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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 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Lampung selama 2 bulan yaitu pada bulan Mei dan Juni 2018.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa bagian dengan
bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bagian Kerja Sama dan
Pelayanan Pengkajian (KSPP) adalah menyiapkan bahan pengembangan sistem
informasi inovasi pertanian, bahan promosi, diseminasi, dan urusan hubungan
masyarakat (termasuk pengolahan website). Pada bagian Perpustakaan ada
beberapa bagian kegiatan diantaranya pencatatan data-data buku baru. Pada
bagian Kesekretariatan ada beberapa bagian diantaranya pencatatan rekapan surat
tugas, surat masuk, dan surat keluar.
Perlunya peningkatan pemanfaatan komputer sehingga dapat membantu
meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan pemanfaatan komputer yang lebih baik
tentu akan lebih mudah dalam mengelola data sehingga informasi dapat diperoleh
lebih mudah.

Kata Kunci : PKL, KSPP, Perpustakaan, Kesekretariatan.

x
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan akumulasi dari

kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di Fakultas Teknik Ilmu
Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia. 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 (UTI, 2017) .
Universitas Teknokrat Indonesia adalah salah satu institusi pendidikan
yang mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada
disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia
pendidikan hubungan antara teori dan praktek merupakan hal penting untuk
membandingkan serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam teori
dengan keadaan sebenarnya dilapangan.
Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan setiap mahasiswanya
melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di instansi pemerintah atau perusahaan
swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan
pendidikan Strata 1 (S1) Sistem Informasi di Universitas Teknokrat Indonesia.
Melalui Praktek Kerja ini mahasiswa akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah
diperoleh di bangku perkuliahan kedalam lingkungan kerja yang sebenarnya serta
mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide
yang berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang
ditugaskan kepadanya. 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 dilaksanakan di Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) Lampung sebagai tempat pelaksanaannya.
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BPTP Lampung adalah salah satu instansi pemerintahan yang bergerak
dibidang teknologi pertanian dan berperan aktif dalam memajukan dan
mengembangkan sektor pertanian di seluruh provinsi lampung.
Dewasa ini penerapan sistem informasi pada suatu instansi pemerintahan
sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut
suatu instansi untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan tepat dapat
mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat
menngkatkan kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional instansi.
Alasan penulis memilih BPTP Lampung, Kota Bandar Lampung sebagai tempat
Praktik Kerja Lapangan karena penulis tertarik belajar dan mengetahui bagaimana
pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan
pengolahan data di BPTP 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 perusahaan.

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.

Memahami pemanfaatan dan penerapan teknologi di BPTP Lampung.

2.

Menerapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional
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.
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1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Adapun kegunaan pelaksanaan kegiatan Praktik kerja lapangan ini adalah:
1.

Bagi Mahasiswa
a. Agar dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah
dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan lingkungan
masyarakat.
b. Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan
dunia kerja yang sebenarnya.
c. Mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh instansi.
d. Memperoleh Informasi dari data-data statistik seperti data sumber
daya alam (SDA) Lampung, dan data kuisioner analisis kebijakan
pembangunan pertanian di Propinsi Lampung.
e. Dapat mengetahui sumberdaya teknologi dalam pertanian yang
digunakan BPTP Lampung.
f. Sebagai salah satu sarana aplikasi ilmu pengetahuan dan
meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas yang
ada di lingkungan kerja BPTP Lampung, Kota Bandar Lampung
terutama dibidang teknolgi informasinya.
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Bagi Universitas Teknokrat Indonesia
a. Praktik

Kerja

Lapangan

ini

diharapkan

berguna

bagi

perkembangan ilmu komputer.
b. Mempererat kerjasama antara Universitas dengan instansi.
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Bagi Instansi
a. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih
meningkatkan kualitas dan kuantitas instansi.
b. Memberikan kemudahan bagi instansi dalam mencari sumber daya
manusia yang berkualitas.
c. Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi.
d. Ikut memajukan pembangunan dalam bidang pendidikan.
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1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di BPTP Lampung
yang beralamat di Jl Z.A. Pagar Alam no 1A, Rajabasa, Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, Indonesia. Email bptplampung@yahoo.com dan
alamat website http://lampung.litbang.pertanian.go.id. Denah lokasi BPTP
Lampung ditampilkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Denah dari Universitas Teknokrat Indonesia ke BPTP Lampung

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
PKL dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 sampai 09 Juni 2018, jam
masuk kerja pada pukul 07.30 – 16.00 (kecuali hari jum’at pukul 07.30 –
16.30).
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1

Sejarah BPTP Lampung
Institusi

Balai

Pengkajian

Teknologi

Pertanian

merupakan

Unit

Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
(Badan Litbang Pertanian) di daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pertanian (SK Mentan) nomor 798/Kpts/OT.210/12/94 tanggal 13
Desember 1994. Berdasarkan SK Mentan tersebut institusi pengkajian teknologi
pertanian di Propinsi Lampung diberi nama Lokal Pengkajian Teknologi
Pertanian (LPTP) Natar yang berlokasi di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan. Sebagai UPT Badan Litbang Pertanian di daerah LPTP Natar berstatus
setingkat eselon IVa yang merupakan gabungan dari Sub Balai Penelitian
Tanaman Rempah dan Obat (Sub Balittro) Natar, Kebun Percobaan Taman Bogo
(di bawah Balai Penelitian Tanaman Pangan Sukarami) dengan Balai Informasi
Pertanian (BIP) Propinsi Lampung (BPTP Lampung, 2017).
Pada awal terbentuknya, Lokal Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP)
Natar mempunyai tiga instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian
(IP2TP), yakni IP2TP Tanam Bogo (sebelumnya KP. Taman Bogo), IP2TP
Cahaya Negeri (sebelumnya KP. Cahaya Negeri di bawah Sub Balittro Natar) dan
IP2TP Tegineneng (sebelumnya BIP Lampung), dua Kebun Percobaan, yakni KP.
Natar dan KP. Tegineneng (sebelumnya Kebun Percobaan di baawah Sub Balittro
Natar), serta satu unit gedung kantor yang berlokasi di Jl Z.A. Pagar Alam no 1A,
Rajabasa, Bandar Lampung (yang saat ini adalah BPTP Lampung).
Pada tanggal 14 juni 2001, melalui SK Mentan nomor: 350/Kpts/
OT.210/6/2001, status LPTP Natar ditingkatkan menjadi BPTP Lampung dengan
status setingkat eselon IIIa dengan kantor yang berlokasi di Jalan Z.A. Pagar
Alam no 1A, Rajabasa, Bandar Lampung. BPTP Lampung mempunyai dua kebun
percobaan, yakni Kebun Percobaan (KP) Natar dan Kebun Percobaan (KP)
Tegineneng, dan satu Laboratorium Diseminasi yang berlokasi di Tegineneng
(sebelumnya IP2TP Tegineneng). Peningkatan status LPTP Natar menjadi BPTP
Lampung, seiring peningkatan kualitas SDM-nya Khususnya peneliti dan
penyuluh, merupakan upaya Badan Litbang Pertanian dalam meningkatkan
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kinerja institusi ini untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di daerah.
BPTP Lampung telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor:16/Permentan/OT.140/3/2006. Berikut
halaman kantor BPTP dapat dilihat pada gambar 2.1:

Gambar 2.1 Gedung Kantor BPTP Lampung
( Sumber : www.lampung.litbang.pertanian.go.id)
2.2

Logo Instansi
Logo berasal dari kata “logos” (Yunani), yang berarti kata pikiran,

pembicaraan, akal budi. Pada awalnya yang lebih popular adalah istilah logo type,
bukan logo. Logo adalah penyingkatan dari logo type. Logo biasa mengunakan
beberapa elemen seperti; tulisan, logo gram, gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Logo
merupakan simbol yang mempunyai tujuan komunikasi untuk mencerminkan citra
perusahaan. Berikut gambar logo pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Lampung dapat dilihat pada gambar 2.2:
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Gambar 2.2 Logo BPTP Lampung
( Sumber : www.lampung.litbang.pertanian.go.id)

Arti Logo BPTP Lampung:
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
pengertian dari pada unsur pelaksanaan 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.

