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ABSTRAK 

 

 

 

Praktek Pengalaman Lapangan II (PPL II) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman nyata sebagai pengelola dan penunjang 

pendidikan dengan cara melibatkan secara langsung dalam proses penyelenggaraan lembaga 

pengelola pendidikan. Selanjutnya kegiatan ini akan menjadi bekal mahasiswa untuk 

mengembangkan dirinya menjadi tenaga kependidikan yang profesional serta memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Program PPL II 

telah dilaksanakan selama 2 bulan yaitu mulai tanggal 15 Juli - 15 September 2016. 

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan sebelumnya, maka pada pelaksanaan PPL 

II ini mahasiswa memiliki program utama berjudul “ Evaluasi Program Pelatihan Paskibraka 

Kabupaten Purworejo Tahun 2016 ”. Sedangkan program tambahan yang dikerjakan oleh 

mahasiswa yaitu mendampingi pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, pelatihan kepemudaan, 

penyusunan form B untuk rencana upacara HUT RI ke 71 dan kegiatan administrasi pembuatan 

surat. Selain itu, terdapat program insidental yang dikerjakan oleh mahasiswa yaitu menjadi 

panitia pada  lomba senam gemu famire, pelaksanaan karnaval tahun 2016, dan rangkaian 

kegiatan peringatan haornas. 

Seluruh program kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Meskipun 

demikian masih terdapat perbedaan antara rencana dan pelaksanaan program seperti adanya 

penambahan dan pengurangan waktu pelaksanaan program kerja yang tidak sesuai dengan yang 

diperkirakan sebelumnya. Namun, hal tersebut dapat diatasi dan tidak menjadi kendala dalam 

terlaksananya program kerja PPL.  

 

Kata Kunci: Program Kerja PPL, Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan, Bidang PORA
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 

Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo berkedudukan sebagai unsur pelaksana 

otonomi daerah di bidang pendidikan tingkat kabupaten yang secara langsung dipimpin 

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

Dalam penyelenggaraannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas 

pokok yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan. Dinas 

Pendidikan Kabupaten Purworejo memiliki fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di 

bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan nonformal.   

Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan merupakan salah satu Sub. Kepegawaian pada 

Bidang Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 

(DINDIKBUDPORA) Kabupaten Purworejo yang mempunyai tanggung jawab untuk 

menjalankan program pembangunan kepemudaan dan kepramukaan di kabupaten 

Purworejo.  

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, seksi kepemudaan dan kepramukaan 

akan bersinergi dengan berbagai instansi pendukung kepemudaan sehingga hal tersebut 

menfasilitasi banyak kegiatan pelatihan dan pendampingan kepemudaan. Selain itu, seksi 

kepemudaan dan kepramukaan bertugas untuk mengaktifkan kegiatan kepemudaan di 

lingkungan pemuda kabupaten Purworejo. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan 

program yang mendukung kemajuan dan partisipasi aktif pemuda kabupaten Purworejo. 

B. Perumusan Kegiatan PPL  

Perumusan program dan rancangan kegiatan PPL di Dinas Pendidikan Kebudayaan 

Pemuda dan Olahraga dilakukan dengan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang ada di 

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 

1. Program Utama  

a. Perencanaan Program PPL Utama  

Program PPL utama yang diajukan pada PPL I tentang “ Evaluasi Program 

Pelatihan Paskibraka Kabupaten Purworejo Tahun 2016 “ dapat dilaksanakan 

dengan lancer. Program ini dilakukan mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Dalam menjalankan program tersebut melibatkan pelatih paskibraka 

dari pihak purnawirawan, kodim, satpol PP, PPI dan staf bidang pora. Program 

pelatihan paskibraka yang rutin dilaksanakan setiap tahun memerlukan 
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perbaikan di beberapa aspek sehingga diperlukan evaluasi program menyeluruh 

untuk memaksimalkan pelaksanaan di tahun selanjutnya.  

b. Rancangan Kegiatan PPL Utama  

Dalam rangka realisasi kegiatan PPL, penyusun merencanakan mekanisme 

program, yaitu sebagai berikut:  

1) Meminta data peserta calon paskibraka tahun 2016 

2) Menentukan format isian yang diperlukan untuk merekap perkembangan 

latihan peserta selama 22 hari. 

3) Memasukkan data perkembangan latihan ke dalam format penilaian evaluasi 

program yang telah disusun. 

4) Melakukan evaluasi pada program yang sudah dijalankan  

5) Menyampaikan hasil evaluasi kepada pelatih untuk dilakukan tindakan 

responsif yang memaksimalkan pelaksanaan Upacara HUT RI. 

2. Program Tambahan 

Dalam rangka efektifitas kegiatan yang ada di Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan 

maka penyusun melaksankan program PPL tambahan yaitu sebagai berikut:  

a. Pelatihan Kewirausahaan 

b. Membuat Form B Rencana Upacara HUT RI ke 71 

c. Membuat surat sesuai dengan kepentingannya 

d. Administrasi Surat Masuk dan Keluar (Buku Agenda) 

e. Pelatihan Kepemudaan 

3. Program Insidental 

Dalam pelaksanaan kegiatan PPL terdapat kegiatan insidental yang dilakukan yaitu 

sebagai berikut : 

a. Mengikuti apel pagi,  

b. Mendekorasi hiasan karnaval kabupaten,  

c. Mengikuti karnaval,  

d. Menjadi Panitia Lomba Senam “ Gemu Famire” 

e. Mengikuti Upacara HAORNAS dan Senam Massal 
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BAB II 

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 

 

Dalam seksi kepemudaan dan kepramukaan terdapat salah satu program 

kepemudaan yakni Seleksi, Pengiriman dan Pelatihan Paskibraka Kabupaten Purworejo. 

