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RINGKASAN PELAKSANAAN  

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapang  (PKL) merupakan suatu kegiatan terpadu dari 

seluruh pengalaman belajar sebelumnya kedalam program pelatihan berupa 

kinerja   dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang 

telah dipelajari. Praktik Kerja Lapang (PKL) juga merupakan sarana dalam 

proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai 

tenaga professional. Dalam laporan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini, 

membahas beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi dan 

usulan solusi terhadap kendala atau masalahyang dihadapi di Badan 

Pertanahan (BPN) Kota Bandar lampung. 

 

Penempatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibagi di beberapa 

bagian dengan bidang kerja yang berbeda. Pada bagian pengendalian dan 

pemberdayaan  (P2)  yang dikerjakan secara rutin adalah menyiapkan bahan 

dan melakukan kegiatan pengendalian  pertanahan,  pengelolaan tanah  

negara,  tanah  terlantar  dan pemberdayaan masyarakat.Pada bagian 

Pemetaan yang dikerjakan secara rutin adalah menggambar peta bidang 

tanah yang sudah diukur dilapangan. 

 

Prosedur penanganan untuk instansi Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) perlu adanya  maintenance pada perangkat komputer dan 

memanfaatkan jaringan LAN sebagai transfer data. Prosedur penanganan  

pada divisi pengendalian dan pemberdayaan dibutuhkan sebuah sistem 

untuk pengecekan sertifikat hak tanah agar lebih membantu pegawai dalam 

pengerjaannya. 

 

 

KataKunci: PKL, Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar lampung, 

Penatagunaan tanah 

 

 

 

 



 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja  Lapangan  (PKL) merupakan suatu kegiatan yang terpadu  dari 

seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam pelatihan, berupa kinerja dalam 

semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari di 

dalam perkuliahan. Praktik Kerja Lapangan (PKL)  merupakan sarana strategis 

dalam proses pembetukan kemampuan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga 

profesional. Untuk menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan, 

dibutuhkan suatu perusahaan maupun instansi  sebagai tempat pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

 Badan Pertanahan Nasional  Kota Bandar Lampung  merupakan tempat 

yang dipilih dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan  (PKL). Karena Badan 

Pertanahan Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementrian yang 

bergerak dibidang pertanahan dan sangat erat kaitannya pada  dokumen  dokumen 

penting yang berhubungan dengan surat kepemilikan tanah,balik nama,pemecahan 

tanah dan lainnya. Setiap bagian bagian pada Badan Pertanahan  Nasional (BPN) 

selalu berhubungan dengan berkas berkas yang berkaitan dengan tugas masing-

masing bagian, seperti pada Pengendalian dan Pemberdayaan (P2) mereka 

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian 

pertanahan, pengelolaan tanah negara,dan pemeberdayaan masyarakat.Sedangkan 

pada bagian pengaturan dan penataan  pertanahan (P3)  tugas mereka menyiapkan 

bahan penerbitan pertimbangan teknis penataan guna tanah, penerbitan ijin 

perubahan penggunaan tanah, dan penggunaan tanah lainnya. Dan beda hal nya 

Dengan bagian  pemetaan yang bertugas menyiapkan peta bidang tanah, surat 

ukur dan pemeliharaan peta pendaftaran. Dari beberapa devisi tersebut sangat erat 

kaitannyadengan pengolahan data dan informasikarena berhubungan langsung 

kepada pemohon (Masyarakat)   
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  Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah suatu tempat   yang 

sesuai untuk dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, 

karena  dari masalah tersebut  sangat erat kaitannya dengan ilmu teknologi 

informasi, dan mengingat latar belakang  pendidikanadalah Sistem Informasi. 

Sehingga dapat membantu dan menyelesaikanpermasalahan yang ada pada 

masing- masing bagian. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud Praktik Kerja Lapangan  (PKL) antara lain : 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada sebuah perusahaan. 

2. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang 

keahlian 

3. Mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dei perkuliahan. 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain : 

1. Meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta hubungan  sosial dengan 

perusahaan atau instansi agar nantinya lebih mudah dalam mencari lapangan 

pekerjaan. 

2. Untuk  memberikan gambaran nyata tentang penerapan dari ilmu atau  teori 

yang sudah didapat pada saat perkuliahaan 

3. Belajar beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sebenarnya. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan atau fungsi  selama pelaksanaan PKL antara lain. 

