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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (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 pada bidangnya masing-masing. Pada laporan PKL
ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah
dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di BPS Kota Bandar
Lampung selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli dan September 2020.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi dengan
bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bidang IPDS yang dilakukan
diantaranya adalah melakukan entry data potensi desa, mencetak peta wilayah SLS,
melakukan entry data SAKERNAS, melakukan Livestream rilis inflasi BPS Kota
Bandar Lampung. Pada bidang Produksi yang dilakukan diantaranya adalah
memeriksa hasil laporan survei, merekap data SLS penduduk, Menyusun dokumen
laporan kontrak sensus, merekap data anggaran BPS.
Kata Kunci : PKL, BPS, IPDS, Produksi.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Dunia kerja merupakan salah satu tujuan akhir bagi mahasiswa setelah

selesai kuliah. Berbagai macam ilmu dan teori yang didapat oleh mahasiswa sangat
berhubungan erat dengan dunia kerja. Untuk itu perlu diterapkan dan dipraktikkan
tentang ilmu yang telah didapat oleh mahasiswa selama berada dibangku kuliah
agar bisa merasakan bagaimana situasi dan kondisi serta menyesuaikan diri dengan
dunia kerja yang sebenarnya. Atas dasar itulah yang menjadi latar belakang bagi
penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) mewajibkan setiap mahasiswa
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi pemerintahan atau instansi
sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi untuk menyelesaikan pendidikan
Strata 1 Informatika di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat
Indonesia. Melalui Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa akan dapat
mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat dalam perkuliahan ke dalam lingkungan
kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara
berfikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan
mahasiswa terhadap apa yang telah di kerjakan (Tim Penyusun, 2018).
Sehubungan dengan itu maka ilmu-ilmu yang di pelajari di bangku
perkuliahan dapat secara langsung di praktikan pada kantor Badan Pusat Statistik
Kota Bandar Lampung, terutama yang berhubungan dengan komputer, dalam hal
ini dapat di ketahui bahwa ilmu yang di pelajari sama dengan yang di temui dalam
Praktiknya sehingga ilmu tersebut dapat di laksanakan dengan baik.
Praktik Kerja Lapangan merupakan bentuk implementasi secara sistematis
dan sinkron antara program pendidikan dengan program penguasaan keahlian yang
diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai
tingkat keahlian tertentu. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Badan
Pusat Statistik Kota Bandar Lampung untuk mengetahui tentang sistem yang
berjalan di instansi tersebut.
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Adapun alasan memilih tempat tersebut adalah :
1) Melakukan tugas Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan latar
belakang di bidang Informatika.
2) Memperoleh pengalaman dalam dunia kerja secara nyata.
3) Menjadikan sarana untuk mengembangkan segala potensi dan
kemampuan yang dimiliki dalam diri mahasiswa.
4) Mempelajari secara langsung penerapan ilmu komputer khususnya di
dunia kerja.
5) Menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang didapat di
bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya khususnya
dalam bidang Informatika.
6) Mendapatkan pengalaman kerja baik ilmu pengetahuan yang didapat
maupun kondisi dalam dunia kerja sebelum memasuki dunia kerja
yang nyata.
1.2

Tujuan dan Manfaat PKL

1.2.1

Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Dalam setiap kegiatan memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya agar

tercipta sebuah hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tujuan
mahasiswa melakukan PKL adalah sebagai berikut :
1.

Mendapatkan pengalaman dalam bersosialisasi dengan lingkungan
kerja.

2.

Mengaplikasikan disiplin ilmu yang diperoleh dan dimiliki baik di
dalam maupun diluar pendidikan formal.

3.

Memperluas wawasan, cakrawala pengetahuan, dan pengalaman
sebelum terjun ke bidang yang sesungguhnya.
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1.2.2

Manfaat Praktik Kerja Lapangan
Selain itu juga program PKL diharapkan dapat memberikan manfaat besar

baik kepada Mahasiswa sebagai pelaksana PKL, kepada Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer Universitas Teknokrat Indonesia, sebagai lembaga pengelola dan
instansi sebagai pemberi izin PKL. Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan PKL
ini adalah :
a. Manfaat bagi Mahasiswa
1. Memberikan

kesempatan

mahasiswa

untuk

memperoleh

pengalaman kerja dan berinteraksi dengan instansi atau instansi
calon pengguna lulusan.
2. Mengamati, mengenalkan dan menganalisis permasalahan yang
dijumpai pada instansi atau instansi tempat PKL.
3. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis yang
telah didapat serta lebih dapat memahami konsep-konsep nonakademis dunia kerja nyata.
4. Memperoleh peluang untuk dapat kerja di instansi atau instansi
tempat PKL setelah memperoleh ijazah S-1 dari Fakultas Teknik
dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat indonesia.
5. Menambah dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki
selama dibangku kuliah serta memperluas wawasan berfikir kreatif
dan mandiri agar mahasiswa memiliki bekal nantinya dalam
menghadapi dunia kerja.
b. Manfaat bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas
Teknokrat Indonesia
1. Mempererat hubungan harmonis antara Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer Universitas Teknokrat Indonesia pada umumnya,
khususnya dengan pihak instansi atau instansi tempat pelaksanaan
PKL.
2. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat
Indonesia dapat memperoleh informasi tentang pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan kebutuhan kerja serta dapat menyesuaikan kepada
kurikulum proses belajar mengajar.
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3. Dapat

meningkatkan

kualitas

dan

menyesuaikan

kegiatan

pendidikan proses belajar mengajar dari segala aspek, sarana, dan
prasarana yang menjadi kebutuhan sesuai dengan tuntutan nyata dari
pembangunan.
4. Telah terjalin kerjasama antara Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Teknokrat Indonesia dengan Instansi atau Instansi
tempat mahasiswa melaksanakan PKL.
c. Manfaat bagi BPS Kota Bandar Lampung

1.

Instansi dapat menentukan SDM yang akan dijadikan sebagai tolak
ukur dalam penerimaan pegawai di BPS Kota Bandar Lampung.

2.

Dapat memperkenalkan situasi perkuliahan kedalam dunia kerja.

3.

Memberikan masukan yang diperlukan oleh BPS Kota Bandar
Lampung sehingga dapat membantu pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sehari-hari.

4.

Mengatasi semua permasalahan yang selama ini dihadapi oleh BPS
Kota Bandar Lampung dengan memberikan solusi pemecahan
masalah.