Kegiatan tersebut telah mulai dilaksanakan sejak bulan Maret 2016, pada saat ini telah 

terpilih 30 orang calon anggota paskibraka kabupaten Purworejo tahun 2016. Kegiatan ini 

akan menggabungkan seluruh calon anggota paskibraka se kabupaten Purworejo untuk 

dilatih pada satu tempat yang sama dengan aturan baris berbaris yang sudah ditentukan dari 

tim pelatih.  

Selama program pelatihan tersebut, pihak dinas memerlukan pemantauan 

perkembangan yang akan menjadi bahan evaluasi harian dan mingguan untuk setiap 

perkembangan peserta. Pada periode PPL bulan Juli – September adalah masa kegiatan 

pelatihan paskibraka selama 22 hari efektif. Selama waktu yang sudah ditentukan tersebut 

dilaksanakan program penilaian perkembangan kemampuan calon paskibraka. Untuk dapat 

melaksanakan program tersebut, mahasiswa menyusun tahapan dari persiapan, 

pelaksanaan dan analisis hasil kegiatan. 

A. Program Utama PPL   

1. Tahap Persiapan  

 Sebelum dilaksanakannya tahap pelaksanaan langkah pertama adalah melakukan 

observasi kelembagaan. Tahap ini berupa pengamatan lapangan mengenai faktor apa 

saja yang dapat digunakan dalam menunjang program dan hal yang sekiranya dapat 

menghambat kelancaran program. Dari hasil observasi ditemukan permasalahan 

lapangan yaitu menyangkut program pelatihan paskibraka. 

 Berdasarkan kegiatan observasi yang dilaksanakan diketahui bahwa untuk 

melaksanakan program yang diusulkan memerlukan beberapa hal yang telah 

dilaksanakan, sebagai berikut: 

a. Konsultasi dengan staff pengampu kegiatan pelatihan paskibraka  

 Tahap konsultasi tersebut berupa konfirmasi terkait beberapa aspek kegiatan yang 

mendukung pelaksanaan program. Upaya tersebut bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana perencanaan program dilaksanakan sebelum dimulainya program 

latihan.  

 Konsultasi dilaksanakan oleh mahasiswa dengan beberapa staff seksi 

Kepemudaan dan Kepramukaan yang berkompeten mengurusi program latihan 

paskibraka. Dengan adanya konsultasi ini diharapkan antara mahasiswa dengan staff 

pegawai terjalin komunikasi sehingga dapat saling membantu dalam menjalankan 

program kegiatan.  

b. Pembuatan Format Pendataan Perkembangan Latihan 

 Dalam hal ini format pendataan yaitu menggunakan form tertulis. Pembuatan 

kolom format disesuaikan dengan informasi apa yang akan disajikan dalam 

pendataan tersebut, antara lain nama siswa, nomor dada, jenis kelamin, kolom materi 

latihan, keterangan dan petunjuk pengisian dan penilaian. 
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c. Menjalin komunikasi dan mengetahui struktur tim pelatih 

 Dalam hal ini, kemampuan komunikasi mahasiswa dengan pihak luar diperlukan. 

Pada proses ini adalah merupakan bagian dari tahapan pendekatan untuk 

mempermudah kinerja dalam mengevaluasi program latihan paskibraka. Pada 

tahapan persiapan, dengan sudah mengetahui dan mengenal karakter pelatih maka 

akan mendukung proses selanjutnya dalam tahapan pelaksanaan kegiatan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pengumpulan data dari staff pegawai pengampu kegiatan paskibraka 

Pengumpulan data dimaksudkan sebagai bahan utama untuk diisikan kedalam format 

pendataan yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun data yang diperoleh dari 

beberapa staff pegawai yaitu daftar peserta dan asal sekolah SMA dan SMK, biodata 

calon paskibraka kab. Purworejo, dan data administratif pendukung seleksi calon 

paskibraka. 

b. Penginputan data secara manual di form penilaian 

Tahapan ini yaitu memilah dan mengisikan data yang sekiranya cocok dengan format 

pendataan. Tujuannya adalah agar data yang sebelumnya manual dapat dibaca 

dengan lebih mudah dan di mengerti sehingga nantinya data tersebut dapat menjadi 

bahan pendukung pada tahap penilaian perkembangan proses pelatihan. 

c. Mencocokan data yang telah diisi dengan aspek pendukung 

Merupakan langkah mencocokan antara data yang telah diinput dengan aspek 

pendukung kegiatan paskibraka seperti karakter siswa sehari hari, latar belakang 

keluarga, motivasi menjadi paskibraka, sikap dan perilaku selama menjalani 

kegiatan, dsb. Hal ini untuk menguatkan proses penilaian, dengan demikian hasil 

yang didapat tidak hanya berasal dari kegiatan lapangan tetapi juga dipengaruhi 

berbagai aspek pendukung lainnya. 

