan ilmu

yang diperoleh mahasiswa/i dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan.
Selain bermanfaat bagi mahasiswa, pelakasanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
juga bermanfaat bagi industri (perusahaan) yaitu adanya kerjasama antara dunia
pendidikan dan dunia industri sehingga industri tersebut dapat dikenal oleh
kalangan akademis. Selain itu, perusahaan juga mendapat bantuan tenaga kerja
dari mahasiswa/i yang melaksanakan PKL.
Pada dasarnya pendidikan berguna mempersiapkan tenaga kerja sebelum
memasuki lapangan pekerjaan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh
sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikehendaki. Untuk menyiapkan kualitas
mahasiswa yang handal dan berkemampuan tinggi, Universitas Teknokrat
Indonesia bersaing dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar baik dari sarana
maupun

prasarana.

Pembelajaran

dari

pengalaman

langsung

dapat

diimplementasikan dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pada tahun
2017 Jurusan S1 Informatika Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan
Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa/i selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak
tanggal 17 April 2017 sampai dengan 10 Juni 2017.
Penulis memilih tempat Praktik Kerja Lapangan pada Badan Pusat
Statistik Provinsi Lampung karena penulis ingin mengetahui apa tugas dan fungsi
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, kegiatan apa saja yang ada di Badan
Pusat Statistik Provinsi Lampung, bagaimana cara mengolah dan mendapatkan
data-data, dan kemajuan-kemajuan apa saja yang telah dicapai Badan Pusat
Statistik Provinsi Lampung, yang mana informasi yang diketahui penulis dapat
menjadi pelajaran yang berharga dan dapat menambah pengalaman penulis.
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung merupakan salah satu instansi Lembaga
Pemerintah Non-Departemen yang telah menerapkan Teknologi Informasi (TI)
dalam proses pengolahan data. Instansi tersebut bergerak dibidang penyedia data
statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara

nasional maupun regional. Banyak potensi dan peluang besar dalam mempelajari
ataupun mengembangkan TI di instansi Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
Selain itu penulis beranggapan bahwa memilih instansi tersebut sebagai
tempat praktik akan memberikan pengalaman yang berbeda karena lingkup TI
dipandang secara luas di instansi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
khusunya di bidang pengolahan data statistik, baik untuk pemerintah maupun
untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional. Hal tersebut menjadi
alasan bagi penulis untuk memilih Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
sebagai tempat melaksanakan kegiatan PKL.
1.2

Maksud Dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
1. Memahami sistem komputerisasi pengolahan data statistik Perpustakaan
data kependudukan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung sehingga bisa
digunakan untuk pengolahan data yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kinerja pengolahan data baik dalam segi efisiensi,
efektifitas waktu dan tenaga maupun keakuratan ouput yang dihasilkan.
3. Menerapkan dan mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari di kampus ke
dalam kondisi nyata perusahaan sebelum terjun ke dunia kerja yang
sebenarnya.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 Informatika
Program Studi Informatika Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer
Universitas Teknokrat Indonesia Bandar lampung

1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Banyak kegunaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari pihak penulis, bagi

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
Bagi Universitas :
1. Sebagai alat ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi kuliah dan
menerapkannya.

2. Sebagai penilaian sejauh mana mahasiswa mampu terjun langsung
didalam dunia kerja.

Bagi mahasiswa :
1. Untuk menambah wawasan dan dalam dunia kerja.
2. Memperluas relasi di dunia kerja yang nantinya menjadi tempat untuk
informasi mengenai pekerjaan.
3. Sebagai sarana menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai dunia kerja.

Bagi Pihak Instansi :
1. Membantu kemudahan aktifitas bekerja dalam instansi
2. Sebagai sarana untuk membangun kerjasama antara Badan Pusat Statistik
dan Univesitas Teknokrat Indonesia di masa yang akan datang.

1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Pelaksanaan praktik kerja lapangan bertempat di Badan Pusat Statistik

Provinsi Lampung, beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No.54, Sumur Putri, Teluk
Betung Utara, Kota Bandar Lampung 35211. Telp. (0721). Lebih jelas mengenai
letak/lokasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung akan di tampilkan pada
gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Denah Lokasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

1.5

Jadwal dan Waktu Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 (Dua)

bulan atau 48 hari, tepatnya terhitung sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan
10 Juni 2017. Praktik Kerja Lapangan tersebut dilaksanakan pada perusahaan
swasta maupun instansi pemerintah. Waktu pelaksanaan PKL di Badan Pusat
Statistik Provinsi Lampung yaitu setiap hari senin sampai jumat, di hari senin
sampai kamis pukul 08.00 sampai 16.00 WIB dan hari jumat pada pukul 08.00
sampai 16.30 WIB. Dan waktu penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan
(PKL) adalah selama 2 bulan.
Tabel 1.1

Jadwal Jam Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
No

Hari

Jam Kerja

1.

Senin

08.00-16.00 WIB

2.

