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Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 1 

April 2019 sampai dengan 30 Mei 2019 di Badan Pusat Statistik Kota Bandar 

Lampung yang beralamatkan di Jalan Sultan syahril No.30 Pahoman  Enggal, 

Bandar Lampung. Tujuan pelaksanaan PKL yaitu untuk sarana mengaktualisasi 

diri terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill dan 

proses bagi mahasiswa menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama 

perkuliahan dan diterapkan di perusahaan. 

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (BPS) adalah Lembaga 

Pemerintah Nonkementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. BPS mempunyai tugas pemerintahan dibidang Statistik sesuai peraturan 

perundang-undangan.  

Penempatan PKL pada instansi ini dibagi di beberapa bagian dengan 

bidang kerja yang berbeda, penempatan tersebut antara lain pada Bidang  Neraca, 

Bidang Distribusi, Bidang Produksi dan di Bidang TU. Kegiatan umum yang 

dilakukan di BPS Kota Bandar  Lampung antara lain melaksanakan penyiapan 

pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar dan 

prosedur serta melakukan evaluasi disemua bidang. 

Berdasarkan hasil selama pelaksanaan PKL, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut, melatih mahasiswa untuk disiplin, tanggung jawab, 

kerjasama, dan etika contohnya datang dan pulang tepat waktu serta 

menyelesaikan tugas dengan baik, memberikan pengalaman kepada mahasiswa 

dalam hal bagaimana bekerja dan bersikap didunia kerja seperti berperilaku sopan 

terhadap atasan dan karyawan-karyawan diperusahaan, menerapkan ilmu yang 

telah didapat diperkuliahan, seperti ilmu dasar kesekretarisan, Desain Grafis, ilmu 

dasar komputer dan menerapkanya ditempat PKL, contohnya berpakaian rapih, 

menggunakan Microsoft office dan menggunakan exsel, dan memperoleh 

pengalaman kerja dan ilmu-ilmu ditempat yang belum diperoleh dibangku 

perkuliahan seperti soft skill contohnya seperti berkomunikasi dengan baik, 

mampu beradaptasi dan mandiri, serta meringankan pekerjaan diperusahaan 

contohnya membantu dalam pengolahan data WISNUS di Badan Pusat Statistik 

Kota Bandar Lampung 
 

Kata Kunci : PKL, BPS, Neraca,Distribusi,Produksi,TU. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                              BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa 

dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan 

Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah 

penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra 

program PKL.  

Program PKL merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan 

oleh semua mahasiswa di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), 

Universitas Teknokrat Indonesia sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan 

program S1, selain itu kegiatan PKL ini juga bermanfaat bagi para mahasiswa itu 

sendiri agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dan menjadi 

tenaga kerja profesional yang handal dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Pelaksanaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa dapat meningkatkan rasa 

disiplin dan tanggung jawab serta untuk melatih mahasiswa untuk dapat berfikir 

kritis dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pekerjaan. Dengan demikian 

PKL merupakan suatu kegiatan terpadu dari seluruh pengalaman belajar 

sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang 

berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL diselenggarakan 

secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang 

memenuhi syarat (UTI, 2018:1). 

Adapun tempat PKL yang dipilih oleh penulis yaitu Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kota Bandar  Lampung. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah 

Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Badan Pusat 

Statistik (BPS) mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang 

berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan dan relevan bagi pengguna 

data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya 

perumusan kebijakan dalam penyusunan perencanaan, melakukan pemantauan 

dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 



 

 

 
 

dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan diantaranya untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dapat dicapai dengan efektif (BPS,2018). 

Pemilihan tempat pelaksanaan PKL ini dilakukan untuk mengimplementasikan 

teori-teori yang telah dipelajari, melatih diri menambah pengalaman untuk 

beradaptasi dengan dunia kerja yang sebenarnya, untuk mengetahui hal-hal apa 

saja yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan, dan mengetahui sistem apa 

yang sedang berjalan di instansi atau perusahaan. 

Alasan penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat 

Statistik Kota Bandar Lampung karena instansi atau perusahaan ini telah 

menerapkan teknologi informasi. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat 

bahwa dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan di instansi ini penulis akan 

mendapatkan pengalaman tentang penerapan teknologi di instansi pemerintahan 

dan juga wawasan tentang  bagaimana mendapatkan data dan  mengelolahan data. 

 

1.2 Tujuan PKL 

Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan  adalah sebagai berikut: 

1.Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan berkomunikasi 

dan beradaptasi dengan masyarakat maupun dunia kerja.   

2.Menggali kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap Mahasiswa. 

3.Dapat menghasilkan calon lulusan yang berkompeten sesuai bidang nya 

masing-masing. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1.Kegunaan bagi mahasiswa: 

a. Menambah  pengetahuan setiap mahasiswa mengenai dunia industri. 

b. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang 

diperoleh dibangku perkuliahan. 

c. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang 

praktik. 

d. Mahasiswa mendapat bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang 

dihadapi dunia kerja.  



 

 

 
 

e. Membangun mental Mahasiswa terhadap lapangan pekerjaan yang 

sesungguhnya baik kesiapan dalam menghadapi tugas yang diberikan 

perusahaan maupun kesiapan dalam membina hubungan dilingkungan 

perusahaan.  

 

2. Kegunaan bagi Universitas Teknokrat Indonesia: 

a. Terjalin kerjasama antara Universitas Teknokrat Indonesia dan instansi 

atau perusahaan. 

b. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui 

pengalaman kerja PKL. 

c. Universitas yang akan lebih dikenal didunia industri. 

 

3. Kegunaan bagi BPS Kota Bandar Lampung: 

a. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri atau 

perusahaan. 

b. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa 

yang melakukan Praktik Kerja Lapangan. 

c. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa 

yang melakukan Praktik Kerja Lapangan. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Sultan Syahrir No. 30 

Pahoman, Bandar Lampung. Berikut ini gambar 1.1 Lokasi Badan Pusat Statistik 

Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                           Gambar 1.1 Lokasi Instansi Badan Pusat Statistik 

                      Sumber : Screenshot google Maps pribadi Benni (2019) 

 

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang Penulis lakukan 

yaitu selama 60 hari terhitung sejak tanggal 01 April s.d 30 Mei 2019. Berikut 

jadwal PKL yang dilakukan oleh penulis: 

 

Tabel 1.1  Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

                            Sumber : BPS Kota Bandar Lampung (2019) 

Tanggal 

Waktu 

Hari Jam Kerja Istirahat 

01 April 2019 s.d 

30 Mei 2019 

Senin s.d Kamis 07.30 - 16.00 12.00 - 13.00 

Jum’at 07.30 – 16.30 12.00 – 13.30 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Badan Pusat Statistik 

 2.1.1   Masa pemerintahan Hindia Belanda 

Kantor Statistik, pertama kali didirikan oleh Departement Van Lanbouw 

Nijverheiden Handel (Departemen Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan) pada 

bulan Februari 1920 di Bogor. Kantor ini diserahi tugas untuk mengelola dan 

mempubikasikan data statistik terutama yang berkaitan dengan bea dan cukai. 

Pada bulan September 1924 nama lembaga tersebut diganti menjadi Central 

Kantoor Voor Statistiek (CKS atau Kantor Pusat Statistik) dan dipindahkan ke 

Jakarta. Kantor Pusat Statistik selain mencakup bidang administrasi mencakup 

juga bagian yang menangani Urusan Umum, Statistik Perdagangan, Statistik 

Pertanian, Statistik Kerajian, Statistik Konjungtor, Statistik Sosial. Produk 

perundang-undangan yang dihasilkan pada waktu itu diantaranya adalah 

Volksteling Ordonanntie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128) yang menjadi dasar 

pelaksanaan Sensus Penduduk pada tahun 1930, dan Statistiek Ordonnantie 1934 

(Staatsblad Nomor 508) tentang kegiatan perstatistikan (BPS, 2013). 

