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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Universitas

Teknokrat

Indonesia

adalah

institusi

pendidikan

yang

mengedepankan kualitas mahasiswa untuk menjawab tantangan dunia kerja. Dalam
upaya peningkatan kualitas mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia menilai
bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini sejalan dengan realisasi
tuntutan tujuan Pendidikan Nasional, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No
20 tahun 2003 bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa

Indoensia

dan

mengembangkan

manusia

seutuhnya

dengan

cara

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan
oleh mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat
Indonesia, karena merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa
untuk dapat menyelesaikan jenjang Setara S1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
sendiri dilakukan sebagai sarana untuk pelatihan mental, sikap, dan juga penerapanpenarapan ilmu yang sudah didapat sebelumnya selama perkuliahan. Objek kajian
program Praktik Kerja Lapangan adalah penerapan ilmu pengetahuan mahasiswa
pada bidangnya masing-masing, yang dapat dilakukan pada instansi pemerintahan
maupun perusahaan swasta. Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini penulis
memilih Balai Pelatihan Pertanian Lampung (BPP) sebagai tempat pelaksanaannya.
Balai Pelatihan Pertanian Lampung adalah salah satu instansi pemerintahan
yang bergerak dibidang pelatihan pertanian dan berperan aktif dalam memajukan dan
mengembangkan sektor pertanian diseluruh Provinsi Lampung baik di daerah
maupun kabupaten dan kota. Penerapan sistem informasi pada suatu instansi
pemerintahan sangat dibutuhkan karena perkembangan pelatihan yang sangat pesat
menuntut suatu instansi untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan tepat
dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat
meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional instansi.

Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung dibentuk dalam rangka
meningkatkan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah dibidang Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Balai Pelatihan Pertanian
Lampung memiliki banyak data yang salah satunya yaitu data pegawai yang perlu
untuk disimpan dan diolah. Pada saat ini sistem pengolahan data pegawai yang
diterapkan sudah mengunakan aplikasi computer yaitu Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG) dan Elektronik Sistem Informasi Pelatihan Pertanian
(ESIPP) berbasis web.
Alasan penulis memilih Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Lampung
Selatan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan karena penulis tertarik belajar dan
mengetahui bagaimana pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dalam proses
pengumpulan dan pengolahan data di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, khususnya
data-data dalam jumlah yang besar seperti data penyuluhan Sumber Daya Alam
(SDA) Lampung, dan data kuisioner analisis kebijakan pembangunan pertanian di
provinsi lampung.
1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan
1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan
Adapun maksud pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah :
1. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa/i dari berbagai
kegiatan yang ada di Instansi.
2. Melakukan

penerapan

terhadap

teori-teori

pembelajaran

selama

pelaksanaan perkuliahan.
1.2.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah:
1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi
dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan
membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.
2. Menerapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap professional dalam
bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun
langsung kedunia kerja yang sesungguhnya.
3. Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di tempat
Praktik Kerja Lapangan.

1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa
Kegunaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :
1. Melatih displin, tanggung jawab, inisiatif, kreatifitas, motivasi kerja,
kerjasama, tingkah laku, etika dan emosi.
2. Dapat mengetahui dan memahami penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang didapat selama di perkuliahan dalam bentuk praktik kerja di
perusahaan atau instansi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri, yang selanjutnya mendorong untuk
meningkatkan keahlian profesional.
4. Menambahkan pengetahuan dari tempat dilakukannya kegiatan Praktik
Kerja Lapangan (PKL).
1.3.2 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi FTIK Teknokrat
Kegunaan praktik kerja lapangan bagi Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer
(FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Terjalinnya kerjasama antara Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer
(FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia dengan Balai Pelatihan Pertanian
Lampung.
2. Dapat mengertahui korelasi antara ilmu yang diberikan dibangku kuliah
dengan kondisi dunia kerja secara nyata.
3. Memperkenalkan calon lulusan yang handal dan terampil di dunia kerja.
1.3.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Di Balai Pertanian Lampung
Kegunaan praktik kerja lapangan bagi Balai Pelatihan Pertanian Lampung:
1. Meringankan dan membantu bagian inventori perusahaan dalam melakukan
pekerjaannya.
2. Terjalinnya kerja sama dengan dunia pendidikan.
3. Dapat membantu perusahaan untuk menyiapkan sumber daya yang
potensial.
4. Tidak tertutup kemungkinan adanya saran dari praktikan yang bersifat
membangun dan menyempurnakan sistem yang ada.