Selasa

08.00-16.00 WIB

3.

Rabu

08.00-16.00 WIB

4.

Kamis

08.00-16.00 WIB

5.

Jumat

08.00-16.30 WIB

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1

Sejarah Perusahaan
Keberadaan Badan Pusat Statistik dimulai sejak pemerintahan Hindia

Belanda.

Meskipun

beberapa

kali

mengalami

pergantian

pemerintahan,

keberadaannya tetap dipertahankan. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan
instansi yang menaunginya. Perkembangan BPS secara rinci adalah sebagai
berikut:
A. Masa Hindia Belanda didirikan oleh Belanda pada Tahun 1920 dengan
tugas mengumpulkan data statistic Bea dan Cukai. Posisinya berada
dibawah Departemen Nijverheid en Handel. Mulai tanggal 24 September
1924 pusat kegiatannya dipindahkan dari Bogor ke Jakarta dengan nama
Centraal Kantoor Voor De Statistiek (CKS).
B. Masa Pemerintahan Jepang Tahun 1942-1945 CKS beralih ke Pemerintah
Militer Jepang. Kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan data
yang berkaitan dengan Pemerintah Militer Jepang. Di bawah naungan
Gubernur

Militer

(Gunseikanbu),

namanya

diubah

menjadi

“CHOSASITSU GUNSEIKANBU”
C. Masa Pemerintahan RI 1945-1965 Sejak Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia 17 Agustus 1945, Chosasitsu Gunseikanbu diubah menjadi
Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum (KAPPURI) yang dipimpin oleh
Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Berdasarkan Surat Edaran Kementrian
Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 No. 219/SC, kedua kantor tersebut
dilebur menjadi satu dengan nama “Kantor Pusat Statistik” dibawah
Kementrian Kemakmuran. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.
172/1957 KPS diubah menjadi “Biro Pusat Statistik” (BPS) dan berada
dibawah Perdana Menteri. Pada tanggal 24 September 1960 dengan
Undang-Undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus dan tentang Statistik
tanggal 26 September 1960 dengan Undang-Undang No.7 tahun 1960
ditetapkan bahwa “Biro Pusat Statistik” ditugasi sebagai penyelenggara
Sensus (pasal 2 UU No.6 tahun 1960) dan BPS berada di lingkungan

Kabinet Perdana Menteri sebagai Pusat Penyaluran Statistik (Pasal 2 UU
no. 7 tahun 1960). Pada tahun 1961, untuk pertama kalinya BPS
menyelenggarakan Sensus Penduduk sejak masa Kemerdekaan Indonesia.
Di tiap-tiap kantor Gubernur (Propinsi), Kabupaten/Kotamadya dan
Kecamatan dibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan Sensus
Penduduk. Tahun 1965, dengan Keputusan Presidium Kabinet No. Aa/C/9,
bagian sensus di tiap Kantor Gubernur dan Kabupaten/Kotamadya tersebut
ditetapkan menjadi Kantor Kabinet Sensus mdan Statistik.
D. Masa Pemerintahan RI 1966-sekarang Tahun 1968 ditetapkan Peraturan
Pemerintah

No.16 tahun 1968 yang mengatur Organisasi dan Tata

Kerja BPS di Pusat dan Daerah. Tahun 1980 ditetapkan Peraturan
Pemerintah No.6 tahun 1980 tentang Organisasi BPS sebagai pengganti
PP No. 16/1968. Berdasarkan PP No.6/1980 di setiap propinsi terdapat
Kantor statistik dengan nama Kantor Statistik Propinsi begitu juga disetiap
Kabupaten

dan

Kotamadya

dengan

nama

Kantor

Statistik

Kabupaten/Kotamadya. Tahun 1992 ditetapkan Peraturan Pemerintah No.
2 tahun 1992 tentang organisasi BPS sebagai pengganti PP No. 6/1980.
Kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Biro Pusat Statistik
selanjutnya diatur dengan Keputusan Presiden. Berdasarkan KEPPRES
No.6/1992, organisasi BPS terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Deputi
Administrasi, Deputi Perancanaan dan Analisis Statistik, Deputi Statistik
Produksi dan Kependudukan, Deputi Statistik Distribusi dan Neraca
Nasional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik, Perwakilan BPS
Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

2.1.1

Logo Badan Pusat Statistik
Berikut adalah logo dari Badan Pusat Statistik.

Gambar 2.1 Logo Badan Pusat Statistik
Sumber : http://lampung.bps.go.id
2.1.2

Motto Badan Pusat Statistik
Motto dari Badan Pusat Statistik adalah Melayani dengan Hati.

