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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu faktor terpenting dalam
pengembangan Sumber Daya Manusia. Pendidikan dan Pelatihan tidak saja
memberikan pengetahuan baru, akan tetapi juga memberikan peningkatan
keterampilan kerja. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu sarana
untuk melatih dan mengembangkan kreatifitas dan kemampuan kerja sekaligus
menerapkan teori-teori dan praktik yang telah diperoleh selama perkuliahan. Teori
teori dan praktik tersebut diharapkan dapat diterapkan di instansi-instansi
pemerintah maupun instansi lainnya dalam hal ini penerapannya yaitu pada
Microdata Indonesia Indonesia. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa
kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi
terhadap kendala atau masalah yang ditemui di Microdata Indonesia Indonesia
selama 2 bulan yaitu pada tanggal 25 November 2019 sampai dengan 17 Januari
2020.
Penempatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Microdata Indonesia
Indonesia yaitu di bagian IT Support. Pelaksanaan kerja pada bagian IT Support
yaitu mengolah data – data project yang sedang dikerjakan oleh Microdata
Indonesia Indonesia, membuat artikel di website Microdata Indonesia Indonesia,
membuat tampila animasi website, management website Tulang Bawang dan
membuat video tentang Momentum TV. Penulis juga diberikan tugas untuk
membenarkan kode website yang error, mendesain logo portal data, serta
menambahkan beberapa kode seperti kode kolom komentar pada website
kecamatan Tulang Bawang . Selain itu, penulis juga mendapatkan pelajaran
tentang pemograman website serta pemprograman android.
Setelah melakukan PKL di Microdata Indonesia Indonesia penulis
mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai tata kerja dan permasalahan
yang sering ditemui di lapangan, serta bagaimana dunia kerja Informatika.

xi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang
mengedepankan kualitas mahasiswa. Kualitas sumber daya manusia yang
diharapkan adalah yang memiliki kompetensi dan etika yang professional sebagai
salah satu bentuk untuk menjawab tantangan dunia kerja. Hal ini merupakan
realisasi 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.
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana penerapan ilmu yang
telah didapat mahasiswa/i dari bangku perkuliahan. Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan
yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan di dunia
kerja, menilai perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dalam buku
petunjuk laporan PKL 2018-2019, program PKL merupakan akumulasi kegiatan
belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat
Indonesia.
Penulis memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis
dalam proses pembentukan mahasiswa dalam megikuti perkembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi. Salah satu contoh hasil dari berkembangnya
teknologi adalah komputer, yaitu suatu alat elektronik untuk memanipulasi data
yang cepat dan tepat. Dalam aktivitas sehari – hari kita akan selalu berhubungan
dengan data. Dengan data – data ini kita dapat mengolahnya agar mendapatkan
sesuatu yang bermanfaat. Cara penyajian datanya pun bermacam – macam baik
dalam bentuk gambar, teks, diagram, hingga dijadikan sebuah aplikasi.
Bagi sebuah instansi atau perusahaan, informasi merupakan sesuatu
yang sangat dibutuhkan. Dengan informasi ini akan diketahui sejauh mana
perkembangan suatu perusahaan, atau pemerintahan, dan juga dapat diketahui
permasalahan yang timbul melalui informasi yang diberikan oleh suatu data. Dan
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berdasarkan informasi itu juga maka akan dapat ditemukan solusi untuk
permasalahan yang ada.
Dengan adanya komputerisasi ini, informasi dapat berjalan lancar, dan
dapat meringankan beban pekerjaan manusia. Dengan aplikasi yang dihubungkan
dengan data inilah sebuah instansi atau perusahaan dapat dengan mudah mengolah
data yang ada tanpa melalui proses manual. Sebuah aplikasi dibuat untuk
mempermudah pengolahan dan penyimpanan data sehingga menghasilkan suatu
informasi yang tepat dan akurat. Aplikasi yang baik dan sesuai dapat
meminimalisir terjadinya kesalahan

dan dapat

meningkatkan kecepatan

operasional serta meningkatkan efisiensi instansi tersebut.
Microdata Indonesia Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang
bergerak dalam pembuatan sistem aplikasi tersebut. Microdata Indonesia memiliki
fokus pada pengembangan produk dan solusi teknologi informasi untuk segmen
perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, perusahaan penyedia jasa transportasi
dan logistik, serta industri business. Microdata Indonesia mengembangkan produk
– produk aplikasi back-end dan frontend untuk beberapa sub industri. Sistem
aplikasi yang dibuat bermacam-macam, dapat berupa website maupun aplikasi
mobile (Android dan Ios).
Oleh karena itu, penulis memilih perusahaan tersebut karena sesuai
dengan bidang jurusan yang sedang diambil di Universitas Teknokrat Indonesia,
dan berharap dapat membantu perusahaan tersebut serta mendapatkan ilmu dari
perusahaan tersebut untuk meningkatkan skill dalam coding program maupun
meningkatkan pengalaman di dalam dunia kerja informatika. Selain itu, penulis
beranggapan bahwa Microdata Indonesia merupakan perusahaan yang sangat
layak sebagai tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan karena Microdata
Indonesia memiliki Prosedur kerja yang sesuai dengan bidang Informatika, dan
Microdata Indonesia pun menggunakan teknologi maupun bahasa pemprograman
yang maju atau update. Hal tersebut menjadi alasan serta kesempatan bagi penulis
untuk dapat memilih Microdata Indonesia sebagai tempat melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan.
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1.2 Tujuan PKL
Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu :
1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi ilmu
atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan kedalam dunia kerja
di perusahaan Microdata Indonesia.
2. Memperoleh pengalaman kerja dari bidang pekerjaan informatika.
3. Mendapatkan ilmu dalam bidang informatika khususnya pengolahan data
dan pengkodean program yang ada dalam pekerjaan nyata.
4. Membangun relasi antar sesama agar dapat berbagi ilmu dalam bidang
informatika.

1.3 Kegunaan PKL
1. Bagi Mahasiswa
a. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu di lingkungan kerja yang
sebenarnya dalam bidang Informatika.
b. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan dan kreatifitas dalam
membangun sebuah aplikasi.
c. Menambah wawasan keilmuan mengenai pengolahan database dan
perancangan sebuah aplikasi website.
d. Mahasiswa dapat mengakomondasikan antara konsep atau teori yang
di peroleh dari perkuliahan dengan kenyataan operasional lapangan
kerja sesungguhnya.
e. Menambah relasi hubungan dengan perusahaan.