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di:
Nama Instansi : Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung
Alamat : Jl. Raden Gunawan, Hajimena Kecamatan Natar, Lampung Selatan
Lampung - Indonesia
No.Telp : (0721) 703570
Email

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

Website

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

Gambar 1.1 Rute dari Universitas Teknokrat Indonesai ke (BPP)
Lampung (Maps, 2018)
1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada:
Tanggal: 10 juli 2017 – 03 september 2017
Dengan jadwal waktu kerja sebagai berikut :
Hari

: Senin s.d Jum’at

Waktu : 07.30 s.d 16.00 WIB

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1 Sejarah BPP Lampung
Balai Latihan Pegawai Pertanian (BPP) Lampung berdiri pada tahun 1985
dengan

Surat

Keputusan

Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

Nomor:

2269/KPTS/610/4/1985 tanggal 11 April 1985 dengan nama Proyek Pembinaan
Pendidikan dan Latihan Pertanian Lampung berkantor menyatu dengan Balai
Informasi Pertanian (BIP) Tegineneng Lampung Selatan.
Pada tahun 1986 BPP dibangun dengan anggaran dari Bank Dunia melalui
proyek Internasional Bank Recounper Development (IBRP) BPPLampung, maka
untuk kegiatan latihan dimulai bulan Agustus tahun 1986. Pada tahun 1987 bangunan
fisik maupun sarana latihan telah selesai dibangun dan siap digunakan.
Berkenaan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi
Daerah, pada tahun 2001 UPT Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) Hajimena
Lampung berubah menjadi UPTD Balai Diklat Pertanian (BDP) Hajimena Lampung,
BLPP diserahkan ke Daerah, dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 03 tahun
2001 tentang Pembentukan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Provinsi
Lampung.
Berdasarkan PP Nomor 41/2007 maka UPTD diatur kembali dengan Pergub
Nomor 14/2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja di UPTD pada
Dinas Daerah Provinsi Lampung. UPTD Balai Diklat Pertanian Lampung berada di
bawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
Pada tahun 2009 UPTD Balai Diklat Pertanian Lampung kembali menjadi
UPT Pusat, berubah namanya menjadi Balai Pelatihan Pertanian ( BPP ) Lampung
dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/2/2009
tanggal 9 Februari 2009 dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
109/Permentan/OT.140/10/ 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan
Pertanian (BPP) Lampung. BPP Lampung adalah unit pelaksana teknis di bidang
pelatihan pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang secara teknis di bina
oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian.

BPP Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan teknis, fungsional,
dan kewirausahaan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dataran rendah bagi
aparatur dan non aparatur pertanian dengan wilayah kerja 4 (empat) provinsi yaitu
Propinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Dalam
menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan secara teknis dibina oleh
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.
Berlokasi di Provinsi Lampung dengan julukan Sang Bumi Ruwa Jurai yang
berarti Sang Bumi Rumah Tangga Agung Yang Berbilik-Bilik. Ruwa Jurai dua unsur
golongan masyarakat yang berdiam di wilayah Propinsi Lampung.
Keberadaannya diharapkan mampu mendukung pembangunan pertanian dalam
pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan. Oleh karena itu, peran
Balai Pelatihan Pertanian Lampung dalam meningkatkan SDM Pertanian merupakan
peluang dan tantangan yang perlu diperhitungkan.
Balai Pelatihan Pertanian Lampung dengan pengalamannya, ditunjang oleh
SDM serta sarana dan prasarana serta lahan praktek akan mampu menjadi Balai
Pelatihan Pertanian Lampung sebagai lembaga pelatihan yang profesional.
Peningkatan status Balai membutuhkan peningkatan produktifitas pengelolaan
Balai secara lebih profesional, untuk mengakomodir kebutuhan tersebut maka
disusun Rancang Bangun Kelembagaan Balai Pelatihan Pertanian Lampung untuk 5
(lima) tahun ke depan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
Sumber Daya Manusia Balai Pelatihan Pertanian Lampung berjumlah 95 orang
yang terdiri dari :
a. 63 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbagi menjadi :
- 4 orang Pejabat Struktural
- 15 orang Pejabat Fungsional Tertentu (14 orang Widyaiswara dan 1 orang
Pranata Komputer Pelaksana)
- 44 orang Pejabat Fungsional Umum
b. 18 orang Tenaga Harian Lepas (THL)