Gambar 2.2 “ Melayani dengan Hati”
Sumber : http://lampung.bps.go.id
2.1.3

Visi
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

2.1.4

Misi

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang
terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui
pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah
untuk kemajuan perstatistikan

2.1.5

Tujuan Badan Pusat Statistik
Tujuan dari didirikannya Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung adalah:

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas
2. Peningkatan kualitas pelayanan prima hasil kegitan statistik
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan
yang efektif di bidang statistik
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

2.1.6

Nilai-Nilai Inti Badan Pusat Statistik

BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun dan penuntun
perilaku setiap orang yang berada dilingkungan BPS dan melaksakan tugas:
Nilai-Nilai Inti BPS terdiri dari :
1.

PROFESIONAL
Kompeten
Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
Efektif
Memberikan hasil maksimal.
Efisien
Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.
Inovatif
Selalu melakukan pembaruan dan/atau penyempurnaan melalui proses
pembelajaran diri secara terus menerus.
Sistematik
Menyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses
pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjan yang
lain.

2.

INTEGRITAS
Dedikasi
Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan
institusi.

Disiplin
Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Konsisten
Satunya kata dengan perbuatan.
Terbuka
Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.
Akuntabel
Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.
3.

AMANAH
Terpercaya
Melaksanakan pekerjaan sesuai dengn ketentuan, yang tidak hanya
didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimemnsi mental
spiritual.
Jujur
Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip
moralitas.
Tulus
Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan
(pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasi semua tugas untuk
perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan
untuk Tuhan Yang Maha Esa
Adil
Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

2.2

Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Maka untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi vertikal BPS, dilaksanakan
oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi adalah instansi
vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BPS. Sedangkan BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal BPS ditetapkan dengan
Peraturan Kepala BPS tersendiri setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik

Sumber : http://lampung.bps.go.id
2.3

Kegiatan Umum Perusahaan

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistika, BPS berusaha memenuhi
kebutuhan data yang diperlukan oleh pemerintah baik di bidang ekonomi maupun
sosial, seperti pertanian, pertambangan, industri, komunikasi, perdagangan,
kependudukan, ketenagakerjaan, keuangan, pendapatan nasional, dan pendidikan.
Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistika menyatakan
bahwa kegiatan statistika ditujukan untuk menyediakan data statistika yang
lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistika
Nasional yang andal, efektif, dan efisen guna mendukung pembangunan nasional.

BPS melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei antar
sensus, survei sektoral/lintas sektoral, studi khusus dan pemanfaatan catatan
adminstrasi/data sekunder. Untuk melaksanakan hal tersebut dibuatlah siklus
sepuluh tahunan.
Sensus adalah kegiatan berskala besar yang dilakukan sepuluh tahun sekali
sebagai upaya pengumpulan data secara menyeluruh. BPS melaksanakan tiga
macam sensus, yaitu Sensus Penduduk yang dilaksanakan pada angka tahun
berakhiran 0, Sensus Pertanian yang dilaksanakan pada angka tahun berakhiran 3
dan Sensus Ekonomi yang dilaksanakan pada angka tahun berakhiran 6.
Survei antar sensus merupakan pengumpulan data yang berkaitan dengan
sensus, sedangkan survei sektoral/lintas sektoral adalah survei yang bebas
penyelenggaraannya dan tidak mengait dengan salah satu sensus. Survei-survei
umumnya dilakukan secara berkala tergantung pada kecepatan perubahan data dan
kebutuhan perencanaan pembangunan.
Pemanfaatan catatan administrasi/data sekunder dilakukan dengan
melakukan kerja sama dengan Departemen/Instansi Pemerintah atau Swasta yang
mengelola administrasi atau melaksanakan survei khusus, guna menghasilkan data
statistik yang lebih beragam, lebih lengkap untuk memenuhi berbagai keperluan
dan diusahakan pelaksanaannya dilakuka secara teratur.

2.3.1 Kegiatan Divisi
1. Kepala
BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin
BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS,
Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung
jawabnya, Serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan
organisasi lain.

2. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha terdiri dari beberapa Sub Bagian Bina Program, Sub
Bagian Urusan Dalam, Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum, Sub Bagian
Keuangan Sub Bagian Perlengkan. Beberapa tugas Bagian Tata Usaha:
a.

Mengatur, melaksanakan dan menyusun rancangan program kerja
tahunan.

b.

Melakukan urusan penerimaan,

penggandaan, persiapan serta

pendistribusian surat, dokumen dan barang yang diterima kesatuan
organisasi yang menjadi tujuan.
c.

Melakukan pengurusan surat menyurat kepegawaian, penghimpunan
dan pengelolaan sistem manajemen kepegawaian.

3. Bagian Bidang Statistik Sosial
Bidang Statistik Sosial terdiri dari Seksi Statistik Kependudukan, Seksi
Statistik Kesejahteraan Rakyat, Seksi Statistik Ketahanan Sosial. Beberapa tugas
Bagian Bidang Statistik Sosial:
a.

Mengatur, mempersiapkan, dokumen

dan bahan yang diperlukan

untuk kegiatan pengumpulan statistik sosial.
b.