1.3.1 Bagi Penulis 

1. Melatih disiplin,  tanggung jawab ,  inisiatif,  kreatifitas,  motivasi kerja,  

kerjasama,  tingkah laku, etika dan emosi 

2. Menambahkan pengetahuan dan fungsi Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) 

3. Mendapatkan pengalaman bagaimana bekerja sebagai pegawai dalam 

sebuah perusahaan, serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

selama di perkuliahan. 
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1.3.2  Bagi Unversitas 

1. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

dialami  

2. Adanya kritikan yang membangun dari mahasiswa yang melakukan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

3. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan di perusahaan dalam 

memberikan bimbingan dan  teladan bagi mahasiswa yang melakukan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

1.3.3  Bagi Perusahaan 

1. Membantu perusahaan dalam menyelesaikanpermasalahan yang dialami  

2.Adanya kritikan yangmembangundari mahasiswa yang melakukan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

 

1.4 Tempat PKL 

Mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) di Badan 

Pertanahan Nasional (BPN)  kota Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan 

Drs. Warsito No.5  Teluk Betung Utara Bandar Lampung .Telp. (0721) 486217, 

Fax (0721) 480233. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Badan Pertanahan Nasional 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Semester Genap 

yang berlangsung selama 2 bulan  yaitu dimulai pada tanggal 10 April 2017 s.d 03 

Juni 2017. 

Pada saat  melaksanakan  Praktik  Kerja  Lapangan (PKL) selama 2 bulan, 

kami melaksanakan serangkaian kegiatan maupun pekerjaan sesuai dengan bagian 

masing-masing yang sudah ditetapkan pada  saat awal dilaksanakannya Praktik 

Kerja Lapangan (PKL). Adapun waktu kerja pada pada Badan Pertanahan 

Nasional Kota Bandar Lampungyaitupada hari senin sampai dengan kamis, jam 

kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, sedangkan 

pada hari jum’at jam kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 

16.30 WIB.Dan waktupenyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah 

selama 2 bulan terhitung dari keluarnya surat keputusan. 
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BAB 2 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1 Sejarah Perusahaan 

2.1.1.   Waktu Berdiri 
 

BadanPertanahanNasional (BPN) awalnyaadalahAkademiAgrariayang 

didirikan   di   Yogyakarta pada   tahun   1963,   kemudian   didirikan   lagi di 

Semarangpadatahun1964.Yangdi Yogyakarta denganjurusanAgraria,tetapi 

diSemarang denganjurusanPendaftaranTanah.Padatahun1966,diterbitkan status 

AkademiAgraria.Sampai akhirnyapadatahun 1971, dibuka jurusanTata 

GunaTanah padaAkademiAgrariadi Yogyakarta. 

Kemudian pada tahun 1987,ketika program sarjana muda dihapuskan dan 

diganti menjadi Pendidikan Diploma (D3), akhirnya semua jurusan di Akademi 

ini di tiadakan lagi. Pada tahun 1989, pembina Akademi Agraria dialihkan dari 

Departemen dalam negeri ke Badan Pertanahan Nasional(BPN) sampai sekarang. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini disebut sebagai lembaga PemerintahNon 

Departemen tetapi dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan 

dipimpin oleh Kepala  (sesuai dengan Perpres No 10 tahun 2006). Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas 

pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. 

 

2.2 Kegiatan Umum Perusahaan 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang pertanahan atau agraria dan tata ruang untuk membantu presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Kegiatan umum Badan Pertanahan Nasional meliputi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang tata ruang, infrastruktur 

keagrarian atau pertanahan,serta penanganan masalah agraria dan pemanfaat 

ruang dan tanah. 
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2.3 Struktur Organisasi 

Stuktur Organisasi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu organisasi 

sebab dengan   adanya struktur organisasi  yang lebih baik dalam tubuh suatu 

organisasi akan memungkinkan tujuan akan mudah tercapai. 

Disamping itu dengan adanya struktur organisasi akan di peroleh penentuan yang 

jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing 

hubungan kerja yang resmi, guna tercapai hasil yang baik dan efektif. 