1.3

Tempat PKL
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di laksanakan di Badan Pusat Statistik Kota

Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Sultan Syahril No. 30, Pahoman, Enggal,
Kota Bandar Lampung. Dengan jarak tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia
menuju Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dengan jarak sekitar 8,3 km
dengan waktu sekitar 15 - 20 menit menggunakan alat transportasi darat (motor).
Untuk lokasi Instansi Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dapat dilihat
pada Gambar 1.1 :
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Gambar 1. 1 Lokasi Tempat PKL
1.4

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Setiap mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas

Teknokrat Indonesia, di wajibkan untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) yang di laksanakan sesuai jadwal yang telah di tentukan terhitung
tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 september 2020. Untuk jadwal pelaksanaan
Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, dapat di
lihat pada tabel 1.1 yaitu :
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Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan PKL

Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

1.4.1

Hari

Waktu

Senin

08:00 s/d 16:00

Selasa

08:00 s/d 16:00

Rabu

08:00 s/d 16:00

Kamis

08:00 s/d 16:00

Jumat

08:00 s/d 16:30

Sabtu

Libur

Work From Home & Work From Office
Di masa pandemi Covid 19 seperti sekarang ini, banyak instansi atau

instansi yang melakukan pekerjaannya di rumah (WFH), dan ada juga yang di
kantor jika terpaksa harus ke kantor (WFO). Untuk mencegah penyebaran virus
corona, BPS Kota Bandar Lampung membuat jadwal untuk karyawan maupun
mahasiswa PKL sesuai dengan banyaknya karyawan dan mahasiswa PKL pada
bagian - bagian tertentu. Agar tidak terjadi penumpukan karyawan di kantor.
Penulis sebelumnya dijadwalkan untuk masuk 3 hari sekali dikarenakan
banyak rekan dari kampus lain yang sedang PKL, 2 minggu kemudian menjadi 2
hari sekali karena beberapa rekan dari kampus lain sudah selesai, dan 2 minggu
kemudian menjadi setiap hari, karena yang PKL sudah tersisa sedikit.
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Gambar 1. 2 Jadwal WFH dan WFO 21 s/d 30 Juli 2020

Gambar 1. 3 Jadwal WFH dan WFO 1 s/d 14 Agustus 2020
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Gambar 1. 4 Jadwal WFH dan WFO 18 Agustus s/d 18 September 2020
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1

Informasi Umum
Berdasarkan website resmi BPS Kota Bandar Lampung (Badan Pusat

Statistik, 2020), yang diakses pada tanggal 09 September 2020, Badan Pusat
Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab
langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang
dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7
Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU
Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti
dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat
Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang merupakan muatan
baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :
1)

Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik
dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral
yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau
bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh
lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya
secara mandiri atau bersama dengan BPS.

2)

Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam
Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar
masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data
yang diperlukan.

3)

Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien.

4)

Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk
menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan
saran dan pertimbangan kepada BPS.
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Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus
dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :
1)

Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data
ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga
dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data
sekunder.

2)

Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau
institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.

3)

Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi
statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan
pelatihan statistik.

4)

Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain
untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

2.2

Visi
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (Badan Pusat Statistik, 2020).

2.3

Misi
1.

Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik
untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.

2.

Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung
pemanfaatan

teknologi

informasi

mutakhir

untuk

kemajuan

perstatistikan Indonesia.
3.

Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi,
pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap
penyelenggaraan statistik.

4.

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.

5.

Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik
yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem
Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien (Badan Pusat Statistik,
2020).
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2.4

Nilai – nilai Inti
Core values (nilai–nilai inti) BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk
membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam
melaksanakan tugas (Badan Pusat Statistik, 2020).
Nilai-nilai Inti BPS terdiri dari:
1. PROFESIONAL
a. Kompeten
Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban
b. Efektif
Memberikan hasil maksimal
c. Efisien
Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber
daya minimal
d. Inovatif
Selalu melakukan permbaruan dan atau penyempurnaan
melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus
e. Sistemik
Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan
proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan
dari pekerjaan yang lain.
2. INTEGRITAS
a. Dedikasi
Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang
diemban dan institusi
b. Disiplin
Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan
c. Konsisten
Satunya kata dengan perbuatan
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d. Terbuka
Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari
berbagai pihak
e. Akuntabel
f. Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur
3. AMANAH
a. Terpercaya
Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang
tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus
menyentuh dimensi mental spiritual
b. Jujur
Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang
dari prinsip moralitas
c. Tulus
Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik
kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta
mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan
manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan
Yang Maha Esa
d. Adil
Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan
haknya.
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2.5

Logo Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 1 Logo BPS
(Badan Pusat Statistik, 2020)
Logo pada Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung memiliki warna
biru, hijau, dan orange dan setiap warna memiliki makna khusus. Kegiatan pokok
yang di lakukan dari setiap warna lambang pada Badan Pusat Statistik Kota Bandar
Lampung adalah :
1.

Biru, melambangkan kegiatan sensus pendudukan yaitu gender,
index, pembangunan manusia, kemiskinan, kependudukan, kesehatan,
ketahanan, ketahanan sosial, komsumsi dan pengeluaran, pendidikan,
perumahan, sosial budaya, tenaga kerja yang di lakukan sepuluh tahun
sekali setiap akhiran tahun angka 0.

2.

Hijau, melambangkan kegiatan sensus pertanian yaitu sensus tanaman
pangan, holtikultura, perkebunan, perternakan, perikanan, dan
kehutanan yang di lakukan sepuluh tahun sekali setiap akhiran tahun
dalam angka 3.

3.

Orange, melambangkan kegiatan sensus ekonomi yang di lakukan
sepuluh tahun sekali setiap akhiran tahun dalam angka 6.
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2.6

Sejarah BPS
Berdasarkan website resmi BPS pusat (Badan Pusat Statistik, 2020), yang

diakses pada tanggal 09 September 2020, kegiatan statistik di Indonesia sudah
dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda oleh suatu lembaga yang
didirikan oleh Direktur Pertanian. Kerajinan, dan Perdagangan (Directeur Van
Landbouw Nijverheld en Handel) di Bogor. Pada Februari 1920. Lembaga tersebut
bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada 24 September 1924,
kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor Voor De
Statistiek (CKS) dan melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesia pada
tahun 1930. Pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945,
CKS berubah nama menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dengan kegiatan
memenuhi kebutuhan perang atau militer.
Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada
tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor
Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin
oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian
Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., lembaga KAPPURI dan CKS
dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri
Kemakmuran.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS
bertanggung jawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui SK
Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M kegiatan KPS
dibagi dalam dua bagian yaitu Afdeling A (Bagian Riset) dan Afdeling B (Bagian
penyelenggaraan dan Tata Usaha). Berdasarkan Keppres X nomor 172 tanggal 1
Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggung jawab
langsung kepada Perdana Menteri.
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Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan
Sensus Penduduk serentak di pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut
merupakan Sensus Penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus
Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, dan di tingkat
Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan oleh kantor Bupati/Walikota, sedangkan pada
tingkat Kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk.
Selanjutnya

Penyelenggara

Sensus

di

Kantor

Gubernur

dan

Kantor

Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah
berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang
Organisasi dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahannya menjadi
PP No.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor
Satistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Tentang
Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No. 2 Tahun 1992 yang disahkan pada
9 Januari 1992. Selanjutnya, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992.
Pada tanggal 19 Mei 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi “Badan Pusat
Statistik”. Pada Keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat
Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi
Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta
pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik di Indonesia.
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2.7

Struktur Organisasi

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi
(Badan Pusat Statistik, 2020)
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat
Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah. Maka untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi vertikal BPS, dilaksanakan oleh BPS
Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. Sedangkan BPS
Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal BPS ditetapkan dengan
Peraturan Kepala BPS tersendiri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan
tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara.