Melakukan persiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk
kegiatan pengumpulan statistik kependudukan yang mencakup
kegiatan statistik demografi, tenaga kerja, dan kegiatan statistik
kependudukan lainnya yang dicantumkan.

c.

Melakukan persiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk
kegiatan pengumpulan statistik kesejahteraan rakyat yang mencakup
kegiatan statistik rumah tangga, kesehatan, kesejahteraan sosial
perumahan dan pendidikan dan kegiatan statistik kesejahteraan
lainnya yang ditentukan.

4. Bagian Bidang Statistik Produksi
Bidang Statistik Produksi terdiri dari Seksi Statistik Pertanian, Seksi
Statistik Industri, Seksi Statistik Pertambangan Energi Dan Konstruksi. Beberapa
tugas Bagian Bidang Statistik Produksi:
a.

Mempersiapkan dokumen dan pengumpulan statistik produksi.

b.

Melakukan persiapan dokumen dan bahan myang diperlukan untuk
kegiatan pengumpulan statistik perdagangan, energi dan konstruksi.

c.

Melakukan persiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk
kegiatan pengumpulan statistik pertanian yang mencakup kegiatan
statistik tanaman padi, palawija, holtikulturan, peternakan dan juga
melakukan persiapan dokumen untuk kegaiatan pengumpulan statistik
industri yang mencakup kegiatan industri besar, sedang, kecil.

5.

Bagian Bidang Statistik Distribusi
Bagian Bidang Statistik Distribusi terdiri dari Seksi Statistik Harga

Konsumen Dan Harga Perdagangan Besar, Seksi Statistik Keuangan Dan Harga
Produsen, Seksi Statistik Niaga Dan Jasa. Beberapa tugas Bagian Bidang Statistik
Distribusi
a.

Mengatur dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk
kegiatan pengumpulan statistik distribusi.

b.

Melakukan persiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk
kegiatan pengumpulan statistik keuangan dan harga produsen yang
mencakup kegiatan statistik keuangan daerah, lembaga keuangan,
harga produsen pedesaan.

c.

Melakukan persipan dokumen dan bahan yang diperlukan utuk
kegiatan pengumpulan statistik niaga dan jasa yang mencakup
kegiatan statistik impor, ekspor, niaga, jasa,

saranma,

pariwisata,

angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, dan kegiatan statistik
jasa lainnya yang telah ditentukan.

d.

Melakukan persiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk
kegiatan pengumpulan statistik harga dan perdagangan besar yang
mencakup kegiatan statistik pedesaan, harga perdagangan besar dan
harga konsumen.

6.

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik terdiri dari Seksi Neraca

Produksi, Seksi Neraca Konsumsi, dan Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor.
Beberapa tugas bagian Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik:
a.

Melakukan persiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk
menyusun neraca wilayah dan analisis statistik.

b.

Melakukan persiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk
menyusun neraca-neraca industri, pertanian, pertambangan, energi,
konstruksi, perdagangan, jasa, transpportasi dan komunikasi serta
neraca sektor regional.

c.

Melakukan persiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk
menyusun neraca konsumsi yang mencakup neraca-neraca rumah
tangga, lembaga nirlaba, pemerintahan umum, badan usaha milik
negara dan daerah, badan usaha swasta, sektor finansial dan luar
negeri serta penyusunan neraca konsumsi lainnya yang ditentukan.

d.

7.

Bagian Bidang Integrasi Pengolahan dan Desiminasi Statistik.

Bidang Integrasi Pengolahan dan Desiminasi Statistik
Bidang Integrasi Pengolahan dan Desiminasi Statistik terdiri dari Seksi

Integrasi Pengolahan Data, Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik, dan Seksi
Desiminasi dan Layanan Statistik. Beberapa tugas bagian Bidang Integrasi
Pengolahan dan Desiminasi Statistik (IPDS):
a.

Menyusun program kerja tahunan bidang integrasi pengolahan dan
desiminasi statistik.

b.

Membantu kepala BPS Provinsi dalam melaksanakan kegiatan
rujukan statistik dasar, statistik sektoral danm statistik khusus.

c.

Melakukan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian masalah dan
pengembangan sistem jaringan dan desiminasi data statistik sesuai
dengan aturan yang ditetapkan serta membantu penerapan teknologi
informasi.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1

Pelaksanaan PKL SHERLYN EKA YULIANA PUTRI,
NPM 14312478

3.1.1

Bidang Kerja
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan dibagian Bidang Statistik

Sosial. Bagian Statistik Sosial mempunyai tugas mengatur, mempersiapkan
dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik sosial
yang mencakup tenaga kerja, statistik rumah tangga, kesehatan, kesejahtraan
sosial perumahan dan pendidikan dan kesejahteraan rakyat . Pada Bidang Statistik
Sosial ada beberapa bidang yaitu Seksi Statistik Kependudukan, Seksi Statistik
Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Statistik Ketahanan Sosial. Pada Bidang Statistik
Sosial penulis tidak ditempatkan didalam seksi manapun, pekerjaan yang
dilakukan penulis adalah membantu semua staf yang ada di Bidang Statistik
Sosial yang dilakukan penulis selama di bidang tersebut adalah mengoperasikan
komputer.