3. Analisis Hasil  

Berdasarkan program yang telah terlaksana dapat dianalisis bagaimana pencapaian 

keberhasilannya, untuk itu dapat di simpulkan sebagai berikut:  

a. Telah dilaksanakannya program pelatihan paskibraka selama 22 hari efektif dengan 

lancar dan berhasil melaksanakan tugas pengibaran dengan baik.  

b. Dilaksanakannya proses evaluasi perkembangan calon paskibraka dengan 

menggunakan hasil koreksi dari format penilaian untuk menjadi acuan memberi 

latihan ekstra bagi calon paskibraka. 

c. Hasil evaluasi tidak hanya berisi evaluasi peserta latihan, pada aspek sarana 

prasarana dan kebutuhan peserta selama program berlangsung menjadi perhatian 

dari pihak evaluator. 

d. Standar evaluasi belum sepenuhnya dapat mewakili perkembangan kemampuan 

peserta selama mengikuti pelatihan. Hal ini dikarenakan harus dikaji lebih dalam 

sejak masa awal seleksi calon paskibraka dimulai. Selain itu, kondisi yang kurang 

memungkinkan untuk beberapa hal sehingga penilaian tidak sepenuhnya maksimal. 
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B. Program PPL Tambahan 

1. Pelatihan Kewirausahaan 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus – 1 September 2016. Program ini 

merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk membentuk kelompok usaha 

yang dijalankan oleh pemuda pemuda aktif desa ataupun organisasi tertentu untuk 

meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Pelaksanaannya 

dilaksanakan dua hari dengan agenda hari pertama adalah penyampaian materi 

kewirausahaan oleh pakar, kemudian dilanjutkan pada hari kedua dengan praktik 

pembuatan dengan memilih salah satu rekan kerja dinas dalam program ini yaitu usaha 

rumah tangga pengolahan gula semut oleh koperasi srikandi, Kaligesing, Purworejo.  

Pada program tersebut, mahasiswa bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan 

pelatihan kewirausahaan dan menyiapkan konsumsi kegiatan. Selain itu, meresume inti 

dari kegiatan hari tersebut. 

2. Membuat Form B Rencana Upacara HUT RI ke 71 

Pada persiapan kegiatan upacara HUT RI ke 71 diperlukan beberapa hal yang 

disiapkan selain paskibraka untuk petugas pengibaran dan penurunan bendera. Hal 

yang perlu disiapkan tersebut adalah form ABC dalam rencana upacara. Form A berisi 

susunan petugas dan nama yang bertugas beserta ketentuan pakaian yang harus 

dikenakan. Form B berisi petunjuk teknis pelaksanaan sejak tahap persiapan petugas 

hingga ketika pembubaran yang menandakan upacara telah selesai. Sedangkan form C 

berisi denah lapangan pada upacara yang direncanakan.  

Dalam tugas tersebut, mahasiswa diberikan tugas mengetik ulang form B untuk 

kegiatan upacara pengibaran dan penurunan tanggal 17 Agustus 2016. Dinas 

pendidikan saat ini belum memiliki soft file untuk form B sehingga penulisan ulang 

tersebut untuk memberikan warisan soft file untuk mempermudah pembuatan form B 

di tahun pelaksanaan upacara selanjutnya. 

3. Membuat surat sesuai dengan kepentingannya 

 Dalam kegiatan ini mahasiswa bertugas untuk membuat surat sesuai dengan 

kepentingannya yakni surat undangan, pemberitahuan, nota dinas maupun jenis 

persuratan pendukung lainnya. Surat yang telah dibuat kemudian dimintakan tanda 

tangan Kepala Dinas Pendidikan maupun pegawai yang berkepentingan dan 

selanjutnya memintakan nomor surat ke bagian Umum Kepegawaian Dinas 

Pendidikan. Terakhir yaitu memberikan tanda cap dan menyebar undangan kepada 

pegawai Dinas Pendidikan yang bersangkutan. Untuk jenis surat yang merupakan 

pemberitahuan lomba maupun undangan kegiatan akan disampaikan langsung oleh 

kurir dinas ataupun akan diambil langsung oleh masing-masing pegawai dari sekolah 

yang bersangkutan yang diminta untuk mengambil di seksi kepemudaan dan 

kepramukaan, bidang pemuda dan olahraga. Apabila harus melayani pengambilan 

surat, maka peran mahasiswa yaitu melayani dan mendata sekolah ataupun instansi 

yang sudah mengambil surat. 
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4. Administrasi Surat Masuk dan Keluar (Buku Agenda) 

 Kegiatan yang dilakukan ialah menerima surat masuk dengan mencatatnya dalam 

buku agenda dan mengisikan lembar disposisi kemudian diserahkan kepada Kepala 

Bidang PORA untuk diberikan petunjuk akan didisposisikan kepada seksi apa surat 

tersebut. Sedangkan untuk surat keluar kegiatan yang dilakukan ialah memintakan 

tanda tangan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang/Seksi ataupun pegawai yang 

berkepentingan, kemudian memintakan nomor surat ke bagian umum kepegawaian. 

Berikutnya adalah mencatatnya pada buku agenda surat keluar, terakhir melipat surat 

dan memasukkannya ke dalam amplop.  

5. Pelatihan Kepemudaan  

 Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14-15 September 2016. Kegiatan ini 

merupakan agenda rutin tahun dari seksi kepemudaan dan kepramukaan. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan pembekalan mental, dan pengetahuan tentang isu terkini 

dalam lingkungan pemuda seperti pernikahan dini, seks bebas, narkoba, kehidupan 

sosial, ekonomi dan politik.  

 

C. Program PPL Insidental 

1. Mengikuti apel pagi 

Kegiatan apel pagi rutin dilaksanakan setiap harinya selama 5 hari kerja pada pagi 

hari pukul 07.30 WIB dan pukul 07.00 untuk hari Jumat bertempat di halaman depan 

Kantor Dindikbudpora Kab. Purworejo. Apel pagi tersebut diikuti oleh seluruh jajaran 

pegawai Dinas dan mahasiswa PPL.  Pada pelaksanaan apel pagi, Pembina apel akan 

menyampaikan agenda kegiatan dindikbupora pada hari tersebut. Apel pagi termasuk 

kegiatan untuk mensosialisasikan program yang akan dijalankan oleh lembaga, seperti 

pemakaian seragam. 

