
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa 

dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan PKL. 

Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi 

maupun instansi yang menjadi mitra program PKL.Program PKL merupakan 

akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di FTIK 

Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan 

mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten 

dibidangnya 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).FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesiamemandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam 

proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga 

profesional. Program PKL didukung dengan perencanaan yang sistematis dan 

terarah. 

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Perusahaan UmumBadan 

Urusan Logistik Devisi Regional Lampung (Perum Bulog Divre Lampung)yang 

berlokasi di Jalan Cut Meutia No. 29Bandar Lampung untuk mengetahui tentang 

sistem yang berjalan pada perusahaan atau instansi tersebut.Teori-teori yang 

dipelajari selama masa perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan dikantor 

Perum BULOG Divre Lampung terutama yang berhubungan dengan komputer. 

Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, bahwa teori yang dipelajari 
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sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga teori tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

1.2 Maksud Dan Tujuan PKL 

Program PKLyang diberikan Universitas Teknokrat Indonesia, khususnya 

pada Program Studi S1Sistem Informasi  FTIKsebagai upaya mahasiswa untuk 

beradaptasi dengan dunia kerja, serta melihat secara nyatadunia kerja yang 

sesungguhnya sehingga mahasiswamampu mengasah kemampuan 

danketerampilan kerja. Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan PKL 

antara lain : 

Maksud dari pelaksanaan PKL : 

1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi S1 Sistem Informasi 

FTIK. 

2. Mengaplikasikan teori yang didapat oleh mahasiswa di bangku 

perkuliahan, khususnya ilmu komputer. 

3. Mahasiswa dapat mempelajari yang menjadi tugasnya pada saat 

pelaksanaan PKL berlangsung. 

4. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dari berbagai kegiatan yang 

dikerjakan di instansi.   

 

Tujuan dari pelaksanaan PKLadalah : 

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja yang ada di Perum 

Bulog. 

2. Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap professional dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun 

langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 

3. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja sesungguhnya. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

1. Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di 

bangku kuliah dengan praktek yang nyata di dunia kerja dan masyarakat. 
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2. Mengetahui kegiatan kerja yang sesungguhnya. 

3. Mahasiswa dapat memahami apa yang dikerjakan dalam 

perusahaan/instansi tempat PKL. 

4. Mendapat peluang kerja setelah lulus dari Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

 

1.3.2 Bagi Universitas 

1. Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan 

ilmu komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa pada 

saat melaksanakan PKL, dan setelah lulus dari Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

2. Memperluas pengenalan Universitas Teknokrat Indonesia serta 

mempererat kerjasama antaraUniversitas denganinstansi/perusahaan. 

 

1.3.3 Bagi Perusahaan 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan/instansi. 

2. Dapat membantu pekerjaan yang ada di dalam perusahaaan/instansi. 

3. Mempererat kerjasama antara perusahaan/instansi dengan Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

4. Memberikan kemudahan bagi instansi dalam mencari sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

 

1.4  Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Perum BULOG terbentuk sejak tanggal 10 Mei 1967 yang merupakan 

Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang 

lingkup bisnis Perum BULOG antara lain meliputi usaha logistik/pergudangan, 

survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, 

perdagangan komoditas pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap 

mengemban tugas publik dari pemerintah, Perum BULOG tetap melakukan 

kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi khususnya harga 

pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (raskin) dan pengelolaan stok 
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pangan.Perum BULOG Divre Lampungberlokasi di Jalan Cut Meutia No. 29 

Bandar Lampung.Dengan waktu tempuh berkisar ±23menit dari Universitas 

Teknokrat Indonesia ke Perum Bulog Divre Lampung. 

Berikut adalah denah lokasi Perum Bulog Divre Lampung : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi 

Sumber : www.google.com/maps 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan PKL dilaksanakan pada semester pendektahun 2017 - 

2018selama dua bulan, yang di mulai pada tanggal 10 Juli 2017 sampai 2 

September 2017. Dengan waktu kerja yaitu: 

1. Jam kerja hari senin sampai dengan jum’at pukul 08.00 sampai 16.30 WIB. 

2. Jam istirahat hari senin sampai kamis pukul 12.00 sampai 13.00 WIB. 

3. Jam istirahat hari jum’at pukul 11.30 sampai 13.30 WIB. 

 

Tabel 1.1 Jadwal waktu pelaksanaan PKL 

Hari Masuk Istirahat Pulang 

Senin 08.00 12.00-13.00 16.30 

Selasa 08.00 12.00-13.00 16.30 

Rabu 08.00 12.00-13.00 16.30 

Kamis 08.00 12.00-13.00 16.30 

Jum’at 07.00 11.30-13.30 16.30 

http://www.google.com/maps
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang sering disebut Perum 

BULOG terbentuk sejak tanggal 10 Mei 1967 yang merupakan Perusahaan Umum 

Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis 

Perum BULOG antara lain meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan 

pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan 

komoditas pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban 

tugas publik dari pemerintah, Perum BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga 

harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi khususnya harga pokok, 

menyalurkan beras untuk orang miskin (raskin) dan pengelolaan stok pangan. 

Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOGpada 

tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet 

No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan 

pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya 

direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas 

pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui 

Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas 

BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi 

komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 

yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan 

pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG 

dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan. 

Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur 

organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas 

pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab BULOG 

lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan 

pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah 

mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, 

kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak 
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langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen 

dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan 

umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 

45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal 

beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 

1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres No 39 tahun 

1968. Selanjutnya melalu Keppres No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas 

yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang 

diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent 

(LoI). 

Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk 

menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini 

dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju 

suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 

2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 

2003) menuju organisasi yang bergerak dibidang jasa logistik di samping masih 

menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas 

pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen 

logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga 

berasmempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta usaha jasa 

logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah 

perubahan tesebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000, 

yang selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi 

dengan Keppres No. 03 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG 

masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, tetapi dengan 

nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 

2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 

2003 BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum BULOG 

(http://www.BULOG.co.id). 

 

 

 

http://www.bulog.co.id/
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2.2  Tujuan Perum BULOG 

Tujuan Perum BULOG adalan untuk turut serta membangun ekonomi 

nasional, khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional di bidang 

pangan, dan dapat menyelaraskan kegiatan komersial dengan tugas dan tanggung 

jawab publik. 

 

2.3 Visi dan Misi Perum BULOG 

 Perum BULOG divre Lampung mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut: 

1. Visi 

Menjadi Perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam 

mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. 

2. Misi 

1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan 

layanan kepada masyarakat. 

