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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 perusahaan Balai
Monitor SFR Kelas II (Kemkominfo) Lampung selama 2 bulan yaitu pada bulan April dan
Juni 2018.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi dibeberapa divisi dengan bidang kerja
yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi Pemantauan dan Penertiban kegiatan rutin yang
dilakukan adalah melakukan pengolahan data pengukuran parameter teknis stasiun pemancar.
Pada divisi Sarana dan Pelayanan kegiatan yang dilakukan adalah menginputkan data calon
pengguna ISR. Sedangkan pada Tata Usaha dan Rumah Tangga kegiatan rutin yang
dilakukan adalah mengelola arsip serta mengelola surat masuk dan keluar pada Balai Monitor
SFR Kelas II Lampung.
Prosedur penanganan kendala yang terjadi pada divisi Pemantauan dan Penertiban
adalah pada saat proses pembuatan laporan Pemantauan monitoring antara lain dengan
memaksimalkan pemanfaatan sistem yang sudah ada, dengan cara mengembangkan sistem,
Pada bidang Sarana dan pelayanan penanganan yang harus dilakukan adalah dengan
membuat aplikasi berbasis desktop tentang aplikasi input data transaksi pembayaran
pengguna ISR, Sedangkan pada bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga penanganan yang
harus dilakukan adalah membuat sistem untuk mengisi agenda surat masuk dan keluar secara
terkomputerisasi sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses mengisi
agenda surat.
Kata kunci : PKL, Balai Monitor, Pemantauan, Pelayanan, Tata Usaha.

x
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKL
Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan
kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan
Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan
Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan
ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program Praktik Kerja
Lapangan. Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh
oleh mahasiswa di 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 Praktik Kerja Lapangan adalah suatu kegiatan yang terpadu dari
seluruh pengalaman belajar sebelumnya kedalam program pelatihan berupa kinerja dalam
semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. Praktik Kerja
Lapangan diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen
pembimbing yang memenuhi syarat. Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu syarat
yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang
Strata 1 (S1) (FTIK UTI, 2018:1-2)
Adapun penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Balai
Monitor SFR Kelas II Lampung (Kemkominfo). Jalan Kramat Jaya KM.14 No 09 Hajimena,
Bandar Lampung. Telp. (0721) 781212. Kementerian komunikasi dan informasi Cabang
Lampung disingkat Kemkominfo adalah BUMN yang bergerak di bidang Frekuensi Radio.
Penulis memilih KEMKOMINFO Cabang Lampung sebagai tempat untuk melaksanakan
PKL, untuk mengetahui tentang bidang Frekuensi Radio dan ingin mengetahui dunia kerja
yang sesungguhnya.
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Balai Monitor SFR Kelas II Lampung
(Kemkominfo) juga sesuai dengan Program Studi Sistem Informasi, karena dalam melalukan
pekerjaan sehari-hari di perusahaan sudah menggunakan komputer, sehingga mahasiswa
dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan, seperti keterampilan
aplikasi komputer untuk administrasi.
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1.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan
1.2.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah:
1. Membekali dengan pengalaman kerja sebenarnya didalam dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menetapkan 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.
1.3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Adapun kegunaan Praktik kerja lapangan ini adalah:
1.3.1 Bagi Mahasiswa
1) Agar dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah dengan praktik
yang nyata di dunia kerja dan lingkungan masyarakat.
2) Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja
yang sebenarnya.
3) Mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan antara lain :
a. Kedisiplinan dalam bekerja
b. Tanggung jawab dan profesional dalam melaksanakan pekerjaan.
4) Mendapat peluang kerja setelah lulus dari Universitas.
5) Mendapat skill selama melaksanakan PKL, seperti :
a. Pada bagian Pemantauan dan Penertiban mendapatkan keahlian dalam
memantau berjalannya penggunaan Frekuensi Radio yang ada di wilayah
Lampung dan juga pengolahan data pengukuran parameter Stasiun Pemancar
menggunakan aplikasi Google Earth.
b. Pada bagian Pelayanan mendapatkan keahlian dalam menginputkan data calon
pengguna ISR dan mendapatkan pengetahuan tentang penggunaan portal
aplikasi SDPPI.
c. Pada bagian Tata usaha di bagian kesekertariatan mendapatkan keahlian dalam
surat menyurat dan mengarsipkan surat.
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1.3.2 Bagi Universitas
1) Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu
komputer.
2) Mempererat kerjasama antara universitas dengan instansi atau perusahaan.
3) Memperluas pengenalan wawasan jurusan Strata 1 Sistem Informasi.

1.3.3 Bagi Instansi atau Perusahaan
1) Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kualitas
dan kuantitas instansi.
2) Memberikan kemudahan bagi instansi dalam mencari sumber daya manusia yang
berkualitas.
3) Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi.
4) Ikut memajukan pembangunan dalam bidang pendidikan.

