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RINGKASAN PELAKSANAAN 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 
 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang 
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi 
selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan 
pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap 
kendala atau masalah yang dihadapi di Instansi Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Lampung selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli sampai 
September 2018. 
 Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi ke beberapa bagian dengan 
sub bidang yang berbeda. Yang pertama adalah Bagian Persidangan, yang 
mempunyai tugas pokok merencanakan program kerja dan mengatur 
penyelenggaraan persidangan dan risalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Provinsi Lampung. Bertanggungjawab pula dalam menyiapkan fasilitas 
penyelenggaraan rapat atau persidangan, termasuk menyiapkan jadwal dan 
administrasinya, serta menyiapkan dan mendistribusikan bahan rapat dan alat 
kelengkapan DPRD Provinsi Lampung. Dan melingkupi tugas pokok dalam 
menyiapkan bahan-bahan penyusunan dan pembuatan risalah rapat/sidang 
Paripurna DPRD Provinsi Lampung lalu mengevaluasi dan membuat hasil rapat 
atau sidang yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Provinsi Lampung. 
 Yang kedua adalah Bagian Humas dan Protokol, yang mempunyai tugas 
melaksanakan pemberitaan, mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk 
bahan kebijakan pimpinan, melakukan perekaman, penyajian data, dan mengatur 
keprotokoleran kegiatan pimpinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Humas dan 
Protokol mempunyai fungsi seperti mengumpulkan bahan dan menganalisa 
informasi untuk bahan kebijakan pimpinan, melaksanakan perekaman dan 
penyajian data atau dokumentasi kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, menyebarkan informasi guna memperjelas 
kebijakan, dan menjalankan kegiatan pimpinan yang membutuhkan pengaturan 
keprotokoleran. 
 Kemudian yang terakhir adalah Bagian Perundang-Undangan, yang 
mempunyai tugas memfasilitasi penyusunan Perundang-undangan. Termasuk 
memfasilitasi  pembahasan dan pengkajian pokok hukum serta peraturan 
perundang-undangan. Memfasilitasi pula dalam hal penetapan pedoman tata 
tertib, penyiapan bahan dan penyelenggaraan penyusunan produk hukum, 
pengumpulan dan pemeliharaan data serta produk hukum Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Dan Bagian Perundang-undangan 
bertanggung jawab pula dalam pengelolaan Perpustakaan DPRD Provinsi 
Lampung. 
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