17

2.8

Tugas dan Tanggung Jawab
Menurut BPS Kota Bandar Lampung (Badan Pusat Statistik, 2015)

mengungkapkan bahwa adapun tugas dan tanggung jawab karyawan Badan Pusat
Statistik sebagai berikut :
1. Kepala Badan Pusat Statistik
Uraian tugas Kepala Statistik Kota Bandar Lampung
a. Memimpin BPS Kota Bandar Lampung dalam kegiatan statistik
dasar.
b. Memimpin kegiatan dalam penyusunan program kerja tahunan
yang direncanakan masing-masing seksi atau sub bagian.
c. Mengatur pelaksanaan program Badan Pusat Statistik Kota Bandar
Lampung.
d. Mengusulkan pegawai, pendidikan, pelatihan dan mutasi pegawai
lainnya.
e. Membina aparatur Badan Pusat Statistik Kota agar berdaya guna.
f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada
bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Kasubbag Tata Usaha
Uraian tugas Subbagian Tata Usaha meliputi :
a. Menyusun program kerja tahunan Subbagian Tata Usaha.
b. Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan usulan
program kerja dan anggaran tahunan BPS Kabupaten atau Kota baik
rutin maupun proyek dan menyampaikannya ke BPS Provinsi.
c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka
kegiatan ketatausahaan.
d. Melakukan penyiapan, penyusunan rencana dan program, serta
pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan,
dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.
e. Melakukan kegiatan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi
pegawai, pembinaan pegawai, hukum dan perundang-undangan,
organisasi dan tata laksana, kesejahteraan pegawai, administrasi
jabatan fungsional, serta penggajian.
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f. Melakukan kegiatan tata usaha keuangan, perbendaharaan,
verifikasi dan pembukuan, serta pengendalian pelaksanaan
anggaran.
g. Melakukan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,
pemeliharaan gedung, keamanan dan ketertiban lingkungan,
perjalanan dinas, serta penggandaan atau percetakan.
h. Melakukan kegiatan penyelenggaraan berbagai pelatihan teknis dan
pelatihan administrasi.
i. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pengawasan kegiatan dan anggaran.
j. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
penyiapan bahan untuk penyusunan laporan tahunan akuntabilitas
kinerja dan laporan tahunan pelaksanaan program kerja lainnya,
bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.
k. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi lainnya kepada
semua satuan organisasi di lingkungan BPS Kabupaten atau Kota.
l. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan pelaksanaan
kegiatan ketatausahaan di BPS Kabupaten atau Kota.
m. Melakukan penerangan kegiatan statistik dan kehumasan.
n. Melakukan kegiatan pendistribusian publikasi yang dihasilkan BPS
Kabupaten atau Kota kepada instansi terkait.
o. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang
dilakukan di lingkungan Subbagian Tata Usaha.
p. Menyusun laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha secara berkala
dan sewaktu-waktu.
q. Mengatur dan melakasankan tugas lain yang diberikan oleh atasan
langsung.
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3. Seksi Statistik Sosial
Uraian tugas Seksi Statistik Sosial sebagai berikut :
a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Sosial.
b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk
kegiatan pengumpulan statistik sosial yang mencakup kegiatan
statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial,
serta kegiatan statistik sosial lainnya yang ditentukan.
c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka
kegiatan statistik sosial.
d. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam menyiapkan
program pelatihan petugas lapangan kegiatan statistik sosial.
e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan
untuk pelaksanan lapangan kegiatan statistik sosial.
f. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan
lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sosial.
g. Melakukan

penerimaan

serta

pemeriksaan

dokumen

hasil

pengumpulan data statistik sosial.
h. Melakukan pengolahan data statistik sosial sesuai dengan sistem
dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan
organisasi terkait.
i. Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik
sosial yang dikirim ke BPS Kota atau Provinsi sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan.
j. Melakukan evaluasi hasil pengolahan statistik sosial sebagai bahan
masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.
k. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksakan
pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data
statistik sosial di kabupaten atau kota dan di kecamatan.
l. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam koordinasi dan
kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik sosial baik dengan
Pemerintah Daerah maupun instansi lain.
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m. Melakuakan penyiapan naskah publikasi statistik sosial dan
menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan,
pencetakan dan penyebarannya.
n. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pembinaan penyusunan publikasi statistik sosial dalam bentuk buku
publikasi.
o. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
dan mengembangkan statistik sosial.
p. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pengendalian pelaksanaan kegiatan statistik sosial.
q. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam koordinasi
lapangan dengan pihak kecamatan, koordinasi kecamatan, dan
instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik sosial.
r. Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Statistik
sosial.
s. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang
dilakukan di lingkungan Seksi Statistik Sosial.
t. Menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Sosial secara berkala
dan sewaktu-waktu.
u. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
4. Seksi Statistik Produksi
Uraian tugas Seksi Statistik produksi sebagai berikut :
a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Produksi.
b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk
kegiatan pengumpulan statistik produksi yang mencakup kegiatan
statistik pertanian, industri, pertambangan, energi, konstruksi, serta
kegiatan statistik produksi lainnya yang ditentukan.
c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka
kegiatan statistik produksi.
d. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam menyiapkan
program pelatihan petugas lapangan.
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e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan
untuk pelaksanaan lapangan kegiatan statistik produksi.
f. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan
lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik produksi.
g. Melakukan

penerimaan

dan

pemeriksaan

dokumen

hasil

pengumpulan data statistik produksi.
h. Melakukan pengolahan data statistik produksi sesuai dengan sistem
dan program yang ditetapakan, bekerja sama dengan satuan
organisasi terkait.
i. Melakukan penyiapan dokumen atau hasil pengolahan statistik
produksi yang akan dikirim ke BPS Kota atau BPS Provinsi sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan.
j. Melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik produksi sebagai bahan
masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.
k. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data
statistik produksi di kabupaten atau kota dan di kecamatan.
l. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam koordinasi dan
kerja sama pelaksanaan kegiatan statistik baik dengan Pemerintah
Daerah maupun instansi lain.
m. Melakukan penyiapan naskah publikasi statistik produksi dan
menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan,
percetakan dan penyebarannya.
n. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pembinaan penyusunan publikasi statistik produksi dalam bentuk
buku publikasi.
o. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pembinaan dan pengembangan statistik Produksi.
p. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pengendalian pelaksanaan kegiatan statistik Produksi.
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q. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam koordinasi
lapangan dengan pihak kecamatan, koordinator kecamatan, dan
instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik produksi.
r. Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Statistik
Produksi.
s. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang
dilakukan di lingkungan Seksi Statistik Produksi.
t. Menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Produksi secara berkala
dan sewaktu-waktu.
u. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
5. Seksi Statistik Distribusi
Uraian tugas Seksi Statistik Distribusi sebagai berikut:
a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Distribusi.
b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk
kegiatan pengumpulan statistik distribusi yang mencakup kegiatan
statistik harga konsumen dan perdagangan besar, keuangan dan
harga produsen, niaga dan jasa, serta kegiatan statistik distribusi
lainnya yang ditentukan.
c. Mengikuti program pelatihan yang diselengarakan dalam rangka
kegiatan statistik distribusi.
d. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam menyiapkan
program pelatihan petugas lapangan.
e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan
untuk pelaksanaan lapangan.
f. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan
lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik distribusi.
g. Melakukan