1.4.

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini di Balai Monitor SFR Kelas II

Lampung (Kemkominfo) yang beralamatkan di Jalan Kramat Jaya KM.14 No.09 Hajimena,
Bandar Lampung.

1.5.

Jadwal Praktik Kerja Lapangan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lakukan pada tanggal 16 April sampai 09 Juni 2018

atau selama 40 hari, yang dilaksanakan di Kementrian Komunikasi dan Infomasi
(Kemkominfo) Bandar Lampung, dengan waktu kerja yaitu:
1. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB.
2. Jam kerja hari Jumat pukul 07.30 – 16.30 WIB.
3. Jam istirahat hari Senin sampai Kamis Pukul 12.00 – 13.00 WIB.
4. Jam istirahat hari Senin sampai Jumat Pukul 11.30 – 13.00 WIB.
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Tabel 1.1 Aturan waktu kerja Balai Monitor SFR Kelas II Lampung :
Hari

Jam Masuk

Jam Istirahat

Jam Pulang

Senin

07.30 WIB

12.00 – 12.45

15.40 WIB

Selasa

07.30 WIB

12.00 – 12.45

15.40 WIB

Rabu

07.30 WIB

12.00 – 12.45

15.40 WIB

Kamis

07.30 WIB

12.00 – 12.45

15.40 WIB

Jum’at

08.00 WIB

11.00 – 13.00

16.30WIB
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BAB II
TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1.

Sejarah Perusahaan
Berdasarkan Informasi dari Perusahaan Balai Monitor SFR Kelas II Lampung,

pada tanggal 25 Juli 2008 Kementerian Komunikasi memerintahkan untuk membentuk
suatu balai monitor untuk memantau frekuensi-frekuensi radio yang ada di Indonesia.
Oleh sebab itu pada tanggal 28 Oktober 2010 Pemerintah Bandar Lampung membentuk
suatu balai monitor untuk memonitoring frekuensi radio yang ada di Provinsi Bandar
lampung. Berdirinya Balai Monitor terjadi karena tidak kondusifnya frekuensifrekuensi yang ada di daerah atau negara ini. Frekuensi merupakan kebutuhan
mendasar yang tidak dapat lagi di tinggalkan dalam era millenium digital seperti
sekarang. Seiring perkembangan zaman, dinamika penggunaan frekuensi di Indonesia,
khususnya di Provinsi Lampung semakin berkembang, mengikuti tuntutan digitalisasi
global.
Oleh sebab itu untuk menjaga penggunaan spektrum frekuensi radio agar
terwujud penggunaan secara tertib, efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya maka di
Bentuklah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Bandar Lampung untuk
mengendalikan menjaga dan mengkoordinasikan frekuensi tersebut agar menjadi lebih
baik.
Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(MOHAMMAD HATTA)”,maka perusahaan ini masih di bawah BUMN
dan milik negara.
Terdapat juga menurut UUD No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
dan peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang penggunaan
spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
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Penggunaan UUD tersebut sebagai landasan hukum untuk mengatur dan
menertibkan penggunaan frekuensi agar terjadi keseimbangan dan
mengurangi penyalahgunaan frekuensi radio yang akan digunakan
nantinya.
Balai monitor frekuensi radio tingkat II ini juga masih di dalam wilayah
kementerian komunikasi yang nantinya akan selalu diawasi dan di pantau
langsung oleh kementerian komunikasi. Oleh sebab itu balai monitor tersebut
adalah masih milik negara atau BUMN. Para karyawan di kantor balai monitor
tersebut beberapa PNS dan juga karyawan honorer yang bekerja dan
menjalankan tugas yang di peritahkan oleh kepala kantor atau kepala bagian.
Berikut adalah gambar perusahaan Kementerian Komunikasi dan Informasi
(Kemkominfo) Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Lampung:

Gambar 2.1.Gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Kantor
Balai Monitor SFR Kelas II Lampung
(Sumber:Dokumen Bagus Risky Albani, Tahun 2019)
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2.1.1. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Kantor Balai Monitor SFR Kelas II
Lampung (Kemkominfo)
1. Visi
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta dengan memperhatikan
rencana pembangunan dan penertiban maka terbentuklah visi perusahaan
tersebut :
“Terwujudnya Indonesia informatif menuju masyarakat sejahtera melalui
pembangunan

kominfo

berkelanjutan,

yang

merakyat

dan

ramah

lingkungan, dalam kerangka NKRI”.