3.1.2

Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja

Lapangan di Bidang Statistik Sosial, yaitu :
Tabel 3. 1 Pelaksanan Praktik Kerja Lapangan
Bidang

Bidang Pekerjaan
Merevisi buku

Statisik
Sosial

Mengconvert File PDF kedalam bentuk
Ms.Word
Melakukan scanning berkas

1. Merevisi buku yang berjudul :
a. Profil Perempuan Indonesia 2011
Pada buku Profil Perempuan Indonesia 2011 ini menjelaskan
tentang penyajian data yang dapat menggambarkan dengan jelas
kondisi

perempuan

dibandingkan

laki-laki

terkait

masalah

kependudukan, kerumahtanggaan, pendidikan, kesehatan dan
keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor public, perumahan
dan fasilitasnya, serta kekerasan terhadap perempuan.
b. Statistik Pemuda Indonesia
Pada Buku Statistik Pemuda Indonesia ini menjelaskan tentang
penyusunan publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2013 untuk
memperoleh gambaran rinci dan menyeluruh tentang profil
pemuda di Indonesia, baik tingkat nasional maupun provinsi.
Publikasi ini menyajikan keadaan pemuda dari sisi demografi,
pendidikan,

kesehatan,

ketenagakerjaan,

dan

program

perberdayaan pemuda.
Mengetik revisi buku-buku yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik
pusat yang diketik ulang penjelasannya dan diganti data nya dengan data
yang sesuai di Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang dinamakan
dengan Publikasi. Publikasi yang diterbitkan oleh BPS provinsi dapat dilihat
dengan semua orang yang membutuhkan data yang disediakan oleh Badan
Pusat Statistik Provinsi Lampung , daftar publikasi ini memberikan fasilitas
perolehan informasi mengenai publikasi BPS. Buku publikasi dihasilkan
dari suatu kegiatan sensus, survei, atau kompilasi produk adminitrasi yang
diselenggarakan oleh BPS.
2. Mengconvert File PDF kedalam bentuk Ms.Word pada buku yang
berjudul :
a. Indikator Perumahan
b. Profil Kesehatan Ibu dan Anak
Mengconvert file PDF ke Ms.Word pada buku Indikator Perumahan dan
Profil Kesehatan Ibu dan Anak dikarenakan untuk menyesuaikan data
yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan juga bisa

memudahkan mengedit data kembali jika ada perubahan atau kesalahan
dalam menginformasikan data.
3. Melakukan scanning berkas antara lain :
a. Surat Undangan Evaluasi Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas)
b. Surat Keputusan (SK) Partai Gerakan Indonesia Provinsi Lampung
c. Surat Keputusan (SK) Partai Demokrat
d. Biodata calon petugas Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
(SDKI)
e. Kenaikan pangkat, APBD PAN Provinsi Lampung
Melakukan

scanning

dokumen-dokumen

berguna

untuk

bahan

dokumentasi digital Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
Menurut penulis kemampuan yang dibutuhkan dalam semua pekerjaan
yang telah disebutkan diatas adalah seseorang yang bisa dan mengerti
dalam mengoperasikan Microsoft Office(Ms), menginstal program yang
dibutuhkan dan menggunakan printer/scanning
3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Bagian Bidang Statistik Sosial
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bagian
Bidang Statistik Sosial, penulis mengalami kendala yaitu:
a. Saat mengconvert file PDF kedalam bentuk Ms.Word, penulis
mengalami kendala karena tidak adanya aplikasi yang dapat
membantu mengconvert file PDF ke dalam Ms.Word
b. Kurangnya pengamanan pengarsipan pada saat scanning berkas
untuk bahan dokumentasi dan susah untuk mencari file scan jika
hilang atau rusak.
3.1.4

Cara Mengatasi Kendala
Bagian Bidang Statistik Sosial
Dengan kendala yang dihadapi maka perlu adanya solusi untuk mengatasi
kendala tersebut. Untuk memudahkan dalam penulisan, maka penulis
menjabarkan setiap solusi sebagai berikut:

a. Penulis melakukan penginstalan aplikasi Nitro Pro 8 yang dapat
mengconvert file PDF ke dalam Ms.Word. Nitro Pro 8 adalah
perangkat lunak komersial yang digunakan untuk membuat,
mengedit, menandatangani, dan mengamankan dokumen Format
Dokumen Portable (PDF) dan dokumen digital.
Menurut Jogiyanto HM ( 2005 : 15 ) , Aplikasi adalah penggunaan
dalam suatu komputer , instruksi ( instruction ) atau pernyataan
( statement ) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer
dapat memproses input menjadi output .
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ( 2005 : 52 ) , Aplikasi
adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang
menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu.
Menurut Khizanah Al-Hikmah ( 2016 ), Mengkonversi dokumen
adalah proses mengubah type dokumen menjadi data permanen
untuk

disimpan

pada

sistem

komputerisasi.