Struktur organisasi pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar 

Lampung dapat dilihat pada gambar 2.1 

 

Gambar 2.1. Struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional 

2.4 Logo Perusahaan 

Pada gambar 2.2 merupakan logo resmi dari Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala BPN RI No 59 Tahun 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Logo Badan Pertanahan Nasional  RI 



 

 

7 

Lambang Badan Pertanahan Nasional adalah bentuk suatu kesatuan 

gambar dan tulisan terdiri dari: 

 

Gambar 2.3 Butir Padi 

Gambar 2.3 merupakan 4 (empat) butir padi melambangkan kemakmuran 

dan kesejahteraan. Memaknai atau melambangkan 4 (empat) tujuan 

Penataan Pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI yaitu 

kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan. 

 

 

Gambar 2.4 Lingkaran Bumi 

Gambar 2.4 merupakan lingkaran bumi melambangkan sumber 

penghidupan manusia.Melambangkan wadah  atau area untuk berkarya 

bagi  BPNRI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada 

didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara. 

 

 

Gambar 2.5 Sumbu, Garis Lintang, Garis Bujur 

Gambar 2.5 merupakan sumbu yang melambangkan poros keseimbangan 3 

(tiga) Garis Lintang dan 3 (tiga) Garis Bujur Memaknai atau 
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melambangkan pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang mandasari lahirnya Undang-

undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960. 

 

Gambar 2.6 Bidang Grafis Bumi 

Gambar 2.6 merupakan 11 (sebelas) bidang grafis bumi memaknai atau 

melambangkan 11 (Sebelas) agenda pertanahan yang akan dan telah 

dilakukan BPNRI. Bidang pada sisi sebelah kiri melambangkan bidang 

bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja BPN RI. Warna Coklat 

melambangkan bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dan teguh. 

Warna Kuning Emas melambangkan  kehangatan, pencerahan, intelektual 

dan kemakmuran. Warna Abu-abu melambangkan kebijaksanaan, 

kedewasaan serta keseimbangan. 

 

Sumber  :Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI  No 59 Tahun 

2008 tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 

 

2.5 Alamat dan Denah Lokasi 

Badan Pertanahan Nasional (BPN)  kota Bandar Lampung  beralamatkan di 

Jalan Drs. Warsito No.5  Teluk Betung Utara Bandar Lampung .Telp. (0721) 

486217, Fax (0721) 480233. 

 

Gambar 2.7 Badan Pertanahan Nasional kota Bandar Lampung 

http://kot-bandarlampung.bpn.go.id/Portals/0/assets/sekilas-bpn/Kep-KBPNRI-59-tahun-2008.pdf
http://kot-bandarlampung.bpn.go.id/Portals/0/assets/sekilas-bpn/Kep-KBPNRI-59-tahun-2008.pdf
http://kot-bandarlampung.bpn.go.id/Portals/0/assets/sekilas-bpn/Kep-KBPNRI-59-tahun-2008.pdf
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BAB 3 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1 Pelaksanaan PKL oleh RULLY WIJAYA (14311369) 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama     melaksanakan     Praktik   Kerja   Lapangan   (PKL)   di   

Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bandar Lampung, saya  di tempatkan 

pada  bagian  pemetaan, dimana pada bidang ini mempunyai tugas di bidang  

pemetaan  yaitu menggambar  titik lokasi pada peta bidang tanah  yang  telah 

diukur sebelumnya. 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Bidang  pemetaan mempunyai  tugas  dalam  melakukan  pemetaan 

bidang tanah  dan  pengukuran  bidang tanah.   Pada  saat  melaksanakan   Praktik    

Kerja Lapangan (PKL), adapun   pekerjaan   yang  rutin  dikerjakan pada saat 

setiap hari antara  lain sebagai berikut : 

1. Pembuatan Pengumuman  Data Fisik dan Data Yuridis 

Merupakan membuat pengumuman tanah pemohon dengan   

menggunakan   aplikasi   Microsoft  Word dan aplikasi komputerisasi 

pertanahan (KKP). Tugas tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan 

pada   data  data  pemohon  yaitu,  nama  pemohon,  Nomor Identifikasi  

Bidang  (NIB),  letak  bidang tanah,  dan  luas tanah. 

2. Menggambar  Peta  Bidang  Tanah 

Ialah kegiatan di bidang pemetaan yang bertugas menggambar bidang 

tanah yang sebelumnya sudah diukur pada peta.  Tugas tersebut dilakukan 

menggunakan sebuah aplikasi design yaitu  AutoCAD. 

