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RINGKASAN PELAKSANAAN PKL 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana menguji diri terhadap 

beberapa keahlian dan beberapa keterampilan baik yang sudah di peroleh selama 

perkuliahan berlangsung, kemudian diterapkan atau digunakan disuatu instansi. 

Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, masalah 

yang dihadapi selama melaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung (BPS) dalam waktu 2 bulan yaitu pada bulan Juli 

sampai dengan September 2018. 

Penempatan PKL pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (BPS) ini 

dibagi di beberapa bidang dengan bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja 

pada Bidang Integrasi Pengolahan dan Dimensi Statistik (IPDS) ada beberapa 

kegiatan yang dilakukan antara lain mengolah dokumen survei pertanian antar 

sensus dan entry dokumen survei pertanian antar sensus menggunakan aplikasi 

SUTAS2018, di bidang Neraca, kegiatan yang dilakukan seperti mencari 

fenomena triwulan, entry dokumen SKTIR2018 dan entry dokumen survei 

pertanian antar sensus menggunakan aplikasi SUTAS2018.  

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro 

Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang 

Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua 

UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sebelum 

melakukan perkerjaan seluruh karyawan dan pelaksa praktik kerja lapangan 

(PKL) yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Lampung diwajibkan 

mengikuti Apel yang sudah dijadwalkan setiap hari senin pukul 07.30 WIB. 

Setelah mengikuti apel seluruh karyawan dan pelaksana praktik kerja lapangan 

(PKL) kembali bekerja dibagian masing-masing. 

 

Kata Kunci : IPDS, NERACA, PKL, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

(BPS). 

 

 

 



 

 
 

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). 

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 
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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 Provinsi 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 

Praktik Kerja Lapangan ini adalah hasil penulisan mahasiswa setelah 

menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan dari tanggal 09 juli sampai 01 september 

2018 kerja berdasarkan data yang diperoleh dan dituangkan dalam bentuk tulisan 

ilmiah. Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya mempunyai maksud dan 

tujuan. 

Adapun tujuan penulisan Praktik Kerja Lapangan  adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan pengalaman dalam bersosialisasi dalam lingkungan kerja. 

2. Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke 

bidang yang sesungguhnya. 

3. Melatih penulis agar tanggap dan peka dalam menghadapi masalah di Badan 

Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. 

4. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang diperoleh dan dimiliki baik di dalam 

maupun di luar pendidikan formal. 

5. Mengenali tingkat dedikasi, ketaatan atau loyalitas dan pola kerja profesional 

yang patut diemban seorang karyawan atau pimpinan untuk meningkatkan 
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keterampilannya secara progresif yang mengarah pada pengembangan diri 

karyawan dan perusahaan atau instansi. 

6. Mendapatkan pengalaman berinteraksi, menerima keberbedaan pihak lain 

sebagai pemicu pengayaan wawasan dan pendewasaan diri. 

7. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai penyelenggaraan 

serta program dengan mengidentifikasi keberadaan input, output, manfaat dan 

dampak. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Kegunaan bagi mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai 

berikut: 

a. Menambah wawasan dan 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 mengadakan Praktik Kerja 

Lapangan adalah sebagai berikut: 

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. 



4 
 

 

3. Kegunaan bagi Instansi menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan adalah 

sebagai berikut: 

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 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No 54 Bandar 

Lampung. Berikut Lokasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang dapat 

dilihat pada Gambar 1.1 : 

 

 

 

Gambar 1.1 Lokasi Instansi Badan Pusat Statistik (BPS) 

Sumber : BPS Provinsi Lampung (2018) 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang Penulis lakukan 

yaitu selama 40 hari terhitung sejak tanggal. 

 

Tabel 1.1  Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Tanggal 
Waktu 

Hari Jam Kerja Istirahat 

09 Juni 2018 s/d 

01 September 2018 

Senin s/d Kamis 07.30 - 16.00 12.00 - 13.00 

Jum’at 07.30 – 16.30 12.00 – 13.30 
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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 memprolakamasikan 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 



7 
 

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 
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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 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Rega Anggriawan 

 

2.2. Visi , Misi dan Tujuan 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 Povinsi 

Lampung adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. 
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2.2.2. Misi  

Menurut BPS Provinsi Lampung (2018) menyatakan bahwa sesuai dengan 

visinya Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung telah merumuskan misinya 

sebagai berikut: 

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang 

terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 

pembinaan dan koordinasi di bidang Statistik 

3. Membangun insan statistik yang profesional, integritas, dan amanah untuk 

kemajuan perstatistikan. 