2.1.1 Visi Misi dan Nilai Inti
Visi
Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia
dalam mewujudkan sistem pertanian bio-industri tropika berkelanjutan.
Misi
1) Meningkatan Kompetensi tenaga kediklatan;
2) Meningkatkan Kualitas Program kediklatan berbasis kinerja,
3) Memberikan pelayanan prima kepada aparatur maupun non aparatur
subsektor tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah,
4) Mengembangkan program pelatihan inovatif bagi aparatur dan non
aparatur berbasis Bio Energi dan Bio Industri berkelanjutan,
5) Meningkatkan Pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta
Produktivitas Instalasi Agribisnis,
6) Memberikan konsultasi Agribisnis Jamur Tiram dan Ubi Kayu,
7) Meningkatkan kerjasama penyelenggaraan diklat dalam negeri dan luar
negeri,
8) Melaksanakan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelatihan dan melakukan pengendalian intern yang akurat dan kredibel;

9) Meningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan tani sebagai lembaga
ekonomi produktif dan berdaya saing.
10) Meningkatkan kualitas penatausahaan balai yang transparan dan
akuntabel.

2.1.2. Logo dan Makna Departemen Pertanian

Gambar 2.1 Logo Departemen Pertanian (LAMPUNG, 2018)
Makna
1. Tunas menggambarkan pengertian Biologis dari pada seluruh kegiatan
yang diolah oleh departemen pertanian. Kecuali manusia sebagai benda
hidup warna hijau muda melambangkan kehidupan.
2. Lingkaran warna merah melambangkan pengertian persatuan
3. Lingkaran yang bersudut lima buah warna coklat, melambangkan
pengartian dari pada unsur pelaksana utama (tugas-tugas pokok
Departemen).
4. Warna dasar baik untuk Panji, maupun Vandel, serta bentuk lainnya adalah
kuning emas sebagai lambang kemegahan.
5. Air yang berwarna biru muda mempunyai pengertian sebagai lambang
keagungan.

2.2 Struktur Organisasi BPP Lampung
Bagan Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi (LAMPUNG, 2018)
2.2.1. Deskripsi Struktur Organisasi
Kepala Balai
1. Memimpin penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran untuk
unit kerja yang dipimpinnya
2. Membuat judul pelaksana kegiatan (action plan) atas rencana atau
program kerja yang disusunnya.
3. Memimpin,

memotivasi

dan

membina

pegawai

bawahannya,

merencanakan dan mengembangkan sumber daya manusia, mengamankan
alat atau sarana fisik dan uang didalam unit yang dipimpinnya.
4. Melakukan kerjasama dengan unit-unit kerja yang lain didalam
perusahaan.
5. Membina hubungan baik dengan instansi atau pihak eksternal perusahaan
yang berhubungan dengan bidang kegiatan unit kerjanya.
6. Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan didalam unit kerjayang
dipimpinnya.
7. Memberikan saran-saran kepada direksi mengenai penyempurnaan sistem
dan prosedur kerja didalam bidangnya.
8. Mengusulkan pengembangan keahlian atau pegawai didalam unit kerja
yang dipimpinnya.

Kasubbag Tata Usaha
1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
Subbagian Tata Usaha.
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai.
3. Melakukan urusan mutasi pegawai.
4. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai.
5. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai.
6. Melakukan urusan pembedaharaan, Penatausahaan, dan verifikasi.
7. Melakukan Penyusunan laporan keuangan.
8. Melakukan urusan gaji, tunjangan, lembur dan uang makan.
Kepala Seksi Penyelenggara Pelatihan
1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
Seksi Penyelenggaraan Pelatihan.
2. Melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional
bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi
aparatur dan nonaparatur.
3. Melakukan pemberian pelayanan administrasi kepesertaan dan alumni
pelatihan di bidang pertanian.
4. Melakukan fasilitas pengelolaan unit inkubator usaha tani.
5. Melakukan kegiatan kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik
lisan maupun trtulis sesuai bidang tugasnya.
6. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan
Pertanggung jawaban keuangan seksi penyelenggaraan pelatihan.
7. Melakuakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan seksi
penelenggara.

