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ABSTRAK

PraktikKerjaLapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu instansi atau perusahaan
selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan
pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap
kendala atau masalah yang dihadapi di Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik (DISKOMINFO) provinsi Lampung selama 2 bulan
yaitu pada tanggal 12 November 2018 sampai dengan 05 Januari 2019.
Penempatan PKL pada instansi ini dibagi di beberapa bagian bidang, dengan
bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bagian Bagian Informatika
melakukan Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi pengembangan infrastruktur aplikasi telematika, sistem
informasi dan kemitraan aplikasi telematika.
Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Pemerintah Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFO) provinsi Lampung, dapat
disimpulkan bahwa penulis mendapatkan gambaran nyata tentang penerapan ilmu
atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan, mendapatkan pengalaman
baru dalam beradaptasi dengan dunia kerja dengan cara berkomunikasi yang baik
dan juga penulisMendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia
kerja.
Kata Kunci: UniversitasTeknokrat Indonesia, PKL, DISKOMINFOProvinsi
Lampung, Dunia Kerja, Penerapan Ilmu
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BAB I
PENDAHULUAN


Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja,
menilai 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 instansi
maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. Menurut
Buku Pedoman Pelaksanaan & Penyusunan Laporan PKL Universitas Teknokrat
Indonesia (2017) PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap,
penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya
masing-masing. Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari
seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa
kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah
dipelajari.
PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan
dosen pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang
harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan
jenjang Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3).
Penulis melakukan PKL di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
(DISKOMINFO) Provinsi Lampung. Alasan penulis melakukan PKL di Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFO) Provinsi Lampung yaitu
karena ingin menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai prosedur
kerja di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFO) Provinsi
Lampung.


Tujuan PKL
Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu:
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 Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi ilmu
atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan ke dalam dunia
kerja di instansi pemerintahan yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik (DISKOMINFO) Provinsi Lampung.
 Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan
dunia

kerja

di

Dinas

Komunikasi

Informatika

dan

Statistik

(DISKOMINFO) Provinsi Lampung.
 Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon
lulusan di dunia kerja.
 Untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi mahasiswa
secara langsung mengenai prosedur kerja di Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik (DISKOMINFO) Provinsi Lampung.


Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Manfaat dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu:
 Bagi Mahasiswa
 Mahasiswa dapat mengakomondasikan antara konsep atau teori yang di
peroleh dari perkuliahan dengan kenyataan operasional lapangan kerja
sesungguhnya.
 Mahasiswa dapat meningkatkan dan memantapkan sikap professional
untuk masuk ke lapangan pekerjaan yang sebenarnaya.
 Sebagai acuan untuk bekerja nantinya.
 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI)
 Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan.
 Merupakan sarana komunikasi langsung sntara pihak fakultas dengan
perusahaan.
 Sebagai media kerja sama antara lingkungan kerja dan kampus.
 Bagi Perusahaan
 Memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan
kualitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam bidang
pendidikan.
 Membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan.

3



Tempat PKL

Tempat pelaksanaan PKL di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
(DISKOMINFO) Provinsi Lampung yang beralamat Jl. RW.Monginsidi No.69
Telukbetung, Bandar Lampung.

Gambar 1.1 Denah Lokasi Pelaksanaan PKL


Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
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Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Semester Ganjil
yang berlangsung selama 1 bulan 3 minggu atau 55 hari mulai dari tanggal 12
November 2018 sampai 05 Januari 2019. Jam kerja pelaksanaan pada Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFO) provinsi Lampung yaitu
setiap hari Senin 6.30 sampai 16.30 dan selasa sampai Kamis pukul 07.30 sampai
16.30 WIB sedangkan untuk hari Jum’at pukul 07.30 sampai 15:30 WIB. Dan
waktu penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah selama 40 hari
kerja terhitung dari keluarnya Surat Keputusan mulai dari tanggal 12 November
2018 sampai 05 Januari 2019. Jadwal waktu kerja Selama Praktik Kerja Lapangan
(PKL) dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:
Tabel 1.1 Jadwal waktu kerja selama PKL
No

Hari

1

Jam Kerja
Jam Masuk

Jam Istirahat

Jam Pulang

Senin

06:30

12:00 – 13:00

16:30

2

Selasa

07:30

12:00 – 13:00

16:30

3

Rabu

07:30

12:00 – 13:00

16;30

4

Kamis

07:30

12:00 – 13:00

16:30

5

Jum’at

07:30

12:00 – 13:20

15:30

6

Sabtu - Minggu

Libur
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Sejarah Diskominfo
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Lampung

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, yang dibentuk untuk
memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah serta memperhatikan kebutuhan pelayanan
masyarakat sebagaimana hasil analisa Tim Analisis Jabatan dan Pengukuran
Beban Kerja dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi, maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Lampung. Dinas Komunikasi dan Informatika yang beralamat di WR Monginsidi
No. 69 Telukbetung.
Tugas pokok Dinas Kominfo Provinsi Lampung adalah melaksanakan
kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan
kebijakan Kepala Daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan
tugas pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategik yang meliputi
keseluruhan pembagian tugas dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas
Kominfo Provinsi Lampung, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi
seluruh pegawai/staf

dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

dalam

mewujudkan visi, misi dan tujuan Dinas Kominfo Provinsi Lampung yang akan
dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja
dalam setiap tahunnya sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Inpres
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014, Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian
urusan pemerintahan provinsi di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan
asas otonomi yang menjadi kewenangan, dekon-sentrasi dan tugas pembantuan
serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
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perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar bidang
telekomunikasi skala provinsi;



pemberian bimbingan teknis di bidang sarana, pelayanan, kinerja
operasi telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala
wilayah;



pelaksanaan koordinasi dan pengawasan layanan dan pemberian
rekomendasi

pertimbangan

teknis

terhadap

permohonan

izin

penyelenggaraan jaringan tetap lokal cakupan provinsi;


pemberian rekomendasi galian untuk keperluan penggelaran kabel
telekomunikasi lintas kabupaten/kota;



fasilitasi

pelaksanaan

koordinasi

penyelenggaraan

pos

dan

telekomunikasi serta penggunaan frekwensi radio di daerah perbatasan
negara tetangga;


pelaksanaan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap
permohonan rekomendasi penyelenggaraan penyiaran;



pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial
dan pengembangan kemitraan media skala provinsi;



pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kehumasan, pengkajian
dan pengembangan informasi, pengolahan data dan informatika;



pelayanan administratif;



pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.