2.3

Visi dan Misi

2.3.1

Visi
Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di

dunia dalam mewujudkan sistem pertanian bio-industri tropika berkelanjutan.
2.3.2

Misi

1. Merakit, menguji dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul
berdaya saing mendukung pertanian bio-industri.
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2. Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka
peningkatan scientific recognition and inpact recognition.

2.4

Struktur Organisasi
Perubahan lingkungan strategis dan otonomi daerah mendorong Badan

Litbang Pertanian melakukan penataan dan penempatan organisasi, serta tugas
dan fungsinya agar mampu mengakomodasikan perubahan dan mengantisipasi
kebutuhan pada waktu yang akan datang. Setiap kegiatan kajian yang dilakukan
oleh BPTP Lampung harus terkait dengan atau untuk menghasilkan luaran
(output) yang berkualitas dan bermanfaat, mengandung nilai tambah ilmiah dan
nilai tambah agrobisnis. Berikut struktur organisasi BPTP Lampung dapat dilihat
pada gambar 2.3:
STRUKTUR ORGANISASI
BPTP LAMPUNG
Kepala BPTP
Dr. Ir. Arivin Rivaie, M. Sc

Kasubbag. Tata Usaha
Kasie. KSPP

Drs. Dani Purwadi

Arfi Irawati, SP., M.Si
Koordinator
Kepegawaian
Pelaporab & Sarana
Pengkajian

Kerjasama &
Pel. Pengkajan

Kerjasama Hasil
Pengkajian

Rahadian, S.P

Fauzia YA, SP., M.Si

Suryani, S.ST

Koordinator
Rumah Tangga

Yeni Sepda Nila, S.Sos

Sugiono

Koordinator Program
Penjab. KP Natar
Edwin Herdiansyah,
S.P

Penjab. KP
Tegineneng

Penjab. Lab.
Desiminasi

Rugito

Dede Rohayana, S.P

Dr. Ir. Nila Wardani, M.Si

Kelji Sumberdaya

Kelji Budidaya

Kelji Sosek

Kelji MHTP

Ir. Rr.Ernawati, MTA

Ir. Kiswanto, MP

Dr. Ir. Yulia Pujiharti, M.Si

Dra. Alvi Yani, M.Si

Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPTP Lampung
( Sumber : www.lampung.litbang.pertanian.go.id)
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2.4.1

Tugas dan Fungsi
BPTP Lampung sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Litbang

pertanian berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat
dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Berdasarkan Surat Keputusan
Mentri Pertanian nomor 350/Kpts/OT.210/6/2001 tanggal 14 juni 2001 Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi
melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertaanian tepat guna spesifik
lokasi. Tugas dan fungsi tersebut meliputi:
1. Menginventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan teknologi pertanian
tepat guna spesifiksi lokasi.
2. Melaksanakan penelitian, pengkajian, dan perakitan teknologi pertanian
tepat guna spesifikasi lokasi.
3. Menyiapkan paket teknologi hasil pengkajian dan perakitan untuk bahan
penyusunan materi penyuluhan pertanian.
4. Menyediakan pelayanan kegiatan pengkajian, penelitan, dan perakitan
teknologi pertanian, dan Melaksanakan urusan atau usaha dan rumah
tangga Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung.
2.4.2

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Balai bertugas sebagai berikut :
a.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program balai,
merangkap Kuasa Pengguna Anggaran.

b.

Menyusun program induk, landaran arahan dan strategi program
penelitian/pengkajian, sesuai dengan mandat Unit Pelaksanaan Teknis.

c.

Menggariskan kebijaksaan dan pembinaan secara umum terhadap
seluruh kegiatan balai.

2.

Kasubbag Tata Usaha bertugas sebagai berikut :
a.

Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
kepegawaian keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor,
merangkap pejabat pengujian dan pemerintah pebayaran.

b.

Penanggung jawab melakukan urusan kepegawaian, keuangan,
surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.
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3.

Koordinator Kepegawaian bertugas sebagai berikut :
a.

Mengkoordinir pelaksanaan urusan kepegawaian yang meliputi
pengangkutan,

kenaikan

pangkat,

pensiun,

mutasi,

disiplin,

penghargaan, penataan, arsip, dan laporan semester maupun tahunan.
b.

Pengelolahan Sistem Informasi Managemen Kepegawaian.

c.

Mengkoordinir

pelaporan

Simtem

Informasi

Manajemen

Kepegawaian.
4.

Koordinator Keuangan bertugas sebagai berikut :
a.

Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat
Permintaan Pembayaran, membuat Standar Pelayanan Minimal.

b.
5.

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran Standar Pelayanan Minimal.

Koordinator Rumah Tangga bertugas sebagai berikut :
a.

Melaksanakan Register dan inventarisasi barang milik atau kekayaan
Negara, penghapusan, mutasi, barang

b.

Menghimpun dan mencatat barang inventaris dan menginventarisir
barang disetiap ruangan.

6.

c.

Membuat kartu inventaris

d.

Membuat laporan inventaris barang bulanan, triwulan, dan tahunan.

e.

Melakukan pengaturan pemakaian kendaraan.

f.

Melakukan pengaturan pemeliharaan kendaraan dinas.

Kasie Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP) bertugas sebagai
berikut:
a.

Merencanakan

mengkoordinir,

penyusunan

kebutuhan

sarana

informasi/komunikasi dan penyebar luasan hasil seminar nasional.
b.

Mengkoordinir penyajian data dan informasi kegiatan hasil seminar
nasional.

c.

Mengkoordinir

penyiapan

kelengkapan

administrasi

kerjasama

pengkajian.
d.
7.

Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan Balai.

Koordinator Pelaporan dan Sarana Pengkajian bertugas sebagai berikut :
a.

Melakukan

penyusunan

informasi dan komunikasi.

dan

merencanakan

kebutuhan

sarana
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b.

Menyediakan data base sarana dan prasarana seminar nasional.

c.

Melakukan pengaturan, pelayanan, pemantauan penggunaan, dan
meyiapkan aturan penggunaan sarana informasi dan komunikasi.

8.

d.

Membuat laporan inventaris sarana informasi dan komunikasi.

e.

Mengkoordinir pengelolaan perpustakaan.

Koordinator Kerjasama dan Informasi/Komunikasi bertugas sebagai
berikut :
a.