2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia
a. Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan, serta
menemukan penyesuaiannya dengan kebutuhan tenaga kerja yang
kompeten di bidangnya.
b. Sebagai tolak ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi kuliah
dan menerapkannya didalam dunia kerja.
c. Sebagai penilaian sejauh mana mahasiswa mampu terjun langsung
didalam dunia kerja.
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3. Bagi Microdata Indonesia
a. Meringankan kerja dari perusahaan dalam pengolahan data dan
management website.
b. Memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan
kualitas perusahaan.

1.4 Tempat PKL
Microdata Indonesia didirikan pada tahun 2010 sebagai penyedia jasa
konsultasi di teknologi informasi yang berkantor di Bandar Lampung dengan
tenaga ahli berjumlah 20 orang di bidang teknologi informasi.
Alamat Microdata Indonesia : Jl. Endro Suratmin No.53f, Way Dadi, Kec.
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132, dapat dilihat pada Gambar
1.1

Gambar 1.1 Peta menuju Microdata Indonesia

1.5 Jadwal Pelaksanaan PKL
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lakukan pada tanggal 25 November
2019 sampai 17 Januari 2020 atau selama 40 hari, yang di laksanakan di
Microdata Indonesia, dengan waktu kerja yaitu pada hari Senin – Jumat pukul
13:00 – 17:00 WIB, tetapi jam pulang kerja tidak tentu karena adanya pekerjaan
tambahan sehingga terkadang pulang sampai jam 19:00 WIB. Jadwal waktu kerja
Selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat dilihat pada Tabel 1.1 :
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Tabel 1.1 Jadwal jam kerja selama PKL
No
1
2
3
4
5
6

Hari
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jum’at
Sabtu & Minggu

Jam Kerja
Jam Masuk
Jam Pulang
13:00
17:00
13:00
17:00
13:00
17:00
13:00
17:00
13:00
17:00
Libur

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
1.1 Sejarah Perusahaan
Microdata Indonesia didirikan pada tahun 2010 sebagai penyedia jasa
konsultasi di bidang teknologi informasi yang berkantor di Bandar Lampung
dengan tenaga ahli berjumlah 20 orang di bidang teknologi informasi.
Microdata Indonesia memiliki fokus pada pengembangan produk dan
solusi teknologi informasi untuk segmen perguruan tinggi, lembaga pemerintah,
perusahaan penyedia jasa transportasi dan logistik, serta industri business.
Layanan yang berfokus pada 4 segmen utama tersebut selanjutnya didefinisikan
sebagai Microdata Solution, yaitu solusi berbasis sistem dan teknologi informasi
guna mewujudkan sebuah kota cerdas dengan ciri less paper, less time, less cash
dan less complexity untuk meningkatkan tatanan hidup masyarakat.
Pada segmen business, Microdata Indonesia mengembangkan produkproduk aplikasi back-end dan front-end untuk beberapa sub industri diantaranya
taman hiburan dan wisata, pusat belanja dan entertainment, microfinance, dan
industri kesehatan.
Cakupan pelanggan dari Microdata Indonesia terdiri dari sejumlah
perusahaan digital serta perusahaan-perusahaan tradisional sehingga Microdata
Indoneisa memperluas cakupan bidang bisnis tidak hanya berfokus di bidang
teknologi informasi tetapi juga di bidang advertising karna pada era digital
seperti saat ini sangat erat hubunganya antara teknologi dan advertising. Berikut
ini merupakan solusi atau produk yang ditawarkan oleh Microdata Indonesia :
1.

Konsultan Teknologi Informasi

2.

Networking Consultant

3.

Desain Grafis

4.

Commercial photography

5.

Website Design

6.

Software Developer

7.

Mobile App Developer
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8.

Arsitektur

9.

Event Organizer

1.2 Visi dan Misi Microdata
1.2.1

Visi
Visi Microdata Indonesia adalah “Menjadi perusahaan yang

kompeten, profesional, berkualitas dan terpercaya dalam pengembangan,
pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi di
berbagai wilayah di Indonesia”.
1.2.2

Misi

Misi Microdata Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan produk IT yang berkualitas dan kompetitif,
2. Memberikan servis yang profesional kepada mitra,
3. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan,
4. Mengembangkan inovasi terbaik dan terkini dalam setiap produk,
5. Meningkatkan benefit dan nilai tambah bagi mitra.
1.2.3

Logo CV Microdata Indonesia

Gambar 2.1 Logo Microdata Indonesia
1.2.4

Tugas Pokok Microdata Indonesia

1. Website Developer
Memberikan layanan pengembangan website dan software berbasis
internet. meliputi pengembangan dan optimalisasi website, serta mobile
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application di internet (search engine optimization), integrasi dengan ecommerce system dan penerimaan pembayaran kartu kredit secara online,
serta pengembangan sistem berbasis website seperti CRM (Costumer
Relationship Management) dan Knowledge Management.
2. Pengadaan dan Pemeliharaan Sistem
Merupakan jasa pengadaan teknologi informasi berupa komputer
dan perangkat pendukung lainnya. Selain itu mitra informatika
melakukan pemeliharaan sistem komputerisasi dalam sistem jaringan dan
sistem security agar mitra dapat menggunakan dan memanfaatkan
perangkat yang ada menjadi lebih optimal.
3. Desain Grafis
Memberikan layanan untuk pembuatan desain yang interaktif
kreatif dan modern untuk keperluan periklanan, pemasaran dan lain-lain.
Jasa desain grafis ini meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

3D Modeling,
Vector,
Sketch,
Digital painting,
Draft Cad 2D,
Videography,
Photography.

4. Sistem Informasi Manajemen
Merupakan aplikasi yang memberikan solusi dalam pengelolaan
Sistem Informasi Manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas kerja dalam suatu perusahaan atau instansi
pemerintahan. Aplikasi ini mencakup Sistem Informasi Sumber Daya
Manusia, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Informasi
Keuangan, dan lain-lain.
5. E-Government
Merupakan aplikasi yang memberikan solusi informasi untuk
pemerintahan, antara lain: Website, Sistem satu atap meliputi (Sistem
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Administrasi Kepegawaian, Sistem Administrasi Kependudukan, Sistem
Informasi Satu Atap, dan lain-lain).
6. Enterprise Portal
Merupakan aplikasi yang berbasis pada internet dan merupakan
media komunikasi baik untuk kepentingan perusahaan/pemerintahan atau
untuk memberikan informasi kepada publik. Aplikasi ini dibangun atas
modul information portal. Sektor-sektor yang memanfaatkan sistem ini:
a. Pendidikan,
b. Pemerintahan,
c. Perusahaan swasta (Corporate).