2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan 

sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan 

dan sistem yang terintegarasi. 

3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 

senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan. 

4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas 

pangan pokok. 
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2.4 Struktur Organisasi 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

Sumber : Perum Bulog Divre Lampung (2017) 
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2.5 Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Divisi 

1. Kadivre Lampung 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan perusahaan dan 

penyelenggaraan kegiatan pengadaan, operasional, pengadaan dan 

pelayanan publik, komersial dan pengembangan bisnis, pengelolaan 

Adm & Keuangan di wilayah kerja. 

2. Kabid Pengadaan 

Tugas pokok diatur dalam pasal 8, yaitu melaksanakan kegiatan 

analisis harga pasar gabah/beras, dan pengadaan pangan pokok lain. 

Fungsinya diatur dalam pasal 9 yaitu merencanakan, 

mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan. 

3. Pengadaan Gabah dan Beras 

Bertugas melakukan penyiapan program pengadaaan gabah dan beras 

medium/premium serta berangkat pemeriksa kualitas dilaboratorium 

pemeriksaan kualitas, L/C pengadaan, biaya eksploitasi, penyiapan 

Adm pengadaan seperti kontrak jual beli dan dokumen lainnya. 

4. Analisis Harga dan Pasar 

Melakukan pengamatan dan penyimpulan data harga kondisi dan 

struktur pasar, tataniaga komoditas gabah, beras, dan pangan pokok 

lain serta melakukan market intelligence, dan penyiapan data meliputi 

komoditas yang dibutuhkan pasar, pasokan komoditas perencanaan 

jarinangan dan pengeluaran/penjualan. Serta menyediakan data 

statistik, penyusunan rencana kerja untuk kegiatan operasional dan 

komersial. 

5. Pengadaan Pangan Pokok Lainnya. 

1. Penyiapan program pengadaan pangan pokok lain meliputi 

serealia (jagung dan kedelai), hasil industri (bawang, cabe, daging 

ayam, daging sapi, telur, dan lain-lain). 

2. Penghitungan kebutuhan yang meliputi bahan pendukung (karung 

pembungkus, benang kuralon, dan lain-lain). 
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3. L/C pengadaan, biaya eksploitasi penyiapan adm seperti kontrak 

jual beli dan dokumen lainnya, serta memantau, mengevaluasi, 

dan melaporkan kegiatan pengadaan pangan pokok lain. 

6. Kabid Operasional dan Pelayanan Publik 

Mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1. Pengelolaan penyaluran 

2. Persediaan dan penyediaan angkutan 

3. Perawatan kualitas dan pengendalian mutu 

Penyaluran beras, pangan pokok dan cadangan pangan pemerintah 

(CPP) untuk publik.Fungsinya yaitu merencanakan, 

mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi ketiga seksi 

yang ada dibawah OPP. 

7. Seksi Penyaluran 

1. Melakukan OP dan ADM penyaluran beras kepada kelompok 

masyarakat berpendapatan rendah, kelembagaan pemerintah, dan 

CPP. 

2. Pengajuan kebutuhan biaya operasional, eksploitasi, sosialisasi, 

dan koordinasi dengan pihak lain. 

8. Seksi Pengadaan, Persediaan dan Angkutan 

Melakukan pengolahan gudang, biaya sewa gudang, biaya operasional 

dan biaya rawat ringan gudang (RwR), penerapan ISO dan K3 

(keselamatan dan kesehata kerja), Adm persediaan, memantau, 

mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengelolaan pergudangan, 

dan persediaan angkutan. 

9. Seksi Perawatan dan Pengendalian Mutu 

Melakukan operasional dan ADM perawatan, dan pengendalian 

mutu termasuk reproses, penyiapan sarana dan prasarana perawatan 

kualitas, dan standarisasi mutu gabah beras dan pangan pokok 

lainnya. 
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10. Kabid Komersil 

Melaksanakan kegiatan penjualan distributor, penjualan langsung, 

pengembangan bisnis dan industri hulu, serta pengembangan bisnis 

dan TI. 

11. Seksi Pengembangan Bisnis dan Industri Hulu 

Bertugas untuk menganalisis penyediaan dan pengelolaan budaya 

pertanian, pengoperasian Adm dan pemeliharaan pengolahan 

gabah/beras dan pangan pokok lainnya.Koordinasi dan pembinaan 

unit pengolahan, Pengembangan lumbung pangan, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan bisnis dan 

industri hulu. 

12. Seksi Pengembangan Bisnis dan TI 

1. Melakukan pengembangan jaringan RPK melalui kerjasama 

individu, kemitraan, dan pemasaran. 

2. Analisis perancangan dan penyediaan produk, pengiriman, dan 

pengendalian produk di atau dari pusat distribusi dan jaringan 

pasar lainnya termasuk toko binaan. 

13. Seksi Penjualan 

Perencanaan analisis penjualan termasuk penyiapan komoditi/produk 

jual, segmentasi, target pasar, dan pengusulan harga jual penjualan 

langsung, analisis manajemen komoditi jaringan, operasi, dan 

pendistribusian. 

14. Korlap Opaset 

Mempunyai tugas yaitu perencanaan dan analisis penjualan termasuk 

penyiapan komoditi/produk jual, segmentasi, target pasar dan 

pengusulan harga jual penjualan distributor, analisis manajemen 

komoditi dan jaringan, operasi, pendistribusian komoditi dan adm 

penjualan. 
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15. Kabid Administrasi dan Keuangan 

Bertugas untuk melakukan pengelolaan SDM dan Hukum, sekrtariat 

dan humas, umum, keuangan, serta akuntansi, perpajakan, 

manajemen resiko dan kepatuhan. 

16. Seksi SDM dan Hukum 

Mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1. Pengelolaan data dan sistem informasi SDM. 

2. Pendataan kebutuhan dan pengembangan SDM.  

3. Pengusulan rotasi, mutasi dan promosi karyawan. 

4. Pengelolaan adm dan kesejahteraan karyawan. 

5. Penerapan K3LH, penyususan dan penelaahan perjanjian 

kontrak. 

6. Pelayanan konsultasi hukum, penanganan dan pemantauan 

penyelesaian klaim, serta memantau, mengevaluasi, dan 

melaporkan kegiatan pengelolaan sdm dan hukum. 

17. Seksi Keuangan 

Melakukan administrasi dan verifikasi seluruh proses penerimaan 

dan pengeluaran transaksi keuangan (kegiatan operasional maupun 

komersial), penyelesaian tagihan/piutang usaha, pengendalian dan 

realisasi anggaran, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan 

kegiatan keuangan. Pengelolaan dan penerapan manajemen resiko 

dan kepatuhan di Divre, serta memantau, mengevaluasi, dan 

melaporkan kegiatan akuntansi, manajemen resiko dan kepatuhan. 