2.2.3. Tujuan 

1. Peningkatkan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 

2. Peningkatan kualitas pelayanan prima hasil kegiatan statistik 

3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan 

yang efektif di bidang statistik 

4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel 

2.3. Logo Badan Pusat Statistik 

Berikut adalah logo Badan Pusat Statitik yang dapat dilihat pada Gambar 2.2 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Gambar 2.2 Logo Instansi BPS Provinsi Lampung 

Sumber : BPS Provinsi Lampung (2018) 

 

2.3.1. Arti Warna dalam Lambang BPS  

Menurut BPS Provinsi 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 Provinsi Lampung (2013) mengungkapkan bahwa struktur organisasi 

pada gambar 2.4 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, yaitu : 
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BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Stuktur Organisasi BPS Provinsi Lampung 

Sumber : BPS Provinsi Lampung (2018) 

 

2.5. Tugas dan Tanggung Jawab 

Menurut BPS Provinsi Lampung (2018) mengungkapkan bahwa adapun tugas 

dan tanggung jawab karyawan Badan Pusat Statistik sebagai berikut : 
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2.5.1 Kepala Badan Pusat Statistik 

Uraian Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan statistic dasar di provinsi. 

b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi. 

c. Memperlancar pembinaan terhadap kegiatan instansipemerintah dibidang 

kegiatan statistic dibidang provinsi; dan 

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, 

ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian dan hokum, 

keuangan, kearsipan, persediaan, pengadaan barang/jasa, pelengkapan 

dan rumah tangga BPS Provinsi. 

 

2.5.2 Kasubbag Tata Usaha 

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha meliputi: 

a. Menyusun  program kerja tahunan Bagian Tata Usaha. 

b. Mengatur dan melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan 

rancangan usulan program kerja tahunan BPS Propinsi baik rutin 

maupun proyek dan menyampaikan ke BPS. 

c. Mengatur dan melaksanakan keikutsertaan dalam program pendidikan 

dan pelatihan dalam kegiatan ketatausahaan. 

d. Mengatur dan melaksanakan penyiapan, penyusunan rencana dan 

program, serta pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, 

penghapusan, dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dengan 

memanfaatkan sistem informasi manajemen perlengkapan dan 

perbekalan. 

e. Mengatur dan melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian, 

pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan pegawai, hukum dan 

perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, kesejahteraan 

pegawai, serta administrasi jabatan fungsional dengan memanfaatkan 

sistem informasi manajemen kepegawaian. 

f. Mengatur dan melaksanakan kegiatan tata usaha keuangan, 

perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan, perjalanan dinas, 



13 
 

penggajian, serta pengendalian pelaksanaan anggaran dengan 

memanfaatkan sistem informasi manajemen keuangan. 

g. Mengatur dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah 

tangga, pemeliharaan gedung, keamanan dan ketertiban lingkungan, 

serta penggandaan/ percetakan. 

h. Mengatur dan melaksanakan urusan administrasi penyelenggaraan 

berbagai pendidikan dan pelatihan. 

i. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pengawasan 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pengelolaan administrasi kerja 

sama dengan Pemerintah Daerah dan atau instansi lainnya. 

j. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan penyiapan bahan 

untuk penyusunan laporan tahunan akuntabilitas kinerja dan laporan 

tahunan pelaksanaan program kerja lainnya. 

k. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi lainnya 

kepada semua satuan organisasi di lingkungan BPS Propinsi. 

l. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan, 

pengamatan lanjut, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

ketatausahaan di BPS Propinsi dan BPS Kabupaten/Kota. 

m. Mengatur dan melaksanakan penerangan kegiatan statistik dan 

kehumasan. 

n. Mengatur dan melaksanakan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan 

yang dilakukan di lingkungan Bagian Tata Usaha; 

o. Menyusun laporan kegiatan Bagian Tata Usaha secara berkala dan 

sewaktu-waktu; dan 

p. Mengatur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

langsung. 

 

2.5.3 Seksi Statistik Sosial 

Uraian tugas Seksi Statistik Sosial sebagai berikut: 

a. Menyusun program kerja tahunan Bidang Statistik Sosial. 

b. Mengatur penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk 

kegiatan pengumpulan statistik sosial yang mencakup kegiatan statistik 



14 
 

kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan kegiatan 

statistik sosial lainnya yang ditentukan. 

c. Mengatur dan melaksanakan keikutsertaan dalam program pendidikan 

dan pelatihan dalam kegiatan statistik social. 

d. Membantu Kepala BPS Propinsi dan atau Pemimpin Proyek/Pemimpin 

Bagian Proyek dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan 

kegiatan statistik social. 

e. Mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan petugas 

lapangan kegiatan statistik sosial di pusat pelatihan serta mengatur 

pembagian instruktur. 

f. Mengatur dan melaksanakan pembagian dokumen dan peralatan yang 

diperlukan untuk pelaksanaan lapangan kegiatan statistik social. 

g. Melaksanakan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan 

lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik social. 

h. Mengatur dan melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan dokumen 

hasil pengumpulan data statistik social. 

i. Mengatur dan melaksanakan pengolahan data statistik sosial sesuai 

dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan 

satuan organisasi terkait. 

j. Mengatur dan menyiapkan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik 

sosial yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

k. Mengatur dan melaksanakan evaluasi hasil pengolahan statistik sosial 

sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya. 

l. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan 

petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data statistik sosial baik 

di propinsi, kabupaten/kota, maupun di kecamatan. 

m. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam penyelenggaraan koordinasi dan 

kerja sama kegiatan statistik sosial baik dengan Pemerintah Daerah 

maupun instansi lain. 

n. Mengatur dan menyiapkan naskah publikasi statistik sosial dan 

menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan 

pencetakan dan penyebarannya. 
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o. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan 

penyusunan publikasi statistik sosial di BPS Kabupaten/Kota dalam 

bentuk buku publikasi. 

p. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan dan 

mengembangkan statistik social. 

q. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan statistik social. 

r. Mengatur dan melaksanakan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan 

yang dilakukan di lingkungan Bidang Statistik Sosial. 

s. Menyusun laporan kegiatan Bidang Statistik Sosial secara berkala dan 

sewaktu-waktu; dan 

t. Mengatur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

langsung. 