penerimaan

dan

pemeriksaan

dokumen

hasil

pengumpulan data statistik distribusi.
h. Melakukan pengolahan data statistik distribusi sesuai dengan sistem
dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan
organisasi terkait.
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i. Meneliti kelengkapan dan isian dokumen dan atau hasil pengolahan
statistik distribusi yang akan dikirim ke BPS dan atau BPS Provinsi
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
j. Melakukan evaluasi hasil pengolahan statistik distribusi sebagai
bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.
k. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data
Statistik Distribusi dikabupaten atau kota dan dikecamatan.
l. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam koordinasi dan
kerja sama pelaksanaan kegiatan statistik distribusi baik dengan
Pemerintah Daerah maupun instansi lain.
m. Melakukan penyiapan naskah publikasi statistik distribusi dan
menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan dan
pencetakan dan penyebarannya.
n. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pembinaan penyusunan publikasi statistik distribusi dalam bentuk
buku publikasi.
o. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
dan mengembangkan statistik distribusi.
p. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pengendalian pelaksanaan kegiatan statistik distribusi.
q. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam koordinasi
lapangan dengan pihak kecamatan, koordinator kecamatan, dan
instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik distribusi.
r. Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Statistik
Distribusi.
s. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang
dilakukan di lingkungan Seksi Statistik Distribusi.
t. Menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Distribusi secara berkala
dan sewaktu-waktu.
u. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
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6. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Uraian tugas Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik sebagai
berikut :
a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Integrasi Pengolahan dan
Diseminasi Statistik.
b. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan,
dan penerapan sistem jaringan komunikasi data sesuai dengan
aturan yang ditetapkan serta membantu penerapan teknologi
informasi.
c. Mengikuti program pelatihan yang diselengarakan dalam rangka
kegiatan integrasi pengolahan dan diseminasi statistik.
d. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pemeliharaan perangkat
keras dan perangkat lunak serta menyusun sistem pengolahan data
dan koordinasi pengolahan data bekerjasama dengan satuan
organisasi terkait.
e. Melakukan pembuatan, implementasi, serta operasi sistem, dan
program aplikasi pengolahan data dan diseminasi data statistik
termasuk sarana pendukung
f. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem
basis data statistik dan basis data manajemen sesuai dengan aturan
yang ditetapkan.
g. Melakukan kajian dan evaluasi kebutuhan pengolahan data
termasuk bahan komputer, bekerjasama dengan satuan organisasi
terkait.
h. Membantu kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
kegiatan rujukan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik
khusus.
i. Melakukan penerimaan, pengelolaan, serta pengolahan semua
dokumen

yang

berkaitan

dengan

rujukan

statistik

dan

penyempurnaan format yang berkaitan dengan rujukan statistik.
j. Melakukan penyusunan serta evaluasi meta data untuk rujukan
statistik.
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k. Melakukan kompilasi rancangan teknis survei statistik sektoral
instansi pemerintah lain serta membahas dengan satuan organisasi
terkait sesuai dengan asas pembakuan dan manfaat.
l. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam mengatur dan
menyiapkan konsep rekomendasi sebagai bahan pelaksanaan survei
statistik sektoral bagi instansi pemerintah lain, bekerja sama dengan
satuan organisasi terkait.
m. Melakukan kompilasi naskah dari satuan organisasi di lingkungan
BPS Kabupaten atau Kota dalam bentuk softcopy untuk dijadikan
naskah publikasi siap cetak.
n. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam mengatur dan
melaksanakan

pemantauan

serta

evaluasi

publikasi

yang

diterbitkan.
o. Melakukan

penyusunan

prosedur

penyiapan

bahan

serta

melaksanakan kegiatan pelayanan informasi statistik dan konsultasi
statistik, serta sosialiasi penyebarluasan dan pemasyarakatan
pengguna produk informasi.
p. Melakukan pengelolaan bahan pustaka dan dokumen statistik sesuai
dengan pedoman yang ditentukan.
q. Melakukan penyusunan penyiapan bahan, pemeliharaan data dan
peta untuk pemetaan, serta kerangka contoh induk termasuk
datanya untuk keperluan sistem informasi geografis, rancangan
survei dan sensus bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.
r. Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Integrasi
Pengolahan dan Diseminasi Statistik.
s. Melakukan pemantauan perubahan wilayah administrasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dan menyampaikannya
ke satuan organisasi terkait secara berkala dan sewaktu-waktu.
t. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang
dilakukan di lingkungan Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi
Statistik.
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u. Menyusun laporan kegiatan Seksi Integrasi Pengolahan dan
Diseminasi Statistik secara berkala dan sewaktu-waktu.
v. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan langsung
7. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)
Uraian tugas Koordinator Statistik Kecamatan sebagai berikut:
a. Mengikuti pelatihan kegiatan survei, sensus, kegiatan statistik
lainnya sesuai ketentuan.
b. Melakukan pengumpulan data statistik secara langsung dan
menghimpun data statistik yang dihasilkan oleh petugas instansi
lain yaitu berupa data sekunder sesuai dengan yang telah ditetapkan.
c. Menyerahkan hasil pengumpulan data kepada pemeriksa/petugas
yang ditunjuk sesuai dengan kelengkapan dokumen, kualitas, jenis,
dan jadwal yang ditetapkan.
d. Melaksanakan pencacahan ulang karena adanya kesalahan setelah
di lakukan pemeriksaan.
e. Membantu pelaksanaan pengadaan petugas lapangan atau mitra
statistik untuk kegiatan sensus, survei, dan kegiatan statistik
lainnya.
f. Membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan statistik desa,
registrasi penduduk, dan statistik dasar lainnya.
g. Melakukan kerja sama dengan petugas lain di kecamatan dalam
melaksanakan kegiatan statistik.
h. Mengikuti pelatihan/kursus dasar statistik dan pelatihan/kursus
penjenjangan lainnya yang ditetapkan.
i. Membantu camat dalam menyiapkan publikasi Kecamatan Dalam
Angka dan publikasi statistik lainnya sesuai dengan kebutuhan.
j. Menyerahkan semua hasil kegiatan yang telah ditetapkan.
k. Koordinator Statistik Kecamatan dalam menjalankan tugasnya
secara teknis dan administratif bertanggung jawab kepada Kepala
BPS Kabupaten atau Kota yang membawahi kegiatan dan
berkoordinasi dengan Camat setempat.

27

l. Menyusun laporan kegiatan Koordinator Statistik Kecamatan
secara berkala dan sewaktu-waktu.
m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
8. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Uraian tugas Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik sebagai berikut :
a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik.
b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik yang mencakup
penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi dan neraca wilayah
serta analisis statistik lainnya yang ditentukan.
c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka
kegiatan neraca wilayah dan analisis statistik.
d. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam menyiapkan
program pelaksanaan petugas lapangan.
e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan
untuk pelaksanaan lapangan.
f. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan
lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca
wilayah.
g. Melakukan

penerimaan

serta

pemeriksaan

dokumen

hasil

pengumpulan data neraca wilayah.
h. Melakukan pengolahan data neraca wilayah sesuai dengan sistem
dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan
organisasi terkait.
i. Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan neraca
wilayah yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan.
j. Melakukan penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik lintas
sektor.
k. Melakukan evaluasi hasil pengolahan neraca wilayah dan analisis
statistik sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.
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l. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pembinaan petugas pencacah, pengawas, pemeriksa, serta
pengumpul data neraca wilayah kabupaten atau kota dan di
kecamatan.
m. Membantu

Kepala

BPS

Kabupaten

atau

Kota

dalam

penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan kegiatan
neraca wilayah dan analisis statistik baik dengan Pemerintah
Daerah maupun instansi lain.
n. Melakukan penyiapan naskah publikasi neraca wilayah sesuai
dengan bentuk baku yang ditetapkan serta menyampaikan ke satuan
organisasi

terkait

untuk

pelaksanaan

pencetakan

dan

penyebarannya.
o. Melakukan kegiatan penyiapan dan penghimpunan bahan serta
penyusunan naskah publikasi statistik berkala sesuai bentuk baku
yang ditetapkan serta menyampaikan ke satuan organisasi terkait
untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya.
p. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pembinaan penyusunan publikasi neraca wilayah dalam bentuk
buku publikasi.
q. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
dan mengembangkan neraca wilayah serta analisis statistik.
r. Membantu Kepala BPS Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan
pengendalian pelaksanaan kegiatan neraca wilayah dan analisis
statistik.
s. Melakukan penyiapan bahan laporan auntabilitas Seksi Neraca
Wilayah dan Analisis Statistik.
t. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang
dilakukan di lingkungan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis
Statistik.
u. Menyusun laporan kegiatan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis
Statistik secara berkala dan sewaktu-waktu.
v. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
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2.9