Kepala Seksi Program dan Evaluasi
1. Melakukan penyiapan bahn penyusunan rencana kerja dan anggaran.
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perogram.
3. Melakukan kerja sama pelatihan.
4. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan.
5. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan (AKD).
6. Melakuakan penyiapan bahan bimbingan lanjutan.
Koordinator Widyasuara
1. Melakukan penganalisisan kebutuhan diklat.
2. Melakuakan penyusunan kurikulum diklat.
3. Melakuakan penyusunan bahan diklatsesuai sepesialisasinya.
4. Melakuakan pelaksanaan tatap muka di depan kelas sesuai spesialisasinya.
5. Melakuakan pembimbingan peserta diklat pada diklat struktural .
6. Melakukan pengevaluasian program diklat.
2.3 Kegiatan Umum Balai Pelatihan Pertanian Lampung
Adapun kegiatan yang diterapkan pada setiap minggu yang diadakan di BPP
Lampung adalah sebagai berikut :
1. Senam
Senam merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan
pertumbuhan dan perkembangan manusia. Gerakan-gerakan senam sangat sesuai
untuk memberikan kesehatan pada tubuh manusia dalam kebugaran jasmani, seperti
kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Disamping itu, senam juga
dilakukan di BPP Lampung untuk dapat menjamin kesehatan pada pegawai di kantor.
Pegawai yang terbiasa dengan berolahraga (senam) dapat memberikan ide-ide
inovatif yang mampu memberikan kinerja secara efektif dan efisien. Pada akhirnya
akan memberikan dampak positif. Manfaat lain yang didapat dengan diadakannya
senam adalah mengobarkan semangat kompetisi dan pemikiran strategis.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1 Pelaksanaan PKL: DESPIN MUZAKI, 14311699
3.1.1 Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktik Keja Lapangan (PKL) di Dinas Balai Pelatihan Pertanian
Lampung dilaksanakan selama 2 bulan tepatnya pada tanggal 10 Juli 2017 sampai 03
September 2017 untuk memantapkan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan
tentang dunia kerja yang telah di dapat selama di bangku perkuliahan. Penulis
mempunyai kesempatan melaksanakan kegiatan PKL dibagian Evaulasi/Program.
Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah :
1.

Mengarsipkan berkas hasil monitoring diklat harian dan hasil post test dan pre
test peserta diklat pada Dinas Balai Pelatihan Pertanian Lampung.

2.

Menginputkan hasil dari evluasi diklat.

3.

Mambantu mengoreksi hasil daftar post test dan pre test.

4.

Memperbaharui biodata pegawai Dinas Balai Pelatihan Pertanian Lampung.

5.

Serta membantu bagian lain yang di butuhkan.

6.

Mensinkronisasikan data kepegawaian dengan menggunakan aplikasi esipp.

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di Dinas Balai Pelatihan
Pertanian Lampung yaitu:
1.

Mengarsipkan berkas

2.

Hasil dari monitoring diklat harian dan hasil post test dan pre test peserta diklat
pada Dinas Balai Pelatihan Pertanian Lampung. dimana hasil monitoring diklat
post test dan pre test tersebut setelah di lakukan pengoreksian lalu di arsipkan
berdasarkan nomer absen peserta.

3.

Menginputkan hasil dari evaluasi diklat.

4.

Menginputkan hasil rekapitulasi evaluasi pemahaman materi.

5.

Mensinkronisasikan data kepegawaian dengan menggunakan aplikasi esipp

6.

Yaitu hasil dari :

A. Evaulasi terhadap divisi widyaiswara/fasilator, yaitu evaluasi yang dilakukan pada
peserta diklat yang berada di divisi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan
masukkan terhadap unsur-unsur kemampuan widyaiswara/fasilator dari peserta dalam
aspek pembelajaran.
B. Evaluasi pemahaman atau penguasaan materi tujuan dari evaluasi ini untuk mengukur
peningkatan penguasaan materi yang telah di pelajari melalui post test dan pre test
para peserta diklat, yang dilaksanan 7 hari dalam 2 kali sebulan dengan 30 peserta,
dalam setiap diklat adapun peserta dari berbagai daerah.