18. Seksi Akuntansi, Manajemen Resiko dan Kepatuhan 

1. Melakukan pencatatan, pengecekan, pengoreksian, dan 

pengarsipan seluruh transaksi keuangan. 

2. Pencatatan transaksi buku tambahan terhadap akun/kodering 

uang muka, piutang aset tetap, hutang, dan lain-lain. 

3. Pengecekan, perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan, 

penyimpanan dokumen, PPN, PPH, dan pajak lainnya, serta 

penyusunan laporan keuangan. 
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19. Seksi Sekretariat Umum dan Humas 

Umum bertugas untuk melakukan pengelolaan kerumahtanggaan, 

pemeliharaan sarana dan prasarana Divre, pengajuan usulan 

pengadaan sarana kantor dan sarana lainnya, replacement dan rehab, 

inventarisasi dan administrasi aset tetap, memantau, mengevaluasi, 

dan melaporkan kegiatan umum. 

Humas mengelola surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi, dan arsip 

dokumen perusahaan, kegiatan protokoler, administrasi dan 

perjalanan dinas, pengelolaan berita dan informasi, menjalin 

komunikasi dengan media massa, masyarakat dan stacholder 

lainnya. Pengelolaan program kemitraan dan bina lingkungan 

(PKBL) guna meningkatkan citra baik perusahaan, memantau, 

mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan sekretariat dan humas. 

 

2.6 Kegiatan Umum Perusahaan 

BULOG merupakan  perusahaan yang tetap mengemban tugas 

publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga 

Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, 

menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok 

pangan.Selain menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang 

tertuang dalam kegiatan Pelayanan Publik atau Public Service Obligation 

(PSO), Perum BULOG juga melaksanakan usaha-usaha lain berupa 

kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Usaha (PPU). Berdasarkan 

cakupan kegiatannya Perencanaan dan Pengembangan Usaha dibagi 

menjadi 3, yaitu : Industri, Perdagangan, dan Jasa. 

 

2.7      Lokasi Perum BULOG 

Perum BULOG Divre Lampung berlokasi di : 

Jalan  : Cut Meutia No.29 Bandar Lampung 

Telepon : 0721-487947 faksimili 0721-484125 

E-mail  : divre_lampung@BULOG.co.id 

Website : http://www.BULOG.co.id 

http://www.bulog.co.id/
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2.8      Logo dan Makna Logo Perum BULOG 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Logo Perusahaan BULOG 

Sumber :www.bulog.co.id 

 

Makna Logo Perusahaan 

1. Matahari dengan gradasi warna kuning ke merah menggambarkan 

Perum BULOG sebagai perusahaan yang menjadi sumber dari seluruh 

rangkaian kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam termasuk 

suku dan kultur di dalamnya. Matahari juga mencerminkan adanya 

semangat perubahan dalam diri Perum BULOG, untuk menjadi 

perusahaan yang lebih profesional, transparan, dan sehat. 

2. Huruf/tipografi BULOG berwarna biru menjadi refleksi  konkrit akan 

besarnya peranan Perum BULOG dalam usaha mewujudkan 

kesejahteraan bangsa Indonesia. Sedangkan bentuk huruf/tipografi 

yang kokoh menggambarkan bentuk fisik Perum BULOG sebagai 

sebuah perusahaan yang solid dalam mengelola berbagai misinya. 

3. Logo dapat disertai atau tidak disertai tagline atau slogan berupa 

kalimat “Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bulog.co.id/
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL: 

M ADHITYA HUSSAENI, NPM 14311402 

 

3.1.1 BidangKerja 

Aktivitas kegiatan selama melakukan Praktik Kerja Lapangan  di PERUM 

BULOG DIVRE LAMPUNG Bandar Lampung, penulis membantu beberapa 

pekerjaan di bidang pengadaan dibawah bimbingan Bapak Abu Bakar As Sidiq, 

seperti:  

1. Mengarsipkan dokumen surat kontrak kerja mitra,  

2. Input data Gasar (harga pasar) yang datanya didapati dari turun langsung 

ke lapangan (pasar),  

3. Transaksi langsung kepada pedagang yang ada di pasar. 

3.1.2 PelaksanaanKerja 

1. Mengarsipkan dokumen surat kontrak kerja mitra. 

Dibagian pengadaan ada Kepala Bidang Pengadaan, bagian Kasi 

Gasar, Kasi Pangan Pokok Lain, Kasi Pengadaan Gabah Beras, Staf dan 

Sekretaris. Disetiap bagian ada fungsi pekerjan nya masing-masing sesuai 

dengan peranan bagian yang di jabat. Dibagian mengarsipkan dokumen 

surat kontrak kerja mitra ini ada dibagian staf yang yang mengurusi bagian 

ini yang kemudian untuk di terima oleh Kepala Bidang Pengadaan. Mitra 

akan menawarkan kerja sama dengan pihak Bulog dengan membawa 

kuantitas data dan kualitas data beras untuk dijual dan bekerjasama dengan 

Bulog. Jika sesuai dengan standar yang ada di Bulog maka akan diproses 

untuk bekerja sama dengan pihak mitra tersebut dan direalisasikan. Untuk 

lebih jelasnya penulis akan menuliskan beberapa rangkaian kegitannya 

serta bagan alir dokumennya. 
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Proses yang terjadi pada saat membuat surat kontrak antara BULOG 

dan Mitra pada bagian pengadaan: 

a) Dimulai dari Mitra mengajukan permohonan kontrak kepada bagian 

staf  pengadaan. 

b) Jika telah disetujui oleh Kabid pngadaan maka akan ditandatangani. 

c) Surat yang sudah ditandatangani oleh Kabid pngadaan akan diberikan 

kepada staf pengadaan kembali lalu surat permohonan akan diarsipkan. 

d) Lalu staf pengadaan menyerahkan kepada pimpinan perusahaan untuk 

di tandatangani dan kembali diberikan kepada staf pengadaan. 

e) Setelah permohonan kontrak disetujui maka staff pengadaan akan 

membuatkan dua surat kontrak yang akan diatandatangani oleh Kabid 

dan Pimpinan perusahaan. 

f) Kemudian surat konrak  diarsipkan dan salah satu dokumen akan 

diserahkan kepada mitra untuk bukti dokumen bagi pihak mitra. 
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Dibawah ini merupakan  bagan alir dokumen yang saya kerjakan : 

 

Mitra Staf Kabid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan alir dokumen mitra kerja 
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2. Input data Gasar (harga pasar) yang datanya didapati dari turun langsung 

ke lapangan (pasar). 