2.1.2    Masa pemerintahan Jepang 

Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. 

Dengan demikian CKS beralih ke pemerintahan militer Jepang, dan kegiatannya 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang (data militer). Nama CKS diubah 

menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dan bernaung di bawah Gubernur 

Militer (Gunseinkanbu).                                                                                                           

2.1.3   Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Kekalahan Jepang terhadap Sekutu menyemangati pemuda untuk 

mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Maka pada tanggal 

17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Pemerintahan baru 

dibawah Presiden Soekarno segera membentuk lembaga-lembaga pemerintahan 

yang baru. Untuk menangani kegiatan Statistik dibentuklah Kantor Penyelidikan 

Perangkaan Umum (KAPPURI) yang dipimpin oleh Mr. Abdul Karim 

Pringgodigdo. Pada awal 1946 KAPPURI pindah mengikuti berpindahnya pusat 



 

 

 
 

pemerintahan RI ke Yogyakarta. Dilain pihak CSK diaktifkan kembali oleh 

pemerintah federal (Belanda) berkedudukan di Jakarta.  

Berdasar surat edaran Kementrian Kemakmuran Nomor 219/SC, tanggal 

12 Juni 1950, KAPPURI diubah menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dan berada 

dibawah naungan Kementrian Kemakmuran. Peraturan ini diubah lagi pada 

tanggal 1 Maret 1952, melalui Keputusan Menteri Perekonomian mengeluarkan 

Keputusan Nomor P/44 yang menyatakan KPS berada di bawah dan bertanggung 

jawab pada Menteri Perekonomian. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Perekonomian Nomor 18.099/M Tanggal 24 Desember 1953, kegiatan KPS 

dibagi menjadi 2 bagian yaitu Afdeling A merupakan Bagian Riset dan Afdeling B 

merupakan Bagian Penyelenggaraan dan Tata Usaha. 

Dengan keputusan Presiden RI nomor 172 Tahun 1957, terhitung mulai 1 

Juni 1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik, dan urusan statistik yang 

semula menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri Perekonimian dialihkan 

menjadi wewenang dan langsung berada di bawah Perdana Menteri. Berdasarkan 

Keppres ini pula secara formal nama Biro Pusat Statistik dipergunakan. Pada 

tanggal 24 September 1960, UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus 

diundangkan menggantikan Volkstelling Ordonnantie 1930. Diikuti kemudian 

pada tanggal 26 September 1960, UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik 

diundangkan menggantikan Statistiek Ordonnantie 1934. Berdasarkan Keputusan 

Perdana Menteri Nomor 26/P.M/1958 tanggal 16 Januari 1958, BPS diberi tugas 

melakukan pekerjaan persiapan Sensus Penduduk. Kegiatan Sensus Penduduk 

terlaksana pada tahun 1961. Sensus Penduduk pertama yang dilakukan sejak masa 

kemerdekaan. 

Diberlakunya UU nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik, merupakan 

momen penting peralihan produk statistik kolonial menjadi statistik nasional. 

Karena itulah, tanggal 26 September selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Statistik 

yang diperingati setiap tahun. 

Seiiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, kebutuhan terhadap 

data statistik semakin penting dan beragam. Karena itulah diperlukan 

penyempurnaan terhadap perangkat  hukum yang ada, sehingga pada tanggal 19 

Mei 1997, Presiden Republik Indonesia mengesahkan berlakunya UU Nomor 16 



 

 

 
 

Tahun 1997 tentang Statistik, sekaligus mengubah nama Biro Pusat Statistik 

menjadi Badan Pusat Statistik  (STATISTICIAN, 2009). 

 

Berikut adalah gambar kantor Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 

yang terdapat pada gambar 2.1 di bawah ini : 

 

 

Gambar 2.1 Kantor Badan Pusat Statistika Kota Bandar Lampung 

Sumber : Dokumentasi pribadi Bakti (2019) 

 

2.2. Visi dan Misi Badan Pusat Statistik 

  Setiap perusahaan atau instansi pemerintah pastinya memiliki visi dan misi 

tersendiri, untuk mencapai tujuan dari perusahaan  atau instasi tersebut. Adapun 

visi dan misi pada Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut: 

 

2.2.1. Visi 

Adapun yang menjadi visi dan misi dari Badan Pusat Statistik Kota 

Bandar Lampung adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. 

 



 

 

 
 

2.2.2. Misi  

Menurut BPS Kota Bandar Lampung (2018) menyatakan bahwa sesuai 

dengan visinya Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung telah merumuskan 

misinya sebagai berikut: 

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk 

penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. 

2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung 

pemafaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan 

Indonesia. 

3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, 

pengukuran, dan kode statistik yang bersifat universal dalam setiap 

penyelenggaraan statistik. 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak. 

5. Meningkatkan  koordinasi,  integrasi,  dan  sinkronisasi  kegiatan  statistik 

yang diselenggarakan pemerintah dan swasta dalam kerangka Sistem Statistik 

Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. 

 

2.3. Logo Badan Pusat Statistik 

 

Gambar 2.2 Logo Instansi BPS Kota Bandar Lampung 

  Sumber : BPS Kota Bandar Lampung (2019) 



 

 

 
 

2.3.1. Arti Warna dalam Lambang BPS  

Menurut BPS Kota Bandar Lampung (2018) logo  pada  Badan  Pusat  

Statistik  memiliki  warna  biru,  hijau  dan orange dan disetiap warna memiliki 

arti khusus. Kegiatan pokok yang dilakukan dari setiap warna lambang pada 

Badan Pusat Statistik adalah: 

1. Biru  melambangkan  kegiatan  sensus  penduduk  yaitu  gender,  index 

pembangunan  manusia,  kemiskinan,  kependudukan,  kesehatan, 

ketahanan sosial, konsumsi dan pengeluaran, pendidikan, perumahan, 

sosial budaya, tenaga kerja yang dilakukan sepuluh tahun sekali setiap 

akhiran tahun dalam angka 0. 

2. Hijau melambangkan kegiatan sensus pertanian yaitu sensus tanaman 

pangan, holtikultura, perkebunan, perternakan, perikanan, dan kehutanan 

yang dilakukan sepuluh tahun sekali setiap akhiran tahun dalam angka 3.  

3. Orange melambangkan kegiatan sensus ekonomiyang dilakukan sepuluh 

tahun sekali setiap akhiran tahun dalam angka 6. 

 

2.4. Struktur Organisasi 

BPS Kota Bandar Lampung (2013) mengungkapkan bahwa struktur 

organisasi disusun untuk membantu mencapai tujuan organisasi agar lebih efektif. 

Tujuan organisasi akan menentukan struktur organisasinya yaitu dengan 

menentukan seluruh pekerjaan, hubungan antar tugas, batas wewenang dan 

tanggung jawab masing masing tugas tersebut, sesuai  Keputusan  Kepala  BPS  

Nomor  121  Tahun  2001  tentang Organisasi  dan  Tata Kerja Perwakilan  Badan  

Pusat  Statistik  di  Daerah,  telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat 

Statistik Kabupaten atau Kota. Berikut adalah struktur organisasi yang ada di BPS 

Kota Bandar Lampung pada gambar 2.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                         Bagan Struktur  Organisasi BPS Kota Bandar Lampung 

 

Gambar 2.3 Stuktur Organisasi BPS Kota Bandar Lampung 

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung (2019) 

 

 

2.5. Tugas dan Tanggung Jawab 

Menurut BPS Kota Bandar Lampung (2018) mengungkapkan bahwa 

adapun tugas dan tanggung jawab karyawan Badan Pusat Statistik sebagai 

berikut : 

1. Kepala Badan Pusat Statistik 

Uraian Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten sebagai berikut: 

a. Memimpin BPS Kota Bandar Lampung dalam kegiatan statistik dasar. 

b. Memimpin kegiatan dalam penyusunan program kerja tahunan yang 

direncanakan oleh masing-masing seksi atau sub bagian. 

c. Mengatur pelaksanaan program Badan Pusat Statistik Kota Bandar 

Lampung. 