Gambar 3.1. Mensinkronisasikan data kepegawaian

Gambar 3.2. penginputan rekapitulasi penguasaan materi

Gambar 3.3.penginputan hasil Evaluasi

5. Mambantu mengoreksi hasil daftar post test dan pre test
Yaitu memeriksa atau mengoreksi hasil dari post test dan pre test dari peserta
diklat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi peserta diklat.
6. Memperbaharui biodata pegawai Dinas Balai Pelatihan Pertanian Lampung
Proses pembaharuan biodata pegawai ini di lakukan apabila ada perubahan pada
data pegawai seperti pangkat/golongan, alamat tempat tinggal dan status.
3.1.3 Kendala yang dihadapi
Kendala yang penulis hadapi pada bagian evaluasi/program yaitu
penumpukan berkas post test dan pre test peserta diklat yang telah mengikuti
pelatihan di Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Berkas hasil post test dan pre
test belum tersusun dengan rapih sehingga, penulis memerlukan waktu yang
cukup lama untuk menginputkan hasil evaluasi dan menyusun kembali berkas
hasil post test dan pre test tersebut berdasarkan tanggal dan nomer absensi,
kemudian berkas yang sudah tersusun di inputkan ke Microsoft excel.
3.1.4 Cara mengatasi kendala
Penulis menyarankan kegiatan pelatihan diklat post test dan pre test di Balai
Pelatihan Pertanian Lampung diadakan secara online computer assisted test
(CAT), Agar dapat meminimalisir kesalahan pada saat penginputan hasil dari
pelatihan post test dan pre test sehingga tidak terjadinya penumpukan.

A. Posedur atau langkah sistem CAT
Login
Masukkan nomer peserta diklat yang telah diberikan pada panitia peserta
diklat Balai pelatihan pertanian lampung, setelah login maka akan ada tampilan data
peserta tersebut jika data peserta teleh sesuai maka kliklah tombol mulai lalu akan
tampil soal post test dan pre test
.
Waktu
Setelah peserta menekan tombol mulai maka palatihan pada saat itu juga
waktu yang terhitung mundur akan segera berjalan.

Cara kerja
Peserta cukup mengklik jawaban pelatihan yang menurut peserta benar, bentuk
soalpun sama saja seperti soal peserta yang lainnya dan pilihan ganda, hanya saja
kita akan di permudah ketika memilih jawaban karena kita hanyalah cukup
mengklik optian A sampai D dan juga jika anda ingin mengerjakan soal yang
lainnya anda hanya mengklik tombol persegi di bawah agar anda dapat mengerjakan
soal yg berikutnya atau yang lainnya.

Cara penilaian
Cara penilaiannya dengen ketentuan panitia apakah menetapkan nilai minus
pada jawaban yang salah. Cara penilaiannya menggunakan sistem apa bila kita
mengerjakan satu soal dengan benar maka skor nilai akan langsung terkirim pada
operator langsung.

Menyelesaikan ujian
Langsung klik tombol selesai ujian pada monitor jika sudah selesai mengerjakan
soal pada monitor. Jika anda mengklik selesai ujian maka monitor akan menutup
soal dan menampilkan skor perolehan anda tanpa bisa lagi kembali keperoses
pengerjaan soal.

B. Manfaat menggunakan sistem CAT
Dalam pelaksanaan peserta tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian
peralatan tulis (pensil dan penghapus) dan papan alas tulis. Selain itu dengan
menggunakan sistem CAT peserta juga dapat mengerjakan soal lebih cepat karena
hanya dengan memilih jawaban yang tersedia pada layar komputer. Hasil tes peserta
juga dapat diketahui sesaat setelah tes selesai, sehingga hasil tes dengan
menggunakan sistem CAT lebih cepat diketahui (buana dan wirakusuma,2015).

3.2 Pelaksanaan PKL : ERFAN SAPUTRA, NPM 14311629
3.2.1 Bidang Kerja
Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di bagian Penyelenggaran yang
tugasnya adalah input data peserta aparatur dan nonaparatur ke dalamaplikasi esipp
penyelenggaraan. Seksi Penyelenggaraan Pelatihanmempunyai tugas melakukan
pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur dan
nonaparatur pertanian, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani. website dari BPP
Lampung http://www.bpplampung.wordpress.com yangterdiri atas berita, profil,
danaktivitas BPP Lampung.
3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) di Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung adalah melakukan memasukkan
data peserta aparatur dan nonaparatur ke dalam aplikasi esipp penyelenggaraan BPP
Lampung.
Karena jumlah data peserta yang ada di penyelenggaraan Balai Pelatihan
Pertanian (BPP) Lampung cukup banyak, maka untuk mempermudah penginputan
data peserta di buatlah aplikasi esipp, di mana mempermudah pegawai untuk
penginputan data peserta pada aplikasi website tersebut. Dan tugas dari bagian
penyelenggaraan adalah input data peserta aparatur dan nonaparatur ke dalam
aplikasi esipp tersebut.
Adapun prosedur dalam melakukan proses input data peserta aparatur dan
nonaparatur ke dalam aplikasi esipp yaitu :
1. Buka aplikasi kemudian admin harus login terlebih dahulu

