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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya 

sehingga pelaksanaan Kerja Praktek dapat berjalan dengan lancar dan dapat 

terselesaikan dengan baik. Dan penulis juga dapat menyelesaikan laporan Kerja 

Praktek di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dengan baik dan 

tepat waktu. 

Kerja Praktek adalah salah satu dari mata kuliah wajib yang harus 

ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Teknik Industri. Penyusunan laporan 

Kerja Praktek ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah wajib dan merupakan 

salah satu syarat kelulusan akademik pada Program Studi Teknik Informatika 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Melalui Kerja Praktek ini penulis banyak mendapatkan pengalaman 

berharga, bantuan dan bimbingan, baik bimbingan dari pihak Dinas maupun 

bimbingan dari pihak kampus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Martinus Maslim, S.T., M.T. selaku Kepala Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

2. Bapak Dr.Ir.Alb.Joko Santoso, M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan dalam melaksanakan 

Kerja Praktek sehingga terlaksana dengan baik. 

3. Bapak H. M. Maulana,ST. selaku Kepala Bidang Informatika di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktek  

4. Bapak M. Fajar Rizwanna, S.Kom selaku pembimbing lapangan yang telah 

memberikan bimbingan dan masukan-masukan selama pelaksanaan kerja 

praktek. 

5. Orang tua tercinta, yang memberikan doa dan dukungan baik moral maupun 

material kepada penulis untuk selalu berusaha mencapai hasil yang terbaik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Sekilas Perusahaan 

Dengan tujuan untuk meningkatkan kesediaan data informasi yang akurat, 

realiabel dan terwujudnya sinegritas data informasi antar SOPD Diskominfo 

menjadi dinas yang dapat melakukan peningkatan koordinasi, kerjasama, fungsi 

dan penguatan lembaga komunikasi sosial dan lembaga komunikasi pemerintah 

serta pemberdayaan potensi seni budaya masyarakat guna meningkatkan 

kecerdasan masyarakat, optimalisasi penyebarluasan informasi masyarakat 

melalui berbagai media serta identifikasi, distribusi dan analisa informasi. 

 

1.2. Sejarah Perusahaan 

Telah satu tahun Dinas Komunikasi dan Informatika berpisah dengan 

Dinas perhubungan. Sebelum resmi dengan nama Dinas Komunikasi dan 

Informatika (Diskominfo) dulu mereka menyandang nama Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo). 

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 5 mengenai Peraturan Daerah Kota 

Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan peraturan Walikota 

Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 

fungsi serta kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya. Maka lahirlah 

Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah kota Banjarbaru. 
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Gambar 1.1 Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru 

 

1.3. Visi,Misi dan Tujuan Perusahaan 

Visi 

“Terwujudnya pelayanan publik yang berkarakter menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi yang HARAT (Handal, Aman, Responsif, dan 

Terintegrasi)” 

Misi 

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis e-government 

2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan informasi 

3. Mewujudkan keamanan informasi dan statistik yang valid 

4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja  
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1.4.Struktur Organisasi 

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi  Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Banjarbaru 

 

 

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Bidang Informatika 
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Gambar 1.4 Struktur Organisasi Bidang Komunikasi 
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1.5. Deskripsi Tugas Struktur Organisasi 

Deskripsi tugas struktur organisasi dari Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kota Banjarabaru dapat dilihat di Tabel 1.1 

Tabel 1.1. Deskripsi Tugas Struktur Organisasi 

Jabatan Deskripsi 

Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Kepala yang mengepalai seluruh bidang di 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Banjarbaru. 

Sekretariat Dipimpin oleh seorang sekeretaris yang 

mempunyai tugas untuk menyelenggarakan 

urusan penyusunan program keuangan, umum 

dan kepegawaian. Sekretariat terdiri dari 2 sub 

bidang yang akan membantu sekretaris, yaitu: 

sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub 

bagian perencanaan dan keuangan.  

Bidang Informatika Dipimpin oleh kepala bidang informatika yang 

mempunyai tugas di bidang pengolahan 

jaringan komunikasi data, pengembangan 

sistem informasi dan web pemerintahan serta 

layanan pengadaan secara elektronik.  

Bidang Komunikasi Dipimpin oleh kepala bidang komunikasi yang 

mempunyai tugas di bidang pelayanan 

informasi, mass media dan kelembagaan 

informasi serta sarana dan prasaran 

komunikasi. 