3. Entri Data Sistem Pertanahan 

Ialah mengentri data-data pemohon yang masuk dengan menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel. Tugas tersebut dilakukan dengan cara 

penyesuaian pada  berkas  yang  sudah  diserahkan oleh pemohon.  Dalam  

mengentri data  pemohon ada  beberapa bagian yang  harus  dituliskan  
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yakni,  nomor berkas, nama  pemohon, petugas  pengukuran, nomor  peta 

bidang, tanggal masuk, dan tanggal selesai. 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Instansi Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kota   Bandar   Lampung,  terdapat  kendala yang 

dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi sebagai berikut : 

1. Perangkat keras komputer yang digunakan mengalami lag atau  

kinerja komputer menjadi lambat. Sehingga membuat pekerjaan   

menjadi  terhambat  dan  kurang efisien. 

2. Transfer data masih menggunakan media flashdisk, sehingga proses 

pemindahan data kurang efektif atau memakan banyak waktu. 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

1. Dari kendala yang di hadapi  saat melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan yaitu permasalahan pada komputer yang mengalami lag   

atau lambatnya proses kinerja pada komputer. Adapun cara    

mengatasi   kendala permasalahan tersebut: 

Menghapus Program atau aplikasi yang sudah tidak digunakan 

lagi,dengan cara  Add/Remove  Program  di dalam  Control Panel 

sehingga mengurangi kapasitas memori di dalam komputer. 

2. Mengatasi transfer data dengan menggunakan sharing file atau 

folderyang sudah terhubung dengan jaringan LAN  . 

Adapun cara  sharing  file atau folder  sebagai berikut : 

a. Buka     Windows   Explorer  atau MyComputer,  pilihlah   sebuah  

folder atau dokumen yang ingin di  sharing.  Kemudian klik 

kanan,   share with,   lalu pilih opsi  Spesific people, seperti pada 

gambar 3.1 berikut : 
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b. Maka akan muncul menu jendela file sharing. Di dalam combo 

list pilihlah opsi  Everyone, kemudian  klik button  Add.  Maka  

userEveryone   akan masuk kedalam list. Ubahlah  Permission 

level  di opsi  Everyone  menjadi Read/Write  Lalu klik button  

Share, Seperti pada gambar 3.2 berikut ini : 

 

Gambar 3.1 Sharing File 

Gambar 3.2 Menu People to share 



 

 

12 

c. Setelah  itu  maka  akan  muncul  sebuah  menu  baru yang berisi 

notifikasiyang memberitahukan  bahwa file atau   folder  sudah 

berhasil disharing.Kemudian klik Done  untuk menutup menu. 

Seperti pada gambar 3.3 berikut ini : 

 

 

 

 

 

3.1.5 Usulan Solusi 

Adapun usulan yang dapat diberikan agar perangkat komputer tidak 

lagi mengalami lag atau lagging ialah : 

a) Melakukan  upgrade perangkat keras RAM   pada ukuran yang lebih 

besar sesuai dengan kebutuhan. 

b) Menonaktifkan startup Program dan  Service yang tidak diperlukan 

pada perangkat komputer dengan cara  masuk  ke  menu  run,   

kemudian   ketik   msconfig lalu enter. Pada tab Service dan Startup 

lakukan uncheck  terhadap aplikasiyang tidak digunakan lagi. 

(catatanteknisi : 2010) 

 

 

 

3.2 Pelaksanaan PKL oleh BAMBANG SUGIARTO (14311607) 

3.2.1 Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL)  di Badan Pertanahan 

Gambar 3.3 Notifikasi Folder Shared 
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Nasional (BPN) kota Bandar Lampung,  saya ditempatkan  pada   bagian 

pengendalian dan pemberdayaan   (P2)  yang mempunyai tugas menyiapkan bahan 

dan melakukan kegiatan  pengendalian  pertanahan,  pengelolaan tanah  negara,  

tanah  terlantar  dan pemberdayaan masyarakat. Dari fungsi tersebut memiliki 

pengertian yang berbeda : 

1. Pengelohan     pertanahan    tanah   negara   merupakan   suatu   kegiatan 

pengolahan  tanah    yang   tidak  bertuan  atau  memiliki  pemilik  untuk 

diberikan izin dan digunakan sesuai dengan izin yang telah diberikan. 