Gambar 3.2.1 Tampilan Login

2. Setelah login masuk ke menu esipp,

Gambar 3.2.2 Tampilan Menu

3. Setelah masuk ke menu akan tampil semua menu yang ada di aplikasi esipp BPP
Lampung,

Gambar 3.2.3 Tampilan Peserta Tabular

4. Jika ingin input data peserta maka klik menu “Peserta Tabular”, setelah klik
menu tersebut akan muncul tampilan seperti dibawah ini,

Gambar 3.2.4 Tampilan Input Data Peserta

6. Setelah mengisi semua data peserta aparatur dan nonaparatur untuk
penyimpanan datanya masuk ke menu singkronisasi dan pilih singkronkan.

Gambar 3.2.5 Tampilan Penyimpanan Data Peserta

7. Melakukan pengimputan kinerja aparatur dan nonaparatur menggunakan media
microsoft word.

Gambar 3.2.6 Tampilan Pengimputan Kinerja Aparatur dan Nonaparatur
3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Kendala adalah suatu halangan atau keadaan yang membatasi pencapaian
sasaran yang tidak sesuai dengan harapan. Kendala yang dihadapi selama
melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Balai Pelatihan Pertanian (BPP)
Lampung yaitu :
Selama penulis melaksanakan kegiatan PKL di bidang penginputan data peserta
salah satu kendala yaitu penginputan data yang lambat, kegiatan yang
penuliskerjakan berhubungan dengan saat input data peserta ke aplikasi esipp.
Karena sulitnya membaca tulisan pada biodata peserta yang diberikan aparatur dan
nonaparatur sebelum di masukkan ke aplikasi esipp lambat maka mempengaruhi
kecepatan dalam penginputan data peserta, sehingga memperlambat perkerjaan.
Serta penulis harus mengecek biodata Peserta satu persatu yang mengakibatkan
lama dan harus bertanya kepada pegawai yang lain.

3.3 Pelaksanaan PKL : RICKY PRANANNDO, NPM 14311177
3.3.1 Bidang Kerja
Dalam pelaksanaan PKL di BPP Lampung serta dibawah bimbingan Bapak
Andriwan A.Md penulis di tempatkan di bagian Koordinator Kepegawaian yang
secara umum bertanggung jawab memanajemen pegawai negri sipil.
3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Penempatan pelaksanaan PKL di bagian koordinator kepegawaian dilakukan
karna adanya kebutuhan tenaga untuk pendataan barang. Adapun pelaksanaan PKL
pada bagian koordinator kepegawaian adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3.1 Kegiatan dibagian Koordinator Kepegawaian
No

Kegiatan

1

Identifikasi dokumen Pegawai

Keterangan
Mengidentifikasi jenis dokumen yang
akan discan untuk di jadikan file pdf.

Scan dokumen Pegawa

Scan dokumen yang sudah di
identifikasi dan jenis file member nama

2
3

sesuai dengan jenis file
Input file e-persona

Memasukkan file pada aplikasi epersonal setiap pegawai BPP lampung

4

Cek kelengkapan file

Mengecek kelengkapan file yang sudah di
input dari SIMASN

5

Menstempel

Berkas-berkas yang sudah di tanda
tangani Seperti Kenaikan Baji Berkala
(KGB)

6

Arsip surat

Menuliskan surat masuk dan keluar
kedalam buku besar

7

Fotocopy

Memfotocopy berkas seperti Kenaikan
Gaji Berkala

8

Print

Mengeprint berkas seperti Kenaikan
Gaji Berkala (KGB)