 

2.5.4 Seksi Statistik Produksi 

Uraian tugas Seksi Statistik Produksi sebagai berikut: 

a. Menyusun program kerja tahunan Bidang Statistik Produksi. 

b. Mengatur dan menyiapkan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk 

kegiatan pengumpulan statistik produksi yang mencakup kegiatan 

statistik pertanian, industri, pertambangan, energi, konstruksi, dan 

kegiatan statistik produksi lainnya yang ditentukan. 

c. Mengatur dan melaksanakan keikutsertaan dalam program pendidikan 

dan pelatihan dalam kegiatan statistik produksi. 

d. Membantu Kepala BPS Propinsi dan atau Pemimpin Proyek/Pemimpin 

Bagian Proyek dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan. 

e. Mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan petugas 

lapangan di pusat pelatihan serta mengatur pembagian instruktur. 

f. Mengatur dan melaksanakan pembagian dokumen dan peralatan yang 

diperlukan untuk pelaksanaan lapangan kegiatan statistik produksi. 

g. Melaksanakan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan 

lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik produksi. 
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h. Mengatur dan melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan dokumen 

hasil pengumpulan data statistik produksi. 

i. Mengatur dan melaksanakan pengolahan data statistik produksi sesuai 

dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan 

satuan organisasi terkait. 

j. Mengatur dan menyiapkan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik 

produksi yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan. 

k. Mengatur dan melaksanakan evaluasi hasil kegiatan statistik produksi 

sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya. 

l. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan 

petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data statistik produksi 

baik di propinsi, kabupaten/kota, maupun di kecamatan. 

m. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam penyelenggaraan koordinasi dan 

kerja sama kegiatan statistik produksi baik dengan Pemerintah Daerah 

maupun instansi lain. 

n. Mengatur dan menyiapkan naskah publikasi statistik produksi dan 

menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan 

pencetakan dan penyebarannya. 

o. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan 

penyusunan publikasi statistik produksi di BPS Kabupaten/Kota dalam 

bentuk buku publikasi. 

p. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan dan 

pengembangan statistik produksi. 

q. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan statistik produksi. 

r. Mengatur dan melaksanakan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan 

yang dilakukan di lingkungan Bidang Statistik Produksi. 

s. Menyusun laporan kegiatan Bidang Statistik Produksi secara berkala 

dan sewaktu-waktu; dan 

t. Mengatur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

langsung. 
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2.5.5 Seksi Statistik Distribusi 

Uraian Tugas Seksi Statistik Distribusi sebagai berikut: 

a. Menyusun program kerja tahunan Bidang Statistik Distribusi. 

b. Mengatur 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. Mengatur dan melaksanakan keikutsertaan dalam program pendidikan 

dan pelatihan dalam kegiatan statistik distribusi. 

d. Membantu Kepala BPS Propinsi dan atau Pemimpin Proyek/Pemimpin 

Bagian Proyek dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan. 

e. Mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan petugas 

lapangan di pusat pelatihan serta mengatur pembagian instruktur. 

f. Mengatur dan melaksanakan pembagian dokumen dan peralatan yang 

diperlukan untuk pelaksanaan lapangan. 

g. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan 

terhadap pelaksanaan kegiatan statistik distribusi. 

h. Mengatur dan melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan dokumen 

hasil pengumpulan data statistik distribusi. 

i. Mengatur dan melaksanakan pengolahan data statistik distribusi sesuai 

dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan 

satuan organisasi terkait 

j. Mengatur dan menyiapkan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik 

distribusi yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan. 

k. Mengatur dan melaksanakan evaluasi hasil pengolahan statistik 

distribusi sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya. 

l. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan 

petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data statistik distribusi 

baik di propinsi, kabupaten/kota, maupun di kecamatan. 
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m. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam penyelenggaraan koordinasi dan 

kerja sama kegiatan statistik distribusi baik dengan Pemerintah Daerah 

maupun instansi lain. 

n. Mengatur dan menyiapkan naskah publikasi statistik distribusi dan 

menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan 

pencetakan dan penyebarannya. 

o. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan 

penyusunan publikasi statistik distribusi di BPS Kabupaten/Kota dalam 

bentuk buku publikasi. 

p. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan dan 

mengembangkan statistik distribusi. 

q. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan statistik distribusi. 

r. Mengatur dan melaksanakan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan 

yang dilakukan di lingkungan Bidang Statistik Distribusi. 

s. Menyusun laporan kegiatan Bidang Statistik Distribusi secara berkala 

dan sewaktu-waktu; dan 

t. Mengatur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

langsung. 