7. Development & Integration
Merupakan penyediaan pada mitra yang berupa solusi aplikasi,
pengembangan, dan integrasinya dengan sistem yang lain sesuai dengan
kebutuhan mitra.
8. IT Training
Merupakan penyediaan layanan Training IT untuk pengembangan
SDM pendidikan/perusahaan dengan teknologi dan konsep yang
berhubungan dengan aspek IT Training meliputi :
a. Aplikasi Perkantoran & Internet,
b. Database,
c. Pemrograman,
d. Instalasi Komputer, Troubleshooting & Jaringan Komputer,
e. Analisis Data,
f. Desain Grafis, Multimedia & Animasi.
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1.3 Tata Kerja Organisasi CV Microdata Indonesia
1.3.1

Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi CV.Microdata Indonesia pada Gambar 2.2
berikut:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Microdata Indonesia
1.3.2

Uraian Tugas

1. Direktur
a. Memimpin perusahaan dan mengawasi kelancaran perusahaan
sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
b. Melakukan hubungan dengan pihak luar, baik swasta maupun
pemerintah yang bertujuan untuk kelancaran perusahaan.
c. Menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
d. Bertanggung

jawab

terhadap

kemajuan

perusahaan

dan

mengkoordinasikan seluruh kegiatan perusahaan.
e. Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai perusahaan.

2. Manager Operational
a. Mengelola dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi
perusahaan.
b. Memantau dan menjaga pengeluaran biaya sesuai dengan anggaran
yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
c. Meningkatkan sistem operasional, proses, dan kebijakan dalam
mendukung visi dan misi perusahaan.
d. Menganalisis permasalahan pada kegiatan operasi.
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e. Manajer operasi memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk
berhasil menyelesaikan dan penyerahan proyek secara tepat waktu.
3. Manager Marketing
a. Membuat

laporan

kegiatan

kepada

Direktur

sebagai

pertanggungjawaban seluruh aktivitas manajemen pemasaran,
penjualan, dan promosi.
b. Mengkoordinasi dan meningkatkan penjualan melalui channel
online atau offline.
c. Mengkoordinasikan semua media, organizer acara, dan rekan
bisnis untuk keperluan promosi dan meningkatkan penjualan.
d. Mengembangkan produk atau jasa dari perusahaan.
4. Manager Teknik
a. Memimpin bagian teknik dalam perencanaan dan pengembangan
proyek.
b. Melakukan tugas perencanaan proyek.
c. Memimpin pelaksanaan survey, pengumpulan data, dan informasi.
d. Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan
teknik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional.

5. Programmer
a. Membuat program untuk kebutuhan perusahaan.
b. Melakukan percobaan menjalankan program dan aplikasi software
untuk memastikan bahwa mereka akan menghasilkan informasi
yang dikehendaki dan bahwa instruksi sudah benar.
c. Memperbaiki kesalahan dengan membuat perubahan yang sesuai
dan memeriksa kembali program untuk memastikan bahwa
hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
d. Menulis, memperbarui, dan memelihara program komputer atau
paket perangkat lunak untuk menangani pekerjaan.
e. Melakukan analisis sistem dan pemrograman tugas untuk
memelihara dan mengontrol penggunaan perangkat lunak.
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6. Database Administrators
a. Memodifikasi database dan sistem manajemen database yang ada.
b. Mengkoordinasikan pengembangan database dan menentukan
lingkup proyek dan keterbatasan.
c. Menentukan pengguna dan tingkat akses pengguna untuk setiap
segmen dari database.

7. Sistem Analis
a. Menentukan software atau hardware komputer yang diperlukan
untuk mengatur atau mengubah sistem.
b. Mempersiapkan flowchart dan diagram yang menggambarkan
kemampuan dan proses dari sistem yang digunakan.
c. Mendokumentasikan kekurangan serta solusi terhadap sistem yang
ada sebagai catatan untuk masa yang akan datang.
d. Mengumpulkan informasi untuk penganalisaan dan evaluasi sistem
yang sudah ada maupun untuk rancangan suatu sistem.
e. Riset,

perencanaan,

instalasi,

konfigurasi,

pemeliharaan, dan upgrade sistem pengoperasian.

1.3.3

Peralatan Software

1. PC / Laptop
2. Koneksi internet
3. Website Server (Apache)
4. Website Database (MySQL, MSSQL, Oracle)
5. Website Browser (Chrome, Firefox)
6. Text Editor (Sublime Text, Notepad++)
7. Framework PHP (CodeIgniter, Laravel, Cake)

troubleshoot,
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1.3.4

Proses Produksi

Proses produksi yang ada dalam CV. Microdata Indonesia dapat dilihat pada :

1.3.5

Produk yang Sudah Dihasilkan

1. Website SKPD Lampung Timur
2. Aplikasi Informasi Jobs, DISNAKER Lampung Timur
3. Aplikasi SIMDES (Administrasi Desa)
4. Template website PT. Harian Momentum
5. Aplikasi SIO Lokasi Tower
6. Instalasi/Implementasi Aplikasi Desa (29 Desa)
7. Launching website/Aplikasi TPID Lampung Timur
8. Website Tulang Bawang

1.3.6

Mitra dan Klien Perusahaan

1. Kabupaten Lampung Timur
2. Kabupaten Pesawaran
3. Kabupaten Way Kanan
4. PT. Sinar Mas Jaya Lampung
5. Bank Lampung
6. Kadin Lampung
7. Bank Bengkulu

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1 ANAS ROSYID DIAN
NPM 17312135
3.1.1 Bidang Kerja
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di Microdata Indonesia Bandar
Lampung penulis ditempatkan dibagian IT Support. Di bagian IT Support
memiliki tugas :
a. Maintenance program website untuk kebutuhan perusahaan.
b. Mengolah database dan sistem manajamen yang ada.
c. Mengumpulkan informasi untuk penganalisaan dan evaluasi sistem.
Adapun hal-hal yang dilakukan penulis pada saat PKL dapat dilihat pada
Tabel 3.1. berikut :
Tabel 3.1 Bidang Kerja Anas Rosyid Dian
Penempatan
Bidang

IT Support

Tugas Yang Dilaksanakan

1. Membuat artikel di website
Microdata Indonesia.
2. Membuat animasi website untuk
halaman utama
tulangbawangkab.co.id
3. Membuat daftar nama desa dan
beserta link website di kabupaten
Tulang Bawang
4. Manajemen website
(menambahkan baris kode kolom
komentar untuk website bagian
kecamatan)