 

Dibagian ini adalah tugasnya Kasi Gasar(Harga Pasar), yang bertugas 

untuk mendapatkan info data harga-harga dari pasar seperti beras dan 

pangan lainnya secara nyata. Maka dari itu untuk mendapatkan data harga 

beras dan pangan lainnya secara nyata harus dilakukan terjun langsung 

kelapangan(pasar) dan melihat, mengamati serta bertanya guna untuk 

mendapatkan data-data harga pasar yang dibutuhkan datanya sesuai 

kebutuhan tugas Kasi Gasar. Semua data yang didapati dari pasar itu masih 

ditulis dahulu di file berupa tulisan sesuai dengan komoditasnya. Ada yang 

untuk setiap hari, seminggu dan sebulan itu dilakukan sesuai ketentuannya. 

 

Setelah data dari pasar sesuai komoditasnya didapat maka dibawa 

kekantor untuk di update/diperbarui data harga pasar harian, mingguan, 

bulanan didalam sebuah aplikasi yang bernama SIL(Sistem Informasi 

Logistik) dan cari pilihan GASAR lalu disitu terdapat form yang harus 

diisikan data harga pasar tersebut yang didapati dari hasil survey kepasar. 

Diisikan data sesaui dengan komoditas yang ada secara nyata. 

 

Fungsi dari data-data diperbarui secara berkala agar Bulog dapat 

menstabilkan harga pasar jika terdapat inflasi harga naik secara tidak wajar 

dilihat dari data-data harga pasar yang ada pada SIL(Sistem Informasi 

Logistik) dan GASAR.  

 

Setelah itu dilaporkan kepada Kepala Bidang Pengadaan untuk 

mengambil keputusan dari hasil rekapan data harga pasar yang telah 

diinput di aplikasi SIL(Sistem Informasi Logistik) pada GASAR.  
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Proses yang terjadi pada saat input data Online pada 

GASARpada bagianpengadaan: 

a) Dimulai dari terjun langsung ke pasar untuk mengetahui 

harga-harga pangan di pasar sesuai komoditas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Data harga sesuai komoditas dari pasar 

b) Setelah dapati data harga-harga pasar lalu kembali kekantor. 

c) Data yang di dapat dari pasar dilaporkan pada Kasi Gasar. 

d) Lalu buka SIL dan pilih Gasar, setelah itu di inputkan data 

yang sudah di terima pada Kasi Gasar. 

 

 



20 
 

Berikut tampilan awal aplikasi yang akan digunakan untuk 

input data-data yang sudah diperoleh dari pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan form bagian depan SIL 

Lalu pilih Pelayanan Publik untuk lanjut ke form berikutnya. 

e) Maka kita pilih Gasar untuk input data sesuai dengan 

komoditasnya. 

f) Lalu akan muncul tampilan BULOG Gasar DIVRE 

LAMPUNG. Ada batasan waktu untuk mengisi data 

komoditas sesuai dengan data harian dan mingguan. Untuk 

pengisian data harian K1, K2, G1, P1 format pengisian 

datanya sama ya itu pilih komoditasnya yang sesau dan masuk 

data harga nya dengan batas waktu yang ada. Adapun yang 

dimaksud dengan K1 adalah daftar harga untuk diisikan secara 

rutin harian, untuk K2 yaitu harga yang diinputkan secara 

mingguan tingkat konsumen, G1 yaitu harga mingguan untuk 

tingkat grosir dan untuk P1  adalah mengisikan data harga 

mingguan tingkat produsen. 
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Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Form pengisian data harga sesuai dengan komoditas 

g) Setelah data semua lengkap terisi maka dicetak dan di arsipkan 

untuk kemudian di serahkan pada Kabid Pengadaan. 

 

3. Transaksi langsung kepada pedagang yang ada di pasar. 

Disini saya ditugaskan oleh Kasi Gasar untuk menjualkan beras yang 

saya cari pembelinya dengan sendiri.Saya mencari pembeli dari beberapa 

pembeli, saya mendapati pembelinya ada di Pasar yang pekerjaannya 

sebagai penjual di pasar tersebut. 

Saya melapor pada Kasi Gasar bahwa saya dapat pembeli yang akan 

membeli berasnya. Lalu saya diperintahkan oleh Kasi Gasar untuk 

mengambil beras digudang lalu saya antarkan kepasar untuk menemui 

pembeli tersebut dan terjadi transaksi jual beli.Setelah itu saya kembali 

kekantor dan melaporkan hasil transaksi jual beli tersebut. 
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Dibawah ini saya menjelaskan proses menjual beras kepada pedagang 

yang ada di pasar: 

a) Menerima perintah dari Kasi Gasar untuk menjual beras ke pasar. 

b) Mencari pedagang yang mau membeli beras. 

c) Setelah dapat pedagang yang mau membeli beras, maka ambil beras 

digudang dan mengantarkan sampai ke pedagang. 

d) Lalu kembali ke kantor dan melaporkan kepada Kasi Gasar. 

 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Ditemukan suatu permasalahan dalam proses pengarsipan nota timbang yang 

dilakukan yaitu pengarsiapan yang dilakukan kurang efektif dan efisien baik 

didalam proses pencatatan data arsip masih dilakukan secara manual kedalam 

buku dokumen, terdapat kekeliruan seorang pegawai dalam melakukan arsip 

dengan tidak tertata nya dalam proses pengerjaan yang harus melakukan satu 

persatu,sedikitnya jumlah rak penyimpanan mengakibatkan penumpukan 

dokumen arsip proses dalam pencarian memakan waktu yang cukup lamadan 

dokumen berupa data fisik mengakibatkan kerusakan dan kehilangan diantaranya 

terjadi kebakaran,kebanjiran sewaktu waktu dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Nota timbang tidak tersusun 
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3.1.4 Cara MengatasiKendala 

Melihat dari masalah yang dihadapi  dibutuhkan penambahan ruangan 

khusus penyimpanan arsip nota timbang, dimana dalam ruangan tersebut 

diberikan rak atau lemari arsip untuk menyimpan ordner nota timbang yang sudah 

disusun berdasarkan nomor nota, tanggal, bulan dan tahun. Dibagian cover ordner 

diberi keterangan per bulan, fungsinya apabila kita mencari nota yang diinginkan 

tidak perlu meriksa ordner satu-persatu, cukup dengan melihat keterangan di 

bagian cover. Menurut Sularso Mulyono (2011) mengungkapkan bahwa Arsip 

adalah Penempatan kertas-kertas dalam tempat penyimpanan yang baik menurut 

aturanyang telah ditentukan terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga setiap 

kertas apabila diperlukan  dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. 