 

2.5.6 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 statistic. 
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d. Membantu Kepala BPS Kabupaten/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 

sector. 

k. Melakukan evaluasi hasil pengolahan neraca wilayah dan analisis 

statistik sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya. 

l. Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 

pembinaan petugas pencacah, pengawas, pemeriksa, serta pengumpul 

data neraca wilayah di kabupaten/ kota dan di kecamatan. 

m. Membantu Kepala BPS Kabupaten/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. 
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p. Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 

pembinaan penyusunan publikasi neraca wilayah dalam bentuk buku 

publikasi. 

q. Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan 

mengembangkan neraca wilayah dan analisis statistic. 

r. Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 

pengendalian pelaksanaan kegiatan neraca wilayah dan analisis statistic. 

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; dan 

v. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

2.5.7 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 statistic. 

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. 
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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/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 statistic. 

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

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/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/Kota dalam bentuk softcopy untuk dijadikan naskah 

publikasi siap cetak. 

n. Membantu Kepala BPS Kabupaten/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 
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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; dan 

v. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

2.5.8 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. 
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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 administrative 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 
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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. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PKL 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL : 

REGA ANGGRIAWAN, NPM 15311658 

3.1.1   Bidang Kerja 

Berdasarkan kebijakan dari instansi selama penulis melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pusat Statistik Provinsi  Lampung 

penulis ditempatkan pada bagian Integrasi Pengolahan dan Dimensi 

Statistik (IPDS) di Bawah Pimpinanan Arifin Jafar,SST. Untuk membantu  

Erika Haryulistiani Saksono,SE selaku yang mengarahkan penulis selama 

di tugaskan di tempat PKL. 

Adapun tugas rutin yang Penulis kerjakan pada bagian Integrasi 

Pengolahan dan Dimensi Statistik (IPDS) pada Badan Pusat Statistik 

Provinsi  Lampung sebagai berikut : 

1. Melakukan pengolahan data statistik sesuai dengan sistem dan 

program yang ditetapkan,bekerja sama dengan satuan organisasi 

terkait. 

2. Entry Dokumen Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 

3. Menyusun dan merapikan buku pada Perpustakaan berdasarkan 

judul tahun dan penerbit 

4. Membuat Lebel Judul Buku Badan Pusat Statistik Provinsi 

Lampung dalam angka berdasarkan Katalog, dan Label 

Perpustakaan 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

  Selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Seksi 

Integrasi Pengolahan dan Dimensi Statistik (IPDS), penulis telah 

melakukan beberapa pekerjaan. Adapun pelaksanaan kerja yang penulis 

lakukan selama melaksanakan PKL di Badan Pusat Statistik Provinsi 

Lampung dibidang Integrasi Pengolahan dan Dimensi Statistik (IPDS) 
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meliputi : 

 

1. Melakukan pengolahan data statistik sesuai dengan sistem dan program 

yang ditetapkan,bekerja sama dengan satuan organisasi 

terkait.Pengolahana data Statistik biasanya dilakukan setelah menerima 

data stastistik dari setiap Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten di 

Provinsi Lampung  

 

2. Entry Dokumen Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 

Entry dokumen Survei Pertanian Antar Sensus dapat dilakukan setelah 

petugas pencacah Lapangan mengirimkan data kepada petugas yang 

berada di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.Data tersebut 

berupa hasil survei yang dilakukan oleh petugas pencacah lapangan 

kepada masyarakat seperti menanyakan hasil Panendari Perkebunan, 

Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Jumlah Anggota Keluarga. Survei 

Pertanian Antar Sensus dilakukan pada setiap Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Lampung. Berikut gambar dokumen SUTAS dapat dilihat pada 

Gambar 3.1  
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Gambar 3.1 : Form Dokumen Survei Pertanian Antar Sensus SUTAS 

Sumber : Dokumentasi  Pribadi Rega Anggriawan 

 

 

3. Menyusun dan merapikan buku pada Perpustakaan  

Menyusun dan merapikan buku pada Perpustakaan berdasarkan judul 

tahun dan penerbit, Penyusunan buku dilakukan secara manual dengan 

cara memilih dan memisahkan buku berdasarkan tahun penerbit. 

Penyusunan dan merapikan buku bertujuan untuk memilih buku yang 

sudah lama di ganti dengan tahun penerbit yang terbaru dan memudahkan 

dalam pencarian buku atau meminjam dan mengembalikan buku pada 

perpustakaan BPS Provinsi Lampung. Berikut gambar penyusunan buku 

pada perpustakaan dapat dilihat pada Gambar 3.2 : 

 

      

Gambar 3.2 Buku pada Perpustakaan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Rega Anggriawan 
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4. Membuat Lebel Judul Buku yang berada pada perpustakaan Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung  

Membuat Lebel Judul Buku berdasarkan Katalog, dan Label Perpustakaan. 

pembuatan Label mengunakan Microsoft Excel, setelah pembuatan label 

buku disusun dan dipisahkan berdasarkan Katalog dan Judul buku tanpa 

BMN 

 

3.1.3   Kendala Yang Dihadapi 

  Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melaksanakan PKL di BPS 

ProvinsiLampung yaitu waktu penginputan yang terlalu singkat. Masyarakat 

Lampung yang bekerja disektor pertanian akan bekerja pada pagi hari dan sore 

hari saat menjelang panen. Selain itu kondisi dimana tingkat pendidikan penduduk 

yang masih rendah serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya data 

dan informasi statistik akan menyulitkan untuk memberikan jawaban yang benar. 