2. Misi
Untuk mendukung dan mencapai tujuannya, Kementerian Komunikasi dan
Informasi (Kemkominfo) Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Lampung memiliki
beberapa misi, yaitu:
a. Meningkatkan

kecukupan

informasi

masyarakat

dengan

karakteristik komunikasi lancer dan informasi benar menuju
terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI.
b. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang
professional dan memilki integritas moral yang tinggi.
c. Mendorong peningkatan informasi edukasi untuk mendukung
pembangunan karakter bangsa.
d. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal
yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.
e. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam siatem
pasar global.
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3. Budaya Perusahaan
a.

Jujur
Ketulusan dan kelurusan hati dengan bertindak sebagaimana mestinya
sesuai fungsi dan tugasnya, tanpa berusaha untuk mengambil maupun
memperoleh keuntungan pribadi dalam bekerja di Balai Monitor.

b.

Kompeten
Kemampuam memutuskan, menentukan atau mengambil tindakan yang
diperlukan sebatas kewenangan dan sesuai bidang ilmu, keahlian
ataupun keterampilan yang dimiliki dalam rangka melaksanakan atau
menyelesaikan tugas pekerjaannya di Balai Monitor secara optimal.

c.

Profesional
Kemampuan memutuskan, menentukan atau mengambil tindakan yang
diperlukan sesuai bidang ilmu, keahlian ataupun keterampilan yang
dimiliki dengan mengindahkan kode etik profesi, norma serta kaidah
yang berlaku dalam rangka melaksanakan atau menyelesaikan tugas
pekerjaannya di Balai Monitor secara optimal.

d.

Kerjasama
Selalu berupaya melibatkan rekan kerja, dan berkoordinasi dengan
atasan maupun bawahan untuk melaksanakan aktivitas kegiatan bekerja
dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi Balai Monitor.

e.

Tanggung Jawab
Kesediaan menanggung, memikul, dan memenuhi apa-apa yang
dijanjikan, diwajibkan, maupun ditugaskan serta menanggung atau
menerima beban atas segala sesuatu terkait adanya tuntutan sebagai
akibat tindakan sendiri atau orang lain dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya di Balai Monitor.
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f.

Peduli
Kesediaan dan kesiapan untuk memberikan perhatian ataupun
mengambil tindakan yang dianggap perlu oleh rekan kerja, bawahan
atupun atasan serta lingkungan dalam rangka melaksanakan aktivitas
bekerja sesuai fungsi dan tugasnya sebatas kewenangan yang dimiliki
demi kepentingan Balai Monitor.

g.

Disiplin
Taat dan patuh kepada peraturan yang ditetapkan, serta senantiasa
menjalankan tugas mengikuti aturan, pedoman, tata tertib dan yang
diperlukan Balai Monitor.

2.1.2. Arti dan Makna Logo
Secara menyeluruh bentuk logo ini terbentuk dari susunan tiga huruf C yang
merupakan singkatan dari Communication, Content, Computer, yang merupakan
bidang utama tugas Departemen Komunikasi dan Informatika.
Arti dan makna logo Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Kantor
Balai Monitor SFR Kelas II Lampung yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.2. Logo Balai Monitor SFR Kelas II Lampung (Kemkominfo)
(Sumber:Saibumi.com)
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1. Bentuk geometris yang membentuk tiga bidang yang secara optis bersumber
dari satu titik pusat memutar menyebar/melebar, mengandung pengertian bahwa
Depkominfo mempunyai tugas untuk meningkatkan akses omunikasi dan pos
yang berkualitas merata dan terjangkau juga menggambarkan unsur kegiatan
penyiaran. Bentuk ini pun menyiratkan kesan berkembang,sesuai dengan Visi
Depkominfo dalam peningkatan litbang dan industri. Bentuk ini pun secara
garis besar membentuk lingkaran, menyiratkan kemandirian. Secara sepintas
bentuk logo ini menyerupai sebuah kerang, terinspirasi oleh Nafiri, alat
komunikasi tradisional yang sering dipakai oleh leluhur bangsa indonesia untuk
komunikasi
2. Warna: Merupakan kombinasi warna biru, yang mempunyai karakter, lugas,
kokoh, teknologis, dinamis, optimis, dan profesionalisme. Aksen warna biru
muda,

selain

menambah kesan estetis,

juga

menyiratkan pengertian

“perlindungan terhadap kepentingan public”(digambarkan dengan bidang biru
muda yang di payung oleh dua bidang biru).