Visi dan Misi
 Visi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO).
“Terwujutnya Pusat Informasi dan Komunikasi Untuk Menunjang Pembangunan
Daerah Menuju Lampung Unggul dan Berdaya Saing”

 Misi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO).


Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi
untuk Memperluas Akses Masyarakat terhadap Informasi Pembangunan Daerah.
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Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi dan
Informatika secara Profesional.



Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi kepada Masyarakat
dalam rangka Mewujudkan Masyarakat Berbudaya Informasi



Struktur Organisasi Diskominfo

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Diskominfo

8

Berdasarkan Gambar 2.1, berikut penjelasan Susunan Organisasi pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung :

 Kepala Dinas.
 Sekretariat, membawahi:
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 Sub Bagian Keuangan. dan
 Sub Bagian Perencanaan.
 Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
 Seksi Pos.
 Seksi Telekomunikasi. dan
 Seksi Standar Teknis Pos dan Telekomunikasi.
 Bidang Informatika, membawahi:
 Seksi Pengembangan Aplikasi.
 Seksi Sistem Informasi. dan
 Seksi Kemitraan Telematika.
 Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahi:
 Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media:
 Seksi Usaha Penyiaran. dan
 Seksi Sarana Teknologi Penyiaran.
 Bidang Informasi Publik membawahi:
 Seksi Pengelolaan Pendapat Umum.
 Seksi Informasi POLHUKAM. Dan
 Seksi Informasi Kesra dan Perekonomian
 Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian
dan keterampilannya.
 Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD)
Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai jabatan yang terdapat
pada struktur organisai Bappeda, sebagai berikut :
 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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 Bidang-Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
yang bersangkutan.


Kegiatan Umum Diskominfo
Berdasarkan peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2014 berikut

merupakan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang dan sub bagian
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Lampung :
 Kepala Diskominfo
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan dan mengawasi serta mengkoor-dinasikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang komunikasi dan
informatika berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, dekonsen-trasi
dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin-poin di atas, Kepala
Diskominfo mempunyai fungsi:
 Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan
standar atau pedoman.
 Penetapan pedoman di bidang sarana, pelayanan, kinerja operasi pos dan
telekomunikasi.
 Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan penyiaran.
 Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi
 Pembinaan pengelolaan ketatausahaan.
 Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan,
surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, perundang-undangan serta
memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika.
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Sekretariat mempunyai fungsi:
 Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi
penyusunan program, penyusunan dan penyajian data statistik dan
analisis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.
 Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi
pengelolaan administrasi keuangan.
 Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi
pengelolaan

administrasi

kepegawaian,

rumah

tangga

dinas,

perlengkapan, tata laksana, dan peraturan perundag-undangan.
 Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat.
 Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan satuan kerja, perencanaan
kepegawaian dan pengelolaan administrasi kepegawaian, inventarisasi asset milik
daerah di lingkungan satuan kerja.
Adapun Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai
berikut :
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai,
meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat, perbantuan/ perpindahan
wilayah pembayar gaji.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian mutasi pegawai,
meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan
dalam

jabatan,

penyesuaian

ijazah,

peninjauan

masa

kerja,

pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan penyelesaian Kartu
Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, Askes, Taspen, Cuti, Kenaikan Gaji
Berkala, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional, dan pemberian
penghargaan.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan
kinerja pegawai.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pola pengembangan
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karier dan penilaian pegawai.
 Penyiapan analisis kebutuhan pengembangan, pendidikan dan pelatihan
SDM bidang komunikasi dan informatika serta inovasi pengembangan
SDM.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kriteria, bimbingan
teknis dan evaluasi tingkat pengembangan SDM komunikasi dan
informatika.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat
yang masuk dan keluar, pengembalian, pengiriman, pencatatan,
penarikan dan pengendalian serta penyusunan arsip.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyediaan alat tulis kantor.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaturan operator telepon,
faximile, perpustakaan, pramu tamu Kepala Dinas serta pengemudi
kendaraan dinas.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi
barang inventaris, rencana kebutuhan, pengadaan penomoran inventaris,
penyimpanan, penggunaan perawatan, serta inventaris ruangan sampai
penghapusan inventaris.
 Melaksanakan dan menyiapka bahan penyelenggaraan urusan rumah
tangga dinas, kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan penggunaan
ruang rapat, rumah dinas, kendaraan dinas termasuk dokumen dan
perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan menyusun organisasi dan
tatalaksana dinas.
 Melaksanakan

dan

menyiapkan

bahan

penyelenggaraan

urusan

keprotokolan, humas, dokumentasi dan perpustakaan.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian.
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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 Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan
dan administrasi keuangan.
Adapun rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan dan
administrasi keuangan Satuan Kerja.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan perbendaharaan.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi anggaran dan akuntansi
serta menyusun neraca keuangan Satuan Kerja.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan guna pelaksanaan kegiatan
pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Keuangan.
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
sinkronisasi dan penyusunan rencana program, dan rencana anggaran.
Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi program kerja dan anggaran pembangunan bidang
komunikasi dan informatika internal maupun yang lintas sektoral.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pola perencanaan dan
anggaran pembangunan bidang komunikasi dan informatika.
 Melaksanakan
pembangunan

dan
bidang

menyiapkan
komunikasi

bahan
dan

sinkronisasi
informatika

program
dengan

kabupaten/kota.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana program dan anggaran
satuan kerja.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporn pelaksanan kegiatan Sub
Bagian Perencanaan.