Berikut contoh gambar dari solusi yang saya berikan mengenai ruang arsip nota 

timbang yang telah tersusun berdasarkan bulan. 

Ruang Arsip Nota Timbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Desain solusi lemari arsip nota timbang 
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3.2 PELAKSANAAN PKL 

IRWAN ARDIANSYAH, NPM 14311259 

 

3.2.1 Bidang Kerja  

Selama melakukan kegiatan PKL di Perum BULOG Divre Lampung 

penulis di tugaskan di  Bidang Administrasi dan Keungan  pada Seksi Sekretariat 

Umum dan Humas yang di tempatkan pada bagianTata Usaha (TU) dibawah 

bimbingan Bapak Rafki Ismael selaku, Kasi Sekretariat, Umum & Humas. 

Pekerjaan yang penulis lakukan di bagian Tata Usaha (TU) adalah: 

1. Membukukan surat masuk faksimili, nota intern 

2. Memberi nomor surat keluar faksimili 

3. Membuat kliping media massa 

4. Menerima telepon 

5. Memberi nomor voucher verifikasi 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Di Bidang Bidang Administrasi dan Keungan  pada Seksi Sekretariat 

Umum dan Humas yang di tempatkan pada bagianTata Usaha (TU) tersebut 

banyak mengerjakan surat masuk dari kantor cabang daerah atau dari instansi lain 

dan suratkeluar seperti Faksimili dan Nota Intern,namun sebelum surat diedarkan 

pada bagian-bagian yang bersangkutan surat masuk Faksimili dan Nota Intern 

terlebih dahulu dibukukan kedalam buku agenda sebagai catatan pengecekan 

apabila ada yang menanyakan surat, contohnya tentang (RapatKoordinasi Ops 

Lilin Krakatau 2017) sudah masuk apa belum kita dapat mengeceknya lewat buku 

agenda Surat Masuk. Setelah itu surat didisposisikan oleh Kadivre, untuk 

diperiksa kembali untuk mengetahui kebagian mana saja surat akan diberikan, lalu 

surat difotocopy dengan jumlah yang dibutuhkan. Sebelum surat diedarkan, 

dibutuhkan pencatatan atau controlling yaitu ekspedisi surat, sebagai bukti bahwa 

surat tersebut telah diedarkan menurut bagian yang bersangkutan dan bagian TU 

juga harus memiliki arsip surat yang telah di edarkan. 

Berikut adalah penjelasan laporan kegiatan selama praktik kerja lapangan, 

penulis melakukan beberapa jenis kegiatan diantaranya sebagai berikut : 
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1. Membukukan surat masuk faksimili dan nota intern 

 Yang pertama kita lakukan adalah memberi lembar disposisi. Lembar 

disposisi adalah lembar controlsurat yang berisi nomor agenda, nomor 

surat, asal surat dan perihal. Lembar disposisi ini digunakan untuk 

menuliskan memo atau perintah yang diberikan atasan pimpinan kepada 

bagian-bagian bidang. 

 Berikut ini adalah contoh surat masuk yang belum di tulis lembar 

disposisi. 

Gambar3.7 Lembar Disposisi 

Gambar 3.8 Contoh surat yang akan disposisi 
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Lembar disposisi yang telah di tulis akan di tempelkan pada surat 

masuk sebagai kendali surat. Setelah itu surat tersebut akan di berikan 

kemeja kadivre untuk di disposisi ke bidang-bidang yang di tuju. Di bawah 

ini adalah contoh lembar disposisi yang telah di isi dan ditandatangani 

oleh kadivre. 

Gambar 3.9Lembar disposisi yang telah di isi dan di tanda tangani kadivre 

 

 Buku agenda surat masuk berfungsi sebagai kendali surat masuk. Pada 

buku ini berisi kolom-kolom untuk data surat masuk, kolom-kolom 

tersebut antara lain. 

a) Nomor agenda adalah nomor urut surat masuk. 

b) Tanggal masuk surat adalah tanggal surat diterima. 

c) Nomor surat masuk adalah nomor yang tertera di surat. 

d) Asal surat adalah keterangan dari mana surat tersebut. 

e) Perihal adalah isi dari surat masuk.  

Dibawah ini contoh isi buku agenda surat masuk. 

Gambar 3.10 Cover buku agenda surat masuk 
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Gambar 3.11 Isi dalam buku agenda surat masuk faksimili 

 

Nota intern adalah nota yang berisi agenda surat intern dari masing-

masing bidang. 

Gambar 3.12 Cover buku agenda nota intern 

 

Pengisian pada buku agenda nota intern pada prinsipnya sama dengan 

pengisian agenda surat masuk namun agenda ini dapat juga digunakan 

untuk mencatat berita-berita pada media masa yang berkaitan dengan 

kegiatan BULOG. 

Gambar 3.13 Isi dalam buku agenda nota intern 



28 
 

2. Memberi nomor surat keluar faksimili 

Surat keluar adalah agenda surat yang di keluarkan oleh Perum Bulog 

kepada instansi lainnya. 

Gambar 3.14 Cover buku agenda untuk memberi nomor surat keluar 

 

Pengisian agenda surat keluar tidak jauh beda dengan pengisian surat 

masuk kolom-kolomnya yaitu. 

a) Nomor urut dan tanggal pengiriman. 

b) Nomor dan tanggal dokumen. 

c) Tujuan dokumen. 

d) Perihal. 

Gambar 3.15 Isi dalam buku agenda surat keluar 
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Surat keluar yang telah ditanda tangani oleh kadivre akan diberi nomor 

dan di stempel. Berikut contoh surat keluar yang sudah di beri nomor. 

 

Gambar 3.16Contoh surat keluar yang sudah di beri nomor surat 

 

 

3. Membuat kliping media massa 

Kliping media massa digunakan untuk mengarsipkan berita-berita pada 

media massa yang berkaitan dengan kebutuhan pangan masyarakat. Berita 

ini sengaja dikumpulkan oleh bagian umum agar dapat mengetahui hal-hal 

yang terjadi di daerah yang berhubungan dengan kebutuhan pangan, baik 

berita yang bagus atau buruk.Hal ini agar perum bulog dapat mengevaluasi 

kebutuhan pangan masyarakat agar lebih baik lagi kedepannya. Kumpulan 

berita pada media massa dilaporkan dalam bentuk nota intern. Pada nota 

intern tersebut berisi ringkasan berita, asal berita, tanggal berita, judul 

berita.  