2. Mendekorasi hiasan karnaval 

Kegiatan mendekorasi hiasan bertujuan untuk meramaikan karnaval kabupaten 

dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-71. Hiasan yang 

dipersiapkan antara lain menghias kendaraan sepeda motor dan mobil menggunakan 

kertas hias dan sterofoam. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa PPL dibantu 

beberapa pegawai Dinas selama 4 hari pada tanggal 22-25 Agustus 2015.  

3. Mengikuti karnaval 

Karnaval diikuti oleh jajaran pegawai Dinas Pendidikan dan mahasiswa PPL 

dengan mengitari jalanan kota Purworejo. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 

Agustus pukul 13.00 s.d 17.00 WIB. Pada pelaksanaan karnaval, mahasiswa dalam hal 

ini perwakilan dinas pendidikan menunjukkan penampilan tari tenggok yang pada 

umumnya digunakan untuk menyambut tamu kenegaraan. 

4. Mengikuti Upacara HAORNAS dan Senam Massal 

Dalam rangka memperingati hari olahraga nasional ke 33, maka kabupaten 

Purworejo mengadakan upacara haornas sekaligus senam massal gemu famire yang 

diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat dan perwakilan instansi.  Kegiatan 

dilaksanakan pada tanggal  9 September 2016. 
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5. Menjadi Panitia Lomba Senam Gemu Famire 

Pada bidang pemuda dan olahraga terdapat dua seksi, seksi kepemudaan dan 

kepramukaan dan seksi olahraga. Untuk program yang diusulkan ini berasal dari seksi 

olahraga dimana pada saat rapat koordinasi sudah di sampaikan bahwa mahasiswa di 

seksi kepemudaan dan kepramukaan akan diberi ijin penuh untuk mendampingi dan 

mengkoreksi latihan. Kegiatan dilaksanakan untuk membumikan budaya senam 

dengan musik variatif, salah satunya adalah senam gemu famire. 

6. Entri RKA Tahun 2016 

Kegiatan ini merupakan kegiatan insidental karena diperbantukan secara mendadak 

oleh bidang perencanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancer dan 

meskipun terdapat kekeliruran sudah dapat dijelaskan karena anak tersebut mudah 

mengingat. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pelaksanaan PPL II selama dua bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli – 15 

September 2016, terdapat 3 program yang berhasil dilaksanakan diantaranya program 

utama, program penunjang, dan program insidental. Program utama yaitu evaluasi program 

pelatihan paskibraka Kabupaten Purworejo. Untuk program penunjang antara lain 

melayani administrasi agenda surat, ,pembuatan surat dinas dan surat 

pertanggungjawabannya, dan mengolah surat masuk beserta surat keluar/ agenda surat, 

pelatihan kewirausahaan dan pelatihan kepemudaan. Sedangkan program PPL insidental 

meliputi apel pagi, mendekorasi hiasan karnaval kabupaten,mengikuti karnaval, menjadi 

panitia lomba senam argument famire, mengikuti upacara Haornas ke 33 dan senam massal 

oleh instruktur. 

Hasil dari program utama PPL secara keseluruhan tercapai 65% dari rancangan 

awal. Hal ini dikarenakan kurang lengkapnya kebutuhan data selama pelatihan karena ada 

hari dimana tidak dapat hadir mendampingi proses. Hal tersebut kemudian menghambat 

penulis dalam melaksanakan olah data, selain itu sering terjadi kesalahpahaman antara 

mahasiswa dengan jajaran pegawai seksi kepemudaan dan kepramukaan terkait program 

utama juga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas. Sehingga data yang berhasil 

diolah dirasa kurang memberikan informasi bagi pihak Dinas Pendidikan. Sedangkan 

terkait program penunjang secara keseluruhan berhasil dilaksanakan dengan baik dan tepat 

waktu. Hal ini dikarenakan program berjalan setelah program utama selesai dilaksanakan.     

B. Saran  

Berdasarkan pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 

kabupaten Purworejo saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:  

1. Bagi LPPMP  

Monitoring terhadap mahasiswa yang ppl oleh LPPMP dirasa perlu dilakukan walaupun 

juga sudah ada pengecekan oleh dosen pembimbing lapangan. LPPMP dapat 

mengembalikan pelaksanaan PPL menjadi satu bulan penuh tanpa dicampuri dengan 

pelaksanaan KKN sehingga seluruh mahasiswa PPL dapat maksimal melaksanakan 

program di lembaga. 

2. Bagi DINDIKBUDPORA Kabupaten Purworejo  

Pihak Dinas terutama bidang yang ditempati oleh mahasiswa harus lebih giat dalam 

dalam menyelesaikan urusan administrasi untuk kegiatan mengumpulkan berkas data-

data yang dibutuhkan bagi Dinas Pendidikan. Serta sebisa mungkin dapat membantu 

mahasiswa pelaksana PPL dalam mencari data terkait program utama PPL. 