15

3.1.2

Pelaksanaan Kerja

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis melakukan kegiatan
yang berkaitan dengan bidang Informatika. Adapun rincian kegiatan yang
penulis lakukan di Microdata Indonesia Bandar Lampung sebagai berikut.
1. Membuat Artikel di Website Microdata Indonesia
Pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, setiap harinya penulis di
tugaskan untuk mengisi artikel di website Microdata Indonesia yaitu
http://microdataindonesia.co.id. Artikel yang di tulis oleh penulis harus berisi
tentang Teknologi Informasi seperti kelebihan dan kekurangan suatu aplikasi.
Pembuatan artikel di website Microdata Indonesia bertujuan sebagai sarana
informasi seputar Teknologi Informasi.
a. Penulis diminta untuk membuat minimal satu artikel dalam sehari dengan
tema yang berhubungan dengan teknologi, untuk mengerjakan tugas
tersebut penulis memulai dengan mencari tema yang akan dijadikan artikel
terlebih dahulu, untuk membuat tema penulis harus berdiskusi terlebih
dahulu dengan rekan kerja yang lainnya serta melihat artikel sebelumnya
yang telah dipublish di website tersebut, hal ini bertujuan untuk
menghindari terjadinya duplikasi materi, setelah menemukan tema yang
akan dijadikan artikel, penulis melanjutkan untuk mencari materi-materi
berupa teks dan gambar yang berhubungan dengan tema tersebut di
internet.

b. Setelah mengumpulkan materi, lalu penulis menggabungkan materi–
materi yang terkait dari beberapa sumber di internet dan menyimpannya
kedalam Microsoft Word, setelah isi dan gambar-gambar penjelas dari
artikel tersebut sudah terkumpul selanjutnya penulis membuat gambar
untuk dijadikan thumbnail supaya tampilan artikel lebih menarik, penulis
biasa membuat thumbnail menggunakan Adobe Photoshop CS6 . Untuk
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melihat contoh pengerjaan thumbnail salah satu artikel yang penulis buat,
dapat dilihat pada Gambar 3.1

Gambar 3.1 Membuat thumbnail artikel

c. Setelah selesai membuat thumbnail penulis selanjutnya mengunggah
artikel yang telah di buat di Microsoft Word melalui halaman dashboard
website Microdata Indonesia yang sebelumnya telah diberikan username
dan password oleh pihak kantor untuk melakukan login ke halaman
dashboard dapat dilihat pada Gambar 3.2

Gambar 3.2 Proses pengisian artikel

d. Setelah artikel dan thumbnail dimasukkan ke dalam dashboard maka
penulis harus menyesuaikan penyusunan teks dan gambar agar lebih
menarik untuk dilihat, setelah itu artikel diunggah ke website Microdata
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Indonesia dan sudah otomatis terpublish di website tersebut. Tampilan
contoh artikel yang sudah dipublish di website Microdata Indonesia dapat
dilihat pada Gambar 3.3

Gambar 3.3 Hasil pengisian artikel pada website Microdata Indonesia

2. Membuat animasi website Tulang Bawang
a. Pada saat penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Microdata
Indonesia, penulis diberikan tugas oleh pihak perusahaan untuk membuat
tampilan animasi header yang nantinya diimplementasikan pada tampilan
website http://tulangbawangkab.go.id/. Pada website tersebut, sebelumnya
menampilkan tampilan website yang isinya adalah foto dari pintu gerbang
mall pelayanan publik Tulang Bawang,seperti Gambar 3.4

Gambar 3.4 Tampilan header website Tulang Bawang
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b. Namun atas dasar permintaan dari pihak kabupaten Tulang Bawang
supaya tampilan website nya lebih menarik dan lebih flexible maka dari itu
diminta untuk lebih minimalis dan simple. Dalam tugas ini penulis diberi
referensi website yang sudah menggunakan animasi yaitu webste milik
pemerintah

kota

bandar

lampung

dengan

alamat

website

https://bandarlampungkota.go.id/, dengan tampilan pada Gambar 3.5

Gambar 3.5 Tampilan website Bandar Lampung Kota

c. Dari referensi yang di berikan dari pihak perusahaan penulis mencoba
untuk membuatnya. Dan berikut adalah rancangan tampilan animasi dari
website Tulang Bawang yang telah penulis buat ulang dari referensi yang
sudah ada, dapat dilihat pada Gambar 3.6

Gambar 3.6 Tampilan rancangan website Tulang Bawang
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3. Membuat daftar nama desa beserta link website Tulang Bawang
a. Pada saat penulis melakukan praktik kerja lapangan di Microdata
Indonesia, penulis juga diminta untuk membuat daftar nama desa beserta
alamat website seluruh desa yang ada di kabupaten Tulang Bawang. Daftar
nama-nama desa dan link website tersebut akan digunakan untuk bahan
pelengkap project website Tulang Bawang. Proses pembuatan daftar nama
desa beserta link website dimuali dengan mencari informasi tentang daftar
nama-nama desa yang ada di kabupaten Tulang Bawang, dengan index
pencarian di akhiri dengan kalinat desa.id atau sideka.id. setelah penulis
menemukan nama-nama desa tiap kecamatan, lalu penulis menyalin daftar
nama-nama desa tersebut kedalam Microsoft excel beserta link yang telah
didapatkan. Pembuatan nama desa beserta link website dapat dilihat pada
Gambar 3.7

G
a
m
b
a
3.7 Pembuatan data nama desa dan link website

b. Dari hasil pengumpulan data desa berserta link website desa, akan di
implementasikan pada website Tulang Bawang dimana pada halaman
kecamatan terdapat daftar nama-nama desa yang ada di masing-masing
kecamatan, dan berikut hasil dari implementasi dari daftar nama-nama
desa berserta link masing-masing desa. Dapat dilihat pada Gambar 3.8
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Gambar 3.8 Tampilan implentasi website desa

4. Manajemen website Tulang Bawang bagian kolom komentar
a. Pada saat penulis melakukan praktik kerja lapangan di Microdata
Indonesia, penulis juga diminta untuk manajemen website salah satu
produk dari Microdata Indonesia, yaitu website Tulang Bawang. Dalam
hal ini penulis diminta untuk menambahkan fitur kolom komentar pada
website kecamatan milik kabupaten Tulang Bawang yang sebelumnya
belum ada fasilitas kolom komentarnya. Untuk pengerjaanya penulis diberi
referensi mengenai script atau baris kode untuk menambahkan kolom
komentar pada website, berikut baris kode untuk penambahan kolom
komentar pada website kecamatan kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat
pada Gambar 3.9