 

 

 

 



30 
 

Berikut ini contoh nota intern kliping media massa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Cover nota intern kliping media massa 

 

Berita pada media massa digunting dan ditempel setelah itu dibuat 

menjadi kliping dengan rapih supaya mempermudah dalam 

membacanya.Dibawah ini merupakan contoh kliping yang telah jadi. 

Gambar 3.18 Koran yang sudah di gunting dan di tempel menjadi kliping 
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Media massa yang telah rapih di fotocopy sebanyak 5 rangkap dan 

diedarkan kebagian bidang-bidang yang ada di perum bulog. Pada saat 

diedarkan dilakukan pencatatan pada buku ekspedisi sebagai tanda bukti 

terima dari bidang-bidang tersebut. Berikut merupakan gambar buku 

ekspedisi : 

 

Gambar 3.19 Cover buku ekspedisi nota intern 

Gambar 3.20 Isi catatan buku ekpedisi pengedaran surat NI 

 

4. Menerima telepon 

Apabila di ruangan tidak ada sekertaris atau pegawai lainnya maka 

selaku anak PKL diizinkan menerima telepon masuk. Hal yang dilakukan 

ketika menerima telepon masuk menanyakan dari mana asal telepon dan 

ingin berbicara dengan siapa, apabila penelpon meminta di sambungkan 

kebidang lain kita dapat memasukan atau mengetik nomor kode pesawat. 
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Berikut merupakan gambar telepon yang digunakan serta daftar kode 

pesawat di Perum Bulog : 

Gambar 3.21 Telepon yang digunakan di ruang TU 

Gambar 3.22 Kode pesawat yang ada di PERUM BULOG 

 

5. Memberi nomor voucher verifikasi 

Nomor voucher verifikasi adalah nomor untuk pembiayaan yang 

dilakukan oleh bidang-bidang. Penomoran ini digunakan untuk membantu 

kendali pembukuan karyawan di bagian tata usaha. 



33 
 

Berikut merupakan gambar buku voucher verifikasi : 

Gambar 3.23 Cover buku pengisian nomor voucher verifikasi 

Gambar 3.24 Isi dari buku nomor voucher verifikasi 

Sebelum memberi nomor, bidang-bidang terlebih dahulu membuat surat 

permohonan kepada tata usaha berupa verifikasi bukti-bukti pengeluaran. 

Lampiran surat akan diagendakan pada buku voucher verifikasi sesuai 

dengan urutanya, isi dari buku nomor voucher verifikasi berupa kolom-

kolom. Nomor urut, tujuannya Kabid Minku, tanggal, uraian pembiayaan. 

Gambar 3.25Voucher verifikasi yang telah diberi nomor 
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3.2.3 Kendala YangDihadapi 

Adapunkendala yang dihadapi selama melaksanakanPraktik Kerja 

Lapangan pada bagian TU (Tata Usaha) di Perum BULOG Divre Lampung yaitu 

pada penumpukan berkas dalam ruangan yang tidak tersusun rapih sehingga pada 

saat kita membutuhkan surat kita mengalami kesulitan dalam mencarinya dan 

memakan waktu yang lama, dan juga membuat ruangan menjadi sempit dan 

terkesan berantakan. 

Gambar 3.26 Tumpukan berkas dari berbagai jenis surat 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Solusi dalam mengatasi kendala di atas yaitu dengan dibuatkan lemari 

arsip dan disusun menggunakan ordner.Sesuai dengan teori menurut Ig Wursanto 

dalam bukunya yang berjudul kearsipan (1995:20) bahwa prosedur adalah suatu 

rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan 

yang merupakan suatu kebulatan, misalnya yaitu prosedur penyimpanan arsip. 

Berdasarkan penjelasan tersebut sehingga solusi yang diberikan dengan cara 

dibuatkan secara khusus untuk penyimpanan arsip-arsip yang boerada di bagian 

Tata Usaha (TU).  
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Berikut ini adalah contoh lemari arsip.yang telah tersusun rapih. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27 Solusi mengatasi berkas yang tidak tertata rapih 

 Setelah itu surat-surat di pisahkan berdasarkan jenis-jenis surat dan 

dimasukan kedalam buku ordner dan didalam buku ordner surat-surat tersebut 

disusun dengan mengurutkan nomor surat agar mudah mencarinya apabila 

sewaktu-waktu di butuhkan. Setelah selesai ordner-ordner disusun di dalam lemari 

arsip.Berikut adalah contoh desain lemari arsip yang disusun berdasarkan jenis 

suratnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28 Desain lemari arsip yang ditata berdasarkan jenis surat 

a) Kendala yang sudah teratasi. 

Pada saat saya melaksanakan PKL saya mendapatkan kendala yaitu 

terjadi kehilangan arsip yang di butuhkan oleh bidang lain, cara 

mengatasi masalah seperti ini karyawan tatausaha memberi tahu dengan 

cara mengecek di buku agenda masuk yaitu melihat nomor surat, tanggal 

surat dan perihal surat. Setelah itu kita mencarinya di email masuk 

komputer yang ada di ruangan tatausaha karena surat-surat yang masuk 

berasal dari email yang telah dikirim. 
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3.3 PELAKSANAAN PKL : 

FAISAL JULIYANTO, NPM 14311791 

 

3.3.1 Bidang Kerja  

Selama melakukan Praktek Kerja Lapangan di Perum BULOG Divre 

Lampung, penulis membantu perusahaan dan di tempatkan di bidang OPP 

(Operasional dan Pelayanan Publik) tepatnya pada bagian pelayanan publik di 

bawah bimbingn Ibu Ria Dina Maresa, Kasi Penyaluran. Pekerjaan yang penulis 

lakukan di bagian Operasional dan Pelayanan Publik (OPP) adalah: 

1. Menyusun DO raskin dan memisahkan DO menurut Desa, Kecamatan dan 

Kabupaten. 

2. Menulis dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) 

3. Melakukan pengoreksian nama yang ada di Berita Acara Serah Terima 

(BAST) lalu jika ada nama pihak 1 dan pihak 2 yang salah satunya kosong 

maka harus dituliskan sesuai dengan aslinya. 