3. Bagi Mahasiswa  

Perlu memperhatikan rencana pelaksanaan program yang telah disusun adalah matrik 

program sehingga program dapat selesai tepat waktu. Serta dalam menyusun matrik 

hendaknya benar-benar dianalisis terkait waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. 
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Kesesuaian rancangan program dengan kebutuhan Dinas yang menjadi tempat PPL juga 

harus lebih diperhatikan agar dalam pelaksanaannya dapat lancer dan sesuai dengan 

rancangan awal. Hubungan jalinan komunikasi dengan jajaran pegawai Dinas tempat 

PPL juga perlu ditingkatkan guna mendukung ketercapaian program. Mahasiswa PPL 

merupakan cerminan bagi UNY di mata pegawai dinas. Hal ini diharapkan dapat 

menjadi perhatian untuk hal kesopanan, saling menghormati, keramahan dan mudah 

bergaul dengan pegawai dinas.  
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LAMPIRAN : 

RENCANA KERJA  

SEKSI KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN DINDIKBUDPORA 

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016 

 

No. Nama Program Kegiatan 
Pelaksanaan Bulan Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1. Pengolahan Surat Menyurat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

2. Pembinaan Kesiswaan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

3. Seleksi PKKP √ √            

4. Pelatihan Pelatih TUB - BB √             

5. Penyusunan RKA Tahun 2017  √ √ √          

6. Lomba TUB – BB Tkt. Kabupaten dan Ex. 

Karesidenan 
  √ √         

 

7. TC TUB - BB   √           

8. Pembentukan Kewirausahaan   √           

9. Monitoring Kewirausahaan dan PKKP   √   √  √  √    

10. Persiapan peringatan Hardiknas dan 

Pelaksanaan 
   √         

 

11. Pengiriman Wirausaha    √     √     

12. Sosialisasi KPN    √          

13. Sosialisasi PPAN     √         

14. Seleksi Paskibra, Pelatihan dan 

Pelaksanaan Pengibaran Bendera 
    √  √ √     

 

15. Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor     √  √       

16. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan       √       

17. Pengiriman Pelatih Paskibra       √       

18. Pelatihan Kewirausahaan Dasar         √     

19. Peringatan Haornas         √     

20. Kursus Mahir Dasar (KMD)         √     

21. Pembinaan Organisasi Pemuda      √    √    

22. Peringatan Hari Sumpah Pemuda          √    

23. Kemah Bakti Pemuda          √    

24. JPI         √     

25. Penyusunan Program Tahun 2017            √  

26. Peringatan Hardiknas     √         

27. Peringatan Harkitnas     √         

 

 

Mengetahui, 

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, 

 

 

 

Drs. Basuki Budi Raharjo 

NIP. 19600703 198602 1 002 

Purworejo, 4 Januari 2016 

 

Kasi. Kepemudaan dan Kepramukaan, 

 

 

 

Drs. Poniran 

NIP. 19621123 198304 1 004 
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Universitas Negeri Yogyakarta 

LAPORAN MINGGUAN I PELAKSANAAN PPL/MAGANG II 

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN PURWOREJO 

TAHUN 2016 

Nama Lembaga  : Dindikbudpora Kab. Purworejo     Nama Mahasiswa  : Dian Meliya Ayu Putriana 

Alamat Lembaga  : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo 6 Purworejo    No. Mahasiswa  : 13101241063 

Guru Pembimbing  : Drs. Poniran        Fak./Jur./Prodi   : FIP/ AP/ MP 

             Dosen Pembimbing  : Slamet Lestari, M.Pd  

No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1. Senin, 18 Juli 2016 
Membantu pembuatan surat dan menulis 

agenda surat masuk 

Dibuatnya surat pemberitahuan 

kegiatan lomba dan telah 

didisposisinya surat masuk. 

  

2. Selasa, 19 Juli 2016 

Merekap data peserta paskibraka 

kabupaten Purworejo untuk pembagian 

seragam dan atribut. 

Data meliputi nama siswa, ukuran baju, 

asal sekolah, dan kemudian 

dicocokkan dengan baju yang tersedia. 

Ada perbedaan data sehingga 

harus disesuaikan 

Meminta data terakhir 

untuk melihat 

perbedaannya 

3. Rabu, 20 Juli 2016 
Membantu pembuatan beberapa surat 

sesuai dengan kepentingannya 

Telah dibuatnya surat pemberitahuan 

sesuai dengan kepentingannya. 
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Universitas Negeri Yogyakarta 

LAPORAN MINGGUAN II PELAKSANAAN PPL/MAGANG II 

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  

KABUPATEN PURWOREJO 

TAHUN 2016 

Nama Lembaga  : Dindikbudpora Kab. Purworejo     Nama Mahasiswa  : Dian Meliya Ayu Putriana 

Alamat Lembaga  : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo 69 Purworejo    No. Mahasiswa  : 13101241063 

Guru Pembimbing  : Drs. Poniran        Fak./Jur./Prodi   : FIP/ AP/ MP 

            Dosen Pembimbing  : Slamet Lestari, M.Pd  

No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Senin, 25 Juli 2016 

1. Mendokumentasikan pembukaan 

pelatihan paskibraka kabupaten 

Purworejo Tahun 2016 di Ruang 

Riptaloka. 

 

 

2. Mendampingi latihan perdana 

paskibraka di Alun Alun Purworejo 

1. Diperolehnya dokumentasi kegiatan 

yang di buka oleh Kepala 

Dindikbudpora. Kegiatan 

dilanjutkan dengan pembagian 

seragam dan atribut lapangan. 

2. Mengetahui pemahaman berbaris 

dasar yang dimiliki setiap calon 

paskibraka. Menyesuaikan nomor 

dada dengan nama peserta untuk 

memudahkan mengevaluasi. 

1. Keterlambatan dimulainya 

acara karena belum 

hadirnya beberapa tamu. 