2.2.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dibuat oleh perusahaan dengan maksud agar kordinasi dari masingmasing bagian atau divisi berjalan dengan lancar, selain itu untuk memudahkan
pengendalian. Demikian pula halnya Balai Monitor SFR Kelas II Lampung dalam
menjalankan perusahaan juga memerlukan kerjasama antara pimpinan dan karyawan. Unsur
tersebut menjadi pertimbangan Balai Monitor SFR dalam menyusun struktur organisasi.
Struktur organisasi adalah gambaran skematis mengenai hubungan-hubungan kerjasama dari
orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama pada Balai Monitor SFR Kelas II
Lampung. Pembagian unit kerja di bedakan atas dasar fungsinya pada masing-masing unit
Dengan demikian kesatuan aktivitas perusahaan dapat lebih terarah, yang pada akhirnya
mempermudah pencapaian tujuan perusahan.
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KEPALA BALMON
IR. ANSYARULLAH, MM
KASUBAG TATA USAHA DAN
RUMAH TANGGA
BANDING H SIREGAR, S.SOS.,MM
YURNA ERMIDA, S.I.KOM
SUPRIYANI
HADI NUGROHO, S.KOM
SURANI, SE
RUDI LAMHOT PASARIBU, ST
MOH. RIDWAN

KEPALA SEKSI PEMANTAUAN
DAN PENERTIBAN

KEPALA SEKSI SARANA DAN
PELAYANAN

M. MA’RUF, S.SOS., MM

NURHASAN, SH., MM

BAKHTIAR, SH., MH
ELVINA HASIBUAN, ST., MT
ENDANG BUKHORI
BOSMAN SITANGGANG, ST ., MH
SUTRISNO, ST
YUSUF EFFENDI, ST

SARYANTO, ST
BUDI RAMDHANI, ST., MH
IWAN SETIAWAN, ST

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Lampung
(Kemkominfo)
(Sumber:Balai Monitor SFR Kelas II Lampung, Tahun 2018)
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2.3. Kegiatan Umum Perusahaan
Sesuai prosedur yang berlaku, Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Kantor
Balai Monitor SFR Kelas II Lampung masing-masing bagian mempunyai kegiatan
umum atau tugas sebagai berikut:
2.3.1.

Kepala Balmon

Kepala Balmon memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut:
1. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan serta pengamanan yang ada di lingkungan
Balai Monitor SFR Kelas II Lampung.
2. Terciptanya citra baik Balai Monitor SFR Kelas II di lingkungan Cabang Lampung.
3. Terselenggaranya pelaporan kegiatan Balai Monitor SFR Kelas II untuk Kantor Pusat.
2.3.2. Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga
Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan
administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio dan memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengelola data-data yang berkaitan dengan perizinan penggunaan Sprektrum Frekuensi
Radio.
2. Membantu bagian Tata Usaha/Kearsipan dalam membuat surat.
3. Menginputkan surat masuk dan surat keluar.
2.3.3. Kepala Seksi Sarana dan Pelayanan
Seksi Sarana dan Pelayanan; mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan/pengaduan
masyarakat, mengadakan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor Frekuensi Radio
baik itu ISR (Izin Stasiun Radio), IPFR (Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio), dan juga
Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR). Tugas-tugas tersebut meliputi
penginputan data dan pembuatan surat izin stasiun radio yang nantinya akan digunakan
sebagai frekuensi radio yang legal dan sah sebagai berikut:
A. ISR (Izin Stasiun Radio)
1. Penerbangan
2. Maritim
3. Penyiaran radio dan televise
4. Private (internal perusahaan/instansi/entitas)
5. Trunking
6. Amatir radio
7. Komunikasi radio antar penduduk (KRAP)
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B. Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPFR)
1. Telepon seluler generasi ke 3 (3G) / generasi ke 4
2. Akses Pita Lebar (BWA)
C. Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)
1. Sertifikat Operator radio Umum (SOU)
2. Sertifikasi Operator radioTerbatas (SOT)
3. Sertifikat Radio Elektronika tingkat I (SRE-I)
4. Sertifikasi Radio Elektronika tingkat II (SRE-II)
2.3.4. Kepala Seksi Pemantauan dan Penertiban
Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengumpulan,
pengolahan dan mengevaluasi data, penyusunan rencana, program, monitoring dan penertiban
terhadap pengguna Spektrum Frekuensi Radio dan memiliki beberapa Tugas lainnya sebagai
berikut:
a. Observasi ke lapangan
b. Monitoring
c. Deteksi sumber pancaran
d. Penanganan gangguan SFR
e. Penertiban terhadap penggunaan SFR yang illegal
f. Pengukuran parameter teknis
g. Validasi dan distribusi SPP dan ISR
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1

BAGUS RIZKI ALBANI
NPM 14311167
3.1.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Balai Monitor SFR