 

 

 
 

d. Mengusulkan  pegawai,  pendidikan  dan  pelatihan,  pensiun  dan mutasi 

pegawai lainnya. 

e. Membina  aparatur  Badan  Pusat  Statistik  Kota agar berdaya guna. 

f. Memberikan  saran-saran  dan  pertimbangan-pertimbangan  kepada 

bawahan dalam melaksanakan tugasnya. 

 

2. Kasubbag Tata Usaha 

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha meliputi: 

a. Menyusun program kerja tahunan Subbagian Tata Usaha. 

b. Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan usulan program 

kerja dan anggaran tahunan BPS Kabupaten atau Kota baik rutin maupun 

proyek dan menyampaikan ke BPS Propinsi. 

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka 

kegiatan ketatausahaan. 

d. Melakukan penyiapan, penyusunan rencana dan program, serta 

pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan 

pemeliharaan peralatan dan perlengkapan. 

e. Melakukan kegiatan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi 

pegawai, pembinaan pegawai, hukum dan perundang-undangan, 

organisasi dan tata laksana, kesejahteraan pegawai, administrasi jabatan 

fungsional, serta penggajian. 

f. Melakukan kegiatan tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan 

pembukuan, serta pengendalian pelaksanaan anggaran. 

g. Melakukan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, 

pemeliharaan gedung, keamanan dan ketertiban lingkungan, perjalanan 

dinas, serta penggandaan atau percetakan. 

h. Melakukan kegiatan penyelenggaraan berbagai pelatihan teknis dan 

pelatihan administrasi. 

i. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 

j. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

penyiapan bahan untuk penyusunan laporan tahunan akuntabilitas 



 

 

 
 

kinerja dan laporan tahunan pelaksanaan program kerja lainnya, bekerja 

sama dengan satuan organisasi terkait. 

k. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi lainnya kepada semua 

satuan organisasi di lingkungan BPS Kabupaten atau Kota. 

l. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

ketatausahaan di BPS Kabupaten atau Kota. 

m. Melakukan penerangan kegiatan statistik dan kehumasan. 

n. Melakukan kegiatan pendistribusian publikasi yang dihasilkan BPS 

Kabupaten atau Kota kepada instansi terkait. 

o. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan 

di lingkungan Subbagian Tata Usaha. 

p. Menyusun laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha secara berkala dan 

sewaktu-waktu. 

q. Mengatur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

langsung. 

 

3. Seksi Statistik Sosial 

Uraian tugas Seksi Statistik Sosial sebagai berikut: 

a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Sosial. 

b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk 

kegiatan pengumpulan statistik sosial yang mencakup kegiatan statistik 

kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, serta kegiatan 

statistik sosial lainnya yang ditentukan. 

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka 

kegiatan statistik sosial. 

d. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam menyiapkan 

program pelatihan petugas lapangan kegiatan statistik sosial. 

e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan lapangan kegiatan statistik sosial. 

f. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan 

terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sosial. 



 

 

 
 

g. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan 

data statistik sosial. 

h. Melakukan pengolahan data statistik sosial sesuai dengan sistem dan 

program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi 

terkait. 

i. Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik 

sosial yang akan dikirim ke BPS dan atau BPS Propinsi sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan. 

j. Melakukan evaluasi hasil pengolahan statistik sosial sebagai bahan 

masukan untuk penyempurnaan selanjutnya. 

k. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data statistik 

sosial di kabupaten atau kota dan di kecamatan. 

l. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam koordinasi dan 

kerja sama pelaksanaan kegiatan statistik sosial baik dengan Pemerintah 

Daerah maupun instansi lain. 

m. Melakukan penyiapan naskah publikasi statistik sosial dan 

menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan 

pencetakan dan penyebarannya. 

n. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pembinaan penyusunan publikasi statistik sosial dalam bentuk buku 

publikasi. 

o. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan dan 

mengembangkan statistik sosial. 

p. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pengendalian pelaksanaan kegiatan statistik sosial. 

q. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam koordinasi 

lapangan dengan pihak kecamatan, koordinator kecamatan, dan instansi 

terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik sosial. 

r. Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Statistik 

Sosial. 



 

 

 
 

s. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan 

di lingkungan Seksi Statistik Sosial. 

t. Menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Sosial secara berkala dan 

sewaktu-waktu. 

u. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

4. Seksi Statistik Produksi 

Uraian tugas Seksi Statistik Produksi sebagai berikut: 

a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Produksi. 

b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk 

kegiatan pengumpulan statistik produksi yang mencakup kegiatan 

statistik pertanian, industri, pertambangan, energi, konstruksi, serta 

kegiatan statistik produksi lainnya yang ditentukan. 

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka 

kegiatan statistik produksi. 

d. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam menyiapkan 

program pelatihan petugas lapangan. 

e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan lapangan kegiatan statistik produksi. 

f. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan 

terhadap pelaksanaan kegiatan statistik produksi. 

g. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan 

data statistik produksi. 

h. Melakukan pengolahan data statistik produksi sesuai dengan sistem dan 

program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi 

terkait. 

i. Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik 

produksi yang akan dikirim ke BPS dan atau BPS Provinsi sesuai 

dengan jadwal yang ditetapkan. 

j. Melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik produksi sebagai bahan 

masukan untuk penyempurnaan selanjutnya. 



 

 

 
 

k. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data statistik 

produksi di kabupaten atau kota dan di kecamatan. 

l. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam koordinasi dan 

kerja sama pelaksanaan kegiatan statistik produksi baik dengan 

Pemerintah Daerah maupun instansi lain. 

m. Melakukan penyiapan naskah publikasi statistik produksi dan 

menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan 

pencetakan dan penyebarannya. 

n. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pembinaan penyusunan publikasi statistik produksi dalam bentuk buku 

publikasi. 

o. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pembinaan dan pengembangan statistik produksi. 

p. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pengendalian pelaksanaan kegiatan statistik produksi. 

q. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam koordinasi 

lapangan dengan pihak kecamatan, koordinator kecamatan, dan instansi 

terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik produksi. 

r. Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Statistik 

Produksi. 

s. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan 

di lingkungan Seksi Statistik Produksi. 

t. Menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Produksi secara berkala dan 

sewaktu-waktu. 

u. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

5. Seksi Statistik Distribusi 

Uraian Tugas Seksi Statistik Distribusi sebagai berikut: 

a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Distribusi. 

b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk 

kegiatan pengumpulan statistik distribusi yang mencakup kegiatan 



 

 

 
 

statistik harga konsumen dan perdagangan besar, keuangan dan harga 

produsen, niaga dan jasa serta kegiatan statistik distribusi lainnya yang 

ditentukan. 

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka 

kegiatan statistik distribusi. 

d. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam menyiapkan 

program pelatihan petugas lapangan. 

e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan lapangan. 

f. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut,dan pengawasan lapangan 

terhadap pelaksanaan kegiatan statistik distribusi. 

g. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan 

data statistik distribusi. 

h. Melakukan pengolahan data statistik distribusi sesuai dengan sistem dan 

program yang ditetapkan,bekerja sama dengan satuan organisasi terkait. 

i. Meneliti kelengkapan dan isian dokumen dan atau hasil pengolahan 

statistik distribusi yang akan dikirim ke BPS dan atau BPS Propinsi 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

j. Melakukan evaluasi hasil pengolahan statistik distribusi sebagai bahan 

masukan untuk penyempurnaan selanjutnya. 

k. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data statistik 

distribusi di kabupaten atau kota dan di kecamatan. 

l. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam koordinasi dan 

kerja sama pelaksanaan kegiatan statistik distribusi baik dengan 

Pemerintah Daerah maupun instansi lain. 

m. Melakukan penyiapan naskah publikasi statistik distribusi dan 

menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan 

pencetakan dan penyebarannya. 

n. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pembinaan penyusunan publikasi statistik distribusi dalam bentuk buku 

publikasi. 