Penyiapan bahan kerjasama: Memorandum of Understanding (MOU).

b.

Melakukan identifikasi dan pengembangan kemitraan kerjasama
pengkajian.

c.

Mengkoordinir kegiatan penyiapan, penyebarluasan informasi dan
pendayagunaan hasil seminar nasional.

d.

Menyiapkan pembuatan laporan kerjasama dan informasi.

e.

Mengkoordinir kegiatan pengelolaan komunikasi.

f.

Pengembangan sumberdaya manusia (petani dan penyuluh di
lapangan) dan alih teknologi.

9.

Koordinator Pendayagunaan Hasil Pengkajian bertugas sebagai berikut :
a.

Melakukan identifikasi dan pengembangan pendayagunaan hasil
pengkajian.

b.

Menyiapkan pembuatan laporan pendayagunaan hasil pengkajian.

c.

Mengkoordinir kegiatan pendayagunaan hasil pengkajian

10. Koordinator Program dan Evaluasi bertugas sebagai berikut :
a.

Membantu Kepala Balai dalam mengkoordinasikan penyusunan
program induk (RIPP), landasan arahan dan strategi program
penelitian/pengkajian

sesuai

dengan

mandate

Balai

serta

menyelaraskan keterkaitan program penelitian Balai dengan Badan
Litbang Pertanian dan Unit Kerja Lain yang terkait.
b.

Mengkoodinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penelitian/pengkajian dan pelaporan.

11. Penanggung jawab Kebun Percobaan Natar bertugas sebagai berikut :
a.

Bertanggung jawab terhadap keamanan kebun percobaan, pelaksanaan
pengkajian.
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b.

Bertanggung jawab terhadap administrasi anggaran dialokasikan.

c.

Bertanggung jawab terhadap kebersihan kebun, kantor, halaman dan
semua barang inventaris Negara.

d.

Membuat laporan, triwulan, semester, dan laporan tahunan kebun.

e.

Memungut dan menyemprotkan hasil kebun sebagai Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP).

12. Penanggung jawabb Kebun Percobaan Tegineneng bertugas sebagai
berikut :
a.

Bertanggung jawab terhadap keamanan kebun percobaan, pelaksanaan
pengkajian.

b.

Bertanggung jawab terhadap administrasi anggaran dialokasikan.

c.

Bertanggung jawab terhadap kebersihan kebun, kantor, halaman dan
semua barang inventaris Negara.

d.

Membuat laporan, triwulan, semester, dan laporan tahunan kebun.

e.

Memungut dan menyemprotkan Hasil Kebun sebagai Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP).

13. Penanggung jawab Labolatorium Diseminasi bertugas sebagai berikut :
a.

Bertanggung jawab terhadap keamanan kebun percobaan, pelaksanaan
pengkajian.

b.

Bertanggung jawab terhadap administrasi anggaran dialokasikan.

c.

Bertanggung jawab terhadap kebersihan kebun, kantor, halaman dan
semua barang inventaris Negara.

d.

Membuat laporan, triwulan, semester, dan laporan tahunan kebun.

14. Kelompok Pengkajian Sumber Daya bertugas sebagai berikut :
a.

Mengkoordinir pengembangan keilmuan dan profesionalisme tenaga
peneliti dan teknisi.

b.

Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengkajian di lapangan.

c.

Mengoordinir penulisan laporan dan seminar hasil pengkajian yang
ada dalam kelompok pengkajian (kelji).

15. Kelompok Pengkajian Budi Daya bertugas sebagai berikut :
a.

Mengkoordinir pengembangan keilmuan dan profesionalisme tenaga
peneliti dan teknisi.
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b.

Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengkajian dilapangan.

c.

Mengkoordinir penulisan laporan dan seminar hasil pengkajian yang
ada dalam keljinya.

d.

Membantu Kepala Balai dalam pemeriksaan usulan fungsional.

16. Kelompok Pengkajian Sosial Ekonomi bertugas sebagai berikut :
a.

Mengkoordinir pengembangan keilmuan dan profesionalisme tenaga
peneliti dan teknisi.

b.

Melakukan pengkajian Sosial Ekonomi Pertanian dalam rangka
pembangunan teknologi pertanian.

c.

Menyusun rencana kerja dan kebutuhan biaya dalam rangka
Pengkajian Sosial Ekonomi Pertanian.

d.

Mengumpulkan dan mendokumentasi hasil pengkajian sosial ekonomi
pertanian.

e.

Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengkajian dilapangan.

f.

Mengkoordinir penulisan laporan dan seminar hasil pengkajian yang
ada dalam kelji.

g.

Membantu Kepala Balai dalam pemeriksaan usulan fungsional.

h.

Membantu

Kepala

Balai

dalam

penelitian

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Penelitian.
17. Kelompok Pengkajian MTHP bertugas sebagai berikut :
a.

Mengkoordinir pengembangan keilmuan dan profesionalisme tenaga
peneliti dan teknisi.

b.

Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengkajian dilapangan.

c.

Mengkoordinir penulisan laporan dan seminar hasil pengkajian yang
ada dalam keljinya.

d.

Membantu Kepala Balai dalam pemeriksaan usulan fungsional.
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2.5

Kegiatan Umum BPTP Lampung
Adapun Kegiatan umum Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung

adalah sebagai berikut:
1. Mengkaji dan melakukan sosialisai ke petani maupun kelompok tani yang
bertujuan meningkatkan produktivitas dan solidaritas antar kelompok tani.
2. Menyediakan sarana dan prasarana bagi petani maupun kelompok tani
yang membutuhkan/bantuan maka BPTP Lampung akan membantu sesuai
dengan keperluan yang dibutuhkan si petani atau kelompok tani tersebut.
3. Melakukan

riset

yang

bertujuan

membantu

masyarakat

mengembangkan dan menjadikan riset tersebut menjadi bermanfaat.
4. Penyuluhan sumber daya alam (SDA).

untuk
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BAB III
PELAKSANAAN PKL
3.1

PELAKSANAAN PKL:
DESI EKA SARI, NPM 15311684

3.1.1

Bidang Kerja
Praktik kerja lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Balai Pengkajian

Teknologi Pertanian Lampung berlangsung selama 2 Bulan dari tanggal 16 April
sampai 9 Juni 2018. Kegiatan demi kegiatan dilakukan bertujuan untuk membantu
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Lampung, penulis ditempatkan pada bagian Kerja Sama dan Pelayanan
Pengkajian (KSPP) dan bagian Perpustakaan.
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL diantaranya yaitu:
1.

Bagian Kerja Sama dan Pelayan Pengkajian (KSPP)
a.

Membuat tanda terima dan mendistribusikan surat undangan

b.

Mengedit proposal KSPP 2018

c.

Membuat berita acara serah terima benih lada

d.

Membuat desain spanduk

e.

Membuat notulen acara bimbingan teknis (bimtek)

f.

Mengedit standar pelayanan publik BPTP

g. Membuat e-document di website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi) BPTP Lampung
h.

Mengedit foto untuk website

i.

Mempublish berita di website BPTP Lampung

j.

Membuat laporan statistik bulanan media sosial (medsos)

k.

Membuat tutorial permohonan sistem informasi pelayanan permohonan
informasi publik (Silayan) dan Sijabat

l.