Mengkonversi

dokumen dapat dilakukan dengan komputer, misalnya mengubah
dokumen microsoft word menjadi bentuk dokumen pdf dan atau
sebaliknya kemudian disimpan pada sistem komputerisasi. Berikut
adalah cara menggunakan aplikasi Nitro Pro 8:
1. Pilih file yang akan di convert klik kanan pilih openwith pilih Nitro
Pro 8

Gambar 3.1 Cara pertama utuk membuka dokumen menggunakan
Nitro Pro 8

2. Pilih To Word

Gambar 3.2 Cara kedua untuk mengubah file pdf ke ms.word
3.

Pilih Convert

Gambar 3.3 Cara ketiga untuk meng-add file dan convert

4.

Hasil dari convert

Gambar 3.4 Hasil dari convert dan sudah menjadi Ms.Word
b. Penulis bermaksud mengusulkan saran untuk pengarsipan data
secara digital menggunakan google drive yang bisa diakses dalam
berbagai situasi dan kondisi, pengarsipan data secara digital
dengan

google

drive

juga

mempermudah

menyimpan,

menyinkronkan, dan berbagi file. Menyimpan semua data
perusahaan dengan aman di 1 tempat. Pengarsipan digoogle drive
dapat juga mengakses file dari perangkat seluler dan desktop
dengan mudah, serta memegang kendali atas berbagi file oleh tim.
Menurut Oktavia Setya Ningrum dan Durinta Puspasari (2016),
Aplikasi google drive merupakan aplikasi penyimpanan data yang
dapat digunakan dimana saja dan kapan saja dengan komputer,
laptop ataupun ponsel yang terhubung dengan jaringan internet.
Aplikasi google drive menyediakan kapasitas penyimpanan gratis
sebesar 15 GB dan tidak hanya digunakan untuk penyimpanan saja
namun juga digunakan untuk berbagi dokumen serta memudahkan
untuk melakukan pengeditan dokumen yang telah diterima dari
pihak lain.

Menurut Sambas dan Hendri (2016: 425), Semakin tinggi
pertumbuhan

volume

arsip

dalam

organisasi,

sehingga

membutuhkan banyak tempat dan semakin bervariasi jenis
teknologi informasi yang digunakan oleh pegawai dan staf seperti
word processing, text retrieval, email, basis data.
Menurut Desi Pratiwi (2012), Arsip diantaranya adalah perubahan
cara bekerja, perubahan cara berkomunikasi, perubahan persepsi
tentang efisiensi, perubahan dalam penciptaan, pengelolaan dan
penggunaan informasi arsip, dan perubahan dalam mengelola arsip.
Menurut Muhidin, S. A dan Hendri Winata (2016), Digitalisasi
adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Dengan
demikian yang dimaksud arsip digital adalah data (arsip) yang
dapat disimpan dan ditransmisikan kedalam alat komputasi yang
dapat membaca atau mengolah data sehingga arsip dapat
dipergunakan atau dimanfaatkan. Data yang dapat diolah dalam
bentuk digital dapat berupa gambar, suara, video, tulisan atau data
lainnya sehingga dapat diolah dalam program komputasi dan
disimpan dalam penyimpanan data digital. Media yang dapat
menyimpan data digital memiliki bentuk yang berbeda dengan
fisik arsip aslinya. Media tersebut tidak dapat dibaca secara
langsung tanpa menggunakan alat bantu pembaca media digital,
seperti komputer atau lainnya (tinggal nyari jurnal tantang google
drive)

3.2 Pelaksanaan PKL WAHIDA RABBAINI,
NPM 14312395
3.2.1

Bidang Kerja
Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di bagian Bagian Bidang

Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. Bagian Bidang Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik mempunyai beberapa tugas yaitu melakukan persiapan dokumen
dan bahan yang diperlukan untuk menyusun neraca wilayah dan analisis statistik,
melakukan persiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk menyusun

neraca-neraca industri, pertanian, pertambangan, energi, konstruksi, perdagangan,
jasa, transpportasi dan komunikasi serta neraca sektor regional, melakukan
persiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk menyusun neraca konsumsi
yang mencakup neraca-neraca rumah tangga, lembaga nirlaba, pemerintahan
umum, badan usaha milik negara dan daerah, badan usaha swasta, sektor finansial
dan luar negeri serta penyusunan neraca konsumsi lainnya yang ditentukan.
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik terdiri dari Seksi Neraca Produksi,
Seksi Neraca Konsumsi, dan Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor. Pada Bidang
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik pekerjaan yang dilakukan penulis adalah
membantu semua staf yang ada di Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik,
yang dilakukan penulis adalah merekap data, meresume data, mengentri dan
merealisasi data, dan melisting koran.
3.2.2

Pelaksanaan Kerja
Dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja

Lapangan keahlian yang dibutuhkan penulis adalah mampu mengoperasikan
Ms.Office. Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan di Bagian Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, yaitu :
1. Merekap data
a. Raw Data SE2016_Januari (Sensus Ekonomi 2016 bulan Januari)
Pada kegiatan ini penulis bertugas untuk merekap raw data atau
data mentah dari sensus ekonomi 2016 bulan januari sesuai dengan
kode wilayah masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi
Lampung.