 

 

 
 

o. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan dan 

mengembangkan statistik distribusi. 

p. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pengendalian pelaksanaan kegiatan statistik distribusi. 

q. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam koordinasi 

lapangan dengan pihak kecamatan, koordinator kecamatan, dan instansi 

terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik distribusi. 

r. Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Statistik 

Distribusi. 

s. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan 

di lingkungan Seksi Statistik Distribusi. 

t. Menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Distribusi secara berkala dan 

sewaktu-waktu. 

u. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

6. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik 

Uraian tugas Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik sebagai berikut: 

a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis 

Statistik. 

b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk 

penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik yang mencakup 

penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi dan neraca lainnya, 

analisis dan pengembangan statistik, serta penyusunan neraca wilayah 

dan analisis statistik lainnya yang ditentukan. 

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka 

kegiatan neraca wilayah dan analisis statistik. 

d. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam menyiapkan 

program pelaksanaan petugas lapangan. 

e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan lapangan. 

f. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan 

terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca wilayah. 



 

 

 
 

g. Melakukan penerimaan serta pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan 

data neraca wilayah. 

h. Melakukan pengolahan data neraca wilayah sesuai dengan sistem dan 

program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi 

terkait. 

i. Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan neraca 

wilayah yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan. 

j. Melakukan penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik lintas 

sektor. 

k. Melakukan evaluasi hasil pengolahan neraca wilayah dan analisis 

statistik sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya. 

l. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pembinaan petugas pencacah, pengawas, pemeriksa, serta pengumpul 

data neraca wilayah di kabupaten atau kota dan di kecamatan. 

m. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam penyelenggaraan 

koordinasi dan kerja sama pelaksanaan kegiatan neraca wilayah dan 

analisis statistik baik dengan Pemerintah Daerah maupun instansi lain. 

n. Melakukan penyiapan naskah publikasi neraca wilayah sesuai dengan 

bentuk baku yang ditetapkan serta menyampaikan ke satuan organisasi 

terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya. 

o. Melakukan kegiatan penyiapan dan penghimpunan bahan serta 

penyusunan naskah publikasi statistik berkala sesuai bentuk baku yang 

ditetapkan serta menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk 

pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya. 

p. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pembinaan penyusunan publikasi neraca wilayah dalam bentuk buku 

publikasi. 

q. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan dan 

mengembangkan neraca wilayah dan analisis statistik. 

r. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

pengendalian pelaksanaan kegiatan neraca wilayah dan analisis statistik. 



 

 

 
 

s. Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Neraca 

Wilayah dan Analisis Statistik. 

t. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan 

di lingkungan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. 

u. Menyusun laporan kegiatan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis 

Statistik secara berkala dan sewaktu-waktu. 

v. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

7. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 

Uraian tugas Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik sebagai 

berikut: 

a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Integrasi Pengolahan dan 

Diseminasi Statistik. 

b. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan 

penerapan sistem jaringan komunikasi data sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan serta membantu penerapan teknologi informasi. 

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka 

kegiatan integrasi pengolahan dan diseminasi statistik. 

d. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras 

dan perangkat lunak serta menyusun sistem pengelolaan data 

melakukan pengolahan data dan koordinasi pengolahan data 

bekerjasama dengan satuan organisasi terkait. 

e. Melakukan pembuatan, implementasi, serta operasi sistem dan program 

aplikasi pengolahan dan diseminasi data statistik termasuk sarana 

pendukungnya. 

f. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem 

basis data statistik dan basis data manajemen sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan. 

g. Melakukan kajian dan evaluasi kebutuhan pengolahan data termasuk 

bahan komputer, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait. 

h. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan 

kegiatan rujukan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. 



 

 

 
 

i. Melakukan penerimaan, pengelolaan, serta pengolahan semua dokumen 

yang berkaitan dengan rujukan statistik dan penyempurnaan format 

yang berkaitan dengan rujukan statistik. 

j. Melakukan penyusunan serta evaluasi meta data untuk rujukan statistik. 

k. Melakukan kompilasi rancangan teknis survei statistik sektoral instansi 

pemerintah lain serta membahas dengan satuan organisasi terkait sesuai 

dengan asas pembakuan dan manfaat. 

l. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam mengatur dan 

menyiapkan konsep rekomendasi sebagai bahan pelaksanaan survei 

statistik sektoral bagi instansi pemerintah lain, bekerja sama dengan 

satuan organisasi terkait. 

m. Melakukan kompilasi naskah dari satuan organisasi di lingkungan BPS 

Kabupaten atau Kota dalam bentuk softcopy untuk dijadikan naskah 

publikasi siap cetak. 

n. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam mengatur dan 

melaksanakan pemantauan serta evaluasi publikasi yang diterbitkan. 

o. Melakukan penyusunan prosedur penyiapan bahan serta melaksanakan 

kegiatan pelayanan informasi statistik dan konsultasi statistik, serta 

sosialisasi, dan penyebarluasan dan pemasyarakatan pengguna produk 

informasi. 

p. Melakukan pengelolaan bahan pustaka dan dokumen statistik sesuai 

dengan pedoman yang ditentukan. 

q. Melakukan  penyusunan penyiapan bahan, pemeliharaan data dan peta 

untuk pemetaan, serta kerangka contoh induk termasuk datanya untuk 

keperluan sistem informasi geografis, rancangan survei dan sensus 

bekerja sama dengan satuan organisasi terkait. 

r. Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Integrasi 

Pengolahan dan Diseminasi Statistik. 

s. Melakukan pemantauan perubahan wilayah administrasi yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dan menyampaikannya ke 

satuan organisasi terkait secara berkala dan sewaktu-waktu. 



 

 

 
 

t. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan 

di lingkungan Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. 

u. Menyusun laporan kegiatan Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi 

Statistik secara berkala dan sewaktu-waktu. 

v. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

8. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) 

Uraian tugas Koordinator Statistik Kecamatan sebagai berikut: 

a. Mengikuti  pelatihan  kegiatan  survei,  sensus,  dan  kegiatan  statistik  

lainnya  sesuai ketentuan. 

b. Melakukan pengumpulan data statistik secara langsung dan 

menghimpun data statistik yang dihasilkan oleh petugas instansi lain 

yaitu berupa data sekunder sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

c. Menyerahkan hasil pengumpulan data kepada pemeriksa/petugas yang 

ditunjuk sesuai dengan kelengkapan dokumen, kualitas, jenis, dan 

jadwal yang ditetapkan. 

d. Melaksanakan  pencacahan  ulang  karena  adanya  kesalahan  setelah  

dilakukan pemeriksaan. 

e. Membantu pelaksanaan pengadaan petugas lapangan/Mitra Statistik 

untuk kegiatan sensus,survei,dan kegiatan statistik lainnya. 

f. Membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan statistik desa, 

registrasi penduduk, dan statistik dasar lainnya. 

g. Melakukan kerja sama dengan petugas lain di kecamatan dalam 

melaksanakan kegiatan statistik. 

h. Mengikuti pelatihan/kursus dasar statistik dan pelatihan/kursus 

penjenjangan lainnya yang ditetapkan. 

i. Membantu camat dalam menyiapkan publikasi Kecamatan Dalam 

Angka dan publikasi statistik lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

j. Menyerahkan semua hasil kegiatan yang telah ditetapkan. 

k. Koordinator Statistik Kecamatan dalam menjalankan tugasnya secara 

teknis dan administratif  bertanggung jawab kepada  Kepala BPS 



 

 

 
 

Kabupaten/Kota  yang membawahi kegiatannya dan berkoordinasi 

dengan Camat setempat. 

l. Menyusun laporan kegiatan Koordinator Statistik Kecamatan secara 

berkala dan sewaktu-waktu. 

m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

2.6. Kegiatan Umum Perusahaan 

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS berusaha memenuhi 

kebutuhan data yang diperlukan oleh pemerintah baik di bidang ekonomi 

maupun sosial, seperti pertanian, pertambangan, industri, komunikasi, 

perdagangan, kedudukan, ketenagakerjaan, keuangan, pendapatan nasional, dan 

pendidikan. 