2. Tanah  terlantar  sebuah  tanah  yang  telah  diberikan  izin  oleh   negara 

berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bagian 

Pengendalian dan Pemberdayaan tersebut sedang berjalan, sehingga diberikan 

tugas untuk membantu pensertifikatan tanah diantaranya: 

1. Verifikasi berkas pemohon 

Pengecekan berkas pemohon yang telah mengajukan perhomonan atas 

tanah yang ingin dibuat sertifikat. Pengecekan berkas pemohon 

meliputi: cek ktp, alas hak, pajak, alur kepemilikan dan cek pengajuan 

pengukuran. 

2. Menggambar  Peta  Bidang  Tanah 

Merupakan suatu kegiatan di bidang pemetaan yang bertugas  

menggambar bidang tanah yang sebelumnya sudah diukur oleh petugas 

ukur. Tugas tersebut dilakukan menggunakan sebuah aplikasi design 

yaitu AutoCAD. Sebelum menggambar peta bidang petugas ukur 

melakukan survey dan pengukuran peta bidang tanah. 

3. Pembuatan  Pengumuman   Data  Fisik  dan  Data  Yuridis  

Merupakan pembuatan Pengumuman tanah pemohon dengan   

menggunakan aplikasi KKP (komputrisasi kantor pertanahan). Tugas   

tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan pada  data-data  pemohon 

yakni, nama pemohon, Nomor Identifikasi Bidang (NIB),letak bidang 

tanah, dan luas tanah. 
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Gambar 3.4 flowchart dokumen gambar peta 1 
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Gambar 3.5 flowchart dokumen gambar peta 2 
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Gambar 3.6 flowchart dokumen pengumuman 

 

3.2.3 Kendala yang Dihadapi 

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada instansi Badan 

Pertanahan Nasional (BPN)  kota Bandar Lampung, terdapat kendala yang 

dihadapi yaitu: 
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1. Lambatnya  jaringan internet yang mengakibatkan lamanya proses 

dalam mengentri data pada bagian Pengendalian dan Pemberdayaan 

(P2) di karenakan beberapa pegawai membuka halaman web seperti 

youtube saat jam kerja yang dapat mempengaruhi kecepatan akses 

internet. 

2. Terdapat kesalahan ukuran peta bidang antara data pemohon dan data 

yang tersimpan. 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Darikendalayang dihadapi pada saat melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL), yaitu :   

1. Lambatnya jaringan internet yang mengakibatkan lamanya proses 

pengerjaan dalam mengentri data. Pada permasalahan tersebut saya 

melapor kepada atasan saya jika terjadi lambatnya koneksi internet, 

kemudian atasan saya menegur kepada karyawan yang membuka 

situs seperti you-tube tersebut untuk menunda atau mematikan karena 

sedang ada karyawan yang melakukan penginputan. 

2. Memeriksa kembali berkas pemohon dan data petugas ukur kemudian 

memperbaiki data yang salah. 

 

3.2.5 Usulan Solusi 

Dari masalah lambatnya akses internet saya memberikan saran berupa 

peutupan situs atau halaman web agar pegawai tidak dapat membuka halaman 

tersebut yang dapat menghambat dalam pekerjaan. Hal-hal yang harus dilakukan 

ialah: 

Hal-hal yang harus dilakukan ialah: 

a. Buka windows explorer pada windows terinstal biasanya terdapat di 

(C:\Windows\System32\drivers\etc). 

b. Buka folder etc dan cari dengan nama host (tanpa ekstensi), lalu 

buka file tersebut menggunakan  notepad. 

c. Setelah terbuka, tambahkan daftar situs yang inginkita blokir pada 

bagian akhir file tersebut, tepatnya dibawah ip 127.0.0.1 localhost. 
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d. Cara menambahkannya dengan menuliskan 127.0.0.1 [spasi] [url 

yang ingin diblokir], contoh : 

127.0.0.1  localhost 

127.0.0.1  www.youtube.com 

e. Ketika situsyang kita kehendaki sudah kita block selanjutnya 

simpan. Secara otomatis tidak akan bisa mengakses pada situs yang 

telah kita tuliskan di folder etc tersebut pada komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Host url 

http://www.youtube.com/
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3.3 Pelaksanaan PKL oleh FAHRI FITRIAN SAPUTRA (14311447) 