Gambar 3.5

Tabel Data Mentah SE2016_Januari

b. Data K3 (Perusahaan/Usaha Konstruksi yang memiliki kode
kualifikasi kecil)
Pada kegiatan ini penulis bertugas untuk merekap data K3 realisasi
APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) setiap desa pada
masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.

Gambar 3.6

Tabel Data K3 Realisasi APBDes

c. Data TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) Statistik Perkebunan
dari tahun 2010-2016
Penulis bertugas untuk merekap data komposisi luas areal (luas
areal dan produksi

(pr (perkebunan rakyat) + pbn (perkebunan

besar negara) + pbs (perkebunan besar swasta)) tanaman belum
menghasilkan statistik perkebunan dari tahun 2010 sampai 2016
pada masing-masing kabupaten kota di Provinsi Lampung.

Gambar 3.7

Tabel Data TBM Statistik Perkebunan dari tahun 2010-2016

d. Data CBR Ternak Lampung dari tahun 2010-2016
Penulis bertugas untuk merekap data CBR (Cultivated Biological
Resources) ternak berdasarkan jumlah populasi ternak dari tahun
2010 sampai 2016 pada masing-masing kabupaten kota yang ada di
Provinsi Lampung.

Gambar 3.8

Tabel Data CBR Ternak Lampung dari tahun 2010-2016

2. Meresume peringkat struktur PDRB (Produk Domestik Regional
Bruto) antar Kako (Kabupaten Kota) 2010-2016
Penulis melakukan resume peringkat struktur produk domestik
regional bruto antar kabupaten kota dari tahun 2010-2016 berdasarkan
proporsi terhadap total dari nilai terbesar ke terkecil.

Gambar 3.9

Tabel peringkat struktur PDRB antar Kako 2010-2016

3. Mengentri data NTP (Nilai Tukar Petani) tahun 2017
Penulis melakukan penginputan data nilai tukar petani dari bulan
januari sampai dengan bulan april tahun 2017.

Gambar 3.10 Tabel Data NTP tahun 2017
4. Mengentri dan merealisasi data SKNP (Survei Khusus Neraca
Produksi) 2017
Penulis melakukan penginputan data survei khusus neraca produksi
tahun 2017 berdasarkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung
dan melakukan realisasi sampel menurut kategori.

Gambar 3.11 Tabel Realisasi Data SKNP 2017

5. Melisting koran data ekonomi
Dalam pengertian ini, penulis bertugas untuk mencari data mengenai
masalah ekonomi yang terdapat di dalam koran, yang kemudian data
tersebut dimasukkan ke dalam dokumen yang nantinya akan
diserahkan kepada kepala bagian.

Gambar 3.12 Data Ekonomi
3.2.3

Kendala Yang Dihadapi
Bagian Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Selama melaksanakan PKL di BPS Provinsi Lampung penulis memiliki
beberapa kendala yaitu;
1. Pada pelaksanaan kerja merekap Data K3 terdapat beberapa data yang
tidak memiliki rincian biaya dikarenakan terjadi kesalahan pada saat
perekaman data (entry data).
2. Pada pelaksaan kerja merekap Data TBM Statistik Perkebunan dari
tahun 2010-2016 penulis mengalami kendala pada saat pencarian data
dikarenakan data yang ada tidak lengkap.

3.2.4

Cara Mengatasi Kendala
Bagian Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
1. Untuk mengatasi masalah pada Data K3 yang tidak memiliki rincian
biaya penulis menggunakan kalkulator sebagai alat untuk menghitung