Gambar 3.9 Source code kolom komentar
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b. Dari baris kode di atas maka di implementasikan pada file hosting website
Tulang Bawang, dimana di tempatkan pada bagian front end untuk kondisi
pembacaan artikel berita di website kecamatan, berikut implementasi baris
kode pada file hosting dapat dilihat pada Gambar 3.10

Gambar 3.10 Implementasi source code pada file hosting

c. Setelah implementasi baris kode kolom komentar pada file hosting, maka
dapat kita lihat hasil dari baris kode tersebut pada website kecamatan
Tulang Bawang dibagian berita dengan kondisi ketika kita sedang
membaca berita maka di akhir berita terdapat kolom komentar yang telah
kita tambahkan, hasil dari penambahan kolom komentar pada website
kecamatan Tulang Bawang dapat kita lihat pada gambar 3.11

Gambar 3.11 Hasil dari implementasi source code kolom komentar
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3.1.3

Kendala yang Dihadapi
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Microdata Indonesia,
penulis menghadapi beberapa kendala, yaitu :
1. Sering hilangnya teks artikel pada saat mengunggah di website
Microdata Indonesia.
2. Membuat tampilan animasi untuk website Tulang Bawang
(menemukan source code).

3.1.4

Cara Mengatasi Kendala
Berdasarkan kendala yang di hadapi di atas, maka cara penulis untuk
mengatasi kendala tersebut antara lain :
1. Sering hilangnya teks artikel pada saat mengunggah di website
Microdata Indonesia.
2. Membuat tampilan animasi untuk website Tulang Bawang
(menemukan source code).
Berdasarkan kendala yang penulis hadapi saat melakukan Praktik Kerja
Lapangan di Microdata Indonesia, penulis memberikan beberapa solusi
dan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Berikut adalah penyelesaian
kendala yang dihadapi:

1. Sering hilangnya teks artikel pada saat mengunggah di
website Microdata Indonesia.
a. Untuk mengetahui dimana letak kesalahan pada artikel yang telah dibuat,
penulis melakukan pengecekan ulang pada artikel yang telah penulis buat.
Setelah penulis melakukan pengecekan ternyata tidak ada kesalahan dalam
penulisan, selanjutnya penulis melakukan pengecekan pada browser yang
penulis gunakan untuk mengakses website Microdata Indonesia. Setelah
penulis melakukan pengecekan pada browser yang penulis gunakan,
ternyata penulis masih menggunakan browser Mozilla Firefox versi 56.0
untuk itu penulis mencoba untuk mengganti atau memperbarui versi dari
browser Mozilla Firefox ke versi terbaru yaitu 73.0.

b. Selanjutnya untuk memperbarui versi browser yang penulis gunakan,
penulis membuka browser Mozilla Frefox, lalu pilih garis tiga yang ada di
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sudut atas kanan pada browser. Setelah itu klik pada icon tanda tanya yang
ada di menu tersebut dan pilih Firefox Help. Dapat dilihat pada Gambar
3.12

GambGambar 3.12 Update browser

c. Kemudia pilih menu about firefox dan secara otomatis browser mozila
akan memperbarui, dapat dilihat pada Gambar 3.1

Gambar 3.13 Proses update browser

d. Selanjutnya setelah penulis menunggu beberapa saat untuk proses update
aplikasi Mozilla Firefox maka di dapatkan Mozilla Firefox dengan versi
73.0, hasil dapat dilihat pada Gambar 3.14
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Gambar 3.14 Hasil update browser

e. Setelah penulis selesai melakukan proses update Mozilla Firefox. Penulis
mencoba mengakses kembali website Microdata Indonesia dan selanjutnya
penulis unggah ulang artikel dengan menggunakan artikel yang lebih
lengkap. Proses mengunggah ulang dapat dilihat pada Gambar 3.15

Gambar 3.15 Proses unggah ulang artikel

f. Selanjutnya untuk memastikan artikel telah benar setelah memperbarui
versi browser, penulis mengecek kembali pada website Microdata
Indonesia. Untuk hasil dari setelah browser di update dapat dilihat pada
Gambar 3.16
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Gambar 3.16 Hasil dari unggah ulang artikel

2. Membuat tampilan animasi untuk website Tulang Bawang
(menemukan source code)
Berdasarkan kendala yang penulis hadapi saat melakukan Praktik
Kerja Lapangan di Microdata Indonesia, penulis untuk mendapatkan
source

code

animasi

yang

digunakan

pada

situs

https://bandarlampungkota.go.id/, penulis memberikan beberapa solusi dan
penyelesaian atas permasalahan tersebut. Berikut adalah penyelesaian
kendala yang dihadapi:
a. Untuk mengetahui bagaimana struktur file yang sudah di hosting oleh situs
https://bandarlampungkota.go.id/, dengan fokus mengambil bagian pada
halaman utama yaitu animasi, penulis mencoba mencari tahu struktur file
dari situs tersebut dengan cara menggunakan inspect elemen pada browser
google chrome, bisa dilihat pada Gambar 3.17

26

Gambar 3.17 Proses Inspect Elemen

b. Dari struktur yang penulis ketahui bahwa file berada pada file index, dan
asset untuk beberapa gambar dan animasi itu berada pada file img, dengan
struktur tersebut penulis mencoba untuk bagaimana caranya mendapatkan
semua file yang ada pada file hosting tersebut.
c. Penulis mencoba menggunakan salah satu aplikasi untuk mengambil
struktur file website, dimana aplikasi tersebut bernama HTTrack Website
berikut tampilan dari aplikasi HTTrack dapat dilihat pada Gambar 3.18

Gambar 3.18 Tampilan aplikasi HTTrack Website

d. Selanjutnya

penulis

mencoba

untuk

mendapatkan

file

https://bandarlampungkota.go.id/, dengan menekan tombol

website
next dan

diminta untuk mengisi form nama project dan project category disini
penulis isi dengan animasi, dapat dilihat pada Gambar 3.19
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Gambar 3.19 Proses pengisian form aplikasi HTTrack Website

e. Kemudian penulis klik next untuk melanjutkan tahapan selanjutnya, pada
tahapan mirror mode penulis diminta untuk mengisi alamat URL website
yang akan di unduh pada kota Website Address (URL), ini bisa di salin
dari address url alamat website yang akan di unduh itu. Namun
sebelumnya penulis juga menentukan action terlebih dahulu untuk setting
limitasi, dapat dilihat pada Gambar 3.20