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik menyatakan 

bahwa kegiatan statistik ditujukan untuk menyedia data statistik yang lengkap, 

akurat, dan mutahir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang 

andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. 

Badan Pusat Statistik melakukan kegiatan pengumpulan data melalui 

sensus, survei antar sensus, survei sektoral atau lintas sektoral, studi kasus dan 

pemanfaatan catatan administrasi atau data skunder. Untuk melaksanakan hal 

tersebut dibuatlah siklus sepulah tahunan. 

Sensus adalah kegiatan berskala besar yang dilakukan sepuluh tahun 

sekali sebagai upaya pengumpulan data secara menyeluruh. BPS melaksanakan 

tiga macam sensus, yaitu Sensus Penduduk yang dilaksanakan pada angka tahun 

berakhiran 0, Sensus Pertanian yang dilaksanakan pada angka tahun berakhiran 3 

dan Sensus Ekonomi yang dilaksanakan pada angka tahun berakhiran 6 (Sensus, 

2014). 

Survei antar sensus merupakan pengumpulan data yang berkaitan dengan 

sensus, sedangkan survei sektoral atau lintas sektoral adalah survei yang bebas 

penyelenggaraannya dan tidak mengait dengan salah satu sensus. Survei-survei 

umumnya dilakukan secara berkala tergantung pada kecepatan perubahan data 

dan kebutuhan perencanaan pembangunan. Pemanfaatan catatan administrasi 

atau data sekunder dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan Departemen 



 

 

 
 

atau Instansi Pemerintahan atau Swasta yang mengelolah administrasi atau 

melaksanakan survei khusus, guna menghasilkan data statistik yang lebih 

beragam, lebih lengkap untuk memenuhi berbagai keperluan dan diusahakan 

pelaksanaannya dilakukan secara teratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1.  BAKTI EKA PUTRA , NPM 16311145  

 

    3.1.1. Bidang Kerja 

      Selama melakukan kegiatan PKL di Badan Pusat Statistik  Bandar 

Lampung penulis ditugaskan di empat bidang, yaitu bidang Deputi Statistik 

Produksi, bidang Diputi Statistik Distribusi dan Jasa, bidang Diputi Neraca 

dan Analisis Statistik, dan bidang Sekretariat Utama di bawah bimbingan 

Ibu Sriyatun,SE Bagian kepegawaian. 

 

Kegiatan yang dilakukan di empat bidang adalah : 

         1.  Bidang Neraca dan analisis Statistik 

a. Menginputkan data suplemen Survei Tendensi Konsumen (STK) 

2019 secara offline menggunakan excel. 

b. Mengecek dan menyesuaikan data dari hasil survei Desagregasi   

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2019 

c. Membuat laporan setiap kegiatan bagian Neraca . 

          2. Bidang Produksi 

a. Menginputkan atau entri data Dari hasil survei karyawan di bidang 

pangan Hortikultura dan Perkebunan  . 

b. Melakukan penyesuaian Data dari tahun 2018 dengan 2019 di 

bidang Pangan Hortikultura dan perkebunan. 

c. Membuat Laporan karyawan dari hasil survei pangan di setiap 

wilayah. 

d. Mengecek setiap  data survei pangan Hortikultura dan perkebunan 

yang valid dan membandikan dengan hasil survei terbaru baik 

secara offline dan online . 

e. Mengecek data-data perusahaan yang ada di wilayah bandar 

lampung. 

f. Membuat laporan laba rugi perusahaan dari data-data hasil survei. 



 

 

 
 

g. Membuat rekap data  wilayah pemetaan Sensus Penduduk (SP) 

2020. 

h. Membuat rekap data karyawan mitra BPS yang masih aktif sebagai 

mitra BPS kota Bandar Lampung. 

2 Bidang Distribusi dan jasa 

a. Menginputkan data dari hasil survei angkutan umum. 

b. Menginputkan data Wisatawan Nusantara (WISNUS)  2019. 

 

3.1.2. Pelaksanaan Kerja 

      Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di Badan 

Pusat Statistik Kota  Bandar Lampung yaitu : 

1. Bidang Neraca dan Analisis Statistik 

a. Menginputkan data supelmen Survei Tendensi Konsumen (STK) 

2019 secara  luar jaringan (lu-ring). 

              Penulis ditugaskan untuk menginputkan data-data supelmen STK 

secara secara lu-ring menggunakan excel untuk arsip Badan Pusat 

Statistik Kota Bandar Lampung. Pada gambar 3.1 merupakan  contoh dari 

penginputan data secara lu-ring. 

             Gambar 3.1 Merupakan gambar dari penginputan secara offline. 

 



 

 

 
 

b. Memeriksa dan menyesuaikan data dari hasil survei Desagregasi 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2019. 

          Penulis ditugaskan untuk menyesuaikan data-data dari hasil survei 

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang di lakukan karyawan atau 

mitra Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung yang kemudian di 

berikan kepada  bagian  neraca, Pada gambar 3.2 merupakan contoh dari 

hasil survei yang di lakukan karyawan atau mitra Badan Pusat Statistik 

Kota Bandar Lampung. 

      Gambar 3.2 Merupakan gambar dari hasil survei Pembentukan 

Modal Tetap Bruto (PMTP) 2019. 

 

c. Membuat laporan setiap kegiatan bagian neraca. 

        Penulis ditugaskan untuk membuat laporan dari setiap kegiatan bagian 

neraca yang kemudian di serahkan kepada kepala bagian neraca untuk 

laporan kepada pimpinan.gambar 3.3 merupakan contoh screenshots 

laporan setiap kegiatan neraca. 

 



 

 

 
 

             Gambar 3.3 Merupakan gambar dari laporan bagian neraca 

 

  2. Bidang Produksi 

a. Menginputkan Data hasil survei karyawan . 

    Penulis ditugaskan pembimbing untuk meginputkan Data dari hasil 

survei setiap karyawan Gambar 3.4 merupakan gambar dari sistem 

informasi Statistik Pertanian Hortikultura (SPH). 

                                         Gambar 3.4 merupakan gambar dari SPH  

 

 



 

 

 
 

b. Melakukan penyesuaian Data dibidang Pangan Hortikultura dan 

perkebunan. 

      Penulis ditugaskan pembimbing untuk Menyesuaikan data  hasil survei 

tahunan dan menyesuaikan dengan Data terbaru. Pada gambar 3.5 

merupakan contoh dari penysuaian Data pertahun .  

             Gambar 3.5 merupakan gambar hasil penyesuain Data di setiap tahun. 

 

c. Membuat Laporan karyawan. 

     Penulis ditugaskan pembimbing untuk membuat daftar laporan survei 

yang selanjutnya akan di rekap berdasrkan data-data di setiap wilayah 

kecamatan . Pada gambar 3.6 merupakan contoh gambar hasil dari hasil 

survei dan perekapan data-data hasil survei dari setiap wilayah atau 

kecamatan . 