 

 

2. Kesulitan menghafal 

nomor dada dengan nama 

dan muka peserta.  

1. Acara dapat dimulai 

setelah seluruh pengisi 

acara datang 

 

 

2. Rajin bertanya dengan 

pelatih dan PPI untuk 

memastikan nomor dada 

sesuai dengan nama 

peserta yang di koreksi. 

 

2. 

 

 

Selasa, 26 Juli 2016 
Mendampingi latihan paskibraka dan 

mengumpulkan koreksi latihan. 

Peserta diberikan materi dasar dan 

belum menjadi kesatuan yang 

kompak.. 

Kesulitan membedakan 

peserta dari wajah, nama dan 

nomor dada. Sehingga  

Bertanya kepada 

pendamping latihan (PPI)  
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Universitas Negeri Yogyakarta 

LAPORAN MINGGUAN III PELAKSANAAN PPL/MAGANG II 

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  

KABUPATEN PURWOREJO 

TAHUN 2016 

Nama Lembaga  : Dindikbudpora Kab. Purworejo     Nama Mahasiswa  : Dian Meliya Ayu Putriana 

Alamat Lembaga  : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo 69 Purworejo    No. Mahasiswa  : 13101241063 

Guru Pembimbing  : Drs. Poniran        Fak./Jur./Prodi   : FIP/ AP/ MP 

             Dosen Pembimbing  : Slamet Lestari, M.Pd 

No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1. Senin, 1 Agustus 2016 Ijin karena sakit thypus    

2. Selasa, 2 Agustus 2016 Ijin karena sakit thypus    

3. Rabu, 3 Agustus 2016 1. Mendampingi latihan paskibraka 

dan mengumpulkan koreksi latihan. 

2. Membuat nota dinas untuk 

pemberitahuan lomba lari 10 K  

1. Seluruh peserta yang dikoreksi 

sudah mendapat ekstra latihan 

bersama PPI sehingga gerakan 

sudah lebih baik. 

2. Telah disusunnya nota dinas 

untuk pemberitahuan kegiatan 

dan mengundang beliau dalam 

pembukaan lomba. 

  

4. Kamis, 4 Agustus 2016 Mendampingi latihan paskibraka dan 

mengumpulkan koreksi latihan. 

Pembagian peserta ke dalam pasukan 

terpilih, yakni pasukan 17 dan 9.  

Perbedaan calon pembawa 

baki dari usulan pelatih.  

Hasil musyawarah pelatih 

menetapkan pembawa baki 

pagi dan sore. 
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Universitas Negeri Yogyakarta 

LAPORAN MINGGUAN IV PELAKSANAAN PPL/MAGANG II 

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  

KABUPATEN PURWOREJO 

TAHUN 2016 

Nama Lembaga  : Dindikbudpora Kab. Purworejo     Nama Mahasiswa  : Dian Meliya Ayu Putriana 

Alamat Lembaga  : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo 69 Purworejo    No. Mahasiswa  : 13101241063 

Guru Pembimbing  : Drs. Poniran        Fak./Jur./Prodi   : FIP/ AP/ MP 

             Dosen Pembimbing  : Slamet Lestari, M.Pd 

No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1. Senin, 8 Agustus 2016 Ijin Kepentingan Kuliah, mengurus 

KRS semester 7 

   

 

2. 

 

 

 

Selasa, 9 Agustus 2016 

1. Mendampingi latihan paskibraka 

dan mengumpulkan koreksi latihan. 

2. Menulis agenda surat masuk dan 

mendisposisikannya ke kepala 

bidang 

1. Latihan paskibraka sudah 

mengalami perkembangan lebih 

baik semenjak sudah ditempatkan 

ke dalam posisi pastinya di 

upacara besok. 

2. Telah mendata 4 surat masuk ke 

dalam buku agenda dan 

menyampaikannya kepada seksi 

di bidang pora 

Kurang teliti dan detail 

sehingga harus mengulang 

menulis karena terdapat 

kesalahan 

Memahami urutan dalam 

lembar kertas disposisi agar 

tidak salah 
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3 

 

Rabu, 10 Agustus 2016 

1. Mendampingi latihan paskibraka 

dan mengumpulkan koreksi latihan. 

2. Mengetik ulang form B rencana 

upacara pengibaran dan penurunan 

17 Agustus 

1. Pelatih yang konsisten dan 

pendamping pelatih yang terus 

bertambah dan bergantian 

mendampingi latihan paskibraka 

dengan disiplin. 

2. Telah diselesaikannya softfile 

form B rencana upacara 

pengibaran, kemudian diberikan 

koreksi sesuai dengan arahan 

kepala bidang dan pelatih 

paskibraka. 

 

Proses mengetik ulang yang 

lama dan detail sehingga 

membutuhkan konsentrasi 

tinggi.  

Fokus untuk menyelesaikan 

sesuai deadline dari kepala 

bidang. 
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Kamis, 11 Agustus 2016 

1. Mendampingi latihan paskibraka 

dan mengumpulkan koreksi latihan. 

2. Melanjutkan menyelesaikan form B 

rencana pengibaran dan penurunan 

17 Agustus 

1. Kegiatan latihan sudah 

merupakan kegiatan uji coba 

pelaksanaan upacara dari daerah 

persiapan sampai kembali.  

2. Telah diselesaikannya form B 

rencana penurunan, kemudian 

diberikan koreksi sesuai dengan 

perubahannya. 

1. Tingkat kelelahan dan 

kejenuhan peserta latihan 

yang harus berlatih hal 

yang sama dengan cuaca 

yang panas. 