14

 Melaksanakan dan menyiapkan bahan, menyusun, mengumpulkan
bahan-bahan evaluasi bidang tugas.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring program
kegiatan komunikasi dan informatika.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan evaluasi dan monitoring.
 melaksanakan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, laporan atensi dan situasi.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Monitoring dan Evaluasi.
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 Bidang Pos dan Telekomunikasi
Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyiakan perumusan
kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan
prasarana Pos dan Telekomunikasi.
Untuk

menyelenggarakan

tugas,

Bidang

Pos

dan

Telekomunikasi

mempunyai fungsi antara lain :
 Penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

fasilitasi,

koordinasi,

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pos.
 Penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

fasilitasi,

koordinasi,

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi.
 Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi.
 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 Seksi Pos
Seksi Pos mempunyai tugas menyiakan bahan pembinaan, koordinasi,
fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pos.
Rincian tugas Seksi Pos adalah sebagai berikut:
 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pos.
 Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data bidang pos.
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 Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi/ asosiasi di bidang pos.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan penerbitan rekomondasi pendirian
penyelenggaraan pos untuk kantor pusat dan izin pendirian kantor
cabang.
 Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/ Kota dan instansi
terkait dalam kegiatan penyelenggaraan pos.
 Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pos.
 Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
 Seksi Telekomunikasi
Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan
telekomunikasi.
Seksi Telekomunikasi memiliki tugas sebagai berikut :
 Melaksanakan pembinaan di bidang telekomunikasi khusus.
 Melaksanakan pengawasan terhadap hasil pembangunan fasilitas
telekomunikasi.
 Melaksanakan

pembinaan

terhadap

lembaga

pendidikan

radio

elektronika.
 Melaksanakan pembinaan terhadap operator seluler.
 Melaksanakan pembinaan, pendataan dan pemantauaan pembangunan
fasilitas telekomunikasi perintis (USO).
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian izin amatir radio (IAR)
dan pengamanan perangkat radio amatir (PPRA).
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin
galian untuk keperluan pergelaran kabel telekounikasi lintas Kabupaten/
Kota atau Provinsi.
 Melaksanakan pengawasan layanan jasa telejomunikasi.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin
kantor cabang dan loket pelayanan operator.
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 Melaksanakan

pemberian

bimbingan

teknis

di

bidang

standar

telekomunikasi, teknik komunikasi radio.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin
penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan
badan hukum yang cakupan areanya provinsi.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi terhadap
permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap, lokal wirelina (end to
end) cakupan provinsi.
 Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan
jaringan dan jasa telekomunikasi khusus.
 melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Telekomunikasi.
 melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
 Seksi Standar Pos dan Telekomunikasi
Seksi Standar Teknis Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pelayanan standar teknis pos dan telekomunikasi.
Seksi Standar Teknis Pos dan Telekomunikasi memiliki tugas sebagai
berikut :
 Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pos
dan telekomunikasi.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi,

fasilitasi,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pembinaan standar teknis pos dan telekomunikasi.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana
penyelenggaraan standar teknis pos dan telekomunikasi.
 Melaksanakan bimbingan teknis di bidang standar telekomunikasi, teknik
komunikasi radio.
 Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Standar Teknis Pos dan Telekomunikasi.
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 Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
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1.

Bidang Informatika
Bidang Informatika mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan

teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelayanan aplikasi
telematika.
Berikut merupakan tugas dan fungsi Bidang Informatika:
 Penyiapan
pemantauan

perumusan
dan

kebijakan

evaluasi

teknis,

pengembangan

fasilitasi,

koordinasi,

infrastruktur

aplikasi

telematika.
 Penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

fasilitasi,

koordinasi,

pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem informasi.
 Penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

fasilitasi,

koordinasi,

pemantauan dan evaluasi pengembangan kemitraan aplikasi telematika.
 Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Telematia.
 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
1.

Seksi Pengembangan Aplikasi
Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pengembangan aplikasi.
Rincian tugas Seksi Pengembangan Aplikasi adalah sebagai berikut :
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan aplikasi.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana
pengembangan aplikasi.
 Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Pengembangan Aplikasi.
 Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
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1.

Seksi Sistem Informasi
Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,

koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi.
Rincian tugas Seksi Sistem Informasi adalah sebagai berikut :
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem
informasi.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi,

fasilitasi,

pemantauan

dan

evaluasi

ketenagaan

penyelenggaraan sistem informasi.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi,

fasilitasi,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pelayanan sistem informasi.
 Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Sistem Informasi.
 Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
1.

Seksi Kemitraan Telematika
Seksi Kemitraan Telematika mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan kemitraan telematika. Rincian tugas Seksi Kemitraan Telematika
adalah sebagai berikut :
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi,

fasilitasi,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pelayanan kemitraan telematika.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi,

fasilitasi,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pelayanan kemitraan telematika.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana
penyelenggaraan pelayanan kemitraan telematika.
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 Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Kemitraan Telematika.
 Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
1.

Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
Bidang Sarana Komuniasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas

menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, distribusi dan
kemitraan di bidang standarisasi penyiaran dan media, usaha penyiaran serta
sarana teknologi komunikasi.
Untuk melaksanakan tugasnya, Sarana Komunikasi dan Diseminasi
Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, distribusi
dan kemitraan di bidang standarisasi penyiaran dan media.
 Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, distribusi
dan kemitraan di bidang usaha penyiaran.
 Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, distribusi
dan kemitraan di bidang sarana teknologi komunikasi.
 Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sarana Komuniasi dan Diseminasi.
 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
1.

Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media
Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media mempunyai tugas menyiapkan

bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, distribusi dan kemitraan standarisasi
penyiaran dan media.
Rincian tugas Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media adalah sebagai
berikut:
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi,

fasilitasi,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan

standarisasi penyiaran dan media.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi,

fasilitasi,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan

distribusi standarisasi penyiaran dan media.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
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koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana
penyelenggaraan distribusi standarisasi penyiaran dan media.
 Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Standarisasi Penyiaran dan Media.
 Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
1.

Seksi Usaha Penyiaran
Seksi Usaha Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,

koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sekolah
menengah kejuruan dan pendidikan tinggi.
Rincian tugas Seksi Usaha Penyiaran adalah sebagai berikut:
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan distribusi usaha penyiaran.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan distribusi usaha
penyiaran.
 Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Usaha Penyiaran.
 Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
1.

Seksi Sarana Teknologi Penyiaran
Seksi Sarana Teknologi Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan menengah.
Rincian tugas Seksi Sarana Teknologi Penyiaran adalah sebagai berikut:
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, distribusi penyelenggaraan
sarana teknologi penyiaran.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, distribusi dan kemitraan sarana teknologi
penyiaran.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
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koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan kemitraan sarana dan
prasarana penyelenggaraan teknologi penyiaran.
 Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Sarana Teknologi Penyiaran.
 Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
1.

Bidang Informasi Publik
Bidang Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan

kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan

pendapat umum/opini publik, pelayanan informasi publik,

pengelolaan dan penyediaan informasi publik di bidang politik, hukum,
keamanan, kesejahteraan rakyat dan perekonomian.
Untuk menyalenggarakan tugas, Bidang Informasi Publik mempunyai
fungsi sebagai berikut:
 Penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

fasilitasi,

koordinasi,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapat umum/opini
publik.
 Penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

fasilitasi,

koordinasi,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi
publik, pengelolaan dan penyediaan informasi publik di bidang politik,
hukum, keamanan, kesejahteraan.
 Penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

fasilitasi,

koordinasi,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi
publik bidang perekonomian.
 Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Informasi Publik.
 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
1.

Seksi Pengelolaan Pendapatan Umum
Seksi Pengelolaan Pendapat Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pelestarian cagar budaya dan permuseuman.
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Rincian tugas Seksi Pengelolaan Pendapatan Umum adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pendapat
umum/publik.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi ketenagaan pengelolaan
pendapat umum/publik.
c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana
pengelolaan pendapat umum/publik.
d. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Pengelolaan Pendapat Umum.
e. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
1.

Seksi Informasi POLHUKAM
Seksi Informasi POLHUKAM mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pembinaan politik, hukum dan keamanan.
Rincian tugas Seksi Informasi POLHUKAM adalah sebagai berikut:
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi,

fasilitasi,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan

informasi politik, hukum dan keamanan.
 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi,

fasilitasi,

pemantauan

dan

evaluasi

ketenagaan

penyelenggaraan informasi politik, hukum dan keamanan.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi,

fasilitasi,

pemantauan

dan

evaluasi

pembinaan

penyelenggaraan informasi politik, hukum dan keamanan.
 Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Informasi POLHUKAM.
 Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
1.

Seksi Informasi Kesra dan Perekonomian
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Seksi Informasi Kesra dan Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan
bahan

pembinaan,

koordinasi,

fasilitasi,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan internalisasi nilai dan diplomasi budaya.
Rincian tugas Seksi Informasi Kesra dan Perekonomian adalah sebagai
berikut:
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi,

fasilitasi,

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan

informasi Kesra dan Perekonomian.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi,

fasilitasi,

pemantauan

dan

evaluasi

ketenagaan

penyelenggaraan informasi Kesra dan Perekonomian.
 Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana
penyelenggaraan informasi Kesra dan Perekonomian.
 Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Informasi Kesra dan Perekonomian.
 Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
1.

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas dan fungsi

sesuai dengan jabatan fungsional perencana, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang ditunjuk oleh
Gubernur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah
jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan
jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah (UPTD)
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UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu
serta urusan Pemerintahan, yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya
yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung
dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN


FARIS ARKAN ANS.
NPM : 15312402



Bidang Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Komunikasi

dan Informatika (Kominfo) Provinsi Lampung penulis ditempatkan pada bagian
Bagian Informatika.
Bagian Informatika memiliki beberapa bagian tugas dan kegiatan yang
dilakukan diantaranya membantu kegiatan dibidang Informatika, penulis bertugas
membantu kegiatan sehari-hari dibagian tersebut.
Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan selama melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) sebagai berikut:
 Menginput Rencana Kegiatan pada E-Kinerja
 Membantu persiapan acara PeManTIK
 Mengikuti rapat persiapan Sosialisasi Master Web OPD


Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan kerja dilakukan sekitar 2 bulan mulai dari tanggal 12

November 2018 sampai dengan 5 Januari 2019. Selama melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan di Dinas Komunikasi dan Informatika, penulis melakukan
beberapa kegiatan, yaitu:
1.

Menginput Data RKPD di E-Kinerja
Penulis melakukan penginputan data Rencana Kegiatan Bulanan, ke

ekinerja.lampungprov.go.id/ sebagai bahan penyusunan rencana program dan

kegiatan tahun 2019. Menurut web resmi e-kinerja, merupakan sebuah tool untuk
mempermudah PNS dalam mencatat hasil kegiatan masing-masing PNS sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PNS. Aplikasi ini juga
mempermudah bagi para pejabat structural dalam proses monitoring, evaluasi dan
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pengawasan kinerja serta penilaian perilaku kerja staff atau bawahannya. Aplikasi
ini menghasilkan penilaian capaian sasaran kerja PNS dan penilaian perilaku kerja
PNS yang lebih objektif dan transparan. Adapun tampilan interface web e-kinerja
dapat dilihat pada berikut

Gambar 3.1 Tampilan borang penginputan rencana kegiatan bulanan

Gambar 3.2 Tampilan daftar rencana kegiatan bulanan
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Gambar 3.3 Tampilan borang penginputan rencana kegiatan tahunan

Gambar 3.4 Tampilan daftar rencana kegiatan tahunan.