Hal ini yang meyebabkan lamanya waktu yang di butuhkan oleh petugas pencacah 

dalam melakukan pengambilan data untuk dokumen SUTAS  Yang berakibat 

terlambatnya pemasukan dokumen lapangan ke BPS Provinsi Lampung. Kondisi 

ini sangat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan oleh petugas dalam penginputan 

Dokumen sutas ke website sehingga sering terjadi kesalahahan (Humman Error). 

 

3.1.4    Cara Mengatasi Kendala 

    Untuk mengadapi kendala tersebut penulis harus lebih teliti dalam 

melakukan setiap penginputan data dokumen SUTAS ke website. Jika data yang 

diinputkan sudah benar maka website akan menampilkan notifications clear. 

Namun jika terdapat kesalahan maka penulis harus mengecek kembali setiap data 

yang diinputkan sampai website menampilkan notifications clear. Sehingga 

penulis membutuhkan waktu lebih lama untuk penginputan. 

 Penulis juga menyarankan kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

untuk melakukan pelatihan secara intensif kepada petugas penginputan dokumen 

sutas dan petugas pencacah lapangan sebelum bertugas. Selain itu dalam proses 

pencacahan diupayakan mendata pada siang hari pada saat masyarakat sedang 

tidak bekerja dengan kemungkinan untuk mendata sampai malam hari. Dan untuk 
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masalah keterlambatan data agar diupayakan sebelum jadwal yang telah 

ditentukan berakhir harus sudah selesai pencacahan di lapangan sehingga petugas 

tidak terlambat dalam menyetorkan data ke BPS Provinsi Lampung sehingga 

petugas penginputan data akan mendapatkan waktu yang lebih lama dalam 

penginputan data. Hal ini akan lebih efisien dan tidak terburu-buru saat 

melakukan tugasnya. 

 Selain itu dibutuhkan juga suatu metode yang dapat membantu petugas 

dalam peningkatan aset pengetahuan dan produktifitas kerja mereka. Knowledge 

Management System adalah sebuah proses yang membantu organisasi dalam 

mengidentifikasi, memilih, mengorganisasikan, menyebarkan, dan memindahkan 

informasi penting dan pengalaman yang merupakan bagian dari organisasi 

(Mattew, 2011). Metode ini sangat membantu petugas survei baru untuk 

mempelajari kembali karena berisi rincian lengkap tentang informasi survei yang 

akan mereka laksanakan. Contohnya adanya modul panduan pelaksanaa survei 

dapat membantu petugas dalam meningkatkan kinerja petugas sehingga petugas 

memiliki kemampuan dan pengalaman berwawancara yang lebih baik serta 

berdedikasi dalam menjalankan tugasnya sehingga error (kesalahan) dapat 

ditekan seminimal mungkin. 
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3.2 PELAKSANAAN PKL :  

MUHAMMAD JASMIN, NPM 15311715 

3.2.1 Bidang Kerja 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung (BPS) berlansung selama 2(dua) bulan, mulai 

dari tanggal 09 juli sampai dengan 01 september 2018. Berbagai kegiatan 

dilakukan bertujuan untuk membantu karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan nya. 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung (BPS) penulis ditugaskan dibagian Integrasi 

Pengolahan dan Dimensi Statistik (IPDS) dibawah pimpinan bapak Arifin 

Jafar,SST. Pada bagian Integrasi Pengolahan dan Dimensi Statistik (IPDS) 

kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL antara lain : 

1. Mengolah Dokumen Survei Pertanian Antar Sensus  

2. Membuat Tabel Judul Buku  

3. Entry Dokumen Sutas 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja  

Sebelum melakukan perkerjaan seluruh karyawan dan pelaksa 

praktik kerja lapangan (PKL) yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi 

(BPS) Lampung diwajibkan mengikuti Apel yang sudah dijadwalkan pada 

hari senin pukul 07.30. Setelah mengikuti apel seluruh karyawan dan 

pelaksana praktik kerja lapangan (PKL) kembali bekerja dibagian masing-

masing.  

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung (BPS). Berikut ini kegiatan yang di lakukan 

penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat 
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Statistik Provinsi Lampung (BPS)   

 

 

 

 

a. Bagian Integrasi Pengolahan dan Dimensi Statistik (IPDS) 

1. Mengolah Dokumen Survei Pertanian Antar Sensus  

Mengolah dokumen dan memisahkan dokumen yang sudah di 

inputakan dalam aplikasi SUTAS, kemudian menyusun 

dokumen perkabupaten yang berada di provinsi lampung yaitu 

kabupaten : 

a. Mesuji 

b. Tulang Bawang Barat (TBB) 

c. Tulang Bawang 

d. Pesisir Barat 

e. Lampung Barat 

f. Way Kanan 

g. Lampung Utara 

h. Lampung Tengah 

i. Lampung Selatan 

j. Lampung Timur 

k. Tanggamus 

l. Kota Metro 

m. Pringsewu 

n. Pesawaran 

o. Bandar Lampung 

Berikut gambar penyusunan dukumen perkabupaten dapat dilihat pada 

Gambar 3.3 : 
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Gambar 3.3 : Mengolah Dokumen Survei Pertanian Antar Sensus 

Sumber : Dokumentasi Muhammad Jasmin 

 

2.       Membuat Tabel Judul Buku 

  Membuat tabel judul buku yang berada diperpustakaan Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung (BPS) menggunakan Microsoft Excel. 