Gambar 3.20 Pengisian alamat URL

f. Selanjutnya penulis setting limitasi pada menu Set Options, ini bertujuan
supaya yang kita unduh hanya yang penulis butuhkan. Jika tidak dibatasi
maka semua tautan website yang ada pada website tersebut akan terunduh
semua, dan bisa menggunakan waktu yang cukup lama. Saran dari penulis
untuk bagian maximum mirroring depth, diisi dengan angka 10, kemudian
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pada Maximum external depth, diisi dengan angka 0 supaya link diluar
website yang kita ingin unduh tidak turut terunduh. Kemudian bagian Max
transfer rate diisi dengan 75000 sesuaikan dengan bandwith yang penulis
gunakan. Kemudian penulis tekan ok untuk melanjutkan tahapan
selanjutnya, tahapan berikut dapat dilihat pada Gambar 3.21

Gambar 3.21 Setting limitasi

g. Selanjutnya penulis menekan tombol next untuk tahapan selanjutnya dan
aplikasi HTTrack Webiste akan masuk ke proses pengunduhan website
https://bandarlampungkota.go.id/, dapat dilihat pada Gambar 3.22

Gambar 3.22 Proses mengunduh website tujuan

h. Setelah proses unduh selesai maka didapatkan sebuah file dengan susunan
bisa dilihat pada Gambar 3.23
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Gambar 3.23 Hasil unduhan

i. Ketika file index kita buka maka akan muncul tampilan seperti pada
Gambar 3.24

Gambar 3.24 Tampilah hasil unduhan

j. Namun file diatas bersifat offline jadi penulis bisa merubah isi dari
animasi tersebut, dan berikut isi source code dari file index dapat dilihat
pada Gambar 3.25
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Gambar 3.25 Source code dari file index

k. Setelah penulis mendapatkan source code untuk animasi kemudian penulis
kerja sama tim untuk menyelesaikan animasi untuk kabupaten Tulang
Bawang sesuai dengan perintah yang diminta dengan hasil bisa dilihat
pada Gambar 3.26

Gambar 3.26 Hasil dari pembuatan animasi
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3.2 BAGUS MIFTAQ HUROHMAN
NPM 17312262
3.2.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Microdata Indonesia,
penulis ditempatkan dibagian IT Support. Pada bagian ini, penulis memiliki
tugas sebagai berikut :
a. Maintenance program website untuk kebutuhan perusahaan.
b. Mengolah database dan sistem manajemen yang ada.
c. Mengumpulkan informasi untuk analisis dan evaluasi sistem.
Adapun yang dilakukan penulis pada saat PKL dapat dilihat pada Tabel 3.2
berikut:
Tabel 3.2 Bidang Kerja Bagus Miftaq Hurohman
Penempatan

Tugas Yang Dilaksanakan

Bidang

IT Support

1. Membuat artikel di website Microdata
Indonesia
2. Membuat desain animasi website
Kabupaten Tulang Bawang
3. Membuat video pembukaan untuk
Momentum Tv
4. Mengisi Data di Portal Data Tulang
Bawang
5. Mengedit animasi website Kabupaten
Tulang Bawang

3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Selama masa Praktik Kerja Lapangan, penulis melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan program studi penulis, yaitu bidang Informatika. Kegiatankegiatan tersebut memiliki rincian sebagai berikut :
1. Membuat Artikel di Website Microdata Indonesia
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh penulis hampir
setiap harinya pada Praktik Kerja Lapangan di Microdata Indonesia. Penulis
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harus menulis artikel yang berisi tentang Teknologi Informasi dan
Komunikasi misalnya membandingkan antara teknologi masa lampau dan
saat ini. Artikel yang telah dibuat akan diunggah ke website Microdata
Indonesia, yaitu http://microdataindonesia.co.id. Artikel tersebut dibuat
dengan tujuan untuk menyebarkan informasi seputar Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang berkembang saat ini.
Tahapan pembuatan artikel sendiri pada awalnya dimulai dari persiapan
bahan artikel. Yang mana, bahan yang akan disiapkan berupa materi dan
gambar yang terlebih dahulu diketik di aplikasi pengolah kata seperti
Microsoft Office Word. Bahan yang sudah siap diantaranya seperti pada
Gambar 3.27

Gambar 3.27 Artikel dan Gambar

a. Membuat artikel baru di website
Disini penulis akan membuat artikel baru yang berkaitan dengan teknologi,
yaitu topik membandingkan antara HDD dengan SSD. Didalam artikel
tersebut, penulis akan menjelaskan tentang pengertian kedua jenis memori
tersebut beserta variabel pembandingnya seperti ukuran, berat, kapasitas
penyimpanan, maupun kecepatan penyimpanan. Setelah bahan disiapkan,
maka artikel akan langsung disalin ke halaman pembuatan artikel di
website Microdata Indonesia seperti pada Gambar 3.28.
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Gambar 3.28 Membuat artikel baru di website

b. Menyunting artikel pada website
Penulis menyalin artikel bahan yang ada pada aplikasi pengolah kata ke
halaman pembuatan artikel pada website Microdata Indonesia. Lalu,
penulis melakukan beberapa penyuntingan terhadap bentuk penulisan baik
itu gaya huruf maupun ukuran hurufnya agar sesuai dengan yang
diinginkan. Penulis juga menambahkan judul, sampul, dan tag agar lebih
menarik dan mudah ketika dicari oleh para pembaca. Seperti pada
Gambar 3.29 dan Gambar 3.30 berikut.

Gambar 3.29 Penyuntingan artikel pada website
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Gambar 3.30 Pemberian judul, sampul, dan tag artikel pada website

c. Pengecekan link artikel yang telah berhasil dibuat
Setelah melakukan pengunggahan artikel, penulis melakukan pengecekan
kembali apakah artikel yang telah dibuat dapat tampil di website Microdata
Indonesia. Pengecekan dilakukan dengan cara membuka website
Microdata Indonesia dibagian Blog & News. Bila artikel yang telah dibuat
muncul dan berhasil dibuka, maka artikel dinyatakan berhasil diunggah.
Selengkapnya seperti Gambar 3.31 dibawah ini.