Bidang Statistik dan Persandian Dipimpin oleh kepala bidang statistik dan 

persandian yang mempunyai tugas dibidang 

statistik dan persandian. 
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1.6. Divisi IT dalam Dinas Komunikasi dan Informatika 

Divisi IT dalam Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam semua 

hal yang berhubungan dengan IT di dinas. Di dalam departemen IT terbadi 

menjadi 3 seksi bidang, yaitu seksi pengelolaan jaringan komunikasi dat, seksi 

pengembangan sistem informasi dan web pemerintahan dan seksi 

pengembangan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). 

Seksi pengelolaan jaringan komunikasi data bertugas untuk mengolah 

jaringan komunikasi data antar pengguna dan pengolah jaringan dan bertugas 

untuk mengatur pola aliran data yang masuk pada sistem. Seksi pengembangan 

sistem informasi dan pengembangan web pemerintah daerah bertugas untuk 

memperhatikan perkembangan informasi yang akan masuk ke sistem sebelum 

di bagikan kepada masyarakat serta mengembangkan web milik pemerintah 

agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan informasi yang di publish oleh 

pemerintah daerah. Terakhir seksi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) 

bertugas untuk melaksanakan pelayanan pengadaan kepada masyarakat secara 

elektronik. 
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BAB II 

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 

2.1. Penjelasan Logbook 

Hari pertama kerja dimulai pada tanggal 09 Januari 2018, penulis diajak untuk 

berkeliling untuk mengenal tempat kerja dan diperkenalkan pekerjaan apa saja yang 

mereka biasa lakukan. Penulis mencoba CPanel yang merupakan salah satu perangkat yang 

dipakai divisi IT Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memonitor kerja web mereka, 

didalam CPanel terdapat banyak Software yang dapat diinstal sesuai dengan keperluan. 

Penulis juga ditest skill dalam hal apa yang pernah dibuat melalui code-code yang telah 

dibuat juga, kemudian menjelaskan struktur code tersebut dan menjawab pertanyaan yang 

diajukan. 

Hari kedua pada tanggal 10 Januari 2018, penulis menyalin beberapa RPP dari 

bentuk Image ke bentuk Excel yang menghasilkan sebuah text yang diketik secara manual 

satu-persatu. Jumlah RPP yang disalin berjumlah 83 RPP. 

Hari ketiga pada tanggal 11 Januari hingga hari keempat 12 Januari 2018, penulis 

membuat rancangan atau mockup website Info Pangan Kota Banjarbaru. Rancangan yang 

dibuat adalah untuk halaman home dan berita yang berupa konten dari website tersebut. 

Hari kelima pada tanggal 15 Januari 2018 hingga hari kesembilan pada tanggal 19 

Januari 2018, penulis mewujudkan rancangan mockup ke dalam bentuk HTML. 

Rancangan mockup yang diwujudkan ke HTML adalah halaman Home. 

Hari kesepuluh pada tanggak 22 Januari 2018 hingga hari kedua belas pada tanggal 

24 Januari 2018, penulis diminta untuk merekam suara untuk pembuatan video tutorial 

email resmi SKPD@banjarbarukota.go.id. Penulis juga mewujudkan rancangan mockup 

ke dalam bentuk HTML, yaitu untuk halaman kontak. 

Hari ketiga belas pada tanggal 25 Januari 2018, penulis membuat CSS yang 

nantinya digunakan untuk menghias halaman web yang telah dibangun. 

Hari keempat belas pada tanggal 26 Januari 2018 hingga hari kesembilan belas 

pada tanggal 02 Februari 2018, penulis mewujudkan rancangan mockup ke dalam bentuk 

HTML, yaitu halaman grafik. 

Hari kedua puluh pada tanggal 05 Februari 2018 hingga hari kedua puluh dua pada 

tanggal 07 Februari 2018, penulis melanjutkan mewujudkan rancangan mockup halaman 

kontak. 

mailto:SKPD@banjarbarukota.go.id
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Hari kedua puluh tiga pada tanggal 08 Februari 2018, penulis membuat desain text 

untuk judul halaman web, beserta mengedit desain logo untuk halaman web. 

Pada hari kedua pulu tiga pada tanggal 08 Februari 2018 hingga hari kedua puluh 

enam pada tanggal 13 Februari 2018, penulis mewujudkan rancangan mockup ke dalam 

bentuk HTML, yaitu halaman berita. 

  

2.2. Hasil Pekerjaan Secara Umum 

 Secara umum tugas yang dilakukan ketika kerja praktek di Dinas 

Komunikasi Dan Informatika adalah membuat desain web info pangan. Desain web 

awalnya di buat melalui mockup terlebih dahulu kemudian dari mockup tersebut di 

buat ke dalam bentuk HTML. HTML yang dibuat tersebut masih beberbentuk 

kosong karena hanya berupa desain. 