Kegiatan Umum Instansi
Berdasarkan undang undang yang telah di sebutkan, peranan yang harus

dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :
a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini
didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari
departemen atau lembaga pemerintahan lainnnya sebagai data sekunder.
b. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau
institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikkan nasional.
c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodelogi
statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan
pelatihan statistik.
d. Membangun kerja sama dengan institusi internasional dan negara lain
untuk kepentingan pekembangan statistik indonesia.
2.10

Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustaka untuk mendukung bab 3, sebagai berikut :
1. Sensus Penduduk 2020
Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah Sensus Penduduk ke-7 yang
diselenggarakan oleh BPS sejak Indonesia merdeka. Pelaksanaan SP2020
oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik. Hal ini sejalan dengan rekomendasi PBB mengenai Sensus
Penduduk dan Perumahan sekitar tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2015).
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2. SAKERNAS
Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) adalah kegiatan
yang bertujuan untuk menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang
berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data
jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah
berhenti atau pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten
atau kota, provinsi maupun nasional.
SAKERNAS diharapkan menjadi sumber data ketenagakerjaan yang
utama disamping data dari sumber - sumber lain. Data yang dihasilkan akan
memberikan gambaran keadaan ketenagakerjaan di Indonesia, dan dapat
digunakan sebagai dasar bagi penyusunan berbagai kebijakan dan sekaligus
sebagai alat evaluasi pencapaian program pembangunan khususnya di
bidang ketenagakerjaan.
3. KDA (Kecamatan Dalam Angka)
Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan Potensi
Desa (Podes) sejak tahun 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara
rutin sebanyak 3 kali dalam kurun waktu sepuluh tahun untuk mendukung
kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi.
Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan infrastruktur dan
potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya
secara berkala dan terus menerus.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi spasial berupa
peta tematik tentang lokasi pemusatan indikator ketahanan di seluruh
wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa atau kelurahan di
Indonesia.
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4. KSKP
Koordinator Statistik Kecamatan Berprestasi (KSKP) adalah event
pemilihan KSK terbaik yang diawali dari tiap BPS kabupaten dan kota. Dari
tiap KSKP BPS kabupaten dan kota kemudian akan diadu di tingkat provinsi
untuk menemukan satu orang KSK terbaik (KSKP) dari provinsi tersebut.
KSK adalah ujung tombak dari BPS. KSK lah yang bersentuhan langsung
dengan responden di lapangan. Dari para KSK lah kualitas data BPS banyak
ditentukan. Maka dari itu KSKP adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap
tugas berat KSK dalam mewujudkan data yang berkualitas. KSKP tingkat
kabupaten Kota yang terpilih nantinya akan dinilai makalah inovasi,
wawancara, dan video promosi diri KSK (Badan Pusat Statistik, 2016).
5. QGIS
QGIS (sebelumnya

dikenal

sebagai Quantum

GIS)

adalah

aplikasi sistem informasi geografis (GIS) desktop sumber terbuka dan
bebas lintas platform yang menyediakan tampilan, penyuntingan, dan
analisis data (Wikepedia, 2017).
Mirip dengan sistem perangkat lunak GIS lainnya, QGIS
memungkinkan pengguna untuk membuat peta dengan banyak lapisan
menggunakan berbagai proyeksi peta. Peta dapat dihimpun dalam format
yang berbeda dan untuk kegunaan yang berbeda.
6. Inflasi
Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara
umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari
satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan
itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.
Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.
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Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi
adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu
menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi
masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas
dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari
barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional
dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota (Bank
Indonesia, 2013).
7. Running Text
Running text adalah satu media elektronik yang bisa menampilkan
tulisan berjalan dan animasi yang biasanya menggunakan lampu LED.
Lampu LED yang digunakan juga memiliki warna berbeda, ada yang
memiliki satu warna saja seperti merah, kuning, biru, hijau dan putih atau
juga bisa memiliki gabungan warna (Anak Informan, 2019).
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1

PELAKSANAAN PKL
DIMAS SAPUTRA (17312095)

3.1.1

Bidang Kerja
Selama praktik kerja lapangan (PKL) di BPS Kota Bandar Lampung
penulis ditempatkan di bagian seksi Produksi. Seksi Produksi memiliki
tugas di antaranya melakukan pemeriksaan, memasukkan, anggaran,
kontrak, dan Laporan.
Tugas yang dilakukan di bidang Produksi sebagai berikut:

3.1.2

1)

Memeriksa laporan survei sensus

2)

Merekap data SLS penduduk

3)

Entry data

4)

Panitia tanda terima Kontrak dan dokumen survei

5)

Scanning dokumen

6)

Menyusun dokumen laporan kontrak sensus

Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan Kerja Lapangan (PKL) di BPS Kota Bandar Lampung
selama kurang lebih 2 bulan terhitung mulai pada tanggal 20 Juli 2020
sampai dengan 20 September 2020. Dalam pelaksanaan penulis melakukan
beberapa tugas yaitu :
1. Memeriksa hasil laporan survei
Penulis ditugaskan memeriksa data pencacahan yang sudah
dikerjakan oleh petugas survei yang kemudian untuk diperiksa kembali oleh
pengawas petugas survei, Agar data tidak ada yang error pada saat entry.
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Gambar 3. 1 Data Laporan Survei SAKERNAS
2. Merekap data SLS Penduduk
SLS

adalah

satuan

lingkungan

setempat

(pemetaan

atau

pemutakhiran), dan SLS Kota Bandar Lampung ini untuk menghasilkan satu
data masyarakat Bandar Lampung, oleh karena itu SLS ini direkap dan
dibagikan kepada petugas sensus atau petugas pencacah untuk tiap wilayah
yang berada di Bandar Lampung (Kota) untuk menghasilkan data penduduk
di Bandar lampung.
Penulis ditugaskan untuk merekap data SLS penduduk untuk
menyusun nama – nama dan wilayah penduduk supaya tersusun, dan lebih
gampang untuk mencari nama dan wilayah penduduk SLS tersebut.
3. Entry Data SAKERNAS
Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) adalah kegiatan
yang bertujuan untuk menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang
berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data
jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah
berhenti atau pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten
atau kota, provinsi maupun nasional.
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SAKERNAS diharapkan menjadi sumber data ketenagakerjaan yang
utama disamping data dari sumber - sumber lain. Data yang dihasilkan akan
memberikan gambaran keadaan ketenagakerjaan di Indonesia, dan dapat
digunakan sebagai dasar bagi penyusunan berbagai kebijakan dan sekaligus
sebagai alat ebaluasi pencapaian program pembangunan khususnya di
bidang ketenagakerjaan.
Penulis diminta untuk memasukkan data SAKERNAS pada aplikasi
desktop.