Tabel yang dibuat yaitu : 

a. Judul Buku Tanpa Label BMN 

b. Judul Buku Tanpa Lebel BMN dan Perpustakaan 

Berikut gambar tabel judul buku dapat dilihat pada Gambar 3.4 : 
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Gambar 3.4 : Tabel Judul Buku Tanpa Label BMN 

Sumber : Dokumentasi Muhammad Jasmin 

Berikut gambar tabel judul buku dapat dilihat pada Gambar 3.5 : 
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Gambar 3.5: Tabel Judul Buku Tanpa Label BMN dan Perpustakaan 

Sumber : Dokumentasi Muhammad Jasmin 

 

3. Entry Dokumen Survei Pertanian Antar Sensus 

 Entry dokumen merupakan pekerjaan Mitra yang berada di Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung (BPS). Penulis ditugaskan untuk membantu 

pekerjaan Mitra dalam Input atau entry dokumen survei pertanian antar 

sensus. Dokumen survey pertanian antar sensus akan di Input kedalam 

aplikasi SUTAS, untuk Loginkedalam aplikasi SUTAS yaitu dengan cara 

mengisi UserName dan Password. Berikut gambar menu login SUTAS 

dapat dilihat pada Gambar 3.6 : 
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Gambar 3.6 Menu Login SUTAS 

Sumber : Dokumentasi Muhammad Jasmin 

 

Berikut gambar tampilan form SUTAS dapat dilihat pada Gambar 3.7 : 

    

 

Gambar 3.7 :Form Survei Pertanian Antar Sensus 

Sumber : Dokumentasi Muhammad Jasmin 
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3.2.4 Kendala yang Dihadapi 

 Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat Statistik 

Provinsi Lampung (BPS), penulis mengalami kendala yaitu: 

Sering terjadinya gagal transfer saat proses entry, dikarenakan proses entry 

dokumen survei pertanian antar sensus dan validasi dilakukan secara bersamaan 

akibatnya server mengalami down maka dari itu proses validasi mengalami 

penundaan. 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

 Dari kendala yang dihadapi bagian IT (IPDS) berusaha mengatasi kendala 

kendala tersebut, adapun hal-hal yang dilakukan  untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut :  

Server dibagi menjadi dua bagian untuk entry dan validasi, kemudian login 

kedalam aplikasi SUTAS menggunakan username ADMIN dan password 

ADMIN untuk melakukan unlock dokumen karna ketika server mengalami down 

secara otomatis dokumen akan terkunci. 
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3.3 PELAKSANAAN PKL 

AHMAD BAHRUDIN, NPM 15311793 

 

3.3.1 Bidang Kerja 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung berlansung selama 2(dua) bulan, mulai dari 

tanggal 09 juli sampai dengan 01 september 2018. Berbagai kegiatan 

dilakukan bertujuan untuk membantu karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan nya. 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung, penulis ditugaskan dibagian Neraca dibawah 

pimpinan bapak Yosep, SST., MIDEC selaku Analisis Statistik Lintas 

Sektor. Pada bagian Neraca kegiatan yang dilakukan penulis selama 

melaksanakan PKL antara lain : 

1. Mencari fenomena Ekomoni triwulan. 

2. Belajar membuat papan informasi interface running teks. 

3. Mengelola data rata-rata pertanian, tanaman pangan, perikanan, 

dan peternakan pertriwulan dilampung. 

4. Mengelola data SUTAS atau entry data SUTAS. 

5. Mengelola data SKTIR 2018 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja  

Sebelum melakukan perkerjaan seluruh karyawan dan 

pelaksapraktik kerja lapangan (PKL) yang ada di Badan Pusat Statistik 

Provinsi Lampung diwajibkan mengikuti apel yang sudah dijadwalkan 

pada hari senin pukul 07:30.setelah mengikuti apel seluruh karyawan dan 

pelaksana praktik kerja lapangan (PKL) kembali bekerja dibagian masing-

masing.  