 Selain membuat desain web info pangan pekerjaan lainnya yang dilakukan 

adalah menyalin RPP, yaitu merupakan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan. Menyalin 

RPP dilakukan melalui image ke dalam bentuk Excel. Pekerjaan lainnya adalah 

mencoba CPanel, yang merupakan perangkat yang digunakan oleh Dinas 

Komunikasi dan Infromatika untuk memonitor kinerja web mereka, juga dapat 

digunakan untuk mendownload tools yang mereka perlukan. 

 Pekerjaan lainnya adalah ikut dalam rapat besar di BKD (Badan 

Kepegawaian Daerah) untuk memberi arahan, cara login per kabupaten dan 

kecamatan, dan cara mengisi web E-Musrenbang Banjarbaru. Web E-Musrenbang 

Banjarbaru merupakan web yang digunakan untuk mengumpulkan secara macam 

perencanaan yang akan di laksanakan oleh masing-masing dinas yang tersebar di 

kota banjarbaru. Selain itu web tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai forum 

diskusi antar dinas. 
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2.3. Bukti Hasil Pekerjaan 

 

Gambar 2.3.1 Login CPanel 

 

 
Gambar 2.3.2 OCR RPP Image ke Excel 
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Gambar 2.3.3 Rancangan Halaman Website Info Pangan 
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Gambar 2.3.4 HTML Halaman Home 
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Gambar 2.3.5 HTML Halaman Kontak 
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     Gambar 2.3.6 CSS 
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Gambar 2.3.7 HTML Halaman Grafik 
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Gambar 2.3.8 JS Halaman Grafik  
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Gambar 2.3.9 HTML Halaman Berita 
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BAB III 
 

HASIL PEMBELAJARAN 

3.1.Manfaat Kerja Praktek 

 Dengan mengikuti kerja praktek ini, memberikan manfaat kepada penulis 

mengenai pengalaman bekerja di sebuah perusahaan. Manfaat pertama yang 

dirasakan penulis ialah, untuk datang bekerja dengan tepat waktu. Tidak hanya 

untuk datang bekerja sesuai dengan waktu jam kerja, melainkan untuk 

menyelesaikan tugas sesuai dengan waktunya. Manfaat lain yang dirasakan penulis 

ialah bagaimana dapat berinteraksi dengan dunia baru yang tidak saling mengenal 

sebelumnya. Hal ini sangat memberikan manfaat kepada penulis bagaimana dapat 

menempatkan diri pada lingkungan baru. Dinas Komunikasi dan Informatika 

sendiri memberikan kesempatan tersebut kepada penulis untuk dapat menempatkan 

diri dan menjadi bagian dari mereka. Dengan adanya penempatan diri tersebut 

membuat penulis dapat merasa baik untuk bekerja dalam TIM yang kemudian dapat 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. 

 Manfaat lain juga dirasakan dari sisi teknis. Tugas yang diberikan sama 

sekali tidak pernah di dapatkan sebelumnya di bangku perkuliahan. Namun pada 

kerja praktek ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempelajari hal 

baru tersebut maka dari itu dengan adanya kerja praktek ini dapat menambah 

pengetahuan dan skill penulis. 

 

3.2.Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 

 Dalam bekerja dinas komunikasi dan informatika khususnya pada bidang 

web menggunakan perangkat lunak atom, notepad++ dan komodo, yang digunakan 

untuk wadah merancang web yang akan dibangun. Perangkat lunak lain yang 

digunakan adalah sublime, PHP my sql, dll, yang digunakan sebagai pendukung 

perangkat lunak diatas untuk menampung data, mengatur data dan megolah data. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 
 Setelah melaksanakan Kerja Praktek selama kurang lebih 30 hari kerja 

sangat memberikan banyak manfaat positif kepada penulis, seperti : 

1. Melatih kedisiplinan untuk datang tepat waktu 

2. Mengerjakan tugas sesuai dengan deadline 

3. Merasakan suasana dan pengalaman kerja yang nyata sehingga ketika 

nantinya masuk ke dunia kerja tidak bingung dan canggung. 

4. Mendapat kesempatan untuk belajar hal yang baru. 

5. Mendapat kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan TIM 

 

Saran dari penulis untuk pengembangan lebih lanjut Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kota Banjarbaru yang mungkin bermanfaat adalah perlunya 

melakukan inovasi baru sehingga fungsi-fungsi yang sudah ada dapat berjalan 

dengan lebih baik lagi. 

 