2. Koreksi yang bertambah 

dengan mendadak 

sehingga sudah di cetak 

harus diulang kembali. 

1. Menyiapkan jargon, yel 

yel penyemangat dan 

memberikan waktu bagi 

mereka bercanda dan 

tertawa dengan peserta 

lain untuk melepas penat. 

2. Diselesaikan dengan 

perlahan dan 

mengkonfirmasi sebelum 

di cetak. 
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Universitas Negeri Yogyakarta 

LAPORAN MINGGUAN V PELAKSANAAN PPL/MAGANG II 

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  

KABUPATEN PURWOREJO 

TAHUN 2016 

Nama Lembaga  : Dindikbudpora Kab. Purworejo     Nama Mahasiswa  : Dian Meliya Ayu Putriana 

Alamat Lembaga  : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo 69 Purworejo    No. Mahasiswa  : 13101241063 

Guru Pembimbing  : Drs. Poniran        Fak./Jur./Prodi   : FIP/ AP/ MP 

             Dosen Pembimbing  : Slamet Lestari, M.Pd 

No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 

 

1. 

 

  

Senin, 15 Agustus 2016 

1. Mendampingi kegiatan gladi 

bersih upacara pengibaran dan 

penurunan HUT RI ke 71 

2. Mendampingi kegiatan doa 

bersama dan tumpengan untuk 

kesuksesan pelaksanaan upacara 

17 Agustus. 

3. Mendampingi kegiatan 

pengukuhan paskibraka kabupaten 

Purworejo oleh Bupati Purworejo 

di Pendopo Bupati 

1. Kegiatan gladi bersih berjalan lancar 

meskipun masih terjadi kekurangan 

di bagian pasukan 45 yang diisi oleh 

tentara dari kodim. Seluruh peserta 

menghadiri kegiatan beserta PPI. 

2. Telah dikukuhkannya peserta 

sejumlah 28 orang untuk menjadi 

petugas paskibraka kabupaten 

Purworejo 

Adanya pasukan 45 yang 

berasal dari tentara 

menyebabkan tempo 

gerakan sering tidak sama 

meskipun sudah pada 

kegiatan gladi bersih. 

Menyampaikan koreksi 

langsung ke komandan 

pasukan untuk dibenahi 

sebelum hari pelaksanaan. 

2. 

 

Selasa, 16 Agustus 

2016 

Membantu menyiapkan perlengkapan 

upacara dan menyusun susunan  

Telah siapnya seluruh perlengkapan 

upacara bendera. 

  



27 
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Universitas Negeri Yogyakarta 

LAPORAN MINGGUAN VI PELAKSANAAN PPL/MAGANG II 

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  

KABUPATEN PURWOREJO 

TAHUN 2016 

Nama Lembaga  : Dindikbudpora Kab. Purworejo     Nama Mahasiswa  : Dian Meliya Ayu Putriana 

Alamat Lembaga  : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo 69 Purworejo    No. Mahasiswa  : 13101241063 

Guru Pembimbing  : Drs. Poniran        Fak./Jur./Prodi   : FIP/ AP/ MP 

             Dosen Pembimbing  : Slamet Lestari, M.Pd 

 

No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1. 

 

 

 

Senin, 22 Agustus 2016 1. Mengikuti rapat koordinasi senam “ 

Gemu Famire “ 

2. Latihan menari untuk pertunjukkan yang 

akan ditampilkan di karnaval dan 

membuat hiasan untuk karnaval 

Diberikan tugas menjadi petugas 

rekapitulasi penilaian lomba 

senam Gemu Famire pada 

Minggu, 28 Agustus 2016 

Belum memahami format 

penilaian yang harus disusun. 

Menunggu arahan dari 

ketua juri lomba senam 

untuk format penilaian 

yang harus disusun. 

2. 

 

 

Selasa, 23 Agustus 

2016 

1. Kunjungan jurusan manajemen 

pendidikan untuk monev kegiatan ppl 

2. Latihan menari untuk pertunjukkan yang 

akan ditampilkan di karnaval dan 

membuat hiasan untuk karnaval 

Kegiatan PPL oleh dinas diberikan 

tugas menyelesaikan kegiatan 

karnaval termasuk persiapan dan 

pertunjukkan yang akan 

ditampilkan. 

Waktu yang singkat dan jumlah 

personil yang sedikit. 

Menyelesaikan bersama 

dengan karyawan 

dindikbudpora yang 

sudah diberi tugas. 
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Universitas Negeri Yogyakarta 

LAPORAN MINGGUAN VII PELAKSANAAN PPL/MAGANG II 

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  

KABUPATEN PURWOREJO 

TAHUN 2016 

Nama Lembaga  : Dindikbudpora Kab. Purworejo     Nama Mahasiswa  : Dian Meliya Ayu Putriana 

Alamat Lembaga  : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo 69 Purworejo    No. Mahasiswa  : 13101241063 

Guru Pembimbing  : Drs. Poniran        Fak./Jur./Prodi   : FIP/ AP/ MP 

             Dosen Pembimbing  : Slamet Lestari, M.Pd 

 

No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 

 

1. 

 

   

Senin, 29 Agustus 2016 

Mendampingi penyerahan paskibraka 

nasional oleh Wakil Bupati kepada 

pihak keluaga dan sekolah. 

Telah dikembalikannya Stanley 

Otniel dari proses karantina 

paskibraka nasional ke pihak 

keluarga dan sekolah. 

Keterlambatan waktu karena 

harus menunggu kehadiran 

wakil bupati 

Tamu dipersilahkan menunggu 

kedatangan ibu wakil bupati. 