Membuat desain x-banner

m. Mengisi dan mengedit kuisioner PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi)
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2.

Bagian Perpustakaan
a. Merekap dan menginput data buku perpustakaan
b. Mencatat data peminjam buku buku perpustakaan
c. Menginput data surat masuk KSPP 2018

3.1.2

Pelaksanaan Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Balai Pengkajian

Teknologi Pertanian Lampung. penulis harus memiliki keahlian dibidang
teknologi informasi mengingat hampir keseluruhan pekerjaan yang dilakukan
berhubungan dengan teknologi informasi seperti mengoperasikan aplikasi
pengolahan data, mengetahui software dan hardware komputer, serta mampu
menggunakan aplikasi pembuatan desain grafis.

Berikut ini penjelasan dari tiap-tiap kegiatan yang dilakukan diatas adalah sebagai
berikut :
1. Bagian Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP)
a.

Membuat tanda dan mendistribusikan surat undangan dimana acara
tersebut merupakan kegiatan yang dibuat oleh bagian KSPP dan surat
undangan tersebut di disitribusikan ke masing-masing kelompok
pengkajian (Kelji), seperti Kelji Budidaya, Kelji Sumber Daya, Kelji
Sosial Ekonomi, Kelji MTHP dan Koordinator Program & Evaluasi. Dan
tanda terima tersebut harus ditandatangani oleh ketua kelji sebagai bukti
bahwa surat tersebut sudah diterima.

b.

Mengedit Proposal KSPP 2018 tentang SK jangka panjang dan jangka
pendek dan bagian yang diedit antara lain latar belakang, manfaat, serta
tujuan.

c.

Membuat berita acara serah terima benih lada yang selanjutnya akan
diarsipkan di bagian KSPP.

d.

Membuat desain spanduk acara menggunakan aplikasi Corel Draw X4.
Spanduk yang telah dibuat antara lain seperti spanduk untuk acara hari
kartini, spanduk serah terima benih dan spanduk bimtek. Berikut desain
spanduk yang telah dibuat bisa dilihat pada gambar 3.1 :
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Gambar 3.1 Spanduk hari kartini
e.

Membuat notulen bimtek yang dilaksanakan di BPTP Lampung oleh
bagian KSPP yang mana penulis diberikan tugas untuk menjadi notulen
pada acara bimtek tersebut.

f.

Mengedit standar pelayanan publik BPTP yang akan digunakan oleh
pegawai BPTP sebagai pedoman acara seminar di Bogor.

g.

Membuat e-document di website PPID BPTP Lampung di menu sistem
data dan dokumentasi (SiDado) dengan cara membuka website PPID dan
kemudian login pada menu sidado lalu akan tampil menu utama yang
mana pada menu utama tersebut terdapat menu Dashboard, Content, dan
Pengaturan. Untuk membuat folder utama dan juga sub folder terlebih
dahulu pilih menu pengaturan, dan kemudian untuk memasukkan
file/materi pilih menu Content dan kemudian buat folder, lalu upload file
yang akan dimasukkan kedalam e-document, setelah itu pilih tindakan bisa
dilihat dan bisa di download oleh masyarakat yang membukanya. Berikut
gambar dokumen yang sudah dibuat dapat dilihat pada gambar 3.2 :

Gambar 3.2 File e-document
h.

Mengedit foto untuk website. Selain sebagai dokumentasi foto-foto yang
diambil dalam setiap kegiatan-kegiatan BPTP Lampung juga akan diolah
menjadi berita yang kemudian akan dibagikan di website BPTP Lampung.
Foto-foto yang baru diambil biasanya berukuran besar sehingga tidak bisa
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langsung diupload ke dalam website BPTP Lampung. Foto harus diedit
terlebih dahulu untuk mengecilkan ukuran foto supaya bisa diupload ke
dalam website BPTP Lampung. Pengeditan foto dilakukan dengan
menggunakan Adobe Photoshop.
i.

Mempublish berita di website BPTP Lampung. Berita dipublish
menggunakan joomla. Joomla adalah salah satu aplikasi Content
Management System (CMS) open source yang digunakan untuk
membangun sebuah website dinamis yang dilengkapi berbagai fasilitas
yang medukungnya. Berita yang sudah dipublish antara lain serah terima
benih lada di Lampung Utara, pengembangan ayam KUB skala rumah
tangga di Desa Tulung Kakan Kabupaten Lampung Tengah, penjajakan
kerjasama antara BPTP Lampung dengan PT PLN (persero) Lampung,
sosialisasi benturan kepentingan tim Itjen di Provinsi Lampung, festival
panen padi kabupaten Lampung Timur, dll. Berita dipublish supaya
masyarakat bisa mengakses informasi dan kegiatan di BPTP Lampung
dengan mudah. Gambar berita yang sudah dipublish dapat dilihat pada
gambar 3.3 :

Gambar 3.3 Berita Sinergi Langkah Akselerasi Tanam Upsus Pajalele
j.

Membuat laporan statistik bulanan medsos pada Microsoft Excel yang
dihitung berdasarkan berita yang sudah diterbitkan atau dibagikan melalui
fanpage BPTP Lampung, data yang dikumpulkan dan dihitung antara lain
antara lain tanggapan dari pembaca seperti Like, Comment, Share dan
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jangauan dari berita yang sudah diterbitkan atau dibagikan pada halaman.
Gambar laporan statistik bulanan medsos dapat dilihat pada gambar 3.4 :

Gambar 3.4 Laporan statistik bulanan medsos
k. Membuat tutorial permohonan Silayan dan Sijabat di Portal PPID
Kementrian Pertanian Republik Indonesia, portal PPID berfungsi sebagai
pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai
dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan
permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani
lewat satu pintu. Dalam portal ini terdapat beberapa menu utama
diantaranya adalah permohonan silayan dan sijabat, menu silayan ini
berrfungsi untuk mengajukan permohonan layanan bagi masyarakat yang
membutuhan informasi yang tersedia pada Kementrian Pertanian.
Sedangkan menu Sijabat ini berfungsi untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon informasi. Gambar
form permohonan Silayan dapat dilihat pada gambar 3.5:
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Gambar 3.5 Form permohonan Silayan
l. Membuat desain X-Banner menggunakan Coreldraw X7 yang akan
digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan permohonan informasi
publik oleh BPTP Lampung. Gambar desain x-banner yang telah dibuat
dapat dilihat pada gambar 3.6:

21

Gambar 3.6 Desain x-banner
m. Mengisi dan mengedit kuisioner PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi) yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi
terkait data dan informasi yang tersedia di BPTP Lampung.

2. Bagian Perpustakaan
a.

Merekap dan menginput data buku perpustakaan yang ada pada
perpustakaan BPTP Lampung, merekap buku bertujuan untuk mendata
buku berdasarkan pengelompokan tempat dimana buku tersebut diletakan,
kemudian dihitung jumlah buku berdasarkan judul buku, setelah selesai di
rekap kemudian data tersebut diinput ke dalam Microsoft Excel
berdasarkan judul, jumlah buku, lalu letak buku yang diperhatikan seperti
rak nomor berapa serta bagian kanan atau kiri. Gambar tabel buku
perpustakaan dapat dilihat pada gambar 3.7:
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Gambar 3.7 Data buku perpustakaan
b.