Kelas II Lampung (Kemkominfo) penulis ditempatkan pada bidangPemantauan dan
Penertiban.
Adapun kegiatan yang dilakukan penulis pada bidang Pemantauan dan Penertiban
antara lain :
1. Melakukan rekapitulasi pemeriksaan stasiun radio dan penggunaan ISR
2. Pengolahan data Pengukuran parameter teknis Stasiun Pemancar.
3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) di Balai Monitor SFR Kelas II Lampung antara lain :
1. Melakukan rekapitulasi pemeriksaan stasiun radio dan penggunaan ISR
Rekapitulasi yang dilakukan oleh kantor balai monitor adalah melakukan pencatatan
data-data dari berbagai perusahaan yang di rangkum dan di catat dalam satu tempat
dengan menggunakan Microsoft excel. Sebelum melakukan rekapitulasi, terlebih dahulu
petugas lapangan dari kantor akan pengukuran pemeriksaan satu persatu, kemudian dari
pengukuran tersebuthasilnya akan dicatat terlebih dahulu di dalam buku catatan antara lain
titik koordinat, level, kelas emisi, bandwich, daya, merek, dan type dari setiap perusahaan
atau pengguna. Setelah melakukan pemeriksaan pengukuran dan kemudian data yang ada
di lapangan sudah di catat maka data yang ada akan dimasukkan menjadi satu dalam satu
tempat dengan menggunakan Microsoft excel dan setelah selesai maka hasil rekapitulasi
tersebut di cetak dan di berikan kepada pimpinan kantor balai monitor sebagai laporan
rekapitulasi pada tahun pembuatan contohnya pada rekapitulasi pemeriksaan stasiun radio
tahun 2018.
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Contoh rekapitulasi pemeriksaan stasiun radio dapat dilihat pada Gambar 3.1

Gambar3.1 Rekapitulasipemeriksaan stasiun radio

2. Pengolahan data pengukuran parameter teknis stasiun pemancar
Penulis diberikan tugas dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk
melakukan Pengolahan data pengukuran parameter teknis stasiun pemancar yang nantinya
dicetak dan di arsipkan menjadi hard copy agar dapat menjadi laporan tahunan. Dalam
Penggunaan aplikasi Google Earth Pro dilakukan input klaim yang meliputi lokasi
pemancar, spesifikasi perangkat, hasil ukur, dan penerimaan sinyal.
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Contoh Data pengukuran parameter teknis stasiun pemancar dapat dilihat pada Gambar 3.2

Gambar3.2 Data pengukuran parameter teknis stasiun pemancar
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Contoh aplikasi Google Earth dapat dilihat pada Gambar 3.3

Gambar3.3 Aplikasi Google Earth
a. Kolom pertama yang berisi lokasi pemancar untuk memudahkan mengetahui
nama stasiun radio, lokasi radio, kose pos dan titik koordinat.
b. Kolom kedua merupakan spesifikasi perangkat. Meliputi jenis perangkat radio
yang digunakan seperti merk, Negara pembuat dan lain-lain.
c. Kolom ketiga berisi hasil ukur. Meliputi angka kanal, frekuensi terukur
pergeseran dan level yang telah di ukur dengan pengukuran parameter.
d. Kolom keempat berisi penerimaan sinyal, meliputi frekuensi, satelit dan kabel.

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melaksanakan kegiatan PKL di Balai Monitor SFR Kelas II Lampung
(Kemkominfo), kendala yang dihadapi penulis adalah pada proses pembuatan laporan
pengolahan data yang kadang masih tidak efektif. Proses pembuatan laporan yang sedang
berjalan meliputi, bagian pemantauan harus membuka web Balai Monitor SFR Kelas II
Lampung terlebih dahulu agar dapat melakukan input data pengajuan monitoring ke dalam
aplikasi Microsoft excel. Pada saat kepala cabang meminta laporan pengajuan monitoring
Frekuensi, bagian pemantauan harus mengetik ulang data yang sudah ada pada sistem ke
dalam aplikasi Microsoft excel. Proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan
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bagian pemantauan mengalami kesulitan pada saat pembuatan laporan karena harus
membuka dua aplikasi secara bersamaan sehingga sering terjadi kesalahan pada saat input
data.
3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Adapun solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala yang terjadi di Balai
Monitor SFR Kelas II Lampung pada saat proses pembuatan laporan Pemantauan
monitoring antara lain dengan memaksimalkan pemanfaatan sistem yang sudah ada,
dengan cara mengembangkan sistem. Dalam mengidentifikasikan sistem terdapat dua
pendekatan yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedurnya dan pendekatan yang
menekankan pada elemen atau komponen dan pendekatan yang menekankan pada proses
input data menggunakan aplikasi dengan dua komputer yang dapat mengakses
penginputan data, agar tidak ada kesalahan penginputan karena menggunakan aplikasi
secara bersamaan .
Menurut Sutarman (2009:5), dalam bukunya yang berjudul Pengantar Teknologi
Informasi mendefinisikan:
“Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan
untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama ”.
Pengertian Informasi Menurut Raymond Mc.leod Informasi adalah data yang telah diolah
menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan
keputusan saat ini atau mendatang. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia fasilitas atau alat teknologi, media
prosedur dan pengendalian yang dimaksud menata jaringan komunikasi yang penting,
pengolahan atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai
intern dan extern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.
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Adapun dengan dikembangkannya sistem yang telah ada diharapkan dapat
memberikan manfaat untuk:
1. Ketepatan waktu dalam pembuatan laporan pemantauan dan monitoring
frekuensi.
2. Membantu meringankan pekerjaan Pemantauan dan Penertiban Balai Monitor
SFR Kelas II Lampung (Kemkominfo).
3.2