 

2. 

 

 

Selasa, 30 Agustus 2016 

Mendampingi kegiatan paskibraka 

untuk donor darah massal di kantor 

PMI Purworejo. 

Kegiatan berjalan lancar dengan 4 

orang paskibraka yang lolos tes 

untuk dianggap layak 

mendonorkan darah. 

Sebelum dimulai, terjadi 

kesalahpahaman yakni usia 

minimal pendonor adalah 17 

dan memiliki KTP.  

Paskibraka yang masih berusia 

dibawah 17 belum dapat 

mendonorkan darah. 

 

3 

 

Rabu, 31 Agustus 2016 

Mendampingi kegiatan pelatihan 

kewirausahaan dasar bagi pemuda di 

Kutoarjo, tahap pemberian materi. 

Materi disampaikan dengan baik 

dan seluruh peserta mengikuti 

jalannya acara dengan tertib. 
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Universitas Negeri Yogyakarta 

LAPORAN MINGGUAN VIII PELAKSANAAN PPL/MAGANG II 

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  

KABUPATEN PURWOREJO 

TAHUN 2016 

Nama Lembaga  : Dindikbudpora Kab. Purworejo     Nama Mahasiswa  : Dian Meliya Ayu Putriana 

Alamat Lembaga  : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo 69 Purworejo    No. Mahasiswa  : 13101241063 

Guru Pembimbing  : Drs. Poniran        Fak./Jur./Prodi   : FIP/ AP/ MP 

             Dosen Pembimbing  : Slamet Lestari, M.Pd 

 

No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 

 

1. 

 

 

   

Senin, 5 September 

2016 

1. Menyiapkan surat pemberitahuan 

lomba defile tingkat kabupaten 

Purworejo 

2. Menganalisis hasil pelaksanaan 

progam latihan paskibraka dengan 

PPI 

Telah diselesaikannya pembuatan 

surat dan digandakan untuk seluruh 

SMA/ SMK di kab. Purworejo. 

  

 

2. 

 

 

Selasa, 6 September 

2016 

Melanjutkan menyelesaikan penyebaran 

surat pemberitahuan lomba defile dan 

membuka pendaftaran lomba defile. 

Seluruh sekolah dipastikan sudah 

mendapatkan informasi lomba 

defile kemudian ditindaklanjuti 

dengan pendaftaran lomba. 
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Universitas Negeri Yogyakarta 

LAPORAN MINGGUAN IX PELAKSANAAN PPL/MAGANG II 

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  

KABUPATEN PURWOREJO 

TAHUN 2016 

Nama Lembaga  : Dindikbudpora Kab. Purworejo     Nama Mahasiswa  : Dian Meliya Ayu Putriana 

Alamat Lembaga  : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo 69 Purworejo    No. Mahasiswa  : 13101241063 

Guru Pembimbing  : Drs. Poniran        Fak./Jur./Prodi   : FIP/ AP/ MP 

             Dosen Pembimbing  : Slamet Lestari, M.Pd 

 

No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 

 

1. 

 

 

Senin, 12 September 

2016 

Libur Nasional 

Hari Raya Idul Adha 

   

 

2. 

 

 

 

Selasa, 13 September 

2016 

Menyiapkan hardfile yang akan 

diberikan kepada peserta kegiatan 

pelatihan pemuda. 

Menyelesaikan pengetikan materi, 

mengedit, mencetak dan 

menggadakan sejumlah peserta 

Waktu yang singkat dan tenaga 

yang terbatas serta jumlah 

permintaan yang banyak 

Mengatur waktu supaya dapat 

diselesaikan tepat waktu dan 

digandakan dengan tidak 

terlambat. 

 

3 

 

Rabu, 14 September 

2016 

Mengikuti kegiatan pelatihan 

kepemudaan di Hotel Ganesha 

Dilaksanakannya kegiatan pelatihan 

kepemudaan hari pertama dengan 

75 peserta dengan materi yang  
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Gambar 1. Penyerahan Tumpeng dari Bupati 

kepada Perwakilan Paskibraka 

 
Gambar 2. Gladi Bersih Upacara Pengibaran 

Bendera 

 
Gambar 3. Persiapan pemanasan sebelum 

latihan inti 

 
Gambar 4. Pelatih sedang mengkoreksi sikap 

tubuh calon paskibraka 

 
Gambar 5. Pelatih memberikan arahan pada 

calon paskibraka 

 
Gambar 6. PPI sedang memberikan arahan 

kepada calon paskibraka 

 
Gambar 7. Pengarahan oleh Tim Pelatih dan 

Tim Official 

 
Gambar 8. Pembukaan Program Pelatihan 

Paskibraka Tahun 2016 
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Gambar 9. Persiapan Upacara Pengukuhan 

Paskibraka Kabupaten Purworejo Tahun 2016 

 
Gambar 10. Prosesi Pengukuhan Paskibraka 

Kabupaten Purworejo Tahun 2016 

 
Gambar 11. Prosesi pengembalian kembali 

peti bendera pusaka ke Kantor Bupati 

 
Gambar 12. Foto Bersama dengan Bupati, 

Wakil Bupati, Kapolres, beserta tamu 

undangan lainnya setelah upacara pengibaran 

 

 
Gambar 13. Pelatihan Kepemudaan 

 
Gambar 14. Pelatihan Kewirausahaan Dasar 

 
Gambar 15. Menyiapkan hiasan karnaval 

 
Gambar 16. Mengikuti Karnaval HUT RI ke 71 

Kabupaten Purworejo 

 

 