Gambar 3.6 merupakan gambar hasil survei karyawan dan perekapan                  

  data di setiap wilayah kecamatan. 



 

 

 
 

d.  Memeriksa setiap  data survei pangan, Hortikultura dan perkebunan.  

      Penulis di tugaskan pembimbing untuk mengecek hasil survei dan 

membandikan dengan hasil survei terbaru yang kemudian disesuaikan dengan 

data terbaru, Pada gambar 3.7 merupakan contoh gambar hasil data setiap 

survei. 

 Gambar 3.7 merupakan gambar dari hasil survei  

 

e. Memeriksa data-data perusahaan.  

      Penulis ditugaskan untuk mengecek data-data perusahaan yang masih aktif 

dan menyesuaikan alamat prusahaan sesuai dengan data terbaru dari hasil 

survei, penulis juga di tugaskan  mengisi data karyawan yang bertuagas untuk 

di inptkan ke dalam hasil survei yang sudah di buat dalam format laporan, 

Pada gambar 3.8 Merupakan hasil dari perekapan data-data perusahaan. 

         Gambar 3.8 Merupakan gambar perekapan data-data prusahaan 



 

 

 
 

f. Membuat laporan laba rugi perusahaan dari data-data hasil survei. 

        Penulis ditugaskan membuat laporan laba rugi perusahan yang dibuat 

sesui data dari hasil survei yang di lakukan ke dalam format exsel, Pada 

gambar 3.9 merupakan contoh dari hasil laporan laba rugi prusahaan. 

           Gambar 3.9 Merupakan gambar perekapan data laba prusahaan 

g. Membuat rekap data  wilayah pemetaan Sensus Penduduk (SP) 2020. 

     Penulis ditugaskan merekap data-data mitra dan karyawan sesui jabatan 

yang kemudian menentukan status kerja sebagai pemeta perkecamtan, pada 

gambar 3.10 Merupakan perekapan data pemeta Sensus Penduduk (SP) 2020 . 

    Gambar 3.10 Merupakan gambar  rekap pegawai atau mitra Pemetaan SP 2020 



 

 

 
 

h. Membuat rekap data karyawan mitra BPS.   

      Penulis ditugaskan untuk membuat rekap data untuk mengetahui mitra 

yang masih aktif dan tidak dan merekap data mitra terbaru BPS kota Bandar 

Lampung. Pada gambar 3.11 merupakan gambar dari rekap data Mitra BPS 

kota Bandar Lampung. 

                  Gambar 3.11 merupakan gambar perekapan data Mitra BPS 

 

   3.Bidang Distribusi dan Jasa 

a.Menginputkan data dari hasil survei angkutan umum. 

     Penulis ditugaskan untuk menginputkan data dari hasil survei yang di 

lakukan  karyawan yang di inputkan ke dalam rekap excel. Pada gambar 3.12 

merupakan contoh hasil survei yang diinputkan.                               

   Gambar 3.12 Merupakan gambar hasil survei. 



 

 

 
 

d. Menginptkan data Wisatawan Nusantara (WISNUS). 

Penulis ditugaskan untuk menginputkan atau entri data ke situs resmi 

Badan Pusat Statistik  yang akan langsung masuk ke laporan tahunan Badan 

Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. Pada gambar 3.13 merupakan contoh 

laporan Wisatawan Nusantara (WISNUS) yang di akan di inputkan ke web 

resmi Badan Pusat Statistik. 

         Gambar 3.13 Merupakan gambar  laporan WISNUS  Badan Pusat Statistik. 

 

3.1.2 Kendala yang Dihadapi 

                  Adapun Kendala yang dihadapi penulis selama Selama melaksanakan 

PKL di BPS yaitu Pada saat menginputkan data sering terjadi kesalahan 

yang dimana  disebabkan oleh ketidak sesuaian data dari hasil survei, pada 

saat penulis menginputkan data ke dalam Web server BPS kota Bandar 

Lampung sering terjadi kesalahan di karnakan data tidak sesuai dengan 

format penginputan 

Selain itu Penulis juga menghadapi kendala yaitu pada saat 

pengolahan data jaringan tidak bisa di gunakan karena dari Server tidak 

terhubung atau terintegrasi secara baik ke setiap PC yang di gunakan di 

sebabkan oleh tidak tersambungnya jaringan lokal atau local area network  

(LAN) di ruangan integrasi pengolahan dan demensi  (IPDS),  maka dari 

itu pada saat pengolahan data jaringan tidak bisa di gunakan karena dari 

Server tidak terhubung atau terintegrasi secara baik ke setiap PC yang di 

gunakan. 



 

 

 
 

2.1.3 Cara Mengatasi Kendala  

       Untuk Mengatasi kendala penginputan data survei, penulis mencoba 

menyesuaikan format data penginputan terhadap web Server BPS kota 

Bandar Lampung. Dengan memanfaatkan web Server BPS dapat 

memudahkan dan mempercepat memahami suatu pekerjaan, kita bisa 

mengontrol dan menyesuaikan data-data survei dengan format 

penginputan ke web Server BPS. Web Server sendiri merupakan sebuah 

perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau 

HTTPS dari klien yang di kenal dengan web browser dan mengirimkan 

kembali hasilnya dalam halaman-halaman web yang umumnya berbentuk 

Dokumen HTML (Suntoro, 2013). 

       Dengan berbagai kendala yang di hadapi yang berhubungan dengan 

jaringan khususnya dalam masalah ini, penulis mencoba untuk 

mengganti kabel  local area network  (LAN)  yang sudah tidak 

mendukung lagi atau sudah tidak berfungsi secara baik. Jaringan 

komputer diperlukan dalam mewujudkan kemudahan kerja sama antar 

pengguna komputer. Transformasi data antar komputer bisa dikerjakan 

dengan  mudah dan cepat. Sehingga efektifitas dan efisiensi bisa dicapai 

yang akhirnya menghasilkan produktifitas kerja yang tinggi.(Rahadjeng 

and Ritapuspitasari, 2018). 

Sementara untuk  mengatasi kendala penulis menyesuaikan data - data 

dari   hasil survei, contohnya menyusun terlebih dahulu data yang akan 

diinputkan setelah itu penulis melakukan penginputan data ketika terjadi 

kesalahan pada saat penginputan data maka penulis segera konfirmasi 

kepada kabag yang bertugas pada saat survei.  

     Selain itu untuk mengatasi kendala yang berhubungan dengan jaringan, 

penulis menyarankan kepada pihak yang bertugas untuk mengganti kabel 

Unishielded twisted pair (UTP) dan konektor rj 45 setelah itu penulis 

mencoba untuk  menyambungkan kabel tersebut dari Komputer yang  

tidak bisa di gunakan untuk melakukan pengolahan data, dengan demikan 

setting IP kemudian Komputer tersebut kembali Normal atau bisa 

beroprasi dengan baik. 



 

 

 
 

3.2 INAYU MAHARDHIKA PUTRI , NPM 16311071 

 

3.2.1 Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pusat 

Statistik Kota Bandar Lampung penulis di tempatkan pada bagian bidang tata 

usaha (TU) dan Produksi di bawah bimbingan Ibu Sriyatun, dengan tugas sebagai 

berikut : 

1. Melakukan pengarsipan dokumen 

2. Membuat surat undangan kegiatan rekon pemetaan Sensus Penduduk 2020 

3. Mencatat pengarsipan registrasi transaksi harian persediaan keluar 

4. Penyusunan peta wilayah administrasi (WA) dan blok sensus (BS) 

5. Meng-entry data palawija padi, sayuran dan buah semusim dari dinas 

pertanian 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di bagian TU, penulis 

telah melakukan beberapa pekerjaan. Menurut saiman (2002) Tata usaha adalah 

suatu kegiatan pencatatan dan penyusunan berbagai macam keterangan. 