Gambar 3. 2 Aplikasi SAKERNAS berbasis Desktop
4. Panitia tanda terima kontrak dan dokumen survei
Penulis ditugaskan untuk memberi sodoran surat perjanjian kontrak
kerja, apabila calon mitra mensetujui perjanjian yang sudah tertera didalam
kontrak kerja, maka penulis ditugaskan kembali meminta tanda tangan calon
mitra sebagai bukti tanda jadi terima kontrak, dan diberikan beberapa
dokumen-dokumen dan peralatan kerjanya petugas survei.
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Gambar 3. 3 Panitia Penandatanganan Kontrak Sensus
5. Scanning dokumen
Scanning dokumen adalah proses menduplikat dokumen atau
gambar fisik, untuk kemudian dapat disimpan ke dalam komputer untuk
tujuan tertentu. Alat yang digunakan untuk melakukan proses scanning
disebut scanner.

Gambar 3. 4 Scanning Data
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6. Menyusun dokumen laporan kontrak Sensus
Penulis ditugaskan menyusun berkas-berkas tanda terima kontrak
dan berkas perjanjian, untuk ditanda tangani oleh ketua koseka atau ketua
sensus, sebagai tanda bukti kontrak mitra kerja.

Gambar 3. 5 Menyusun berkas kontrak
7. Merekap data anggaran BPS Kota Bandar Lampung
Perekapan data anggaran BPS Dilakukan setiap tahun, dimana data
perekapan ini dibuat untuk laporan yang akan diberikan kepada Keuangan
Kementrian Negara/Lembaga (LKKL) yang mengikuti realisasi anggaran
dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP).
Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik ini telah disusun dan
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

38

3.1.3

Kendala Yang Dihadapi
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan
Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, penulis mengalami kendala yaitu
pada saat menjadi panitia tanda terima kontrak dan penyerahan dokumen,
setiap mitra datang bersamaan dari berbagai wilayah untuk menandatangani
kontrak dan pengambilan dokumen survei sehingga keadaan menjadi terlalu
ramai di kantor. Namun yang terjadi saat ini adalah maraknya penyakit
Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona. Jadi harus tetap menjaga
protokol kesehatan yang salah satu nya adalah menjaga jarak serta
menghindari kerumunan orang untuk mencegah virus corona.

3.1.4

Cara Mengatasi Kendala
Berdasarkan kendala yang dihadapi di atas, penulis memberi solusi
agar diberi jam-jam tertentu pada tiap wilayah untuk menandatangani tanda
terima kontrak dan serah dokumen setiap wilayah, agar tidak terlalu ramai
orang berada di kantor dan tetap mejaga protokol kesehatan yang ada.
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3.2

PELAKSANAAN PKL
FAJRI RAMADHAN (17312121)

3.2.1

Bidang Kerja
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPS Kota Bandar Lampung di
laksanakan di bagian seksi IPDS (Integrasi Pengolahan & Desiminasi
Statistik) di bawah bimbingan Ari Rusmasari, S.ST., M.Si., kepala seksi
IPDS.

3.2.2

Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan Kerja Lapangan (PKL) di BPS Kota Bandar Lampung
selama kurang lebih 2 bulan terhitung mulai pada tanggal 20 Juli 2020
sampai dengan 20 September 2020. Dalam pelaksanaan penulis melakukan
beberapa tugas yaitu :
1.

Entry Data KDA
Adobe InDesign adalah perangkat lunak desktop publishing (DTP)

yang diproduksi oleh Adobe Systems yang dapat digunakan untuk membuat
poster, brosur, bahkan majalah atau buku. Penulis ditugaskan membuat
design buku sesuai arahan, lalu memasukkan data hasil survei ke dalam
design yang hasil akhirnya akan menjadi sebuah buku. Setelah semua data
selesai di masukkan, selanjutnya dilakukan validasi untuk memeriksa ulang
semua data hasil survei agar data benar-benar valid.

Gambar 3. 6 Desain dan Tabel untuk Entry Data
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2.

Mencetak Peta Wilayah SLS
Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah Sensus Penduduk ke-7 yang

diselenggarakan oleh BPS sejak Indonesia merdeka. Pelaksanaan SP2020
oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik. Hal ini sejalan dengan rekomendasi PBB mengenai Sensus
Penduduk dan Perumahan sekitar tahun 2020.
Berbagai

persiapan

telah

dilakukan

untuk

kegiatan

yang

dilaksanakan 10 tahun sekali ini, salah satunya adalah menyiapkan peta
wilayah SLS. SLS adalah satuan lingkungan setempat di bawah
desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, seperti rukun
tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun, dan lingkungan. Batas SLS bisa
berupa alam/buatan, tetapi ada yang berupa dinding rumah atau tanah
kosong.
Penulis ditugaskan untuk mencetak peta wilayah SLS sebanyak
2776 peta sesuai dengan jumlah SLS yang ada di bandar lampung.

Gambar 3. 7 Kegiatan mencetak peta wilayah SLS
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3.

Livestream Rilis Inflasi BPS Kota Bandar Lampung
Di masa pandemi sekarang ini, banyak sekali kegiatan yang

dilakukan dengan cara online untuk mencegah persebaran virus Covid-19,
salah satu kegiatan yang dialihkan ke online adalah kegiatan rilis inflasi.
Inflasi adalah kenaikan harga secara umum selama periode tertentu,
BPS Kota Bandar lampung rutin menyampaikan laporan rilis inflasi tiap
bulannya dengan cara mengadakan rapat bersama dinas-dinas yang lain, tapi
karena di masa pandemi sekarang ini, BPS Kota Bandar Lampung
melakukannya dengan cara Livestream melalui Youtube dengan aplikasi
OBS.
OBS (Open Broadcaster Software) adalah salah satu software
streaming gratis yang banyak sekali digunakan orang untuk kepeluan
livestreaming. Ketika persiapan untuk livestreaming selesai, Ketua BPS
Kota Bandar Lampung melakukan presentasi dengan bahan yang telah
disiapkan. Jika livestream sudah selesai, hasilnya akan di upload ulang agar
masyarakat yang belum tahu tentang rilis inflasi di bulan tertentu dapat
mengetahuinya.

Gambar 3. 8 Livestreaming Rilis Inflasi BPS Kota Bandar Lampung
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Gambar 3. 9 Livestreaming Rilis Inflasi pada bulan Agustus 2020

Gambar 3. 10 Livestreaming Rilis Inflasi pada bulan Juli 2020
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4.

Mengecek Data Calon Mitra/Petugas Sensus Penduduk 2020
Seleksi Administrasi calon mitra SP 2020 dilakukan pada tanggal 3

– 11 Agustus 2020, sebelumnya calon-calon mitra akan diminta untuk
melengkapi Administrasi.
Penulis diminta untuk mengecek semua kelengkapan administrasi
calon mitra SP 2020 seperti foto KTP, foto ijazah, foto bukti pernah
mengikuti SP sebelumnya (nametag, setifikat, barang-barang yang berbau
SP sebelumnya), dll. Jika calon mitra melakukan kesalahan pada bagian
administrasi seperti lupa mengupload foto KTP, foto blur, atau tidak sesuai
dengan arahan, maka calon mitra akan langsung gugur.
5.

Rekap Data Mitra/Petugas SP 2020
Penulis ditugaskan untuk merekap semua data-data mitra yang telah

di terima berdasarkan KTP seperti NIK, alamat, jenis kelamin, tempat
tanggal lahir, pekerjaan, dll. Selanjutnya rekapan itu akan digunakan untuk
mengetahui seluruh mitra yang sedang bertugas di SP 2020 agar jika ada
yang melakukan hal negatif selama SP 2020 berlangsung, pihak BPS telah
tahu data-datanya.

Gambar 3. 11 Hasil Rekapan Data - data Mitra / Petugas SP 2020
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6.