Mencatat data peminjam buku perpustakaan pada perpustakaan BPTP
Lampung yang mana pencatatan tersebut masih berisfat manual yaitu
dengan mencatat pada buku besar yang disediakan pada perpustakaan.
Setiap peminjam buku pada perpustakaan tersebut harus mengisi data pada
buku peminjam perpsutakaan, da beberapa hal yang dicatat ke dalam buku
tersebut di antaranya nama peminjam, alamat, jabatan, tanggal pinjam,
tanggal pengembalian, serta tanda tangan dari peminjam buku. gambar
buku data peminjam perpustakaan dapat dilihat pada gambar 3.8 :

Gambar 3.8 Buku data peminjam buku perpustakaan
c.

Menginput data surat masuk KSPP 2018 pada Microsoft Excel yang
bertujuan agar semua data surat masuk yang yang telah diterima oleh
bagian KSPP tercatat secara rinci dan setelah itu di cetak dan kemudian
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diarsipkan bersama dengan surat masuk yang telah diinpukan datanya. Ada
beberapa hal yang diinput, di antaranya tanggal surat diterima yang tertera
dalam disposisi, nomor surat, tanggal surat, perihal, asal surat dan
keterangan. Gambar data surat masuk dapat dilihat pada gambar 3.9:

Gambar 3.9Data Surat Masuk KSPP 2018
3.1.3

Kendala yang dihadapi
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di BPTP Lampung, penulis

mengalami kendala pada saat melakukan pencatatan data peminjam buku pada
perpustakaan BPTP kedalam buku peminjaman, dimana data peminjam buku
perputakaan masih ditulis secara manual kedalam buku besar. Dalam proses
pencatatan penulis mengalami kesulitan karena terdapat tulisan yang tidak terbaca
dan rusak sebelum dikembalikan, sehingga membuat proses pendataan
peminjaman buku menjadi sulit.
3.1.4

Cara Mengatasi Kendala
Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala di atas

adalah dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada yang dapat digunakan
untuk mengelola data peminjaman buku pada perpustakaan BPTP Lampung.
Seperti menggunakan aplikasi, aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu
komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun
sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output,
misalnya Ms.Word, Ms.Excel (Bobysusanto, 2014). Berdasarkan kutipan tersebut,
penulis memberikan usulan agar BPTP Lampung menggunakan tools Microsoft

24

Excel yang dapat digunakan untuk mengelola data peminjaman buku pada
perpustakaan BPTP Lampung. Adapun dengan diterapkannya Microsoft Excel
pengolahan data peminjaman buku diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:
1. Memberikan kemudahan dalam mengelola data peminjam buku.
2. Mengurangi resiko kehilangan buku karena tulisan yang tidak terbaca dan
buku yang rusak sebelum dikembalikan.
3. Memudahkan manajemen pengolahan data buku perpustakaan.
4. Memudahkan petugas perpustakaan ketika ada yang ingin meminjam
buku.
Berikut data peminjam buku perpustakaan yang sudah diinputkan kedalam
Microsof Excel dapat dilihat pada gambar 3.10:

Gambar 3.10 Data Peminjam Buku Perpustakaan
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3.2

PELAKSANAAN PKL:
QORIE INDIRO SHASKYA, NPM 15311600

3.2.1

Bidang Kerja
Praktik kerja lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Balai Pengkajian

Teknologi Pertanian Lampung berlangsung selama 7 minggu dari tanggal 16 April
2018 sampai 09 Juni 2018. Kegiatan demi kegiatan dilakukan bertujuan untuk
membantu

pegawai

dalam

menyelesaikan

pekerjaannya.

Selama kegiatan PKL penulis di tempatkan di beberapa bagian. Adapun
bagian-bagian yang terkait dalam melakukan kegiatan pada saat Praktik Kerja
Lapangan (PKL) yaitu:
1.

Bagian Kerja Sama Pelayanan dan Pengkajian (KSPP)
a. Membuat tanda terima dan mendistribusikan surat undangan
b. Membuat desain spanduk untuk acara di BPTP Lampung
c. Mengedit foto untuk website
d. Mempublish berita di website BPTP Lampung
e. Scan Memorandum of Understanding (MoU)
f. Membuat x-banner
g. Membuat Surat Keputusan dan Daftar Informasi Publik BPTP
Lampung
h. Mengisi dan mengedit pre-test Bimbingan Teknis penyuluh BPTP
Lampung
i. Mengisi dan mengedit kuesioner PPID

2.

3.2.2

Bagian Kesekretariatan
a.

Menginput rekap data surat tugas

b.

Menyusun dan mengurutkan rekap surat tugas

Pelaksanaan Kerja
Pada bagian Kerja Sama Pelayanan Pengkajian (KSPP), kegiatan

pelaksanaan kerja disana terbilang tidak membutuhkan penanganan yang tinggi.
Sehingga tidak menjadi hambatan dan mempermudah penyelesaian setiap
pekerjaan yang diberikan. Adapun keahlian yang dibutuhkan di bagian ini
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diantaranya penguasaan scanner, Microsoft Office, design dan mencetak
dokumen.
Pada bagian Kesekretariatan, aktivitas yang dilakukan pada sekretariat
yakni menunjukkan proses tata kerja atau proses kerjanya sekretariat. Kegiatan
pelaksanaan kerja disana bersifat dinamis dalam kegiatan jasa-jasa perkantoran,
terutama yang sangat berkaitan dengan proses administrasi. Adapun keahlian yang
dibutuhkan dibagian ini diantaranya penguasaan Microsoft Excel, Microsoft Word
dan surat menyurat.
Selama melaksanakan PKL di BPTP Lampung, penulis ditempatkan di dua
bagian yaitu di bagian Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP),
Kesekretariatan.
Berikut adalah kegiatan yang penulis lakukan selama Praktik Kerja
Lapangan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung dari hari seninjumat pukul 07.30-16.30:
1. Bagian Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP)
a.

Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah membuat logbook dan
presensi kemudian di print sebagai bukti kegiatan apa saja yang kami
lakukan selama melaksanakan PKL disana. Kemudian membuat tanda
terima menggunakan microsoft word

dan mendistribusikan surat

undangan tersebut dimana isi surat undangan tersebut merupakan
kegiatan yang dibuat bagian KSPP dan surat tersebut di distribusikan ke
masing-masing kelompok pengkajian (Kelji) seperti, Kelji Budidaya,
Kelji Sumber Daya, Kelji Sosial Ekonomi, Kelji MTHP dan Koordinator
Program & Evaluasi. Tanda terima tersebut harus ditandatangani oleh
ketua kelji sebagai bukti bahwa surat tersebut telah diterima.
b.

Membuat desain spanduk untuk acara peringatan hari kartini pada
tanggal 20 April yang akan diadakan di Kebun Percobaan Natar. Untuk
membuat spanduk aplikasi yang digunakan yaitu Corel Draw X4.

c.