Tujuannya adalah agar keterangan-keterangan tersebut bisa diperrgunakan secara 

langsung sebagai bahan atau sumber informasi bagi siapa saja yang membutuhkan 

, khususnya pimpinan organisasi / perusahaan yang bersangkutan. Adapun 

pelaksanaan kerja yang penulis lakukan selama melaksanakan PKL di Badan 

Pusat Statistik Kota Bandar Lampung di bidang TU meliputi: 

1. Melakukan Pengarsipan Dokumen 

Pengarsipan Dokumen adalah bidang pekerjaan dimana penulis 

mencatat atau mengarsipkan data-data laporan dari kegiatan yang 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung  setiap 

tahunnya diantaranya yaitu, Surat Perintah Bayar, Kuitansi/Bukti 

pembayaran, Bukti pengeluaran pegawai BPS, Daftar honor biaya 

pencacahan sakernas, Surat perjalanan dinas. Selain itu pengarsipan 

dokumen ini juga mencatat laporan service yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik Kota Bandar Lampung setiap tiga bulan sekali dengan 



 

 

 
 

mengganti Tune Up, Oli, Prodo, Bohlam, Busi. Data-data ini nantinya 

akan dicap dan ditanda-tangani oleh pimpinan BPS dan kemudian di 

arsipkan dengan ordner sesuai urutan nomor. Contoh pengarsipan 

dokumen dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Gambar 3.1. Pengarsipan dokumen-dokumen  

Gambar 3.2. Hasil pengarsipan data service 

 

2. Membuat Surat Undangan Kegiatan Rekon Pemetaan SP2020 

Surat Undangan Kegiatan Rekon Pemetaan SP2020 BPS Kota Bandar 

Lampung yaitu surat yang dikeluarkan oleh BPS atau Pimpinan dan ditujukan 

kepada pihak bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Kemudian 



 

 

 
 

Surat Undangan Kegiatan Rekon Pemetaan SP2020 juga berguna untuk 

Instansi atau Perusahaan yang dituju untuk mempelancar petugas pegawas dan 

pemeta Wilayah Kerja Statistik SP2020 untuk Kegiatan Lapang Pemetaan. 

Contoh surat undangan keguatan rekonsiliasi pemetaan dapat dilihat pada 

gambar 3.3: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Surat Undangan Rekonsiliasi 

 

3. Mencatat pengarsipan registrasi transaksi harian persediaan keluar 

Penulis ditugaskan untuk mencatat laporan persediaan keluar yang ada di 

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan alat tulis 

kantor (ATK). Pencatatan persediaan keluar ini untuk mempermudah bagian 

tata usaha mengetahui ATK apa yang sudah habis terpakai selama satu bulan 

yang kemudian nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan untuk ditanda 

tangani kemudian diarsipkan menurut bulan dan tahun. Contoh dokumen 

persediaan keluar dapat dilihat pada gambar 3.4: 



 

 

 
 

 

Gambar 3.4. Lembar laporan persediaan keluar 

 

4. Penyusunan Peta WA dan Peta BS 

      Penulis ditugaskan untuk menyusun peta WA dan peta BS dimana Peta WA 

yaitu peta wilayah administrasi yang disurvei perkecamatan. Sedangkan peta 

BS yaitu peta blok sensus yang dibuat dari SLS ( Satuan lingkungan terkecil) 

yang di survei berdasarkan RT. Pemetaan ini dilakukan untuk menjadi dasar 

kerangka sampel yang nantinya pemeta akan turun kelapangan untuk 

mensurvei dan melakukan penarikan sampel. Kegunaan dari penyusunan peta 

ini untuk mengurutkan peta agar ketika pemeta melakukan survei pada daerah 

tersebut sudah tersusun rapih dan memudahkan pemeta dalam pengecekan 

daerah sesuai blok. Berikut ini merupakan gambar penyusunan peta WA dan 

peta BS dapat dilihat pada gambar 3.5 dan 3.6: 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Gambar 3.5. Lembar peta WA 

                               

                                   Gambar 3.6. Lembar peta Blok Sensus 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

5. Meng-entry data Palawija padi, sayuran dan buah semusim dari dinas pertanian 

Penulis ditugaskan dibagian produksi untuk Meng-entry data Palawija yang 

berada di Provinsi lampung, Kabupaten/Kota Bandar Lampung kemudian terbagi 

menjadi 20 kecamatan dimana data tersebut diberikan langsung dari dinas 

pertanian ke Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung untuk di entri. Data 

palawija ini mengecek seberapa luas lahan persawahan dan tanaman. Setelah 

dientry data tersebut akan diserahkan ke BPS Provinsi. Contoh penginputan data 

palawija, sayuran dan buah-buahan dapat dilihat pada gambar 3.7: 

Gambar 3.7. Penginputan data palawija, sayuran dan buah-buahan 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3.2.3 Kendala yang Dihadapi 

      Kendala yang dihadapi penulis saat melaksanakan PKL di Badan Pusat 

Statistik Kota Bandar Lampung yaitu pada saat penginputan banyak 

terjadinya error karena kesalahan memasukan data yang dicatat oleh 

pengawas dengan bentuk Hardcopy, jika terjadi kesalahan dalam 

penginputan maka data yang akan diinputkan selanjutnya akan berwarna 

merah dan pengentryan selanjutnya tidak berhasil. 

         Kesalahan manajemen meliputi kesalahan dalam tanggungjawab kerja, 

komunikasi kerja, dan kerjasama kerja. Sedangkan kesalahan lingkungan 

meliputi tekanan politik, tekanan keuangan, dan kondisi cuaca penyebab   

kesalahan yang berkaitan dengan human error adalah tingkah laku 

manusia. (Ayu and Krisnani, 2018) 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

   Adapun untuk mengatasi kendala proses penginputan yang banyak 

masalah yaitu, penulis harus mengecek kembali data yang sudah diinput 

ke dalam program secara manual dengan melihat dokumen hardcopy. Jika 

sudah dilakukan pengecekan masih ada error maka penulis akan bertanya 

kepada pengawas yang kemudian pengawas akan mengubah data yang 

error tersebut dihardcopy kemudian dientry kembali. 

   Dalam melakukan perbaikan error yang ada di system BPS pengawas 

melakukan pengecekan terhadap system BPS dan juga hardcopy yang 

berisi data-data error tersebut. Setelah melihat ketidakcocokan data antara 

hardcopy dan system BPS pengawas menghubungi pencacah yang 

melakukan survei terhadap data palawija, padi, sayuran dan buah-buahan, 

kemudian pencacah melakukan survey ulang karena terdapat kesalahan di 

data tersebut. Setelah mendapat hasil yang akurat pencacah menghubungi 

pengawas dan pengawas memberikan hasilnya ke penulis. Kemudian 

penulis menginput ulang data yang sudah direvisi. 

 

 

 

 



 

 

 
 

3.3. BENNI RAHMAN DANI, NPM 16311200 

 

3.3.1. Bidang Kerja 

 Selama melakukan kegiatan PKL di Badan Pusat Statistik  Bandar 

Lampung penulis ditugaskan di tiga bidang, yaitu bidang Deputi Statistik 

Produksi, bidang Diputi Statistik Distribusi dan Jasa, bidang Diputi Neraca 

dan Analisis Statistik, dan bidang Sekretariat Utama di bawah bimbingan 

Ibu Sriyatun, SE. Bagian kepegawaian. 