3.3.1 Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung, saya ditempatkan di bagian 

Pengendalian dan pemberdayaan (P2). Dimana dibagian ini mempunyai tugas 

melakukan pengentrian data, pencetakan dokumen, kegiatan pengendalian 

pertanahan, pengelola tanah Negara, tanah terlantar dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Dari fungi-fungsi tersebu tmemiliki pengertian dan manfaat yang berbeda  

diantaranya: 

1. Pengentrian data dan pencetakan dokumen 

Merupakan suatu kegiatan pengentrian data tanah dan pencetakan data  

tanah  yang  sudah   siap   dicetak   sesuai  dengan  prosedur  di kantor 

(BPN) 

2.  Pengelolahan PertanahanTanah Negara 

Merupakan sutau kegiatan pengolahan tanah yang tidak bertuan untuk 

kemudian diberikan izin dan diguanakan sebagaimana izin yang telah 

di edarkan. 

3.   Tanah Terlantar 

Sebuah tanah yang telah diberikan izin oleh Negara berupa Hak Milik, 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai ,dan Hak 

Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, 

tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 

keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar 

penguasaannya. 

4.   Pemberdayaan Masyarakat 

Kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat atas tanah yang telah di 

berikan izin dan dapat digunakan sebagai modal usaha. Fungsi  tersebut 

tidak  berkaitan  dengan  bidang  atau bagian-bagian  lain dalam Kantor 

namun merupakan tugas teknis terkait dengan tugas pokok dan fungsi 

BPN (Badan PertanahanNasional). 
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3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) mempunyai tugas  

melakukan pengecekan sertifikat hak tanah, pengentrian data tanah. Pada saat 

melaksanakan Praktik  Kerja Lapangan (PKL), pekerjaan rutin  yang dilakukan 

segala bentuk sertifikat yang berhubungan dengan (HTPT) yang dikerjakan setiap 

harinya, antara lain: 

1. Hak Tanggungan (HT) 
 

Sertifikat yang diterbitkan oleh kantor pertanahan sebagai tanda bukti 

adanya hak tanggungan. 

2. Hak Milik (HM) 

Jenis sertifikat dengan kepemilikan hak penuh atas lahan atau tanah 

oleh pemegang sertifikat tersebut.Hm juga menjadi bukti kepemilikan 

paling kuat atas lahan atau tanah yang bersangkutan karena tidak ada lagi 

campur tangan ataupun kemungkinan kepemilikan oleh pihak lain. 

3. Hak Guna Bangunan (HGB) 

Pemegang sertifikat tersebut diberikan kuasa untuk memberdayakan 

lahan baik untuk mendirikan bangunan ataupun keperluan lain dalam 

jangka waktu tertentu. Jadi, pemilik properti dengan status HGB hanya 

memiliki bangunannya saja, sedangkan tanahnya masih milik Negara. 

Pengecekan sertifikat Hak Tanah dari pemohon yang telah 

melakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu. Pekerjaan ini dilakukan 

secara manual dengan cara apabila ada tulisan yang salah akan dilingkari 

dengan pensil, dan di kembalikan lagi kepada sang pemohon. 

Pengentrian Data Tanah merupakan kegiatan sehari hari yang 

bertugas untuk memasukkan data pemohon dari sertifikat hak tanah yang 

sudah melewati pengecekan terlebih dahulu dan dilakukannya 

penghitungan luas tanah yang ada dalam sertifikat hak tanah dengan 

menggunakan program yang sudah ada diweb BPN. 

 

Adapun keahlian yang harus dimiliki untuk bisa bekerja diBadan Pertanahan 

Nasional Kota Bandar lampung yaitu menguasai Microsoft Exel, bisa 

menggunakan program web,disiplin dan teliti dalam pengecekan berkas 
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sertifikat. 

 

Gambar 3.8 Flowchart Dokumen 

 

3.3.3 Kendala yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi pada saat melakukan PKL di Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) adalah sebagai berikut : 

Printer mengalami problem pada saat mencetak L210 STD. Printer yang 

digunakan dalam mencetak yaitu jenis 3 in 1 seperti pada gambar 3.5 berikut : 
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Gambar 3.9 Printer 3 in 1  Epson L210 STD 

Hal ini terjadi karena banyaknya dokumen yang tecetak dan juga printer 

yang digunakan sudah cukup lama dan belum diganti.Problem yang sering terjadi 

seperti : 

1. Printer tidak dapat mencetak 

2. Lampu indikator merah hanya berkedip-kedip saat diberikan 

perintah mencetak 

3. Tidak dapat menscan. 

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun semua  kendala yang dihadapi, maka memberikan solusi sesuai 

dengan kendala yang dihadapi. 