4. Mengarsip Perekapan Penyerahan Barang 

5. Membuat video 17 agustus 2017 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Proses pelaksanaan kegiatan selama masa praktik kerja lapangan, penulis 

melakukan beberapa jenis kegiatan antara lain sebagai berikut : 

1. Di mulai dari delivery order pada dasarnya delivery orderdi buat tunggu 

ada permohonan, permohonannya dibuat atas dasar dari permintaan desa 

masing-masing yang udah setor, kemudian delivery order dasarnya adalah 

bukti setor kalo orang desa udah setor di lanjutkan baru di buat kan 

delivery orderkemudian setelah itu baru dibuatkan perekapn penyerahan 

barang GD1K, di lanjutkan dengan di buat nya berita acara serah terima 

BAST, kemudian di lanjutkan jika udah ada bukti setor baru membuat 

permohonan untuk orang penyaluran, jika semuanya telah selesai 

kemudiandisusundan memisahkan delivery order menurut Desa, 

Kecamatan dan Kabupaten. Kemudian melakukan pengoreksian Nama dan 

Tanggal yang ada di delivery order.Jika ada yang terdapat tanggal yang 
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tidak terurut maka di harus melapor kepada staff seksi penyaluran dan 

kemudian di lanjutkan kembali. jika sudah selesai maka akan di jilid dan 

akan di kembalikan lagi pada staff seksi penyaluran. 

2. Kemudian menulis berita acara serah terima (BAST) penyaluran raskin 

berdasarkan lokasi dan tanggal. Pada penulisan berita acara serah terima 

(BAST) harus dengan jelas karenaakan berkas berita acara serah terima 

(BAST) sangatlah penting. Karena itu kita harus melihat kalender supaya 

tidak terjadi kesalahan pada penulisan. 

3. Dilanjutkan melakukan pengoreksian nama yang ada di Berita Acara 

Serah Terima (BAST) kemudian jika terdapat nama pihak 1 dan pihak 2 

yang salah satunya kosong maka harus dituliskan sesuai dengan aslinya. 

Jika sudah selesai maka akan di kembalikan kepada staf seksi penyaluran. 

kemudian di susun kembali per bulan dan tahun pada outner lainya yang 

sudah terurut. 

4. Dilanjutkan merekappenyerahan barang berdasarkantanggal, Bulan, 

Tahundan kuantum pada outner penyerahan barang (GD1K). Pada 

penyususunan rekapan penyerahan barang (GD1K). Harus dilakukan 

dengan teliti akankarena penyerahan barang (GD1K) adalah berkas yang 

sangat penting. 

5. Kemudian membuat video stop motion 17 Agustus 2017 pada pembuatan 

video ini menggunakan aplikasi windows movie maker 2.6.Pembuatan 

video ini dikarenakan untuk memperingati 17 Agustus adalah hari 

kemerdekaan dan kebetulan perum BULOG menggunakan seragam merah 

dan saya bermotivasi agar supaya video ini berkesan saya mengunakan 

animasi yang tertera di aplikasi windows movie maker dan menambahkan 

musik sebagai media supaya terlihat menarik dan menyenangkan. Musik 

yang saya gunakan yang berjudul hari merdeka 
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Berikut adalah penjelasan laporan kegiatan selama praktik kerja 

lapangan,penulis melakukan beberapa jenis kegiatan diantaranya: 

1. Penyusunan Delivery order (DO)  

Delivery order pada dasarnya bukti setor jika penduduk desa telah 

setor kemudian dibuatkan delivery order (DO) dilanjutkan melakukan 

penyusunan Delivery Order di haruskan dengan teliti karena pada 

penyusunan DO di tugaskan untuk mengecek nomor SPPB penyaluran 

tahun anggaran, nama barang, alokasi, tanggal dan tahun. 

 

Gambar3.29 Slip tanda bukti setoran  

 

Kemudian jika sudah ada bukti setor maka dilanjutkan dengan pembuatan 

delivery order(DO). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30 Lembar kerja delivery order(DO) 
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2. Berita Acara Serah Terima (BAST) 

Pada berita acara serah terima (BAST) jika terdapat kolom yang 

kosong harus di isi dengan berdasarkan nomor. Dibawah ini merupakan 

contoh surat BAST. 

Gambar 3.31Lembar kerja berita acara serah terima BAST 

3. Penyerahan Barang (GD1K) 

Melakukan pengecekan Rekapitulasi lembar penyerahan barang 

(GD1K) pelaksanaan penyaluran beras rastra jenis barang dan 

nomortanggal SPPB/DO dikarenakan terkadang terdapat banyak yang 

hilangatau terlewatkan dalam pengecekan maka harus dengan teliti dalam 

pengecekannya. 

Gambar 3.32 Lembar rekap penyerahan barang GD1K 
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4. Membuat video 17 Agustus 2017 

Video yang saya buat merupakan video untuk memperingati Hari 

Kemerdekaan Indonesia yang berisikan tentang kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan karyawan Perum Bulog ketika hari kemerdekaan. Sepertifoto  

upacara kemerdekaan Indonesia dan kegiatan perlombaan yang diadakan 

Perum Bulog untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. 

Pembuatan video ini dengan menggabungkan foto-foto atau dokumentasi 

yang dimiliki karyawan Bulog menjadi suatu video.Setelah foto-foto yang 

yang dipilih untuk dijadikan video, kemudian memilih tampilan atau efek 

yang sesuai dengan gambar dan memasukkan lagu agar video menjadi 

lebih menarik dengan memilih  lagu hari merdeka untuk dijadikan musik 

pengiring dalam video tersebut. Setelah itu jadilah sebuah video dengan 

durasi waktu yang singkat yang bertemakan Hari Kemerdekaan Indonesia. 

 

Gambar dibawah merupakan foto yang dijadikan sebagai tampilan 

awal pada video 17 agustus 2017bersama perum BULOG 

DivreLAMPUNG yang telah saya buat. 

 

Gambar 3.33 Gambar tampilan video 

 

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi penulis pada saat melakukan praktik kerja 

lapangan (PKL) yaitu ditemukannya suatu permasalahan dalam proses 

pengarsipan yang dilakukan yaitu pengarsiapan yang dilakukan kurang efektif dan 
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efisien baikdidalam proses pencatatan data arsip masih dilakukan secara manual 

kedalam buku dokumen,terdapat kekeliruan seorang pegawai dalam melakukan 

arsip dengan tidak tertata nya dengan maksimal dalam proses pengerjaan yang 

harus dilakukan satu persatu banyaknya terdapat kolom yang terlewatkan pada 

ordner karena itu harus melakukan pengecakan kembali pada setiap ordner 

terutama pada berita acara serah terima (BAST) akan karena dokumen berita acara 

serah terima (BAST) sangatlah penting,dan terdapat dokumen berupa data fisik 

mengakibatkan kerusakan dan kehilangan diantaranya atau tercampur dengan 

ordner lainnyadan minimnya jumlah rak penyimpanan mengakibatkan 

penumpukan dokumen arsip proses dalam pencarian memakan waktu yang cukup 

lama. Pada proses pencatatannya terdapat banyak yang dilakukan tidak dengan 

maksimal maka terdapat penulisan yang kurang jelas. 