Belajar Membuat Running Text di OBS
Running text adalah tulisan yang berjalan dan ber animasi yang

bertujuan untuk memperindah suatu background tampilan (Anak Informan,
2019). Disini penulis mencoba belajar untuk membuat running text untuk
keperluan Livestream Rilis Inflasi dengan cara sebagai berikut:
a. Klik tanda + lalu pilih Text (GDI+)

Gambar 3. 12 Tutorial Running Text
b. Memilih Nama variable untuk Text yang ingin penulis buat, jika
sudah ada variable dan ingin memanggilnya, pilih add existing lalu
cari file di komputer, jika sudah klik OK.

Gambar 3. 13 Tutorial Running Text
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c. Pilih font yang sesuai, lalu menulis text yang ingin dijadikan
Running Text, disini penulis menulis “Livestream Rilis Inflasi
Bandar Lampung Bulan Agustus, lalu dibawahnya ada banyak
pengaturan untuk memperindah Running Text, seperti Text
Transform, Color, Background Color, Alignment. Jika sudah selesai,
klik OK.

Gambar 3. 14 Tutorial Running Text
d. Setelah itu, klik kanan pada Variable tadi, lalu pilih Filters.

Gambar 3. 15 Tutorial Running Text
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e. Klik tanda "+", pilih Scroll, lalu geser Horizontal Speed atau
Vertical Speed sesuai keinginan.

Gambar 3. 16 Tutorial Running Text
f. Running Text sudah selesai dan bisa digunakan.
7.

Entry Data SAKERNAS
Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) adalah kegiatan

yang bertujuan untuk menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang
berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data
jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah
berhenti atau pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten
atau kota, provinsi maupun nasional.
SAKERNAS diharapkan menjadi sumber data ketenagakerjaan yang
utama disamping data dari sumber - sumber lain. Data yang dihasilkan akan
memberikan gambaran keadaan ketenagakerjaan di Indonesia, dan dapat
digunakan sebagai dasar bagi penyusunan berbagai kebijakan dan sekaligus
sebagai alat evaluasi pencapaian program pembangunan khususnya di
bidang ketenagakerjaan.
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Penulis diminta untuk mengmasukkankan data SAKERNAS pada
aplikasi desktop.

Gambar 3. 17 Aplikasi SAKERNAS 2020
3.2.3

Kendala Yang Dihadapi
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan
Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, penulis mengalami kendala yaitu
pada saat memasukkan data SAKERNAS banyak terjadinya error saat
melakukan pengisian dikarenakan terdapat isian yang masih kosong atau
kesalahan pengisian oleh petugas lapangan dalam bentuk dokumen
Hardcopy, jika terjadi kesalahan dalam memasukkan data ini maka isian
otomatis berwarna merah, sehingga data tidak dapat dipublikasikan
setelahnya.
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3.2.4

Cara Mengatasi Kendala
Adapun untuk mengatasi kendala pada saat memasukkan, yaitu
penulis harus mengecek kembali data yang sudah di masukkan ke dalam
aplikasi secara manual dengan melihat kembali data yang sudah di
masukkan ke dalam aplikasi secara manual dengan melihat kembali
dokumen Hardcopy. Jika sudah dilakukan pengecekan masih terdapat error
maka penulis akan bertanya ke pengawas lalu pengawas akan bertanya
kepada petugas lapangan yang mengisi dokumen Hardcopy tersebut dan
kemudian data di masukkan kembali sehingga data dalam kondisi benar atau
berwarna hijau sehingga data dapat dipublikasikan.
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3.3

PELAKSANAAN PKL
RISKI AJI KUSUMA (17312003)

3.3.1

Bidang Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan
Pusat Statistik Kota Bandar Lampung penulis di tempatkan pada bagian
bidang IPDS (Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik) di bawah
bimbingan Ari Rusmasari, S.ST., M.Si., kepala seksi IPDS.

3.3.2

Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan kerja yang dilakukan di BPS Kota Bandar Lampung
selama kurang lebih 2 bulan terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai
dengan 20 September 2020. Dalam pelaksanaannya penulis melakukan
beberapa tugas sebagai berikut :

1. Memasukkan Data Podes untuk membuat Buku KDA
Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan Potensi
Desa (Podes) sejak tahun 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara
rutin sebanyak 3 kali dalam kurun waktu sepuluh tahun untuk mendukung
kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi.
Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan infrastruktur dan
potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya
secara berkala dan terus menerus.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi spasial berupa
peta tematik tentang lokasi pemusatan indikator ketahanan di seluruh
wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa atau kelurahan di
Indonesia.
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Penulis ditugaskan untuk memasukkan data Podes yang ada di Excel
ke aplikasi InDesign untuk kemudian dibuatkan buku publikasi KDA
(Kecamatan Dalam Angka). Salah satu tujuan dari penyusunan Buku
Publikasi KDA ini adalah untuk menyediakan data yang berkesinambungan.

Gambar 3. 18 Desain buku KDA (Kecamatan Dalam Angka)
2. Mencetak Peta Wilayah SLS
Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah Sensus Penduduk ke-7 yang
diselenggarakan oleh BPS sejak Indonesia merdeka. Pelaksanaan SP 2020
oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik. Hal ini sejalan dengan rekomendasi PBB mengenai Sensus
Penduduk dan Perumahan sekitar tahun 2020.
Berbagai

persiapan

telah

dilakukan

untuk

kegiatan

yang

dilaksanakan 10 tahun sekali ini, salah satunya adalah menyiapkan peta
wilayah SLS. SLS adalah satuan lingkungan setempat di bawah
desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, seperti rukun
tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun, dan lingkungan. Batas SLS bisa
berupa alam/buatan, tetapi ada yang berupa dinding rumah atau tanah
kosong.
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Penulis ditugaskan untuk mencetak peta wilayah SLS sebanyak
2776 peta sesuai dengan jumlah SLS yang ada di Bandar Lampung.

Gambar 3. 19 Kegiatan mencetak peta wilayah SLS
3. Melakukan Entry Data SAKERNAS
Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) adalah kegiatan
yang bertujuan untuk menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang
berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data
jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah
berhenti atau pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten
atau kota, provinsi maupun nasional.
SAKERNAS diharapkan menjadi sumber data ketenagakerjaan yang
utama disamping data dari sumber - sumber lain. Data yang dihasilkan akan
memberikan gambaran keadaan ketenagakerjaan di Indonesia, dan dapat
digunakan sebagai dasar bagi penyusunan berbagai kebijakan dan sekaligus
sebagai alat evaluasi pencapaian program pembangunan khususnya di
bidang ketenagakerjaan.
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Penulis diminta untuk memasukkan data SAKERNAS pada aplikasi
berbasis desktop.

Gambar 3. 20 Aplikasi SAKERNAS berbasis Desktop
4. Menyusun Makalah KSKP 2020
Koordinator Statistik Kecamatan Berprestasi (KSKP) adalah event
pemilihan KSK terbaik yang diawali dari tiap BPS kabupaten dan kota. Dari
tiap KSKP BPS kabupaten dan kota kemudian akan diadu di tingkat provinsi
untuk menemukan satu orang KSK terbaik (KSKP) dari provinsi tersebut.
KSK adalah ujung tombak dari BPS. KSK lah yang bersentuhan langsung
dengan responden di lapangan. Dari para KSK lah kualitas data BPS banyak
ditentukan. Maka dari itu KSKP adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap
tugas berat KSK dalam mewujudkan data yang berkualitas (Badan Pusat
Statistik, 2016).
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Penulis diminta untuk membantu seksi KSK dalam menyusun
makalah KSKP 2020.