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung. Berikut ini kegiatan yang di lakukan penulis 

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat Statistik 

Provinsi Lampung : 
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a. Bagian Neraca 

1. Mencari Fenomena Ekonomi pertriwulan 

Mencari Fenomena Ekonomi Per Triwulan di Badan Pusat 

Statistik Provinsi lampung (BPS) dilakukan dengan mencari data atau 

informasi melalui koran dan website seperti lampung post, tribun dan 

detik . informasi yang didapat dari website dan koran tersebut yang 

berhubungan dengan ekonomi lampung maka akan dimasukkan 

kedalam exel dan selanjutnya akan diserahkan ke penanggung jawab 

ruangan. Informasi yang akan dimasukkan ke dalam exel seperti : 

a. Pertanian, kehutanan dan perikanan 

b. Pertambangan dan penggalian 

c. Industry pengolahan 

d. Pengadaan listrik , gas 

e. Pengadaan air 

f. Konstruksi 

g. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor 

h. Transportasi dan pergudangan 

i. Penyediaan akomodasi dan makan minum 

j. Informasi dan komunikasi 

k. Keuangan 

l. Jas perusahaan 

m. Jasa pendidikan  

n. Jasa kesehatan dan kegiatan social 

Berikut gambar hasil word fenomena triwulan dapat dilihat pada 

Gambar 3.8: 
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Gambar 3.8 : Fenomena Triwulan 

Sumber : Dokumentasi Ahmad Bahrudin 

 

1.2 Membuat papan informasi interface runnning teks. 

Membuat papan informasi interface running teks seperti di 

berita tv tidak lah mudah , apalagi jika kita tidak tahu dengan 

aplikasi apa kita membuatnya. Dari sini penulis ditugaskan 

membuat informasi running teks yang bisa ditampilkan dilayar 

monitor kantor menggunakan aplikasi apa saja yang penting jadi 

atau ada hasil nya. Dan disini  penulis menggunakan aplikasi 

power point yang tentunya sedikit lebih mudah, karena penulis 

menggukan aplikasi lain seperti xibo namun tidak berhasil, untuk 

itu penulis mencoba dengan aplikasi lain yaitu power point yang 

bisa untuk menampilkan informasi. Informasi tersebut berisi 

gambar , video dan teks yang berjalana maupun tidak berjalan. 

Berikut gambar hasil pembuatan papan informasi interface running 

teks dapat dilihat pada Gambar 3.9 : 
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Gambar 3.9 :  Hasil Tampilan Papan Informasi Interface Running 

Teks 

Sumber : Dokumentasi Ahmad Bahrudin 

 

1.3 Mengelola data rata-rata pertanian, tanaman pangan, perikanan, 

dan peternakan pertriwulan dilampung. 

Mengelola data rata-rata pertriwulan di BPS provinsi 

lampung yaitu dengan memindahkan data dari pdf Statistik Harga 

Produsen Pertanian Subsektor Peternakan dan Perikanan 2017 

kedalam exel dan dihitung rata-rata pertriwulan dimulai dari bulan 

januari, februari dan maret, dan selanjutnya yang hanya untuk 

provinsi lampung. Berikut gambar hasil pengolahan data rata-rata 

triwulan dapat dilihat pada Gambar 3.10: 



41 
 

 

Gambar 3.10 Pengolahan Data pertanian, tanaman pangan, perikanan, dan 

peternakan pertriwulan 

Sumber : Dokumentasi Ahmad Bahrudin 

 

1.4 Mengelola data SUTAS atau entry data SUTAS. 

SUTAS yaitu Survei Pertanian Antar Sensus 2018, 

merupakan survei yang dilakukan untuk menjembatani hasil 

ST2013 sampai sensus pertanian berikutnya ditahun 2023 

(ST2023), maka tahun ini BPS melaksanakan SUTAS 2018 untuk 

kali pertama. Data rumah tangga pertanian yang disajikan BPS 

selama ini hanya berdasarkan hasil sensus pertanian setiap sepuluh 

tahun sekali , yang terakhir dilakukan tahun 2013 (ST2013). 

Berikut Dokumen Data SUTAS dapat dilihat pada Gambar 3.11: 
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Gambar 3.11 : Dokumen Data SUTAS 

Sumber : Dokumentasi Ahmad Bahrudin 

 

Dokumen SUTAS tersebut seperti gambar diatas akan di inputkan kedalam 

sistem. Berikut Hasil Pengolahan Data SUTAS dapat dilihat pada Gambar 

3.12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Hasil Pengolahan Data SUTAS 

Sumber : Dokumentasi Ahmad Bahrudin 
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2.  Mengelola Data SKTIR 2018 

SKTIR 2018 merupakan Survei Khusus Tabungan dan 

Investasi Rumah Tangga 2018, survei ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang sumber dan penggunaan masyarakat. 

Khususnya tabungan dan investasi yang dilakukan oleh rumah 

tangga, dalam rangka penususnan statistik neraca nasional, yang 

dibutuhkan pemerintah untuk perencanaan pembangunan nasional. 

Berikut Data Dokumen SKTIR dapat dilihat pada Gambar 3.13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Data Dokumen SKTIR 

Sumber : Dokumentasi Ahmad Bahrudin 

 

Sebelum mengolah dokumen diatas untuk diinputkan ke dalam 

system, masuk terlebih dahulu kedalam aplikasi tersebut dengan cara 

login sebagai user pengolah data yang sudah dibuat oleh admin. Berikut 

Menu Login Aplikasi SKTIR dapat dilihat pada Gambar 3.14 : 
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Gambar 3.14 Menu Login SKTIR 

Sumber : Dokumentasi Ahmad Bahrudin 

 

Setelah login dengan username dan password yang benar maka akan 

masuk kedalam menu utama. Berikut Tampilan Awal Dokumen SKTIR 

dapat dilihat pada Gambar 3.15: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Tampilan Menu Utama SKTIR 
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Sumber : Dokumentasi Ahmad Bahrudin 