Berikut merupakan gambar kondisi dokumen arsip BAST yang tidak 

tersusun dengan rapih. 

 

Gambar 3.34Kondisi arsip BAST yang tidak tersusun dengan rapih 
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3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Solusi penulis adalah dibuatkan pemberkasan elektronik yang 

menggunakan sistem operasi Linux atau Windows, di mana pemberkasan 

elektronik menurut jurnal dan teori Arpiyansyah Putra (2015), merupakan 

system aplikasi pengelolaan dokumen Hardcopy (kertas, microfilm, dll) yang 

sudah dialih-mediakan ke dalam format digital maupun Softcopy berupa file 

tipe doc, ppt, xls, dll yang sudah di upload ke dalam  DMS yaitu sebuah sistem 

komputer (atau seperangkat program komputer) yang di gunakan untuk 

menelusuri dan menyimpan dokumen elektronik dan gambar pada dokumen. 

DMS bermanfaat dalam menemukan informasi surat yang dibutuhkan secara 

cepat dengan mengetikan nama folder atau kode penyimpanan. Dengan 

menggunakan penyimpanan elektronik mampu mengurangi total biaya 

dokumen, mengurangi resiko kehilangan dokumen atau kerusakan, dan juga 

meningkatkan efisiensi ruang penyimpanan karena dimensi penyimpanan file 

elektronik jauh lebih kecil dan lebih murah dari pada sistem penyimpanan  file 

konvensional yang menggunakan kertas, foto copy, ordner dan lemari arsip 

yang memakan banyak biaya dan tempat. 

Berikut ini adalah contoh gambar penyimpanan elektronik dan cara 

kerjanya : 

1. Siapkan surat atau berkas yang ingin di simpan. 

2. Masukan surat yang sudah disiapakan ke dalam mesin scanner. 

3. Surat yang sudah di scanner otomatis langsung masuk atau muncul di 

dalam komputer. 

4. Setelah itu surat di saveatau disimpan di dalam folder dan di beri 

nama, nomor surat sppb dan perihal jenis barang. 

5. Apabila kita ingin mencari surat yang dibutuhkan, kita cukup mencari 

di search dengan menulis nomor surat sppb dan perihalnya otomatis 

surat yang dibutuhkan akan muncul.  
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Gambar 3.35Solusi pencarian dokumen arsipsaat dibutuhkan 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Di Bidang Pengadaan terdapat Kepala Bidang Pengadaan, Kasi Gasar, Kasi 

Pangan Pokok lainnya, Kasi Pengadaan Gabah dan Beras. Dibagian ini saya 

melakukan pekerjaan yaitu, mengarsipkan dokumen surat kontrak kerja 

mitra, input data Gasar (harga pasar) yang datanya didapati dari turun 

langsung ke lapangan (pasar), menjual beras kepada pedagang yang ada di 

pasar. Semua pekerjaan yang saya lakukan diawasi dan dibimbing oleh Kasi 

Gasar yang bertugas menganalisa harga pasar agar bisa menstabilkan harga 

pangan jika melonjak tinggi. 

2. Di Bidang Administrasi dan Keungan, penulis menangani surat masuk 

kemudian dilanjutkan dengan disposisi Kadivre, setelah itu surat digandakan 

dan diekspedisikan menurut bagian-bagiannya. Menomorkan surat keluar 

kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Kadivre untuk diperiksa dan 

mendapatkan persetujuan bahwa surat tersebut tidak terdapat kesalahan atau 

kekeliruan, setelah itu surat digandakan sebagai arsip perusahaan. Beberapa 

pekerjaan yang saya lakukan yaitu, membukukan surat masuk faksimili, nota 

intern, member nomor surat keluar faksimili, membuat kliping media massa, 

menerima telepon, memberi nomor voucher verifikasi. Dibagian TU pun 

penulis menangani tentang pengiriman surat kekantor cabang daerah. Dalam 

proses pengiriman surat masih menggunakan mesin Fax, terkadang masih 

sering mengalami kesulitan ketika pengiriman surat sehingga memerlukan 

waktu yang lama yang ditujukan kepada kantor cabang daerah. 

3. Di Bidang Operasional Pelayanan Publik(OPP) penulis menangani tentang 

DO, mulai dari penyusunan DO hingga terurut sesuai dengan alokasi, bulan 

dan tahun sehingga bisa didokumentasikan. Kemudian memeriksa dokumen 

perlembar karena terkadang masih ada beberapa dokumen terdapat tanggal, 

bulan dan tahun yang langsung melangkah dan tidak terurut kemudian 
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semua sudah tertata dengan terurut maka akan di kasihkan ke pada staff kasi 

penyaluran untuk di cek kembeli dan jika sudah selesai maka akan di tata 

dengan outner lainnya yang sebelumnya sudah terselesaikan.  

4. Penulis menerapkan ilmu yang diperoleh di Universitas Teknokrat Indonesia 

seperti mengoperasikan Ms. Office, sharing data, pengarsipan (surat, 

voucher,DO). 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan  kesimpulan yang diuraikan diatas, penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Pada Bidang Pengadaan, penulis menyarankan untukmenambahkan 

ruangan khusus penyimpanan arsip nota timbang, dimana dalam ruangan 

tersebut diberikan rak atau lemari arsip untuk menyimpan ordner nota 

timbang yang sudah disusun berdasarkan nomor nota, tanggal, bulan dan 

tahun.  

2. Pada Bidang Administrasi dan Keungan, penulis menyarankan untuk 

menambah ruangan dan membuat  lemari arsip untuk mengatasi ordner 

arsip yang berada diluar lemari arsip yang tidak tersusun rapih agar ordner 

arsip tersusun dengan rapih dan mempermudah dalam pencarian arsip 

ketika dibutuhkan. 

3. Pada Bidang Operasional Pelayanan Publik(OPP), penulis menyarankan 

untuk dibuatkan pemberkasan elektronik yang menggunakan sistem 

operasi Linux atau Windows. Dengan menggunakan penyimpanan 

elektronik mampu mengurangi total biaya dokumen, mengurangi resiko 

kehilangan dokumen atau kerusakan, dan juga meningkatkan efisiensi 

ruang penyimpanan. 
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