29

1.

Membantu persiapan acara PeManTIK
Penulis diminta untuk membantu persiapan dan menjadi panitia acara

Evaluasi Asessment Penguatan Manajemen Teknologi, Informasi & Komunikasi
(PeManTIK) Kabupaten / Kota Se-Provinsi Lampung yang akan diadakan pada
hari selasa 13 November 2018. Penulis dimintai untuk melakukan pemasangan
proyektor LCD dan penataan meja dan kursi sebelum acara dimulai pada esok
harinya.
Acara PeManTIK ini sendiri bertujuan untuk menguatkan manajemen
informasi informasi di daerah masing – masing dikarenakan kondisi manajemen
informasi di Lampung saat ini masih sangat kurang, bahkan dari hasil evaluasi
menunjukkan manajemen komunikasi masih jauh dari kata baik. Kepala
Diskominfo Provinsi Lampung, Ahmad Chrisna Putra mengungkapkan kendala
utama yang terjadi di tiap daerah adalah sumber daya manusia (SDM) yang
mumpuni dibidang informatika masih sangat minim.

Gambar 3.5 Pemasangan proyektor LCD
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Gambar 3.6 Suasana Acara PeManTIK

1.

Mengikuti rapat persiapan Sosialisasi Master Web OPD
Berhubungan dengan diadakannya Sosialisasi Master Web OPD yang akan

dilaksanakan pada tanggal 27 November 2018, seluruh pegawai negeri di bidang
Informatika termasuk penulis menghadiri rapat untuk melihat sejauh mana
perkembangan pembuatan Master Web OPD sebelum diadakannya sosialisasi
Master Web OPD. Pada kegiatan tersebut diadakannya rapat yang membahas
tentang bagaimana cara menggunakan master web untuk admin, mulai dari
konfigurasi pada level admin, memposting sebuah konten dan pemberian kritik
dan saran mulai dari banyaknya paging pada sebuah laman dan kustomisasi tema
untuk master web itu sendiri.
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Gambar 3.7 Suasana Rapat Master Web OPD
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Kendala yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Komunikasi

dan Informatika, penulis mengalami beberapa kendala yaitu:



Printer bermasalah saat ingin mencetak
Pada saat mencetak/print suatu dokumen, penulis sering mengalamai

masalah printer tidak mau mencetak, dimana ingin mencetak suatu dokumen
printer akan menempatkan dokumen yang hendak di print dalam sebuah antrian
namun service pada windows yaitu print spooler tidak merespon akibatnya
dokumen hanya diletakkan pada antrian dan tidak di print. Penulis juga sering
mendapati hasil print dokumen yang berwarna tidak jelas atau buram.

Gambar 3.8 Print Spooling
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Kinerja komputer lambat
Beberapa komputer yang penulis gunakan mengalami kendala yaitu lambat

kinerjanya, dikarenakan beberapa komputer memiliki spesifikasi minimum, dan
umur komputer sudah cukup lama.

Gambar 3.9 Task Manager komputer penulis
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Cara Mengatasi Kendala



Mengatasi Print Spooling
Untuk menghadapi kendala Print spooling, penulis melakukan langkah –

langkah berikut :
 Pertama masuk ke menu run dengan menekan Windows+R pada
keyboard, kemudian ketik services.msc lalu enter.
 Setelah itu akan muncul tampilan baru seperti pada Gambar

3.12

Kemudian scrool kebawah hingga menemukan tulisan Print spooling,
klik 2 kali maka akan muncul tampilan seperti gambar 3.13.

Gambar 3.10 Tampilan menu pada services.msc



Pilih stop lalu start dan ubah startup type menjadi Automatic lalu klik
apply dan ok.
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Gambar 3.11 Tampilan properties print spooler
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Mengatasi hasil print yang buram


Membuka Control Panel lalu pilih Device and Printers pada bagian
Hardware and Sound lalu klik kanan pada printer yang bermasalah dan
pilih Printer properties. Maka akan akan muncul tampilan seperti pada
gambar 3.14.

Gambar 3.12 Tampilan Device and Printers di Control Panel



Pada tampilan printer properties pilih tab maintenance hingga muncul
tampilan seperti gambar 3.15.
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Gambar 3.13 Tampilan printer properties
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Setelah itu pilih Cleaning dan execute

Gambar 3.14 Tampilan Cleaning printer
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Setelah proses selesai pilih Deep Cleaning dan execute

Gambar 3.15 Tampilan Deep Cleaning Printer

3.

Mengatasi kinerja komputer yang lambat.
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Untuk mengatasi komputer yang mengalami kendala lambat kinerjanya,
penulis melakukan beberapa cara berikut :



Mengoptimalkan performa dengan cara mengurangi Visual Effect pada
Performance option.



Memaksimalkan number of processor pada boot advanced option untuk
mempercepat startup booting sistem operasi.



Menonaktifkan program aplikasi jarang digunakan yang berjalan saat
startup.