 

Kegiatan yang dilakukan di tiga bidang adalah : 

1. Bidang Distribusi dan Jasa 

a. Membuat data baru kepegawaian mengunakan excel 

b. Mengalokasikan Data Survei Lembaga Keuangan dan di bagikan 

kepada petugas 

c. Mengalokasikan Data Petugas Wisata Nusantara (Wisnus) 

d. Mengalokasikan Data VPAW (Survei Perdagangan Antar Wilayah) 

dan VUPB (Usaha Menengah Besar) 

e. Membuat Name Tag Survei Petugas E-Commerce 

f. Rekapatulasi Data HK-4 dan HK-5 (Harga Konsumen) 2018-2019 

Mengunakan   

g. Membuat Surat Pengantar Petugas Lembaga Keuangan 

h. Menginputkan Data Wisnus (Wisata Nusantara) 2019 dan Validasi 

i. Menginputkan Data VPDN (Distribusi Perdagangan Komoditas) 

 

2. Bidang Neraca dan Analisi Statistik 

a. Menginputkan Data Suplemen Survei Tendensi Konsumen ( STK) 

2019 secara Luar Jaringan (Lur-ring ) mengunakan excel 

3. Bidang Produksi 

a. Melakukan Penyesuaian Data dari tahun 2018 dengan 2019 di bidang 

pangan Hortikura dan perkebunan. 

 

 

 



 

 

 
 

3.3.2. Pelaksanaan Kerja 

     Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di Badan 

Pusat Statistik Kota Bandar Lampung yaitu: 

1. Bidang Distribusi dan Jasa 

a. Membuat form update data kepegawaian. 

           Penulis ditugaskan menginputkan data kepegawaian untuk Arsip data  

kepegawaian Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Pada Gambar 

3.1 merupakan contoh dari penginputan data kepegawaian 

Gambar 3.1 dari penginputkan data kepegawaian 

 

b. Mengalokasikan Data Survei Lembaga Keuangan 

  Penulis ditugaskan untuk Mengalokasikan Data Lembaga 

Keuangan dan membuat alamat tujuan yang akan ditugaskan kepada 

petugas Survei Lembaga Keuangan, Pada Gambar 3.2 merupakan contoh 

dari pengelohan/pengalokasian Survei Lembaga Keuangan. 



 

 

 
 

                       Gambar 3.2 dari pengalokasian Survei Lembaga Keuangan 

c. Mengalokasikan Data Petugas Wisata Nusantara (Wisnus). 

      Petugas ditugaskan untuk Mengalokasikan Data Petugas Survei Wisata 

Nusantara (Wisnus) untuk di tugaskan Kepada Petugas Wisnus, Pada 

Gambar 3.3 merupakan contoh dari pengelohan/pengalokasian Survei 

Wisnus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 3.3 Pengalokasian Petugas Survei Wisnus 2019 



 

 

 
 

d. Mengalokasikan Data Survei Perdagangan Antar Wilayah (VPAW) dan 

Usaha Menengah Besar (VUPB) 

       Penulis  ditugaskan untuk mengalokasikan Data VPAW dan VUPB untuk 

Arsip Kepala Bagian Distribusi secara Lu-ring dari tahun 2018-2019, Pada 

Gambar 3.3 dan 3.4 merupakan contoh dari pengelohan/pengalokasian VPAW 

dan VUPB 

                    Gambar 3.4 Merupakan gambar Pengalokasian VPAW 

Gambar 3.5 Merupakan gambar Pengalokasian 

 



 

 

 
 

e. Membuat Name Tag Survei Petugas E-Commerce. 

    Penulis ditugaskan untuk membuat Name Tag Petugas E-Commerce yang 

kemudian diserahkan kepada kepala bagian Distribusi dan penulis ditugaskan 

kembali untuk memberikan name tag kepada petugas survei, Pada Gambar 3.5 

merupakan contoh name tag E-Commerce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 3.5 Name Tag Survei E-Commerce 

f. Rekapatulasi Data Harga Konsumen ( HK-4 dan HK-5) 2018-2019. 

    Penulis ditugaskan untuk Merekapatulasi Data HK-4 dan HK-5 2018-2019 

untuk arsip Kepala Bagian Distrbusi dan Arsip Untuk BPS Kota Bandar 

Lampung, Pada Gambar 3.7 ,3.8  merupakan Rekapatulasi HK-4, HK-5 dan 

arsip HIK 

 

Gambar 3.7 Rekapatulasi HK-4 2018-2019 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 3.8 Rekapatulasi HK-5 2018-2019 

g. Membuat Surat Pengantar Petugas Survei Lembaga Keuangan. 

     Penulis ditugaskan untuk membuat surat pengantar Lembaga Keuangan 

yang nanti akan di serahkan kepada petugas Survei Lembaga Keuangan. Pada 

Gambar 3.9 merupakan contoh surat pengantar Survei Lembaga Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Gambar 3.9 Surat Pengantar Lembaga Keuangan 

 

 



 

 

 
 

h. Menginputkan Data Wisnus 2019 dan Validasi. 

      Penulis ditugaskan untuk Mengentry Data Wisata Nusantara (Wisnus) dan 

Melakukan Validasi Pada Data yang Error, Pada Gambar 3.10 merupakan 

contoh Penginputan data Wisnus dan Pada Gambar 3.11 dan 3.12 merupakan 

form pengisian data sample Wisnus. 

 

                              Gambar 3.10 Penginputan dan Validasi Wisnus 

Gambar 3.11 Merupakan gambar Data Sampel Rumah Tangga Wisnus 



 

 

 
 

                          Gambar 3.12 Data Sampel Rumah Tangga Wisnus 

 

i. Menginputkan/Entry Data VPDN dan Validasi. 

      Penulis ditugaskan untuk Mengentry/Menginputkan Data VPDN dan 

Validasi pada data yang error, Pada Gambar 3.13 merupakan contoh gambar 

masuk untuk penginputan data VPDN dan Pada Gambar 3.14 dan 3.15 

merupakan contoh gambar form pengisian data VPDN 

Gambar 3.13 masuk Penginputan VPDN 



 

 

 
 

                        Gambar 3.14 Form pengisian data VPDN 

 

                          Gambar 3.15 Form pengisian data VPDN 

 

 

 

 



 

 

 
 

2. Bidang Neraca dan Analisis Statistik 

a. Menginputkan/Entry Data Suplemen Survei Tendensi Konsumen (STK) 

2019 Secara Luar jaringan (Lu-ring) Mengunakan Excel. 

     Penulis ditugaskan untuk menginputkan data-data suplemen STK secara 

Lu-ring mengunakan Excel untuk arsip BPS Kota Bandar Lampung, Pada 

Gambar 3.16 merupakan contoh gambar masuk untuk penginputan Suplemen 

STK 2019 dan Pada Gambar  3.17 merupakan contoh penginputan data 

Suplemen STK 2109. 

                   Gambar 3.16 halaman depan entry suplemen STK 

Gambar 3.17 Form Pengisian STK 

 



 

 

 
 

3. Bidang Produksi 

a. Melakukan Penyesuaian Data pangan Hortikultra dan perkebunan. 

       Penulis ditugaskan untuk menyesuaikan data bahan pangan dan 

perkebunan  tahun 2018 dengan 2019.  

 

3.3.3. Kendala Yang Dihadapi 

     Kendala yang dihadapi penulis selama PKL di BPS Yaitu pengarahan 

yang kurang  pada saat melaukan penginputan data dan Validasi, Adanya 

ketidak cocokan data dari pencacah dengan sistem sehingga membuat data 

sistem sering error sehinnga penulis harus mengkonfirmasi data yang tidak 

cocok dengan pengawas. 

 

3.3.4. Cara Mengatasi Kendala 

     Cara mengatasi kendala penulis belajar kepada petugas yang sudah 

pernah melakukan penginputan Wisnus sebelumnya, dan adapun untuk 

mengatasi masalah ketidak cocokan data dari petugas pencacah dengan 

sistem, penulis melakukan penginputan semua data yang ada dan penulis 

membuat daftar data yang error untuk dikonfirmasi kepada petugas 

pencacah atau kepada pengawas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