ulang seluruh biaya yang ada, sehingga hasilnya dapat digunakan
untuk melengkapi data yang tidak memiliki rincian biaya.
Berdasarkan uraian kendala yang dihadapi terdapat faktor kelalaian
pada manusia atau disebut juga Human Error. Menurut Park (1997)
Human error dapat didefinisikan sebagai kegagalan manusia dalam
melakukan tindakan yang telah ditentukan (atau performansi dari
tindakan yang dilarang) dalam batasan khusus pada akurasi, rentetan,
atau waktu, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan dan
properti atau gangguan jadwal operasi. Human error merupakan
tindakan diluar batas penerimaan atau simpangan dari norma, dimana
batas penerimaan performansi didefinisikan oleh sistem. Penyebab
utama human error adalah variabilitas sifat manusia. Manusia
bervariasi, tidak ada seorangpun melakukan hal yang sama persis dua
kali. Variabilitas yang besar menyebabkan fluktuasi acak pada
performansi yang kadangkala cukup besar untuk menghasilkan error
dan hanya bisa dikendalikan oleh keahlian yang didapatkan melalui
pelatihan. Menurut Pulat (1992) Manusia merupakan salah satu faktor
ergonomi kognitif di mana setiap manusia dapat lalai dan berbuat
kesalahan dalam melakukan suatu tindakan atau operatoran. Kelalaian
atau kesalahan yang dilakukan manusia adalah satu fakta dalam hidup
yang tidak bisa dipungkiri. Lalai atau berbuat salah adalah satu hal
yang manusiawi. Walaupun berbuat kesalahan adalah manusiawi tetapi
hal ini harus sedapat mungkin dihindari dan harus diminimalisir agar
tidak terjadi kefatalan yang cukup serius. Keberadaan kesalahan
manusia (human error) dapat menjadi masalah dalam beberapa hal
yang berkaitan dengan keselamatan manusia, efektivitas, operasi,
waktu, kerugian ekonomis dan lain-lain. Tidak seorang pun dapat
melakukan suatu tindakan lebih dari sekali dengan ketepatan yang
sama. Setiap tindakan error yang dilakukan seseorang merupakan
suatu kemungkinan terjadinya error.
Analisis Human Error dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya
kesalahan yang terjadi karna kelalaian manusia.Upaya yang dilakukan

untuk mengatasi kendala pada saat melakukan rekap data k3 yaitu
dengan melakukan perhitungan ulang pada data sehingga data yang
didapat lebih akurat.

2. Untuk mengatasi kendala pada saat pencarian Data TBM Statistik
Perkebunan dari tahun 2010-2016 dikarenakan data yang ada tidak
lengkap penulis melakukan pencarian data melalui website Dinas
Perkebunan Provinsi Lampung http://www.disbun.lampungprov.go.id
sehingga data yang didapat dari website tersebut bisa digunakan untuk
melengkapi Data TBM Statistik Perkebunan dari tahun 2010-2016.
Berdasarkan uraian kendala yang dihadapi penulis bermaksud
membuat label pada setiap berkas berdasarkan tahun dan juga database
penyimpanan data secara digital. Dokumen-dokumen yang penting
dapat di scan kemudian di simpan. Sehingga sistem database yang
diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan menghasilkan
informasi yang lebih akurat. Database atau basis data adalah kumpulan
data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat
diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program
aplikasi) untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data
meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur, dan juga batasan-batasan
data yang akan disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat
penting dalam sistem informasi dimana basis data merupakan gudang
penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi
penting karena dapat menghidari duplikasi data, hubungan antar data
yang tidak jelas, organisasi data, dan juga update yang rumit
(SmithDev, 2011:16).
Dengan adanya database ketika menyeleksi data sehingga menjadi
suatu kelompok yang terurut dengan cepat. Hal inilah yang ahirnya
dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara cepat pula. Dan
dengan adanya database pegawai akan lebih mudah untuk mencari
data sehingga akan lebih efisien dalam waktu dan ketepatan pencarian
data.

BAB IV
PENUTUP

4.1

Simpulan
Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis
dapatkan. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal
yang penulis dapatkan dari Praktik Kerja Lapangan :
1.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat melatih dan mempraktikan
kemampuan yang telah di pelajari di kampus kedalam kondisi
nyata perusahaan dan menambah wawasan dunia kerja yangnyata.

2.

Penulis banyak mengetahui tentang prosedur dan tata kerja
lembaga pemerintah yang sebenarnya, dan penulis juga mengetahui
bentuk tugas yang dikerjakan pegawai dalam bidang yang sudah
ditetapkan.

3.

Penggunaan Ms.Office dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
memudahkan penulis untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.

4.2

Saran
Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama 3 bulan pada Badan
Pusat Statistik Provinsi Lampung, pada kesempatan ini, ijinkan penulis
untuk memberikan beberapa saran terhadap mahasiswa/i yang akan
melakukan praktik kerja lapangan antara lain sebagai berikut:
1. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dapat memberikan
wawasan didalam dunia kerja kepada mahasiswa/i yang akan
melaksanakanpraktik kerja lapangan pada waktu yang akan datang.
2. Untuk mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia agar dapat
belajar dengan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan
dari pihak perusahaan yang ditempati.
3. Untuk para mahasiswa/i agar dapat membantu pekerjaan yang
diberikan
Ms.Office.

oleh

perusahaan

dibutuhkan

keahlian

dibidang

4. Menyarankan

solusi

untuk

penyimpanan

arsip

dengan

menggunakan google driveyang bisa diakses dalam berbagai situasi
dan kondisi. Menyimpan semua data perusahaan dengan aman di 1
tempat. Pengarsipan digoogle drive dapat juga mengakses file dari
perangkat seluler dan desktop dengan mudah, serta memegang
kendali atas berbagi file oleh tim.
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