Tabel lanjutan
16

Seminar/Lokakarya/Workshop

17

KARIS/KARSU

Kartu istri/kartu suami

18

PAK

Penetapan angka kredit

19

Pakta Integritas

Komitmen melaksanakan tugas

20

SPMT

Surat Perintah Melaksanakan Tugas

21

KP4

Tunjangan Keluarga

22

KTP

Kartu tanda penduduk

23

NPWP

Nomor pokok wajib pajak

24

AKSES/BPJS

Asuransi

25

Karpeg

Kartu pegawai

26

KPE

Kartu PNS Elektronik

27

TASPEN

Tabungan dan Asuransi

28

SIM

Surat Izin Mengemudi

29

Surat Nikah

30

Kartu Keluarga

31

Akta Kelahiran

Akta kelahiran anak

Kemudian file-file tersebut di input pada aplikasi e-personal. Aplikasi epersonal yaitu aplikasi yang diperlukan oleh setiap pegawai di lingkungan
kementerian pertanian untuk mencatat setiap aktivitas kedinasannya dan sebagai
fungsi kontrol yang memuat data dan informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di
lingkungan kementerian pertanian baik yang berada di kantor pusat maupun Unit
Pelaksana Teknis (UPT). Aplikasi e-personal ini terintegrasi dengan Sistem Informasi
Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASN). Sistem Informasi Aparatur Sipil
Negeri (SIMASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN) yang
disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

Pelaksanaan kerja yang penulis kerjakan dibagian koordinator kepegawaian
yaitu identifikasi dan scan dokumen pegawai serta input file personal pegawai BPP
Lampung ke aplikasi e-personal yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASN).
Dokumen-dokumen pribadi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai tersebut di
scan dijadikan file Pdf yang meliputi 31 jenis file yaitu:

Tabel 3.3.2 Jenis Dokumen yang di scan
Dokumen E-Personal

Keterangan

1

Pendidikan Formal

Pendidikan terakhir

2

Pendidikan Informal

Pelatihan Akademik

3

SK CPNS

Surat keputusan

4

SK PNS

Surat keputusan

5

SK Kepangkan

Surat keputusan

6

SK Jabatan

Surat keputusan

7

SK Diklat PIM

Surat keputusan diklat Pimpinan

8

SK KGB

Surat keputusan Kenikan Gaji Berkala

9

SK Penghargaan

Surat keputusan

10 SK pencantuman Gelar

Surat keputusan

11 SK Mutasi

Surat keputusan

12 SK Penyesuaian Gaji

Surat keputusan

13 SK Pembahasan Sementara

Surat keputusan

14 SK Pengaktifan Kembali

Surat keputusan

15 Diklat Prajabatan

Pendidikan dan Pelatihan

Adapun tahapan memasukkan file e-personal yang penulis kerjakan
adalah sebagai berikut:
1.Sebelum input file personal yang dimiliki setiap pegawai, penulis harus login
terlebih dahulu untuk masuk ke halaman e-personal dengan username dan
password yang dimiliki oleh pegawai.

Gambar 3.3.1 Form Login E-Personal
2. Setelah berhasil login maka akan masuk ke halaman e-personal, ada banyak
menu yang tersedia, namun penulis hanya mengerjakan input file dokumen
pegawai, maka pilih menu dok kepegawaian. Dapat dilihat pada gambar 3.3.2

Gambar 3.3.2 Halaman Utama E-Personal

3. Pada menu tersebut penulis memasukkan file lihat Tabel 3.3.2 sesuai dengan jenis
file yang ada . Salah satu contoh seperti file surat keputusan kenaikan gaji berkala
maka pada jenis file pilih SK KGB yang sudah tersedia, kemudian berikan
deskripsi tahun berapa keputusan tersebut ditetapkan, setelah itu choose file
untuk mengupload file tersebut kemudian pilih simpan data.

Gambar 3.3.3 Halaman Input Dokumen Kepegawaian
Setelah file-file yang dimiliki oleh setiap pegawai BPP Lampung sudah
terinput seluruhnya, kemudian cek kelengkapan file yang ada, dengan mengakses
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASN). Adapun
langkah- langkahnya adalah sebagai berikut:
1. Login SIMASN menggunakan username dan password admin yang
bertanggung jawab atas data-data yang dimiliki oleh setiap pegawai.

Gambar 3.3.4 Halaman Login SIMASN

2. Setelah login maka akan masuk pada halaman utama SIMASN, pada halaman
tersebut tertera daftar pegawai BPP Lampung, untuk cek kelengkapan file dari
setiap pegawai penulis harus membuka semua daftar nama pegawai.