RIZKY DIAN HERMAWAN
NPM 14311258
3.2.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Balai Monitor SFR

Kelas II (Kemkominfo) Lampung, penulis ditempatkan dibagian kerja Bidang Sarana dan
Pelayanan dengan sistem kerja antara lain menginputkan, melaksanakan, serta
mengendalikan ISR. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dan diberikan dari
perusahaan untuk penulis yang kemudian dikerjakan selama Praktik Kerja Lapangan
(PKL) yaitu :
1. Menginputkan data calon pengguna ISR
2. Melakukan rekapitulasi pemeriksaan stasiun radio dan pengendalian ISR
3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) di Balai Monitor SFR Kelas II Lampung (Kemkominfo) Lampung, antara lain :
1. Menginputkan data calon pengguna ISR
Penulis diberikan tugas dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk
melakukan tugas penginputan data calon pengguna ISR dengan menggunakan website
spektraweb.ditfrekpostel.go.id . Penginputan data yang dilakukan bertujuan agar
penggunaan izin siar radio dapat terdaftar dan legal dalam melakukan siaran radio melalui
frekuensi yang aman dan sah untuk digunakan. Penggunaan frekuensi yang sah dan legal
juga akan terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan pesawat dan juga
kapal saat berlayar.
Seperti di ketahui Balai monitor frekuensi radio adalah tempat dimana masyarakat
atau perusahaan meminta izin siar radio agar hak siar frekuensi radio dari perusahaan
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tersebut menjadi legal sah dan tidak melanggar hukum seperti pada pasal dan
undang-undang yang telah di buat dan di tentukan seperti sebelumnya.
Contoh portal aplikasi SDPPI dapat dilihat pada Gambar 3.4

Gambar 3.4Portal Aplikasi SDPPI
Website spektraweb.ditfrekpostel.go.id di gunakan untuk mendaftarkan diri sebagai
pengguna ISR bagi perusahaan stasiun radio atau televisi yang akan menggunakan
frekuensi siaran yang legal sah dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Penggunan
frekuensi radio yang sah legal dan tidak melanggar hukum selain akan memudahkan
pengguna supaya tidak dibebani rasa bersalah juga frekuensi yang sah dan terkendali akan
menghindari terjadinya kecelakaan baik itu kecelakaan pesawat karena frekuensi radar
yang terganggu atau kecelakaan laut yang mengakibatkan kapal saat berlayang kehilangan
arah dan terjadi tabrakan antar kapal satu dengan kapal lainnya.
Oleh sebab itu mengapa pemerintah memerintahkan perusahaan yang menggunakan
frekuensi radio wajib mendaftarkan dan meminta Izin Siar Radio (ISR) supaya tidak
terjadi hal yang tidak diinginkan dan merugikan orang lain.
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2. Melakukan rekapitulasi pemeriksaan stasiun radio dan pengendalian ISR
Rekapitulasi yang dilakukan oleh kantor balai monitor adalah melakukanpencatatan
data-data dari berbagai perusahaan yang di rangkum dan di catat dalam satu tempat
dengan menggunakan Microsoft excel. Sebelum melakukan rekapitulasi, terlebih dahulu
petugas lapangan dari kantor akan melakukan pengukuran pemeriksaan satu persatu,
kemudian dari pengukuran tersebut hasilnya akan dicatat terlebih dahulu di dalam buku
catatan antara lain titik koordinat, level, kelas emisi, bandwich, daya, merek, dan type dari
setiap perusahaan atau pengguna. Setelah melakukan pemeriksaan pengukuran dan
kemudian data yang ada di lapangan sudah di catat maka data yang ada akan di masukkan
menjadi satu dalam satu tempat dengan menggunakan Microsoft excel dan setelah selesai
maka hasil rekapitulasi tersebut di cetak dan di berikan kepada pimpinan kantor balai
monitor sebagai laporan rekapitulasi pada tahun pembuatan contohnya pada rekapitulasi
pemeriksaan stasiun radio tahun 2018
Contoh rekapitulasi pemeriksaan stasiun radio dapat dilihat pada Gambar 3.5