Mengurangi fitur fitur yang tidak terpakai pada sistem operasi



Melakukan defragment.
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ANDI SAPUTRA.
NPM 15312681.
3.2.1. Bidang Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Komunikasi
dan Informatika (Kominfo) Provinsi Lampung penulis ditempatkan pada bagian
Bagian Informatika.
Bagian Informatika memiliki beberapa bagian tugas dan kegiatan yang
dilakukan diantaranya membantu kegiatan dibidang Informatika, penulis bertugas
membantu kegiatan sehari-hari dibagian tersebut.
Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan selama melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) sebagai berikut:
1. Membuat surat Pemeliharaan Server.
2. Membantu persiapan acara Sosialisasi Master Web OPD
3. Membuat rekapitulasi status web OPD
3.2.2. Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan kerja dilakukan sekitar 2 bulan mulai dari tanggal 12
November 2018 sampai dengan 5 Januari 2019. Selama melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan di Dinas Komunikasi dan Informatika, penulis melakukan
beberapa kegiatan, yaitu:
1. Menginput Data RKPD di E-Perencanaan
Penulis membantu pembuatan surat Pemeliharan Server, ke Atasan sebagai
bahan penyusunan rencana Pemeliharaan Server tahun 2019. Hal ini diperuntukan
sebagai penyusunan anggaran dalam Pemeliharaan Server DISKOMINFOTIK per
tahun 2019. Penulis disini hanya membantu dalam pengisian beberapa komponen
dalam penyusunan Permohonan Pemeliharaan Server yang dimana dalam
penulisannya di awasi oleh pembimbing penulis ketika melaksanakan perintah
tersebut.
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Gambar 3.16 Tampilan form pengajuan Pemeliharaan Server.
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Gambar 3.17 Tampilan jadi form Pemeliharaan Server
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2. Sosialisasi Master Web OPD
Pada hari Selasa 27 November 2018 penulis diminta untuk menjadi panitia
pada acara Sosialisasi Penggunaan Master Website untuk Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Lampung. Sosialisasi Master Website ini membahas tentang tata
cara menggunakan Master Website ini sendiri. Kegiatan sosialisasi ini diikuti
sekitar 104 OPD di lingkup Pemprov Lampung. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik (diskominfotik) Provinsi Lampung, Ir. A. Chrisna Putra
NR, M.EP pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa perkembangan zaman
makin canggih yang mendorong OPD turut mendukung keberlangsungan
implementasi regulasi e-goverment. “Kita mulai memasuki era 4.0 yaitu era
revolusi

industri

yang

menggunakan

robot,

mesin

dan

konektivitas”.

Dikatakannya juga tujuan dari e-goverment merupakan pembentukan jaringan
informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi.
Harapannya Acara Sosialisasi tersebut dapat menjadi dapat mewujudkan
Good Governance & Clean Goverment” mengarahkan setiap OPD untuk aktif
dalam mendukung pembangunan Provinsi Lampung melalui website yang
interaktif dan terstandarisasi. Menyinggung OPD yang belum aktif dalam
membangun website, yang menurut beliau hal ini akan memperlambat kredibilitas
transformasi Pemerintah Provinsi Lampung, untuk itu ia menyarankan agar OPD
yang belum aktif agar segera membangun sistem berbasis website yang akuntable,
transparan dan mempunyai aksesibilitas yang baik agar masyarakat mudah
mendapatkan informasi. “Kemudahan mendapatkan informasi merupakan wujud
pelayanan prima dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat”.
Sementara,

Kabid

Informatika

Diskominfotik

Lampung,

Budi

Marta

menambahkan, kegiatan Sosialisasi Master Website sebagai dasar pedoman
merujuk paada UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik dan UU
nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. "Tujuannya untuk
menyampaikan informasi pembangunan di lingkup Pemprov Lampung melalui
OPD masing masing".
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Gambar 3.18 Suasana Acara Sosialisasi Master Website OPD

Gambar 3.19 Suasana Acara Sosialisasi Master Website OPD
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3. Membuat rekapitulasi status web SKPD
Setelah diadakannya Sosialisasi Master Website OPD penulis dimintai oleh
kabid Informatika untuk membuat sebuah rekap status website SKPD di
lingkungan pemprov Lampung. Rekapitulasi ini nantinya akan digunakan untuk
analisis langkah berikutnya yang akan diambil guna meningkatkan pembangunan
Provinsi Lampung melalui website yang interaktif dan terstandarisasi untuk
memberikan kemudahan informasi bagi masyarakat lampung.
Tabel 3.1 Rekap status web SKPD
N
o

1

Nama SKPD
Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi
Provinsi

Alamat Website

Keterangan

http://

Account

disnakertrans.lampungprov.go.id/

suspended

Lampung
Dinas Pendidikan
2

dan Kebudayaan
Provinsi

http://disdikbud.lampungprov.go.id/

Website
aktif

Lampung
Dinas
3

Perhubungan
Provinsi

http://dishub.lampungprov.go.id/

Website
aktif

Lampung
Dinas
4

Koperasi

http://

Website

koperasiumkm.lampungprov.go.id/

tidak

hal-sejarah.html

diakses

dan

http://

Account

Peternakan Provi

disnakkeswan.lampungprov.go.id/

suspended

dan

UMKM

Provinsi
Lampung

dapat

Dinas Perkebunan
5

nsi Lampung
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Dinas Kesehatan
6

Provinsi

http://dinkes.lampungprov.go.id

Lampung
Dinas
7

Pemuda

dan

Olahraga

Provinsi

http://dispora.lampungprov.go.id

Dinas Kominfotik http://

Website

Provinsi lampung

aktif

diskominfotik.lampungprov.go.id

Belum

Sumber

memiliki

Daya

hosting/sub

Mineral Provinsi

domain/web

Lampung

10

under
construction

Dinas Energi dan
9

aktif
Website

Lampung
8

Website

site

Dinas

Cipta

Karya

dan

Belum
memiliki
hosting/sub

Pengelolaan

domain/web

Sumber Daya Air

site
Belum

11

Dinas Perumahan

memiliki

dan

hosting/sub

Kawasan

Pemukiman

domain/web
site

Dinas
12

PU

Penataan

dan

Ruang

Provinsi

Website
http://binamarga.lampungprov.go.id

14

Dinas

dapat

diakses

Lampung
13

tidak

Sosial

Provinsi lampung

http://dinsos.lampungprov.go.id/

Dinas Pariwisata http://
dinaspariwisata.lampungprov.go.id
Provinsi

Account
suspended
Website
aktif
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Lampung
Dinas