Apabila printer tidak dapat mencetak hal yang dapat dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1) Periksa koneksi printer dengan jaringan listrik. Pastikan kabel power 

printer telah dicolokkan ke konektor dengan baik. 

2) Pastikan saklar “on-off” printer atau tombol switch printer dalam posisi 

“on”. Permasalahan yang diakibatkan oleh tidak adanya power untuk 

printer ini biasanya ditandai dengan tidak menyalanya LED (lampu 

indikator) dari printer. 

3) Apabila lampu indikator hanya berkedip-kedip saat diberikan perintah     

mencetak, hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 

A) Catdrige printer belum terpasang atau belum terpasang dengan 

sempurna, maka cek kembali catdrige. 
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B) Pasang ulang catdrige. 

C) Tidak ada kertas diprinter maka masukan kertas. 

 

3.3.5 Usulan Solusi 

Menurut Lim Rusyamsi (2009) ketika anda akan mengoperasikan scanner 

dan tiba-tiba muncul salah satu pesan tersebut maka kemungkinan besar 

penyebabnya adalah scanner yang belum terkoneksi secara hardware ke komputer. 

Scanner yang belum terkoneksi secara hardware ini bisa saja disebabkan karena 

card SCSI-Interface tidak terpasang dengan benar. Jika kabel SCSI tidak benar-

benar terhubung dengan baik, hal itu akan mengganggu hubungan antara scanner 

dan card. Matikan komputer dan check kondisi kabel Perlu juga diingat bahwa 

pada waktu menghidupkan komputer, perangkat scanner harus dihidupkan 

terlebih dahulu sebelum komputer dinyalahkan. Proses booting akan mendeteksi 

dan mencari koneksi komputer ke scanner jika perangkat tersebut ada. Tetapi 

proses pendeteksian tersebut akan diabaikan jika scannernya sendiri belum nyala. 

Hal sepele yang sering terjadi adalah operator tidak menyalankan scanner terlebih 

dahulu sebelum menghidupkan PC. 

Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada 

komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan maupun 

gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejeninya  
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BAB 4 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Dari hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan, maka 

dapat di ambil kesimpulan antara lain : 

1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman yang nyata dalam mempersiapkan 

diri demi menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya dan mendapatkan 

ilmu atau wawasan khususnya dalam lingkungan kerja di Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) kota Bandar Lampung. 

2. Mahasiswa dapat memahami tentang lingkungan kerja selama masa Praktik 

Kerja Lapangan khususnya di bidang pertanahan di Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) kota Bandar Lampung. 

3. Mahasiswa dapat belajar dari permasalahan yang dihadapi serta 

memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. 

4. Meningkatkan hubungan baik antara Universitas Teknokrat Indonesia 

dengan instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bandar Lampung. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dalam praktik 

kerja. 

2. Dibutuhkan sebuah sistem untuk pengecekan sertifikat hak tanah agar lebih  

membantu pegawai dalam pengerjaannya. 

3. Diharapkan pembaca atau mahasiswa yang ingin melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bandar 

Lampung memiliki pengetahuan atau pemahaman dalam mengoperasikan 

komputer, kearsipan, dan troubleshooting. 

4. Perlu adanya maintenance pada perangkat komputer ataupun perangkat 

lainnya, sehingga perangkat komputer dapat beroperasi dengan baik. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.Penilaian Praktik KerjaLapangan(PKL) 

a. RULLY WIJAYA (14311369) 
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b. BAMBANG SUGIARTO (14311607) 
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c. FAHRI FITRIAN SAPUTRA (14311447) 
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Lampiran 2. Catatan Harian Praktik KerjaLapanagn (PKL) 

 

a. RULLY WIJAYA (14311369) 

 

 

 

 



 

 

39 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

 

b. BAMBANG SUGIARTO (14311607) 
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Lampiran 3. Daftar HadirPraktik KerjaLapangan(PKL) 
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