Gambar 3.31 Artikel yang telah berhasil diunggah

2. Membuat Desain Animasi Website Kabupaten Tulang Bawang
Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang penulis lakukan yang
berbeda dengan biasanya. Untuk membuat tampilan website Kabupaten
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Tulang Bawang lebih menarik, maka penulis ditugaskan untuk membuat
sebuah desain animasi untuk ditampilkan dibagian dashboard website.
Dengan tampilan animasi yang lebih menarik diharapkan para penggunanya
lebih antusias dalam menggunakan website tersebut. Animasi yang akan
dibuat adalah animasi sederhana yang menampilkan panorama dan monumen
atau gedung bersejarah dari Kabupaten Tulang Bawang. Tahapan-tahapan
yang penulis lakukan dalam proses pembuatan desain ini diantaranya sebagai
berikut :
a. Tahap observasi dan pencarian bahan untuk pembuatan animasi
Pada tahap ini, bahan yang dimaksud adalah foto asli dari gedung atau
monumen bersejarah yang akan dibuat bentuk vektor atau versi kartunnya.
Disini penulis memasukkan beberapa monumen seperti pada Gambar
3.32 dan Gambar 3.33 dibawah.

Gambar 3.32 Tugu Garuda

Gambar 3.33 Gapura Kantor Bupati Tulang Bawang
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b. Proses pembuatan sketsa dan pewarnaan tiap monumen
Dalam proses ini, penulis membuat sketsa dari tiap monumen dan diwarnai
sesuai atau mendekati dengan aslinya. Untuk perangkat lunak yang
digunakan adalah perangkat lunak desain grafis berbasis vektor, yaitu
Corel Draw 2019. Penulis menggunakan perangkat lunak tersebut agar
gambar vektor yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Penulis membuat
desain vektor per monument setelah itu baru disatukan di latar panorama
yang disiapkan. Hasil jadi vektornya diantaranya seperti Gambar 3.34,
Gambar 3.35, dan Gambar 3.36 berikut.

Gambar 3.34 Desain vektor Gapura Kantor Bupati Tulang Bawang

Gambar 3.35 Gambar vektor Gedung Islamic Center
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Gambar 3.36 Gambar vektor Tugu Garuda

c. Pembuatan desain panorama dan peletakan monument pada desain
panorama
Pada tahap ini, penulis membuat sebuah desain panorama dengan tinggi
657 piksel dan lebar 4.058 piksel. Didalamnya akan berisi pemandangan
seperti monumen-monumen, pantai, laut, dan perkebunan. Oleh karena itu,
beberapa unsur penting seperti pepohonan, jalanan, awan-awan, dan
manusia juga harus ada di dalamnya. Bila semua unsur telah dibuat dan
diletakkan, maka selanjutnya monument-monumen yang telah didesain
akan dipasang di panorama tersebut. Penulis meletakkannya dengan rasio
yang baik agar terlihat rapih. Hasil jadi dari desain keseluruhan seperti
pada Gambar 3.37.

Gambar 3.37 Desain panorama dan gedung yang telah dirangkai

3. Membuat Video Pembukaan Untuk Momentum Tv
Momentum Tv merupakan salah satu klien dari Microdata Indonesia yang
bergerak dibidang penyiaran atau broadcasting. Pada kegiatan ini, penulis
diminta untuk membuat sebuah video pembukaan dari kanal Momentum Tv.
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Hal yang paling awal yang harus penulis lakukan adalah mengumpulan
referensi dan kriteria yang diminta oleh klien tersebut. Untuk kriteria sendiri,
penulis diminta untuk membuat tampilan video singkat yang berdurasi
minimal 5 detik dan kurang dari 15 detik yang menampilkan logo dari
Momentum Tv dengan efek musik latar yang menarik. Untuk aplikasi yang
digunakan oleh penulis sendiri dalam membuat video ini adalah Adobe After
Effect. Penulis memilih menggunakan Adobe After Effect karena aplikasi ini
sangat cocok untuk pembuatan footage video singkat yang menarik dan
mudah dalam penggunaannya. Tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam
pembuatan video pembukaan ini diantaranya :
a. Tahap pembuatan konsep
Pada tahap ini, penulis membuat konsep berjalannya video sesuai dengan
keinginan dari klien. Konsep yang dibuat oleh penulis untuk video ini
diantaranya akan menampilkan logo diperbesar secara halus. Setelah itu,
logo yang telah sampai pada ukuran optimal akan diberi efek mengkilap
yang menunjukkan kesan elegan dari logo yang tampil. Setelah efek
mengkilat logo akan kembali diperbesar secara halus lalu opacity dari
videonya akan diperkecil.
b. Proses pembuatan video
Langkah yang harus dilakukan dalam proses ini adalah memasukkan
semua bahan berupa gambar logo Momentum Tv dan efek musik latar ke
dalam project yang disiapkan didalam Adobe After Effect. Bila bahan
sudah siap, maka selanjutnya penulis membuat sebuah komposisi untuk
menyusun bahan tersebut sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Di dua
layer pertama berupa solid layer berwarna putih dibawah dan abu-abu
diatas. Untuk lapisan abu-abu diberi efek masking berbetuk oval yang
dibagian

tengahnya

diberi

kesan

tembus

pandang

yang

hanya

menampilkan kesan bayangan disetiap sudut sehingga menghasilkan efek
vintage yang klasik. Lalu lapisan atau layer selanjutnya ditambahkan
gambar logo Momentum Tv. Penulis menambahkan efek perbesaran dari
ukuran kecil ke besar terhadap logo tersebut. Bila ukuran perbesaran sudah
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sesuai maka tinggal menambahkan efek mengkilat. Penulis menggunakan
efek yang sudah ada di aplikasi yang digunakan, nama efek yang
digunakan adalah CC Light Sweep. Dengan efek ini, penulis mengaturnya
sedemikian rupa sehingga logo terlihat seperti disinari kesan mengkilap.
Bila telah sesuai, penulis menambahkan efek musik latar dibagian bawah
layer. Sehingga hasilnya akan terlihat seperti pada Gambar 3.38.

Gambar 3.38 Tampilan video opening yang telah dibuat

c. Proses rendering video
Pada tahap ini, penulis harus melakukan rendering terhadap project video
yang telah dibuat agar formatnya menjadi .mp4 dengan menggunakan
Adobe Media Encoder. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi pasangan
dari Adobe After Effect untuk melakukan proses rendering video agar lebih
cepat. Project video yang di-render akan tampil seperti pada Gambar
3.39.
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Gambar 3.39 Tampilan video opening yang akan dilakukan rendering

d. Tahap penerimaan hasil
Pada tahap ini, penulis memberikan file video jadi ke pengawas PKL yang
ada di Microdata Indonesia untuk diperiksa apakah sudah sesuai atau
belum. Bila sudah, maka tidak perlu dilakukan penyuntingan.