Tanaman

Pangan
15

dan

memiliki

Holtikultura

hosting/sub

Provinsi

domain/web

Lampung

site

Dinas
16

Belum

dan

Kelautan
Perikanan

Provinsi

http://dkp.lampungprov.go.id

Website
aktif

Lampung
Dinas Kehutanan
17

Provinsi

http://dishut.lampungprov.go.id/

Lampung

Website
aktif

Badan
18

Pendapatan
Daerah

Provinsi

http://bapenda.lampungprov.go.id

Website
aktif

Lampung
Badan
Pengembangan
19

Sumber

Daya

Manusia Daerah

Website
http://diklat.lampungprov.go.id/

tidak

dapat

diakses

Provinsi
Lampung
Badan koordinasi
20

Penyuluh
Provinsi

Website
http://bakorluh.lampungprov.go.id

under
construction

Lampung
Badan
Perencanaan dan
21

Pembangunan
Provinsi
Lampung

http://

Website

www.bappeda.lampungprov.go.id/

aktif
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Badan
22

Website

Kesbangpol

http://kesbangpol.lampungprov.go.id

Provinsi

under
construction

Lampung
Dinas Perpustaka
23

an

dan http://

Kearsipan Provin

perpustakaan.lampungprov.go.id/

Website
aktif

si Lampung
Dinas Penanaman
Modal
24

dan

Pelayanan
Terpadu

Satu

http://investasi.lampungprov.go.id/

Website
aktif

Pintu Provinsi
Lampung
Badan
25

Kepegawaian
Daerah

Provinsi

http://bkd.lampungprov.go.id/

Website
aktif

Lampung
Dinas
26

Website

Lingkungan
Hidup

Provinsi

http://lhd.lampungprov.go.id/

construction

Lampung
Dinas Ketahanan
27

Pangan

under

Provinsi http://bkpd.lampungprov.go.id

Lampung

Website
aktif

Dinas
Pemberdayaan
28

Masyarakat
Desa

dan http://bpmpd.lampungprov.go.id

Provinsi

Website
aktif

Lampung
29

Badan Narkotika
Nasional Provinsi

http://lampung.bnn.go.id/wp/

Website
aktif
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Lampung

30

Badan

Belum

Penanggulangan

memiliki

Bencana Daerah

hosting/sub

Provinsi

domain/web

Lampung

site

SatPol
31

PP

Provinsi

http://satpolpp.lampungprov.go.id/

Lampung

Account
suspended

Sekretariat Badan
32

Penghubung

http://

Website

Provinsi

penghubung.lampungprov.go.id

aktif

Lampung
Sekretariat DPRD
33

Provinsi

dprd

Lampung

34

http://www.dprd-lampungprov.go.id/

37

di

suspend
Belum

Komisi Penyiaran

memiliki

Indonesia Daerah

hosting/sub

Provinsi

domain/web

Lampung

site
Belum
memiliki

Penyelenggara

hosting/sub

KORPRI Provinsi

domain/web

Lampung

36

telah

Sekretariat

Badan
35

Website

site

Sekretariat

Belum

Komisi Pemilihan

memiliki

Umum

hosting/sub

Daerah

Provinsi

domain/web

Lampung

site

Inspektorat

inspektorat.lampungprov.go.id

Website
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Provinsi

under

Lampung

construction

Badan

Layanan

Pengadaan
38

Barang dan Jasa http://lpse.lampungprov.go.id/eproc/

Website

Pemerintah

aktif

app

Provinsi
Lampung
39

KI

Provinsi http://

Lampung
Rumah

40

komisiinformasi.lampungprov.go.id/

Website
aktif

Sakit

Abdul Muluk
Provinsi

http://rsudam.lampungprov.go.id

Website
aktif

Lampung
Belum
41

Biro

memiliki

Pemerintahan dan

hosting/sub

Otonomi Daerah

domain/web
site
Belum
memiliki

42

Biro Hukum

hosting/sub
domain/web
site
Belum
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Biro

memiliki

Kesejahteraan

hosting/sub

Sosial

domain/web
site

44

Biro

Belum

Perekonomian

memiliki
hosting/sub
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domain/web
site
Belum
45

Biro Administrasi
Pembangunan

memiliki
hosting/sub
domain/web
site
Belum
memiliki

46

Biru Umum

hosting/sub
domain/web
site
Belum

47

memiliki

Biro

hosting/sub

Perlengkapan

domain/web
site
Belum

48

Biro Humas dan
Protokol

memiliki
hosting/sub
domain/web
site
Belum
memiliki

49

Biro Organisasi

hosting/sub
domain/web
site

50

Dinas

Belum

Pemberdayaan

memiliki

Perempuan

dan

hosting/sub

Perlindungan

domain/web

Anak

site

53

Belum

Dinas
51

Kependudukan
dan

Pencatatan

Sipil

memiliki
hosting/sub
domain/web
site
Belum

52

Dinas
Perdagangan

memiliki
hosting/sub
domain/web
site
Belum

53

Dinas
Perindustrian

memiliki
hosting/sub
domain/web
site
Belum

54

Badan Keuangan
Daerah

memiliki
hosting/sub
domain/web
site

Badan Penelitian
55

dan
Pengembangan
Daerah

Belum
memiliki
hosting/sub
domain/web
site
Belum
memiliki

56

RSJ

hosting/sub
domain/web
site

54
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3.2.3. Kendala yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Komunikasi
dan Informatika, penulis mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Printer bermasalah saat ingin mencetak
Pada saat mencetak/print suatu dokumen, penulis sering mengalamai
masalah printer tidak mau mencetak, dimana ingin mencetak suatu dokumen
printer akan menempatkan dokumen yang hendak di print dalam sebuah antrian
namun service pada windows yaitu print spooler tidak merespon akibatnya
dokumen hanya diletakkan pada antrian dan tidak di print. Penulis juga sering
mendapati hasil print dokumen yang berwarna tidak jelas atau buram.