Mempublish berita harian di website resmi BPTP Lampung, berita
dipublish menggunakan joomla. Joomla adalah salah satu aplikasi
Content Management System (CMS) open source yang digunakan untuk
membangun sebuah website dinamis yang dilengkapi berbagai fasilitas
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yang medukungnya (Siambaton and Fakhriza, 2016). Kegiatan yang
sebelumnya diolah terlebih dulu kemudian dibagikan di website BPTP
Lampung. Foto-foto yang baru diambil biasanya berukuran besar
sehingga tidak bisa langsung diupload ke dalam website BPTP Lampung.
Foto harus diedit terlebih dahulu untuk mengecilkan ukfoto supaya bisa
diupload ke dalam website BPTP Lampung. Pengeditan foto dilakukan
dengan menggunakan Adobe Photoshop. Berita harian yang dipublish
yaitu Serah terima benih lada di Tanggamus. Berikut hasil publish berita
dapat dilihat pada gambar 3.11:

Di berita harian tidak hanya berita tertulis terdapat juga dokumentasi foto

Gambar 3.11 Berita tentang serah terima benih
d.

Mempublish berita harian di website BPTP Lampung tentang Perbenihan
Lada BPTP Lampung untuk Kejayaan Lada di Lampung Utara. Berikut
hasil publish berita di website BPTP Lampung dapat dilihat pada gambar
3.12:
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Gambar 3.12 Berita tentang perbenihan lada di Lampung Utara
e.

Mempublish berita harian di website BPTP Lampung tentang Festival
Panen Padi Kabupaten Lampung Timur 2018 dilaksanakan di Desa
Tlogorejo. Berikut hasil berita yang dipublish dapat dilihat pada gambar
3.13:

Gambar 3.13 Berita tentang festival panen padi
Kemudian Scanner Memorandum of Understanding (MoU). MoU adalah
didefinisikan sebagai dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang
didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun
secara lisan (Citra, Maharani Cyntia. Amelia, 2014). MoU yang discanner
penulis adalah tentang perjanjian kerjasama dengan perusahaan lain dari
tahun 2013 hingga sekarang kemudian hasil scan tersebut di print. Mou
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yang telah discanner adalah data arsip dokumen agar tersimpan dengan
baik di bagian Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian.
f.

Mempublish berita harian di website BPTP Lampung tentang penjajakan
kerjasama antara BPTP Lampung dengan PT PLN, berikut hasil publish
berita dapat dilihat pada gambar 3.14:

Gambar 3.14 Berita tentang penjajakan kerjasama
g.

Membuat stiker benih bersertifikat menggunakan aplikasi Adobe
Photoshop. Dan mempublish berita tentang hari kartini di KP Natar.
Berikut hasil desain stiker benih sertifikat dapat dilihat pada gambar
3.15:

Gambar 3.15 Stiker Benih Bersertifikat
h.

Membuat desain spanduk selamat datang untuk peserta bimbingan teknis
(bimtek). Berikut hasil desain dapat dilihat pada gambar 3.16:
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Gambar 3.16 Desain Acara Bimbingan Teknis
i.

Membuat desain nametag untuk peserta bimbingan teknis menggunakan
corel draw. Berikut hasil desain dapat dilihat pada gambar 3.17:

Gambar 3.17 Desain nametag
Kemudian dilanjutkan membantu mempersiapkan Alat Tulis Kantor
(ATK) untuk peserta bimtek.
j.

Membantu kegiatan acara bimbingan teknis dengan tema inovasi
teknologi perbenihan dan budidaya tanaman padi di lahan kering.

k.

Membuat tabel hasil pre-test Bimbingan Teknis penyuluh BPTP
Lampung pre-test bimbingan teknis dibuat menggunakan excel dimana
data tersebut sebagai bentuk evaluasi pengetahuan untuk penyuluh di
BPTP Lampung. Berikut contoh gambar pre-test dapat dilihat pada
gambar 3.18:
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Gambar 3.18 Pre Test Bimbingan Teknis Penyuluh
l.

Membuat x-banner tentang hak informasi publik yang akan dicetak untuk
kegiatan pelayanan permohonan informasi publik di BPTP Lampung. xbanner adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi,
berbentuk banner dengan konstruksi penyangga berbentuk “X” sehingga
banner bisa berdiri sendiri. Media x-banner yaitu penyampaian publikasi
suatu produk atau jasa dengan menggunakan teknologi cetak dalam
format poster yang biasa ditempel di dinding dipasang pada dudukan
yang ringan sehingga mudah dipindahkan (Silvana, 2014). Berikut hasil
desain x-banner dapat dilihat pada gambar 3.19:

Gambar 3.19 Desain x-banner
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m. Melanjutkan desain x-banner. Kemudian membuat surat keputusan dan
tabel

daftar

informasi

publik

BPTP

Lampung.

surat keputusan dan tabel daftar informasi publik berisi tentang suatu
keputusan dan informasi yang dibuat oleh lembaga pemerintahan BPTP
Lampung berkaitan dengan kebijakan lembaga tersebut. Berikut daftar
informasi publik dapat dilihat pada gambar 3.20:

Gambar 3.20 Daftar Informasi Publik Tahun 2018
n. Mengisi dan mengedit Kuesioner Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) merupakan pengisian data yang digunakan untuk
mengumpulkan informasi terkait yang tersedia di website BPTP Lampung.
Berikut contoh dari kuesioner dapat dilihat pada gambar 3.21:

Gambar 3.21 Kuesioner Penilaian Mandiri
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2. Bagian Kesekretariatan
a.

Mengentri rekap data surat tugas.
Yaitu melakukan pencatatan surat tugas secara konvensional di Microsoft
Excel setiap bulannya. Surat tugas berisi penugasan dari Kepala Balai
BPTP Lampung kepada pegawai BPTP Lampung. Kemudian surat tugas
yang dibuat ditujukan ke bagian kesekretariatan dan ditandatangani oleh
Kepala Balai BPTP Lampung sebagai persetujuan. Surat tugas ini untuk
melaksanakan suatu kegiatan tertentu, surat ini sangat penting dan
diperlukan sebagai keterangan ketika pegawai melakukan perjalanan dinas
atau keperluan perusahaan.

b.

Mendistribusikan surat tugas dan surat masuk.
Mendistribusikan surat ke slah satu pegawai yang namanya tercantum di
surat tugas dan surat masuk.

3.2.3

Kendala yang dihadapi
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di BPTP Lampung, kendala

yang dihadapi penulis adalah pada saat mencetak berkas hanya bisa menggunakan
satu komputer utama yang tersambung dengan printer. Untuk melakukan cetak
berkas sebagian besar karyawan/ti pada bagian KSPP masih menggunakan
flashdisk untuk memindahkan data dari komputer sebelumnya ke komputer yang
memiliki printer dan belum tahu tentang pemanfaatan teknologi informasi
terutama di bagian jaringan komputer. Jika merevisi beberapa berkas, mereka
harus memutus dan menghubungkan flashdisk beberapa kali ke sebuah komputer
yang memiliki printer. Terkadang file-file yang terdapat dalam flashdisk menjadi
corrupt dan hilang atau ter-hidden. Besar kemungkinan hal ini disebabkan oleh
virus yang dibawa oleh flashdisk dari komputer sebelumnya atau virus yang
terdapat di dalam komputer yang memiliki printer tersebut. Terkadang pula solusi
yang mereka terapkan jika terjadi hal tersebut yaitu dengan cara mem-format
flashdisk.
3.2.4

Cara Mengatasi Kendala
Dari kendala yang dijelaskan di atas perlu adanya solusi untuk

mengatasinya. Penulis mengusulkan sharing printer agar lebih efektif waktu dan
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biaya digunakanlah pemanfaatan sistem informasi. Fasilitas tersebut membuat
seseorang dapat mengakses printer maupun file yang ada dari komputer lain.
Sharing printer merupakan cara menghubungkan satu printer dengan
beberapa komputer dalam satu jaringan. Jadi, dengan adanya sharing printer,
Anda bisa menghemat pengeluaran karena tidak perlu menyediakan satu printer
untuk setiap komputer yang ada dan juga menghemat waktu karena Anda tidak
perlu bolak-balik untuk mencetak dokumen.
Langkah-langkah melakukan sharing printer pada windows 7 sebagai berikut:
1.