Gambar 3.5Rekapitulasipemeriksaan stasiun radio
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3.2.3 Kendala yang Dihadapi
Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Balai Monitor SFR Kelas
II (Kemkominfo) Lampung terdapat kendala dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
Kendala yang dihadapi adalah pada saat penginputan data sering terjadi kendala data yang
dikirim belum sampai ke kantor karena terjadi masalah dikantor pusat dan terdapat
kendala pada saat Pembayaran atau Perpanjangan ISR sering terjadi penundaan atau
terlambat membayar bagi pengguna ISR.
3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Adapun solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala yang terjadi di Balai
Monitor SFR Kelas II Lampung pada saat proses pembayaran pengguna ISR adalah
dengan membuat aplikasi berbasis desktop tentang aplikasi input data transaksi
pembayaran pengguna ISR.
Menurut Jogianto (2004:4), aplikasi merupakan program yang berisikan perintahperintah untuk melakukan pengolahan data. aplikasi secara umum adalah suatu proses
dari cara manual yang ditransformasikan ke komputer dengan membuat sistem atau
program agar data diolah lebih berdaya guna secara optimal.
Adapun dengan dibangunnya suatu aplikasi berbasis desktop yang telah dibuat dapat
memberikan manfaat untuk:
1. Ketepatan waktu dalam pembuatan laporan tranksaksi pembayaran pengguna
ISR.
2. Membantu meringankan pekerjaan bagian Pelayanan di Balai Monitor SFR Kelas
II Lampung (Kemkominfo)
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3.3

MELISA GINTING
NPM 14311358
3.3.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Balai Monitor SFR

Kelas II Lampung (Kemkominfo), penulis ditempatkan pada bidang Kasubag dan Tata
Usaha dan Rumah Tangga di dibawah bimbingan Bapak Banding H Siregar selaku
Kepala Bagian Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga di perusahaan. Adapun
pekerjaan yang penulis lakukan adalah:
1. Mencatat surat masuk dan surat keluar kedalam buku agenda.
2. Membantu bagian sekretariat memusnahkan arsip yang sudah tidak dibutuhkan.
3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) diKementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Kantor Balai Monitor
SFR Kelas II Lampung, adalah membantu bagian sekretaris antara lain :
1.

Mencatat surat masuk dan surat keluar kedalam buku agenda
Penulis mengagendakan surat masuk, surat keluar serta dokumen. Buku agenda

digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dimana buku agenda pada
Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Kantor Balai Monitor SFR Kelas
II Lampungterdiri dua buku, yaitu buku agenda surat masuk dan buku agenda surat
keluar .
Surat masuk dan surat keluar perlu diagendakan supaya ada bukti penerimaan surat
dan dokumen.
Buku agenda surat masukyaitu buku yang digunakan untuk mencatat seluruh surat
masuk di Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Lampungyang berasaldari Kantor Pusat,
Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan. Buku ini berisi kolom-kolom yang harus diisi
sesuai dengan keterangan yang ada pada kolom. Keterangan yang harus diisi pada kolom
antara lain :
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1) Nomor Surat, diisi nomor surat yang ada pada surat tersebut.
2) Alamat Pengirim, diisi berdasarkan berasal dari mana surat tersebut.
3) Tanggal Surat, diisi tanggal yang ada pada surat masuk tersebut.
4) Perihal, diisi isi ringkasan dari surat yang diterima.
5) Nomor Petunjuk, diisi berdasarkan kode isi prihal dalam surat tersebut.
Berikut ini format bentuk dari buku agenda surat masuk dan buku agenda surat
keluar :
A. Format buku agenda surat masuk dapat dilihat pada Gambar 3.6

Gambar 3.6 Format Buku Agenda Surat Masuk

Buku agenda surat keluar yaitu buku yang digunakan untuk mencatat seluruh surat
keluaryang akan dikirim ke Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan. Buku
ini berisi kolom-kolom yang harus diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada kolom.
Keterangan yang harus diisi pada kolom antara lain :
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1) Nomor Surat, diisi nomor surat yang ada pada surat tersebut.
2) Alamat Pengirim, diisi berdasarkan berasal dari mana surat tersebut.
3) Tanggal Surat, diisi tanggal yang ada pada surat masuk tersebut.
4) Perihal, diisi isi ringkasan dari surat yang diterima.
5) Nomor Petunjuk, diisi berdasarkan kode isi prihal dalam surat tersebut.
B. Format buku agenda surat keluar dapat dilihat pada Gambar 3.7

Gambar 3.7 Format Buku Agenda Surat Keluar

2.