Gambar 3.20 Print Spooling
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2. Kinerja komputer lambat
Beberapa komputer yang penulis gunakan mengalami kendala yaitu lambat
kinerjanya, dikarenakan beberapa komputer memiliki spesifikasi minimum, dan
umur komputer sudah cukup lama.

Gambar 3.21 Task Manager komputer penulis
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3.2.4. Cara Mengatasi Kendala
1. Mengatasi Print Spooling
Untuk menghadapi kendala Print spooling, penulis melakukan langkah –
langkah berikut :
 Pertama masuk ke menu run dengan menekan Windows+R pada
keyboard, kemudian ketik services.msc lalu enter.
 Setelah itu akan muncul tampilan baru seperti pada Gambar

3.27

Kemudian scrool kebawah hingga menemukan tulisan Print spooling,
klik 2 kali maka akan muncul tampilan seperti gambar 3.28.

Gambar 3.22 Tampilan menu pada services.msc


Pilih stop lalu start dan ubah startup type menjadi Automatic lalu klik
apply dan ok.
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Gambar 3.23 Tampilan properties print spooler
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2. Mengatasi hasil print yang buram


Membuka Control Panel lalu pilih Device and Printers pada bagian
Hardware and Sound lalu klik kanan pada printer yang bermasalah dan
pilih Printer properties. Maka akan akan muncul tampilan seperti pada
gambar 3.29.

Gambar 3.24 Tampilan Device and Printers di Control Panel

60



Pada tampilan printer properties pilih tab maintenance hingga muncul
tampilan seperti gambar 3.30.

Gambar 3.25 Tampilan printer properties
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Setelah itu pilih Cleaning dan execute

Gambar 3.26 Tampilan Cleaning printer
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Setelah proses selesai pilih Deep Cleaning dan execute

Gambar 3.27 Tampilan Deep Cleaning Printer

3.

Mengatasi kinerja komputer yang lambat.
Untuk mengatasi komputer yang mengalami kendala lambat kinerjanya,

penulis melakukan beberapa cara berikut :



Mengoptimalkan performa dengan cara mengurangi Visual Effect pada
Performance option.



Memaksimalkan number of processor pada boot advanced option untuk
mempercepat startup booting sistem operasi.



Menonaktifkan program aplikasi jarang digunakan yang berjalan saat
startup.



Mengurangi fitur fitur yang tidak terpakai pada sistem operasi
Melakukan defragment.
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BAB IV
KEIMPULAN DAN SARAN.



Kesimpulan

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Dinas DISKOMINFO
Lampung, hal yang diperoleh penulis adalah:



Mendapatkan gambaran nyata tentang penerapan ilmu atau teori
yang

selama

pengoperasian

ini

diperoleh

microsoft

office,

pada

perkuliahan

troubleshooting,

seperti
jaringan

computer dan pemeliharaan server.


Mendapatkan pengalaman baru dalam beradaptasi dengan dunia
kerja dengan cara berkomunikasi yang baik.



Mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia
kerja seperti backup data, penggunaan ekinerja.lampungprov.go.id/
dan kecakapam antar personal yang ikut diterapkan dalam dunia
kerja.



Disamping itu juga penulis dapat mengetahui bagaimana
pengalaman bekerja di Kedinasan. Dengan hal tersebut,
penyusun menjadi dewasa dan lebih menghormati kerja keras
orang tua.



Dapat memahami konsep-konsep non akademis dan non-teknis
di dunia kerja, seperti menjaga hubungan atasan dengan
bawahan, menjaga hubungan relasi dan sebagainya.
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SARAN.
Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang telah

dilakukan, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah
sebagai berikut:


Kepada mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja
Lapangan di Dinas DISKOMINFOTIK Lampung
khususnya

pada

mempersiapkan

bagian
diri

INFORMATIKA,

dengan

mempelajari

agar
cara

mengoperasikan Microsoft office, dasar-dasar jaringan
dan juga mempelajari troubleshooting.

 Bagi siswa atau siswi yang melakukan kegiatan Praktek
Kerja Lapangan (PKL) saran yang paling penting adalah
menjaga nama baik Universitas Teknokrat Indonesia di
mana perusahaan tempat di laksanakan kegiatan Praktek
Kerja Lapangan (PKL) dan mematuhi peraturan yang
ada di Perusahaan atau Dinas terkait
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DAFTAR PUSTAKA

Pedoman penulisan laporan PKL. . Diakses tanggal 8 November 2019 08;00,
dari
https://scele.teknokrat.ac.id/file.php?file=/1/
Buku_Pedoman_Pelaksanaan_dan_Penulisan_PKL_2018.pdf
pedoman penulisan laporan PKL diambil dari website resmi teknokrat
https://scele.teknokrat.ac.id/file.php?file=/1/
Buku_Pedoman_Pelaksanaan_dan_Penulisan_PKL_2018.pdf
Logo DISKOMINFOTIK Lampung. Diakses tanggal 13 November 2019
19;40, dari
https://diskominfotik.lampungprov.go.id/

e-kinerja. Diakses tanggal 17 Desember 2018 11;09;52, dari
https://e-kinerja.lampungprov.go.id/

Mengatasi Masalah Hasil Printer yang Buram.
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/cleaningnozzle-heads-on-printer/152d4408-75b9-4b58-a7463907c5472783
untuk mengatasi hasil kopmputer yang buram
resmi dari Microsoft.
https://www.microsoft.com/id-id

penulis membuka website
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Lampiran.
Lampiran 1. Suasana Rapat Internal Sosialisasi Master WEB OPD

67

Lampiran 2. Suasana Sosisalisasi Master Web OPD
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Lampiran 3. Susana Rapat PeManTIK.
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