 

Kemudian pilih provinsi, kecamatan dan kode yang akan 

ditampilkan sesuai dokumen yang tersebut yang akan di entry.  Berikut 

Tampilan Data SKTIR yang akan di input kedalam system dapat dilihat 

pada Gambar 3.16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Tampilan Data yang akan di inputkan kedalam sistem 

Sumber : Dokumentasi Ahmad Bahrudin 

 

3.3.3 Kendala yang Dihadapi 

 Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat Statistik 

Provinsi Lampung, penulis mengalami kendala yaitu: 

Seringnya server down saat pengolahan data dokumen SUTAS menjadi kendala 

bagi penulis dan pengolah data yang lain. Jika server sering down maka sering 

juga data yang akan di olah kedalam sistem terkunci , dan jika data terkunci maka 

data tidak bisa di olah atau error, jika data tersebut akan diolah kembali maka 

harus ke admin untuk membuka dokumen yang terkunci sebelumnya. 
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3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Dari kendala yang dihadapi penulis berusaha mengatasi kendala tersebut, 

adapun hal-hal yang dilakukan penulis untuk mengatasi kendala tersebut :  

Operator IT dibagian IPDS Membagi server menjadi 2 bagian agar tidak 

terjadi down saat penyimpanan data secara bersamaan. Dan data yang terkunci 

sebelumnya maka masuk kedalam user admin dan membuka data tersebut , 

kemudian kembali lagi ke user pengolah data untuk masuk kedalam user masing-

masing. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan pada Badan Pusat Statistik 

Provinsi Lampung (BPS), banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis 

dapatkan. Dengan demikian  penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang 

penulis dapatkan dari Praktik Kerja Lapangan : 

1. Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis mendapatkan 

pengetahuan tambahan tentang Sistem Statistik Nasional melalui 

koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik  pada dunia 

kerja. 

2. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, penulis dapat meningkatkan 

kedisipilinan serta tanggung jawab dalam dunia kerja. 

3. Mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait 

dalam dunia kerja sehingga penulis dapat menambah wawasan selama 

PKL. 

 

4.2  Saran 

Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan di Badan 

Pusat Statistik (BPS)  Provinsi Lampung, Penulis mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk  Badan Pusat Statistik (BPS)  Provinsi Lampung 

Badan Pusat Statistik (BPS)  Provinsi Lampung diharapkan dapat 

melakukan kerja sama untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang 

akan datang terhadap mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia 

agar mahasiswa dapat belajar dengan rasa tanggung jawab atas 

pekerjaan yang diberikan dari pihak Badan Pusat Statistik (BPS)  

Provinsi Lampung. 

2. Untuk Universitas Teknokrat Indonesia 
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Meningkatkan hubungan kerjasama kampus Universitas Teknokrat 

Indonesia dengan Badan Pusat Statistik (BPS)  Provinsi Lampung dan 

Mahasiswa harus mengembangkan ilmu pengetahuan terlebih dahulu 

sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat 

Statistik (BPS)  Provinsi Lampung agar dapat bekerja sama dan 

komunikasi dengan baik antar karyawan Badan Pusat Statistik (BPS)  

Provinsi Lampung. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 Formulir Penilaian PKL : Rega Anggriawan 
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Lampiran 2 Formulir Penilaian PKL : Rega Anggriawan (Lanjutan) 
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Lampiran 3 Formulir Penilaian PKL : Rega Anggriawan (Lanjutan) 
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Lampiran 4 Formulir Penilaian PKL : Rega Anggriawan (Lanjutan) 
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Lampiran 5 Formulir Penilaian PKL : Muhammad Jasmin 
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Lampiran 6 Formulir Penilaian PKL : Muhammad Jasmin (Lanjutan) 
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Lampiran 7 Formulir Penilaian PKL : Muhammad Jasmin (Lanjutan) 
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Lampiran 8 Formulir Penilaian PKL : Muhammad Jasmin (Lanjutan) 
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Lampiran 9 Formulir Penilaian PKL : Ahmad Bahrudin 
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Lampiran 10 Formulir Penilaian PKL : Ahmad Bahrudin (Lanjutan) 
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Lampiran 11 Formulir Penilaian PKL : Ahmad Bahrudin (Lanjutan) 
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Lampiran 12 Formulir Penilaian PKL : Ahmad Bahrudin (Lanjutan) 

 
Lampiran 13 Catatan Harian PKL : Rega Anggriawan 
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Lampiran 14 Catatan Harian PKL : Rega Anggriawan (Lanjutan) 
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Lampiran 15 Catatan Harian PKL : Muhammad Jasmin 
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Lampiran 16 Catatan Harian PKL : Muhammad Jasmin (Lanjutan) 
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Lampiran 17 Catatan Harian PKL : Ahmad Bahrudin 
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Lampiran 18 Catatan Harian PKL : Ahmad Bahrudin (Lanjutan) 
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Lampiran 19 Daftar Hadir PKL  
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Lampiran 20 Daftar Hadir PKL (Lanjutan) 
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Lampiran 21 Foto Bersama perpisahan PKL 
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