Memusnahkan Arsip yang sudah tidak diperlukan lagi
Pemusnahan arsip dilakukan secara rutin setiap ada arsip atau surat yang sudah tidak

dibutuhkan lagi sehingga tidak terjadi penumpukan berkas. Menurut Maulana (1974:18)
Arsip adalah suatu metode atau cara yang direncanakan dan di pergunakan untuk
menyimpan, pemeliharaan arsip bagi individu maupun umum dengan memakai indeks
yang sudah ditentukan, biasanya untuk keperluan filling ini di pergunakan lemari, laci
cabinet dari bahan baja tahan karat atau dari kayu yang terkunci, jauh dari bahaya yang
tidak di inginkan.
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Pemusnahan arsip dilakukan secara rutin setiap ada arsip atau surat yang sudah tidak
dibutuhkan lagi sehingga tidak terjadi penumpukan berkas. Arsip yang boleh di
musnahkan yaitu arsip yang sudah berumur 5 tahun.
3.3.3 Kendala yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan di Bagian Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga,
dalam proses pengagendaan surat masuk dan surat keluar. Prosedur pengolahan data
surat masuk dan surat keluar yang saat ini sedang berjalan padaKementrian Komunikasi
dan Informasi (Kemkominfo) Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Lampung masih
dicatat secara manual kedalam buku agenda. Seringkali surat masuk dan surat keluar
tidak langsung dicatat dan tidak langsung diarsipkan. Sehingga data surat masuk dan data
surat keluar belum tercatat dengan rapi. Surat masuk dan surat keluar disimpan kedalam
lemari arsip sehingga sering terjadi kesalahan seperti sulit dalam pencarian data surat
masuk karna banyak kode surat yang sama di dalamnya, terjadi kesalahan kerusakan dan
terselip yang menyebabkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari data
surat.
3.3.4 Cara Mengatasi Kendala
Menurut Sugiarto (2005:14), untuk mengelola dokumen arsip yang ada pada suatu
kantor diperlukan suatu metode atau cara pengelolaan arsip, yang sering dikenal dengan
tata kearsipan atau manajemen kearsipan.
Menurut pendapat diatas adapun solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi
kendala yang terjadi di Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Kantor
Balai Monitor SFR Kelas II Lampung pada saat proses mengisi agenda surat masuk
adalah dengan :
Memanfaatkan komputer yang sudah ada di Kementerian Komunikasi dan Informasi
(Kemkominfo) Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Lampung.
Selanjutnya menggunakan Aplikasi Microsoft Excel dalam mengisi agenda surat
masuk maupun surat keluar yang ada pada Balai Monitor SFR Kelas II Lampung
(Kemkominfo).
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Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis
melalui perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik dan manajemen
data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan
administratif mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks.

Gambar 3.8 Contoh Penggunaan Aplikasi Microsoft Excel
Dalam Proses Pengisian Agenda Surat Masuk
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BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Kantor Balai Monitor SFR Kelas
II Lampung selama 2 bulan dengan bagian kerja Pelayanan, Ketatausahaan dan
Pemantauan dan Penertiban dapat disimpulkan bahwa:
1. Pada

bagian

Pelayanan

pelayanan/pengaduan

mendapatkan

masyarakat,

keahlian

mengadakan

dalam

pemeliharaan

pelaksanaan
dan

perbaikan

perangkat monitor frekuensi radio.
2. Pada bagian Ketatausahaan mendapatkan keahlian dalam surat menyurat dan
mengarsipkan surat.
3. Pada bagian Pemantauan dan Penertiban mendapatkan keahlian dalam pengumpulan,
pengelolaan dan mengevaluasi data, penyusunan rencana, program, monitoring dan
penertiban terhadap pengguna spektrum frekuensi radio yang diterapkan oleh
Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Kantor Balai Monitor SFR
Kelas II Lampung.
Dalam melaksanakan kegiatan pada beberapa bagian tersebut, keahlian yang
dibutuhkan yaitu:
1. Kedisiplinan kerja dalam pelaksanaan kerja dan ketepatan waktu.
2. Kesopanan dalam berkomunikasi dan bekerjasama baik dengan karyawan di
Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Kantor Balai Monitor SFR
Kelas II Lampung.
3. Kerapihan dalam penampilan dan pelaksanaan kerja.
4. Dapat mengoperasikan komputer dan printer dengan baik.
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4.2

Saran
Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) saran untuk mahasiswa

yaitu:
1.

Lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan pada masing-masing bagian.

2.

Menumbuhkan rasa percaya diri dan pantang menyerah dalam melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) pada Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo)
Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Lampung.

3.

Menambah ilmu pengetahuan tentang monitor SFR yang ada padaKementrian
Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Kantor Balai Monitor SFR Kelas II
Lampung.
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Foto Ruang Pelayanan & mahasiswa PKL
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Foto Staff Balai Monitor SFR
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