4. Mengisi Data di Portal Data Tulang Bawang
Kegiatan ini merupakan kegiatan pengisian beberapa data untuk mengisi
berbagai macam data yang dibutuhkan dalam pendataan dan sebagainya.
Tujuan adalah untuk menjadikan masyarakat tahu akan jumlah persebaran
data yang ada di Tulang Bawang setiap tahunnya. Misal, jumlah petugas
rumah sakit yang ada di Tulang Bawang pada tahun 2017 ternyata lebih
banyak dari yang ada di 2016. Hal ini menunjukkan peningkatan positif dari
kinerja pengelolaan pemerintah di Kabupaten Tulang Bawang. Tahapan yang
dilakukan saat penulis melakukan proses pengisian data di portal data
diantaranya, sebagai berikut :
a. Pengarahan dari pengawas PKL di Microdata Indonesia
Dalam tahap ini, penulis mendapat pengarahan dari pengawas PKL terkait
hal-hal dan aspek-aspek apa saja yang harus diisikan dan bagiamana
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prosedur

pengisian

itu

sendiri.

Berikut

tampilan

dari

portaldata.tulangbawang.go.id pada Gambar 3.40.

Gambar 3.40 Tampilan website Portal Data Tulang Bawang

b. Pengisian di website portal
Pada tahap ini, penulis mengisikan data yang telah diberikan oleh
pengawas PKL. Tampilan pengisian data pada website portal data seperti
pada Gambar 3.41.

Gambar 3.41 Tampilan masukan pada portal data
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c. Pengecekan data yang diisi
Setelah selesai mengisi, maka penulis melakukan pengecekan apakah data
yang telah diisikan berhasil tampil pada website portal data. Bila berhasil
maka hasilnya akan seperti pada Gambar 3.42 berikut.

Gambar 3.42 Tampilan hasil dari masukan data

3.2.3 Kendala yang Dihadapi
Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Microdata
Indonesia, penulias menghadapi sebuah kendala, yaitu :
1. Tidak adanya logo MomentumTv yang berkualitas tinggi
Pada saat penulis melakukan praktik kerja lapangan, penulis mendapat
tugas untuk membuat video pembukaan untuk MomentumTv. Namun,
logo yang didapat berformat .JPG dan kualitas rendah. Penulis mencoba
bertanya apakah ada yang berkualitas lebih tinggi, tetapi tidak ada.
Akhirnya penulis mencoba melakukan pencarian di internet, namun tidak
kunjung menemukan logo MomentumTv yang berkualitas tinggi (HD) dan
berformat .PNG .
3.2.4 Mengatasi Kendala yang Dihadapi
Berikut adalah cara penulis menyelesaikan kendala yang penulis hadapi
dalam kegiatan praktik kerja lapangan :
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1. Tidak adanya logo MomentumTv yang berkualitas tinggi
Dari kendala tersebut, penulis menemukan cara untuk mendapatkan logo
MomentumTv yang berkualitas tinggi dan berformat .PNG yaitu dengan
melakukan trace dari logo yang berkualitas rendah dengan menggunakan
software Corel Draw 2019. Berikut adalah tahapan penulis dalam
melakukan tracing terhadap logo :
a. Menggunakan ellipse tool dan 3-point-curve
Penulis menggunakan dua alat, yaitu ellipse tool dan 3-point-curve.
Penulis tidak menggunakan fitur trace yang sudah ada langsung di
Corel Draw 2019 karena hasil yang didapat kurang maksimal. Oleh
karena itu penulis melakukan trace manual dengan kedua alat
tersebut. Seperti pada Gambar 3.43 berikut.

Gambar 3.43 Proses tracing di Corel Draw 2019

b. Proses Export logo yang telah jadi
Setelah proses tracing selesai, maka penulis melakukan proses
export untuk membuat logo yang telah selesai menjadi berformat
.PNG. Seperti pada Gambar 3.44 ini.
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Gambar 3.44 Proses export logo jadi di Corel Draw 2019

BAB IV
PENUTUP

1.1 Kesimpulan
Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di CV Microdata
Indonesia, penulis menemukan banyak pengetahuan dan pembelajaran sangat
berharga. Dengan demikian kesimpulan yang dapat penulis ambil setelah
melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan PKL memberikan gambaran kerja dan pengetahuan dalam
mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dunia kerja, serta melatih
mahasiswa agar memliki etika dan bersikap professional dalam
menghadapi dunia kerja.
2. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan sebuah metode untuk
menerapkan teori-teori yang telah diterima oleh mahasiswa dari kampus
ke dalam dunia kerja.
3. Kami mengetahui prosedur dan tata kerja yang dilakukan CV Microdata
Indonesia dalam Mengerjakan Proyek yang diterima dari klien.
4. Kami belajar disiplin, mengikuti peraturan kerja serta disiplin waktu
menjadi tanggung jawab agar dapat menyelesaikan tugas dengan tepat
waktu.
5. Dari pengalaman selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di CV Microdata
Indonesia kami menyimpulkan bahwa sistem kerja di CV Microdata
Indonesia sudah cukup baik karena para karyawan diberikan tugas yang
sesuai dengan kemampuan tanggung jawabnya masing-masing, serta
sikap yang baik dari atasan kepada bawahan membuat nyaman pada saat
bekerja.
6. Dalam menjalani kegiatan PKL di Microdata Indonesia banyak belajar
pengetahuan untuk manajemen pekerjaan sesuai bidang keahlian masingmasing sesuai metodologi scrum dimana pengawas PKL menjadi scrum
master dalam lingkup proyek.
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1.2 Saran
Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama kurang lebih 2
bulan di CV Microdata Indonesia, saran yang penulis ajukan adalah sebagai
berikut:
1. Sebagian besar dari proses dan kegiatan pada CV Microdata Indonesia
sudah cukup baik. Namun diharapkan agar dilakukan penyusunan ulang
atau perapihan tempat kerja karena terlihat tidak beraturan, sehingga
karyawan dapat bekerja dengan lebih nyaman.
2. Mahasiswa

harus

lebih

menguasai

dan

mengembangkan

ilmu

pengetahuan, kreatifitas dan kompetensi diri baik sebelum maupun
sesudah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
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1. Formulir penilaian PKL (Anas Rosyid Dian)
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2. Formulir penilaian PKL (Bagus Miftaq Hurohman)
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3. Surat tugas PKL
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4. Daftar hadir PKL
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5. Catatan Harian PKL (Anas Rosyid Dian)
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6. Catatan Harian PKL (Bagus Miftaq Hurohman)
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