Gambar 3. 21 Makalah KSKP 2020
5. Design Name Tag Untuk Petugas SP 2020
Penulis diminta untuk mendesain name tag atau kartu tanda
pengenal untuk digunakan petugas Sensus Penduduk 2020.

Gambar 3. 22 Desain Name Tag Sensus Penduduk 2020
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6. Screenshoot peta berdasarkan blok kelurahan
QGIS (sebelumnya
aplikasi sistem

dikenal

informasi

terbuka dan bebas lintas

platform

sebagai Quantum
geografis (GIS)
yang

GIS)

adalah

desktop sumber

menyediakan

tampilan,

penyuntingan, dan analisis data (Wikepedia, 2017).
Mirip dengan sistem perangkat lunak GIS lainnya, QGIS
memungkinkan pengguna untuk membuat peta dengan banyak lapisan
menggunakan berbagai proyeksi peta. Peta dapat dihimpun dalam format
yang berbeda dan untuk kegunaan yang berbeda.
Penulis diminta untuk capture atau screenshoot beberapa blok
kelurahan dari peta yang sudah ada kemudian dimasukkan ke Microsoft
word untuk membuat form pengusulan perubahan batas SLS Kota Bandar
Lampung.
7. Course Online di Dicoding
Disaat WFH atau Work From Home ada hari dimana penulis tidak
mendapat pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga penulis mengisi waktu
luang untuk belajar pemrogramman di Dicoding Academy.

Gambar 3. 23 Aktivitas course online di Dicoding Academy
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3.3.3

Kendala Yang Dihadapi
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan
Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, penulis mengalami kendala yaitu
pada saat memasukkan data SAKERNAS banyak terjadinya error saat
melakukan pengisian dikarenakan terdapat isian yang masih kosong atau
kesalahan pengisian oleh petugas lapangan dalam bentuk dokumen
Hardcopy, jika terjadi kesalahan dalam memasukkan data ini maka isian
otomatis berwarna merah, sehingga data tidak dapat dipublikasikan
setelahnya.

3.3.4

Cara Mengatasi Kendala
Adapun untuk mengatasi kendala pada saat memasukkan data, yaitu
penulis harus mengecek kembali data yang sudah di masukkan ke dalam
aplikasi secara manual dengan melihat kembali data yang sudah di
masukkan ke dalam aplikasi secara manual dengan melihat kembali
dokumen Hardcopy. Jika sudah dilakukan pengecekan masih terdapat error
maka penulis akan bertanya ke pengawas lalu pengawas akan bertanya
kepada petugas lapangan yang mengisi dokumen Hardcopy tersebut dan
kemudian data di masukkan kembali sehingga data dalam kondisi benar atau
berwarna hijau sehingga data dapat dipublikasikan.
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BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan
Dalam melaksanakan kegiatan PKL di BPS Kota Bandar Lampung, penulis

dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :
1. Penulis berhasil mendapatkan pengalaman dalam bersosialisasi dengan
lingkungan kerja.
2. Penulis dapat mengaplikasikan disiplin ilmu yang diperoleh dan dimiliki
baik di dalam maupun diluar pendidikan formal.
3. Penulis berhasil memperluas wawasan, cakrawala pengetahuan, dan
pengalaman sebelum terjun ke bidang yang sesungguhnya.
Hal ini tentunya membuka peluang bagi mahasiswa dibidang IT untuk
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan mengasah kemampuan di instansi ini.
Dengan adanya mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi
ini juga akan membantu pekerjaan dari masing-masing bidang kerja yang ada di
instansi. Di sisi lain, instansi memperoleh keuntungan karena memiliki tenaga kerja
tambahan, Sementara bagi Universitas, mahasiswa yang melakukan Praktik Kerja
Lapangan di instansi akan menciptakan suatu relasi atau kerjasama yang baik antara
perguruan tinggi dan instansi.
4.2

Saran
Berdasarkan pengalaman selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, penulis

memiliki beberapa saran yang dapat membantu dalam pelaksanaan PKL
kedepannya agar lebih baik lagi. Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu :
1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL
a. Mahasiswa sebaiknya menyiapkan diri dengan mencari informasi
tempat PKL yang sesuai dengan bidang pendidikan yang ditempuh.
b. Mahasiswa sebaiknya tidak hanya berfokus kepada hal-hal teknis
namun juga dengan hal-hal non teknis seperti bersosialisasi atau
berinteraksi dengan lingkungan kerjanya.

57

c. Mahasiswa diharapkan bisa cepat tanggap dengan pekerjaan yang
diberikan, apabila ada yang kurang dimengerti ditanyakan dan
usahakan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang
diberikan.
d. Berlaku sopan dan ramah, serta sabar dan teliti dalam pengerjaan
tugas yang diberikan.
e. Menjalin hubungan baik dengan para pegawai instansi tempat PKL
agar dapat memperoleh informasi, pengalaman dan pengetahuan
terkait dengan bidang kerja yang dilaksanakan.
2. Bagi pihak Universitas
a. Memberikan sosialisasi dan pelatihan yang lebih baik lagi sebagai
bekal mahasiswa sebelum melakukan Praktik Kerja Lapangan.
b. Menjalin hubungan baik dengan instansi atau instansi pemerintahan
agar mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan tempat PKL.
3. Bagi Instansi
a. Bagi petugas lapangan sebaiknya dapat memahami dengan baik
tentang keterkaitan antara KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia) dan KBJI (Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia), sehingga
mengurangi kesalahan saat memasukkan data.
b. Pengentri data sebaiknya lebih teliti dalam memasukkan data di
dokumen sehingga proses validasi dapat dilakukan dengan lebih
efektif.
c. Perlu adanya perbaikan dan perawatan aset perusahaan seperti
komputer, port, dan printer untuk memudahkan kegiatan karyawan
dalam menjalankan tugasnya.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 Daftar Hadir PKL

Lampiran 2 Daftar Hadir PKL
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Lampiran 3 Daftar Hadir PKL

Lampiran 4 Daftar Hadir PKL

62

Lampiran 5 Daftar Hadir PKL

Lampiran 6 Daftar Hadir PKL
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Lampiran 7 Daftar Hadir PKL

Lampiran 8 Daftar Hadir PKL
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Lampiran 9 Daftar Hadir PKL
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Lampiran 10 Catatan Harian PKL Dimas Saputra
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Lampiran 11 Catatan Harian PKL Dimas Saputra
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Lampiran 12 Catatan Harian PKL Fajri Ramadhan
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Lampiran 13 Catatan Harian PKL Fajri Ramadhan
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Lampiran 14 Catatan Harian PKL Riski Aji Kusuma
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Lampiran 15 Catatan Harian PKL Riski Aji Kusuma
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Lampiran 16 Nilai PKL Riski Aji Kusuma
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Lampiran 17 Nilai PKL Riski Aji Kusuma
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Lampiran 18 Nilai PKL Riski Aji Kusuma
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Lampiran 19 Nilai PKL Riski Aji Kusuma
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Lampiran 20 Nilai PKL Fajri Ramadhan
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Lampiran 21 Nilai PKL Fajri Ramadhan
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Lampiran 22 Nilai PKL Fajri Ramadhan
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Lampiran 23 Nilai PKL Fajri Ramadhan
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Lampiran 24 Nilai PKL Dimas Saputra
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Lampiran 25 Nilai PKL Dimas Saputra
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Lampiran 26 Nilai PKL Dimas Saputra
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Lampiran 27 Nilai PKL Dimas Saputra