Gambar 3.3.5 Halaman Utama SIMASN
3. Kemudian pada halaman pegawai pilih menu lainnya arsip pegawai, pada daftar
file penulis cek berdasarkan kelengkapan yang tertera pada tabel 3.3.2,

Gambar 3.2.6 Halaman Arsip Pegawai SIMASN
4. Hasil dari pengecekkan berupa rekapan dari semua file yang sudah di input
maupun belum di input, rekapan tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran.

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi
1. Koneksi Internet Lambat
Selama penulis melaksanakan kegiatan PKL di bidang koordinator kepegawaian
salah satu kendala yaitu koneksi internet yang lambat, kegiatan yang penulis kerjakan
berhubungan dengan jaringan internet saat input file pegawai ke e- personal. Karena
koneksi internet lambat maka mempengaruhi kecepatan dalam upload file pegawai,
sehingga memperlambat perkerjaan. Serta penulis harus mengecek kelengkapan data
Pegawai satu persatu dalam e-personal yang mengakibatkan lama dan harus mencatat
data Pegawai tersebut apabila belum di input kan.
2. Mesin Scan
Mesin Scan yang digunkan terbilang lama mengakibatkan terkendalanya pada
saat akan melakukan input data.

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala
1. Koneksi Internet Lambat
Kendala koneksi internet lambat ini kemungkinan bandwith wireless yang
kurang besar karena banyaknya pengguna disetiap bagian devisi pada BPP Lampung,
sehingga bandwith jaringan tidak mencukupi untuk di gunakan. Bandwith adalah luas
atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan sinyal dalam medium transmisi
(Afdahal, Taufiq & Ardiansyah, H., 2010).
Untuk mengatasi kendala tersebut penulis menyarankan agar mengurangi atau
membatasi pengunaan wireless Khususnya yang digunakan pada bagian koordiantor
kepegawaian. Agar pekerjaan yang berkaitan dengan input file e- personal dapat
dikerjakan dengan cepat.
2. Mesin scan
Kendala Mesin scan, yang terbilang lama mengakibatkan memperlambatnya saat
akan melakukan input data. Untuk mengatasi kendala mesin scan penulis menyarankan
agar membersihkan kertas yang akan di scan dari debu atau kotoran, Karena kertas
memiliki partikel-partikel debu yang tersirat oleh mata. untuk itu roda karet pada mesin
scan harus di bersihkan karena saat proses scan debu pada kertas dapat menempel atau
menyisakan debu pada roda karet, hal ini bertujuan agar mesin scan tidak berat atau
lambat saat akan melakukan proses scanner.

BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
Setelah menyelesaikan praktik kerja lapangan di balai pelatihan pertanian
lampung, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan
demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari
praktek kerja lapangan:
1.

mengatasi masalah penumpukan berkas post test dan pre test dengan di
adakan dengan secara online, computer assisted test (CAT).

2.

mengatasi masaalah pada pengimputan biodata peserta pada aparatur dan
non aparatur dengan mengusulkan pembuatan sistem pengimputan biodata
peserta aparatur dan nonaparatur yang dapat di akses oleh aparatur dan
nonaparatur.

3.

mengatasi masalah pada jaringan komputer, dengan mengurangi atau
membatasi pengguna wireles khususnya yang di gunakan koordinator
kepegawaian.

4.2 Saran
Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 bulan
pada Balai Pelatihan Pertanian Lampung, saran yang dapat disampaikan oleh
penulis sebagai berikut :
1.

Universitas Teknokrat Indonesia lebih memaksimalkan dalam memberikan
pembekalan untuk meningkatkan materi, contohnya pemberian materi
khususnya tentang Pelatihan Web dan Kearsipan Data.

2.

Balai Pelatihan Pertanian Lampung diharapkan dapat melakukan kerja sama
lagi untuk kegiatan praktik kerja lapangan yang akan datang terhadap
mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia agar dapat belajar dengan rasa
tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan dari pihak Balai Pelatihan
Pertanian Lampung.

3.

Mahasiswa/i harus lebih menguasai dan mengembangkan Ilmu pengetahuan
terlebih dahulu sebelum melaksanakan Praktik

Kerja Lapangan.
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