Klik start button, kemudian pilih Devices and Printers. Berikut tampilan star
button dapat dilihat pada gambar 3.22:

Gambar 3.22 Tampilan star button
2.

Setelah itu, akan terbuka windows devices and printers. Di windows kita bisa
melihat hardware apa saja yang terhubung dengan komputer, salah satunya
printer. Tentukan printer mana yang ingin kita sharing. Dan klik kanan pada
printer tersebut, kemudian pilih printer properties. Berikut tampilan device
and printers dapat dilihat pada gambar 3.23:

Gambar 3.23 Tampilan devices and printers
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3.

Akan terbuka window printer properties. Pilih tab sharing pada windows
tersebut. Berikut tampilan printer properties dapat dilihat pada gambar 3.24:

Gambar 3.24 Tampilan Printer Properties
4.

Setelah itu, beri checkbox pada opsi share this printer. Dan beri nama sesuai
yang di inginkan, kemudian klik Apply, ok. Berikut tampilan printer
properties apply dapat dilihat pada gambar 3.25:

Gambar 3.25 Tampilan Printer Properties Apply
Printer sudah berhasil di sharing dan siap digunakan oleh komputer lain yang
terhubung. Printer berhasil di sharing, kita bisa mengakses printer tersebut.
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3.3

PELAKSANAAN PKL:
RANI TISIA PUTRI, NPM 15311611

3.3.1

Bidang Kerja
PKL yang dilaksanakan di BPTP Lampung berlangsung selama 2 Bulan

dari tanggal 16 April sampai 9 Juni 2018. Kegiatan demi kegiatan dilakukan
bertujuan untuk membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di BPTP Lampung, penulis
ditempatkan pada bagian Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP), dan
bagian Kesekretariatan.
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL diantaranya yaitu:
1.

Bagian Kerja Sama dan Pelayan Pengkajian (KSPP)
a. Membuat tanda teriman dan mendistribusikan undangan
b. Mengedit proposal KSPP 2018
c. Membuat desain spanduk untuk acara du BPTP Lampung
d. Mempublish berita di website BPTP Lampung
e. Mengedit foto untuk website BPTP Lampung
f. Membuat e-document di website PPID BPTP Lampung
g. Membuat desain leaflet
h. Membuat desain cover buku panduan
i. Membuat tutorial permohonan Silayan dan Sijabat

2.

Kesekretarisan
a. Mengetik tentang dinamika produksi padi sawah dan padi gogo
b. Mendistribusikan surat tugas

3.3.2

Pelaksanaan Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Balai Pengkajian

Teknologi Pertanian Lampung. penulis harus memiliki keahlian dibidang
teknologi informasi mengingat hampir keseluruhan pekerjaan yang dilakukan
berhubungan dengan teknologi informasi seperti mengoperasikan aplikasi
pengolahan data, mengetahui software dan hardware komputer, serta mampu
menggunakan aplikasi pembuatan desain grafis.
Berikut adalah kegiatan yang penulis lakukan selama Praktik Kerja
Lapangan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung :
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1. Bagian Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP)
a. Membuat tanda terima dan mendistribusikan surat undangan dimana acara
tersebut merupakan kegiatan yang dibuat bagian KSPP, surat undangan
tersebut didistribusikan ke masing-masing kelompok pengkajian (Kelji)
antara lain Kelji Budidaya, Kelji Sumber Daya, Kelji Sosial Ekonomi, Kelji
MTHP dan Koordinator Program & Evaluasi. Tanda terima tersebut harus
ditandatangani oleh ketua kelji sebagai bukti bahwa surat tersebut telah
diterima.
b. Mengedit proposal KSPP 2018 tentang sk jangka pendek dan jangka
panjang yang diedit antara lain latar belakang, manfaat, dan tujuan.
c. Membuat desain spanduk menggunakan aplikasi Corel Draw X4, spanduk
yang telah dibuat antara lain seperti spanduk untuk acara peringatan hari
kartini, serah terima benih, bimbingan teknis padi lahan kering, bimbingan
teknis kedelai dan bimbingan teknis penyuluh. Berikut beberapa yang telah
penulis kerjakan diantaranya:
Desain spanduk bimbingan teknis padi lahan kering dibuat pada tanggal 26
April 2018 spanduk digunakan untuk acara bimtek inovasi teknologi
perbenihan dan budidaya tanaman padi lahan kering yang dihadiri oleh
penyuluh dan petani dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah,
Lampung Selatan yang berjumlah 200 orang. Berikut hasil desain spanduk
dapat dilihat pada gambar 3.26:

Gambar 3.26 Spanduk Bimtek Padi
Desain spanduk bimbingan teknis kedelai dibuat pada tanggal 08 Mei 2018
spanduk digunakan untuk acara bimbingan teknis kedelai di Raman Utara.
Berikut hasil desain spanduk dapat dilihat pada gambar 3.27:
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Gambar 3.27 Spanduk Bimtek Kedelai
Desain spanduk bimbingan teknis penyuluh dibuat pada tanggal 09 Mei
2018 spanduk digunakan untuk acara bimbingan teknis penyuluh BPTP
Lampung yang dilaksanakan di aula lantai 4 BPTP Lampung. Berikut hasil
desain spanduk dapat dilihat pada gambar 3.28:

Gambar 3.28 Spanduk Bimtek Penyuluh
d. Mempublish berita di website BPTP Lampung dengan

menggunakan

joomla. Joomla adalah sistem manajemen konten (SMK) yang bebas dan
terbuka (free opensource) ditulis menggunakan PHP dan basisdata MySQL
untuk keperluan di internet maupun intranet. Berita yang dipublish antara
lain:
Sosialisasi benturan kepentingan tim Itjen investivigasi penilaian WBK
WBBM kemtan di Provinsi Lampung dipublish pada tanggal 26 April 2018.
Berikut hasil publish berita dapat dilihat pada gambar 3.29:

39

Gambar 3.29 Berita Sosialisasi Benturan Kepentingan
BPTP Lampung serahkan benih Kelapa Puan Kalianda (KPK) bersertifikat
untuk revitalisasi lahan kelapa di Lampung Selatan dipublish pada tanggal
01 Mei 2018. Berikut hasil publish berita dapat dilihat pada gambar 3.30:

Gambar 3.30 Berita Serah Benih Kelapa
BB Padi dan BPTP Lampung gelar bimtek inovasi teknologi perbenihan dan
budidaya tanaman padi lahan kering dipublish pada tanggal 04 Mei 2018.
Berikut hasil publish berita dapat dilihat pada gambar 3.31:
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Gambar 3.31 Berita Bimtek padi
Tim UPSUS BPTP Lampung koordinasi optimalisasi sasaran tanam di
Kabupaten Tulang Bawang Barat dipublish pada tanggal 11 Mei 2018.
Berikut hasil publish berita dapat dilihat pada gambar 3.32:

Gambar 3.32 Berita Upsus
Bimbingan teknis penyuluh pertanian BPTP Lampung tingkatkan kapasitas
diseminasi hasil penelitian dan pengkajian di Provinsi Lampung dipublish
pada tanggal 14 Mei 2018. Berikut hasil publish berita dapat dilihat pada
gambar 3.33:
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Gambar 3.33 Berita Bimtek Penyuluh
BPTP Lampung gelar bimtek teknologi budidaya kedelai dipublish pada
tanggal 16 mei 2018. Berikut hasil publish berita dapat dilihat pada gambar
3.34:

Gambar 3.34 Berita Bimtek Kedelai
BPTP Lampung serahkan 7.000 benih lada bersertifikat varietas Natar 1 ke
Mesuji dipublish pada tanggal 21 mei 2018. Berikut hasil publish berita
dapat dilihat pada gambar 3.35:
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Gambar 3.35 Berita Benih Lada
Pengembangan ayam lokal pedaging unggul (KUB-1 & SENSI-1
AGRINAK) di TSP Natar dipublish pada tanggal 21 Mei 2018. Berikut
hasil publish berita dapat dilihat pada gambar 3.36:

Gambar 3.36 Berita Pengembangan Ayam
Berita yang dipublish berguna untuk masyarakat agar bisa mengakses
informasi dengan mudah di website BPTP Lampung.
e. Mengedit foto untuk website BPTP lampung sebelum mempublish berita
terlebih dahulu mengubah ukuran foto menjadi lebih kecil supaya bisa
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diupload ke website BPTP Lampung. Pengeditan foto dilakukan dengan
menggunakan aplikasi Adobe Photoshop.
f. Membuat e-document di website PPID BPTP Lampung dengan cara
membuka website PPID lalu membuka menu Silayan online kemudian login
terlebih dahulu untuk masuk dimenu sidado jika sudah login akan tampil
menu utama, di menu utama terdapat content data dan pengaturan. Menu
content data digunakan untuk mebuat folder, upload file, hapus folder, edit
folder dan di menu pengaturan terdapat kearsipan yang digunakan untuk
mebuat nama kearsipan. File di e-document bisa dilihat oleh semua orang
dan didownload. E-document adalah setiap informasi elektronik yang
dibuat, dteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk digital
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem
elektronik. Tampilan e-document dapat dilihat pada gambar 3.37 :

Gambar 3.37 Tampilan e-document
g. Membuat desain leaflet dengan menggunakan aplikasi microsoft office
publisher 2007, leaflet yang sudah dibuat antara lain yaitu :
Teknik sambung samping tanaman kakao yang didesain pada tanggal 22
Mei 2018. Berikut contoh desain leaflet yang sudah dibuat dapat dilihat
pada gambar 3.38:
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Gambar 3.38 Leaflet Teknik Sambung Samping

Pengolahan kopi semi basah didesain pada tanggal 24 Mei 2018. Berikut
contoh desain leaflet yang sudah dibuat dapat dilihat pada gambar 3.39:

Gambar 3.39 Leaflet Kopi Semi Basah
Berkebun diatap rumah didesain pada tanggal 25 Mei 2018. Berikut contoh
leaflet yang sudah dibuat dapat dilihat pada gambar 3.40:
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Gambar 3.40 Leaflet Berkebun Diatap Rumah
Budidaya cabai dalam pot/polybag didesai pada tanggal 31 Mei 2018.
Berikut contoh leaflet yang sudah dibuat dapat dilihat pada gambar 3.41:

Gambar 3.41 Leaflet Budidaya Cabai
Membuat desain cover buku panduan menggunakan aplikasi Corel Draw X5,
cover buku yang dibuat berjudul petunjuk teknis pelaksanaan bimtek SL-M
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benih kedelai di Kabupaten

Lampung Timur. Berikut contoh cover buku

panduan yang sudah dibuat dapat dilihat pada gambar 3.42:

Gambar 3.42 Cover Buku Panduan
h. Membuat tutorial permohonan Silayan dan Sijabat di portal PPID
Kementrian Pertanian Republik Indonesia, portal PPID berfungsi sebagai
pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai
dengan amanat UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan
keterberadaan

PPID

maka

masyarakat

yang

akan

menyampaikan

permohonan informasi lebih mudah karena dilayani lewat satu pintu. Dalam
portal PPID terdapat beberapa menu diantaranya adalah permohonan
Silayan dan Sijabat, menu Silayan berfungsi untuk mengajukan permohonan
bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang tersedia pada
kementrian pertanian. Sedangkan menu Sijabat berfungsi untuk memberikan
jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh permohon informasi.

2. Bagian Kesekretariatan
a. Mengetik tentang dinamika produksi padi sawah dan padi gogo sebanyak
lima

lembar.

Dinamika

adalah

sesuatu

hal

yang

mempunyai

tenaga/kekuatan, selalu bergerak, berkembang serta bisa menyesuaikan diri
terhadap keadaan tertentu. Hasil ketikan dinamika padi sawah dan padi
gogo kemudian dikirim ke email Kepala Balai.
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b. Mendistribusikan surat tugas ke pegawai yang namanya tercantum disurat
guna untuk meminta tanda tangan.
3.3.3

Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di BPTP Lampung, penulis

mengalami kendala pada saat mencari dokumen yang sudah diarsipkan seperti
dokumen surat tugas, pengarsipan dokumen dilakukan dengan cara menumpuk
hard copy didalam lemari pengarsipan. Hal ini membuat sulitnya saat ingin
mencari dokumen yang diperlukan kembali karena dokumen yang diarsipkan
sudah menumpuk banyak dilemari.
3.3.4

Cara Mengatasi Kendala
Dari uraian kendala diatas solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan

mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenis suratnya, disusun dilemari dengan
rapih sesuai dengan surat yang sudah dikelompokkan dan kemudian buat arsip di
microsoft excel. Berikut contoh format arsip dilihati pada gambar 3.43:

Gambar 3.43 format arsip surat tugas
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BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan di
BPTP Lampung maka, penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1

Mengetahui pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dalam
proses pengumpulan dan pengolahan data di BPTP Lampung.

4.2

2

Dapat menerapkan tanggung jawab selama melaksanakan PKL.

3

Mendapatkan pengalaman bekerja selama PKL.

Saran
1

Sebaiknya BPTP Lampung memaksimalkan penggunaan komputer
seperti pembuatan aplikasi input data sehingga kinerja perusahaan
menjadi lebih baik.

2

BPTP Lampung dapat membangun dan mengimplementasikan
Sistem Infomasi Perpustakaan dan Sistem Pengarsipan surat masuk
dan surat keluar berdasarkan usulan yang telah dibuat.

3

Pembangunan jaringan LAN merupakan alternatif dalam membantu
mempercepat proses pengolahan data dari satu komputer ke
komputer lain.
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